Inbjudan

Vad gör man på ett luftvärnsregemente?

Under vecka 44 genomför Försvarsutbildarna och
Luftvärnsregementet i Halmstad en ungdomskurs med luftvärnsoch teknikinriktning.
Vi vill ge Dig ett unikt tillfälle att få inblick i vad som sker på
Luftvärnsregementet och Försvarsmaktens tekniska skola samt
vad det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten. Du kommer
även att få information om hur Du själv kan engagera Dig i
Försvarsmaktens verksamhet eller i frivillig förvarsverksamhet
(ex Hemvärnet)!
Vecka 44 genomför Luftvärnsregementet i Halmstad och
Försvarsutbildarna en kurs för ungdomar som medverkar inom
Försvarsutbildarnas regionala och lokala ungdomsverksamhet.
Kravet är att Du skall ha genomfört grundkursen med godkänt
resultat.
Start: måndag 27 oktober kl 1200 (start med lunch)
Avslutning: fredag 31 oktober kl 1300
Plats: Luftvärnsregementet (Lv 6) i Halmstad

Inbjudan
Du kommer att få bo på logement (övernattning) och vara aktiv
under hela kursen inkl kvällarna (bl a studiebesök, idrott, prova
på olika militära aktiviteter, yrkesinformation, information om
utlandstjänstgöring samt se på luftvärnsmateriel och fordon som
finns inom Försvarsmakten).
Luftvärnsregementet och Försvarsutbildarna står för alla
kostnader (utbildning, resa, mat och boende) för antagna elever.
Upplysningar: Kursch Anders Folkesson tel 0706-752 441 alt
anders.folkesson@forsvarsutbildarna.se
Antagna elever får mer detaljinformation (program, tider mm)
efter 15/10.
Välkomna !

Ansökningsförfarande för medlemmar i ULv:
Ansökan nedan, med målsmans underskrift om du är under 18 år,
postas så att den är Lv-förbundskansliet tillhanda senast
onsdagen den 1 oktober 2014 på adress som nedan.
Lv-förbundet, ULv
Box 27019
102 51 Stockholm

Ps. Beroende på tillgången av lämpliga färdmedel för rimlig
kostnad kan resan till Halmstad eventuellt komma att genomföras
redan under söndag 26 oktober. Ds.

Datum:

ungdomskurs_ht14_ansokan
Sida 1 (1)

Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Kursansökan
Ansökan avser kurs: *

Ungdomskurs på Lv 6 och FMTS i Halmstad 2014-10-27--31 (vecka 44)
Persnr (med de fyra sista kontrollsiffrorna):

Eventuell förbandstillhörighet och grad:

Lv-förbundet / ULv
Förnamn:

Efternamn:

Gatuadress (motsv):

Postnr:

Postadress:

Telefon hem:

Telefon mobil:

E-post:

Måttuppgifter för
fältuniform m/90:

Längd (cm):

Vikt (kg):

Kängstorlek:

Härmed anmäler jag mig, försäkrar att jag är fullt frisk svensk medborgare * och godkänner att mina
personuppgifter ovan registreras.

Jag har lämnat ett meddelande på baksidan.

Sökandens underskrift (namnteckning)

↓ Anmälan för omyndig enligt ovan bestyrks och godkänns (målsmans underskrift och textat namn) ↓

* För att få delta i vår militära verksamhet behöver du vara svensk medborgare och fullt frisk.
Yttrande från Lv-förbundet:

Michael Reberg
Förbundssekreterare
Lv-förbundet
Box 27019
102 51 Stockholm

Tel 08-664 71 89
Pg 59888-8

E-post: lv@forsvarsutbildarna.se
Internet:
www.forsvarsutbildarna.se/lv

