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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER APRIL 2017
Skytte för de äldsta, i Tullinge söndag 9 april kl 1050-1510
Omfattning (6 h), utrustning, förplägnad och anmälan:
Erfarna skyttar ur Stockholms Luftvärnsförenings skytteklubb introducerar flera olika vapen och
dynamiskt skytte 1 för ULv äldsta medlemmar med minst två (2) "romber". Aktiviteten
genomförs utomhus vid Hacksjöbanan i Tullinge söder om Stockholm och samordnas av Lvförbundssekreteraren övlt Michael Reberg, som under söndagen passar mobiltel 0703-006 004.
Bär oömma varma civila kläder. Medför legitimation, vapenbevis, första förband, hörselskydd,
skyddsglasögon (om du har, några finns i reserv), namnbricka, anteckningsmateriel, fältmössa,
regnställ m/90 samt matsäck (som ej kräver tillagning) inklusive varm dryck för lunch och fika.
OBS  anmälan senast onsdag 5 april med e-post till: lv@forsvarsutbildarna.se
Transport:
 Kl 1001 pendeltåg 36 avgår Stockholms central mot Södertälje. Ankomst Tullinge kl 1023.
 Rask utgång framåt i färdriktningen till hpl F vid ”Tullinge stn södra” på Römossevägen =
den parallella lokalgatan omedelbart till vänster om tåget (INTE på busstorget till höger!).2



Kl 1028 buss 721 avgår hpl F ”Tullinge stn södra” mot Lida. Till hpl ”Flygklubben” 1049.
Kl 1050 samling vid hpl ”Flygklubben”. Avslutning på samma plats senast kl 1510.




Kl 1514 buss 721X avgår hpl ”Flygklubben". Ankomst Tullinge station kl 1531.
Kl 1537 pendeltåg 36 avgår Tullinge mot Märsta. Ankomst Stockholms central kl 1559.

Anslutningsresor hemmet t o r Stockholms central genom egen försorg. Se t ex http://sl.se

Kvällslektion för alla, i Norrtälje tisdag 18 april kl 1800-2040
Omfattning (3 h), utrustning, förplägnad och transport:
Överlevnadsteori inför kommande övning. Lektionen leds av instr Westman och är öppen för
alla medlemmar i ULv. Valfri klädsel och anteckningsmateriel. ULv bjuder på enklare fika.
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 http://sl.se
för bussar till/från hållplats ”Gustavslund” i Norrtälje. Ca 5 min promenad från FOS-huset.
VÄND!
1
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Se info om dynamiskt skytte på: https://sdssf.se/dynamiskt-skytte/
Se SL terminalkarta för Tullinge station på: https://sl.se/ficktid/karta/vinter/Tullinge_term.pdf
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Helgövning för alla, på Väddö fredag 28 – söndag 30 april
Omfattning (18 h) och förläggning:
Överlevnadsutbildning (strapatsövning) med tillämpade moment och patrulltjänst m.m.
Övernattning sker under tillämpade former utomhus. Alternativt i tält med vedkamin vid
extremväder.
Utrustning 3 och förplägnad:
 Fältuniform med första förband, namnbricka och handskar.
 Ryggsäck, liggunderlag, värme- och regnställ, sovsäck, tröja, sockor, vantar, varma
underkläder, vintermössa och ombyte. Packa vattentätt i plastpåsar inuti ryggsäcken!
 Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, toapapper, plåster, samt
eventuella mediciner och lätt utrustning för daglig fälthygien.
 Fylld vattenflaska och termos. Enmanskök, t-sprit, matbestick, kåsa, konservöppnare,
tändstickor och soppåse.
 En separat väska eller påse med utrustning för dusch i slutet av övningen: rakdon, tvål,
schampo, badlakan och ombyte.
 ULv svarar för all mat. Eventuell egen medförd förplägnad kommer att samlas in, och
återlämnas först i slutet av övningen.
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 (vakten) ankomst och samling fredag kl 2000, avfärd söndag kl 1300.
Anslutningsresor genom egen försorg. Se t ex http://sl.se

Kommande verksamhet




Helgövning på Väddö, med förevisning för anhöriga på söndagen, preliminärt 19-21 maj.
Förövning och fanvakt vid Nationaldagsfirandet i Stockholm mån 5 & tis 6 juni.
Centrala ungdomskurser under sommaren enligt inbjudan på www.forsvarsutbildarna.se/ulv
OBS ansökan in senast fredag 7 april till Lv-förbundskansliet!

Ps. Missa inte ULv helgövning för alla, på Väddö fredag 31
mars – söndag 2 april, enligt tidigare utsänd kursorder för
mars. Ds.

Välkommen!
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Alternativt motsvarande civila persedlar för dig som saknar utrustning från Försvarsmakten.

