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KURSORDER MAJ 2015 

Helgövning för alla på Väddö fredag 29 – söndag 31 maj 

Omfattning och förläggning: 
Förövning och förevisning för anhöriga m fl, fysisk träning samt kursavslutning m.m. 
Inbjudan för besökare till ULv förevisning bifogas – sprid den gärna till lämpliga intresserade! 
Förläggning två nätter i försvarets tält med vedkamin. 

Utrustning1 och förplägnad: 

 Fältuniform med första förband, hörselproppar, namnbricka och handskar. 
 Ryggsäck, liggunderlag, regnställ, sovsäck, tröja, sockor, vantar, varma underkläder och 

ombyte. Packa vattentätt i plastpåsar inuti ryggsäcken! 
 En separat väska med heltäckande idrottskläder och skor. 
 Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, toapapper, plåster, samt 

eventuella mediciner. Utrustning för hygien och dusch: rakdon, tvål, schampo och badlakan. 
 Fylld vattenflaska och termos med varmdryck. Enmanskök, t-sprit, matbestick, kåsa, 

konservöppnare, tändstickor och soppåse. 
 Matsäck som ej kräver kylförvaring för kvällsmål fredag, samt för frukost lördag och söndag. 

ULv svarar för lördag lunch, middag och kvällsmål, samt för söndag lunch.2 

Transport   abonnerad buss från ”Fridströms AB” går t o r Väddö från/till: 
1. Rimbo (busstationen, längst in mot badhuset) avfärd fredag kl 1845, åter söndag ca 1415. 
2. Finsta (SL/UL hållplats ”Finsta station”) avfärd fredag kl 1850, åter söndag ca 1410. 
3. Norrtälje (busstationen, längst in mot ICA) avfärd fredag kl 1915, åter söndag ca 1345. 
4. Svanberga (SL hållplats ”Svanberga affär”) avfärd fredag kl 1925, åter söndag ca 1335. 
5. Söderbykarl (SL hållplats ”Söderbykarl kyrka”) avfärd fredag kl 1930, åter söndag ca 1330. 
6. Älmsta (väg 283 norrgående vid busstationen) avfärd fredag kl 1945, åter söndag ca 1315. 
7. Väddö skjutfält (Lvbyn) ankomst och samling fredag kl 2000, avfärd söndag kl 1300. 

Anslutningsresor genom egen försorg. Se t ex www.sl.se 

                                                      
1 Alternativt motsvarande civila persedlar för dig som har brister i utrustningen från Försvarsmakten. 
2 Olika stridsportioner för egen tillagning. Medför egna konserver (motsv.) om du är matallergiker. 
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Ny sommarkurs för Lk2, i region syd lördag 13 – onsdag 17 juni 

Försvarsutbildarna arrangerar i samarbete med Försvarsmaktens Militärhögskola i Halmstad en 
nyinsatt ungdomskurs på temat ”Reservofficerens utbildning och vardag” med kurskod 
C 19722. Deltagarna får genom främst praktiska moment prova på något av utbildningen till- 
och veta mer om tjänsten som reservofficer med inriktning specialistofficer. 

Kursen genomförs vecka 24-25, lördag 13/6 kl 16 – onsdag 17/6 kl 14, i Halmstad och på 
Skillingaryds skjutfält. Den är endast öppen för Lk2, de som erhållit minst tre "romber" och fyllt 
minst 17 år. Du som nu tillhör ULv Lk1 får söka till kursen, och kan bli antagen om du före 
kursstart har erhållit tre ”romber”. För dig som inte har fyllt 18 år krävs även målsmans 
godkännande och underskrift på ansökan. 

Ansökan måste vara Lv-förbundets kansli tillhanda absolut senast tisdag 12 maj på adress: 
Lv-förbundet / Box 27019 / 102 51 Stockholm 
 

Befordran, uniformsutrustning  och kommande verksamhet 

Ställföreträdande kurschefen Johan Valström har befordrats till sergeant. 

Tyvärr kan Försvarsmakten ännu inte komplettera bristerna i utlånad utrustning till Gk. ULv 
kursledning bevakar ärendet, vilket även är påtalat via Svenska Försvarsutbildningsförbundet till 
Försvarsmaktens högkvarter, och återkommer till berörda så snart komplettering kan ske. 

Förövning och representation av Lv-förbundet med en fanvakt vid firandet av Nationaldagen i 
Stockholm genomförs 5-6/6. Mer information kommer i kursordern för juni. Du kan redan nu 
ansöka om att få ingå i fanvakten genom att e-posta till ulv@forsvarsutbildarna.se 
 

 
 


