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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER JULI & AUGUSTI 2015
Rekryteringsförevisning i Norrtälje lördag 22 augusti kl 0900-1345
Omfattning (6 h):
Förevisning för rekrytering av nya medlemmar till ULv. Se även bifogad inbjudan som postas ut
till 15/16-åringar som bor i Roslagen. Information och inbjudan finns även hos ULv på Internet
och via Facebook. Lämna gärna inbjudan till lämpliga kamrater som uppfyller kraven och vill
börja i ULv!
Anmälan:
Ett fåtal medlemmar i ULv behövs som funktionärer kl 0900-1345.
E-anmälan senast onsdag 19 augusti till: ulv@forsvarsutbildarna.se
Utrustning och förplägnad:
 Välvårdad fältuniform, namnbricka, första förband, klocka, anteckningsmtrl och regnställ.
 Egen medförd lunch som ej kräver tillagning.
Transport för funktionärer ur ULv:
Samling i FOS-huset, ”ovanför” f d Lv 3 vakt i Stegelbäcksgatans förlängning kl 0900.
Övningen slutar på samma plats senast kl 1345 (efter avveckling av förevisningen).
Resor genom egen försorg. Se t ex www.sl.se för bussar till/från hållplats ”Gustavslund” i
Norrtälje. Ca 5 min promenad från FOS-huset.
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Registrerad närvaro och ny kursindelning
Med denna kursorder bifogas en uppdaterad förteckning över registrerade utbildningstimmar
under utbildningsåret 14/15. Härutöver har Borelid, Ekekihl, Karlsson och Wiklund fått 40 h
registrerade 15/16 för fjällkurserna i Ånn vecka 528. Kontrollera att dina uppgifter stämmer –
om inte, kontakta kursledningen i första hand via e-post: ulv@forsvarsutbildarna.se
Vår centralorganisation, Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna), har
beslutat att avveckla den tidigare kursindelningen för ungdomar i Gk, Fk, Lk 1 och Lk 2.
"Romberna" (1-4) kvarstår dock för godkända kursår (höst + vår) om minst 80 utbildningstimmar. D v s efter godkänt första kursår (KÅ 1), f d grundkurs (Gk), erhålls en romb. Efter
godkänt andra kursår (KÅ 2), f d fortsättningskurs (Fk), erhålls två romber o s v.

Höstens verksamhet


2 sep ons: kvällslektion i Norrtälje, för de äldre med minst en "romb".



5 sep lör: förevisning vid Amf 1 på Berga i Haninge för alla.



11-13 sep: helgövning på Väddö för alla.



30 sep ons: kvällslektion i Norrtälje, för de äldre med minst en "romb".



2-4 okt: helgövning på Väddö för alla.



Höstlovet: central luftvärnskurs på Lv 6 i Halmstad, för de äldre med minst en "romb".



27 okt tis (höstlov): uniformsutlämning och möjlighet till byten vid Amf 1 eller Livgardet.



11 nov ons: kvällslektion i Norrtälje, för de äldre med minst en "romb".



13-15 nov: helgövning vid Livgardet i Kungsängen för alla.



12 dec lör: terminsavslutning i Norrtälje eller Stockholm för alla.

Datumen samt platserna ovan är preliminära, och även andra aktiviteter kan tillkomma.
Ytterligare information kommer som vanligt månadsvis i kursorder och hos ULv på Internet:
www.forsvarsutbildarna.se/ulv
Välkommen!

