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KURSORDER JULI & AUGUSTI 2017 

Registrerad närvaro, godkända kursår och nya ”romber” 

Med denna kursorder bifogas en uppdaterad förteckning över registrerade utbildningstimmar 
under utbildningsåret 16/17. Kontrollera att dina uppgifter stämmer – om inte, kontakta 
kursledningen i första hand via e-post till: ulv@forsvarsutbildarna.se 

William Danielsson är återregistrerad som medlem, har genomfört godkänt kursår 1 (f d Gk) och 
erhållit en "romb". 

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. 
 

Helgövning i Roslagen fredag 4 – lördag 5 augusti 

Omfattning (12 h) och anmälan: 
”Soldatprov” = fotmarsch ca 40 km med packning under 24 h, inklusive några timmars vila i tält 
(motsv.) och tillämpade överraskningsmoment längs vägen. Godkänt genomförande belönas med 
Försvarsmaktens soldatprovsmärke som får bäras till fältuniform. Se tips om förberedelser i 
bifogat faktablad, bl a tejpning av fötter. Det beskriver dock en annan variant: 30 km på 7,5 h. 

OBS - anmälan senast onsdag 2/8 via e-post till: ulv@forsvarsutbildarna.se 

Utrustning och förplägnad: 

 Fältuniform med första förband, hörselproppar, namnbricka och väl ingångna kängor. 
 Ryggsäck, handskar, regnställ, liggunderlag, tröja, sockor, ombyte av underkläder och 

strumpor, samt helst även sovsäck och termos. 
 Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, hygienutrustning, toarulle, plåster, 

tejp mot skavsår, myggmedel och eventuella mediciner. Packa vattentätt! 
 Fyllda vattenflaskor, försvarets och gärna en extra pet-flaska (motsv.), kokkärl, enmanskök, 

t-sprit, bestick, kåsa, konservöppnare och tändstickor. 
 En separat väska med träningsoverall, gymnastikskor och badbyxor samt badlakan, tvål, 

schampo och ombyte. Väskan transporteras av övningsledningen till marschmålet. 
 Egen medförd förplägnad för fredag kväll och natten mot lördag. 

ULv svarar för lördag frukost, lunch och middag. 

Transport: 
Samling i FOS-huset, ”ovanför” f d Lv 3 vakt i Stegelbäcksgatans förlängning fredag kl 1800. 
Övningen slutar på samma plats lördag ca 2000. 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. 
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Rekryteringsförevisning i Norrtälje lördag 19 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. 
Lämna gärna inbjudan till lämpliga kamrater som uppfyller kraven! 

Ett fåtal medlemmar i ULv behövs som funktionärer kl 0900-1345. 
OBS - anmälan senast onsdag 16/8 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 http://sl.se för bussar till/från hållplats ”Gustavslund” i Norrtälje. Ca 5 min 
promenad från FOS-huset. 
 

Kvällslektion för de äldre, i Norrtälje tisdag 22 augusti kl 1800-2040 

Omfattning (3 h), utrustning, förplägnad och transport: 
Ledarskaps- och förstegsutbildning inför kommande övningar. Lektionen leds av instr Westman 
och är öppen för ULv äldre medlemmar som genomfört minst ett godkänt kursår och erhållit 
minst en "romb". Valfri klädsel och anteckningsmateriel. ULv bjuder på enklare kvällsfika. 

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. 
 

Centrala ungdomskurser för de äldre på höstlovet i vecka 44 

 Tema luftvärn och teknik på Lv 6 i Halmstad, för de äldre med minst en "romb". 

 Ungdomsskola med olika inriktningar i Falsterbo, för de äldre med minst en "romb". 

 Tema officer på Karlberg i Stockholm, för de äldre med minst tre "romber". 

Mer information om omfattning m.m. finns via länkar på: www.forsvarsutbildarna.se/ulv 
Höstlovskurserna är kostnadsfria för deltagarna - inklusive resor, utrustning, mat och logi. 
Antagna kursdeltagare får senare mer detaljinformation om resor, program och utrustning. 
Använd en blankett per kurs om du vill söka till flera. 

 
OBS – skriftlig ansökan in senast fre 25 augusti till:

Lv-förbundet, ULv, 
Box 27019, 102 51 STOCKHOLM 

 
Välkommen! 
 


