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KURSORDER AUGUSTI 2016 

Rekryteringsförevisning i Norrtälje lördag 20 augusti kl 0900-1345 

Omfattning (6 h) och anmälan: 
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! 

Ett fåtal medlemmar i ULv behövs som funktionärer kl 0900-1345. 
OBS - anmälan senast onsdag 17/8 via e-post 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. 
 

Kvällslektion för de äldre, i Norrtälje onsdag 31 augusti kl 1800-2040 

Omfattning (3 h): 
Ledarskaps- och förstegsutbildning inför kommande övningar. Lektionen är öppen för ULv äldre 
medlemmar som genomfört minst ett godkänt kursår och erhållit minst en "romb". 

Utrustning och förplägnad: 
Valfri klädsel och anteckningsmateriel. ULv bjuder på enklare kvällsfika. 

Transport: 
Samling i FOS-huset, ”ovanför” f d Lv 3 vakt i Stegelbäcksgatans förlängning kl 1800. 
Lektionen slutar på samma plats senast kl 2040. 

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 

Med denna kursorder bifogas en uppdaterad förteckning över registrerade utbildningstimmar 
under utbildningsåret 15/16. Kontrollera att dina uppgifter stämmer – om inte, kontakta 
kursledningen i första hand via e-post till: ulv@forsvarsutbildarna.se 

Närvarorapporter från de centrala sommarkurserna har inte inkommit. Anmäl därför gärna själv 
om du har deltagit (till e-post som ovan) för registrering av 40 h närvaro per veckokurs. 

Kursledning och kommande verksamhet 

Sebastian Söderström förstärker ULv kursledning som biträdande instruktör. 

Missa inte att skicka in ansökan före 26/8 till Lv-förbundskansliet för de centrala ungdoms-
kurserna på höstlovet i vecka 44. Inbjudan och blankett för ansökan finns att hämta hos ULv på 
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/ulv 

Nästa helgövning för alla genomförs på Väddö 2-4/9. Boka redan nu i almanackan – mer 
information kommer i kursordern för september. 
 
Välkommen! 

 


