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Centrala ungdomskurser sommaren 2015 
 

Olika tjänstegrenar i Falsterbo fredag 12 − torsdag 18 juni 

Kurskod: C 19701. Vecka 24-25.  http://www.falsterbokursgard.com/ 

Kursen ger inblick i några olika tjänstegrenar inom Försvarsmakten, bl a: 
• Stridsfordonstjänst med pansarterrängbil 360 och stridsfordon 90. 
• Skydd mot CBRN-stridsmedel. 
• Spaningstjänst och överlevnad samt förflyttning till fots med olika moment. 
• Försvarsmedicin och koktjänst. 
• Sjötjänst med vedettbåt. 

Överlevnad på Väddö lördag 13 − torsdag 18 juni 

Kurskod: C 19706. Vecka 25.  http://www.forsvarsutbildarna.se/vaddo 

Utbildningsbevis SERE A erhålls efter genomförd och godkänd utbildning om bl a: 
• Ätliga växter och hur man tillagar dem. 
• Medicinalväxter som man kan utnyttja. 
• Hur man renar vatten. 
• Hur man bygger skydd för övernattning och gör upp eld utan tändare/tändstickor. 
• Hur man kan göra fiskeredskap av det naturen bjuder. 

Militärtolk i Halmstad söndag 21 − torsdag 25 juni 

Kurskod: C 19719. Vecka 26.  http://www.tyleback.com/ 

Du får prova på hur det kan vara att läsa till specialistofficer/militärtolk. 
Tolkskolans lärare lär dig grunderna i det arabiska språket och hur man tolkar. Du behöver inte 
ha några förkunskaper, men en vilja att lära och ett intresse för språk kommer att hjälpa dig. 

Fjällkurs i Ånn söndag 5 − lördag 11 juli 

Kurskod: C 19710. Vecka 28.  http://campann.se/ 

I kursen ingår bl a: 
• Kunskap om- och färdighet med lämplig utrustning för ödemarks- och fjällterräng. 
• Färdighet i fjällorientering med kartläsning, vägval och planering av dagsetapp. 
• Grundläggande färdighet som ledare för grupp eller lag. 
• Kunskap om fjällgeologi, växter och djurliv i fjällterräng samt "fjällvett". 
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Förmåner, förkunskaper, ansökan och antagning 

Resor, utrustning, mat och logi är kostnadsfria för deltagarna. Vilka måste ha genomfört 
godkänd grundkurs (Gk) för ungdomar och erhållit minst en ”romb”. 
 
Du som nu tillhör ULv Gk får söka till sommarkurserna, och kan bli antagen om du före 
kursstart har genomfört godkänd Gk om minst 80 utbildningstimmar. För dig som inte har fyllt 
18 år krävs även målsmans godkännande och underskrift på ansökan. 
 
Besked om antagning eller ej ges direkt till de sökande från kursarrangören, och inte via ULv 
ordinarie kursledning eller Lv-förbundets kansli. 
 
Ansökan måste vara Lv-förbundets kansli tillhanda på adress som nedan senast fredag 10 april! 
 
Lv-förbundet 
Box 27019 
102 51 Stockholm 
 
Välkommen med din ansökan! 
 
 
Michael Reberg 
Förbundssekreterare 
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