
 

2018-11-17 
 

Luftvärnsförbundet 
– en del av Försvarsutbildarna 
 
Ungdomsavdelning - ULv 

ulv_1812
Sida 1 (2)

 

Lv-förbundet, ULv 
Box 27019 
102 51 STOCKHOLM 

Kurschef / uled: 
Sg Johan Valström 
tel 0703-265 873. 

E-post: 
ulv@forsvarsutbildarna.se 
Internet: 
www.forsvarsutbildarna.se/ulv  

 

KURSORDER DECEMBER 2018 
Terminsavslutning i Norrtälje lördag 8 december kl 0930-1330 

Omfattning (4 h): 
• Försvarsinformation, bl a om luftvärnets utveckling av övlt Lars Mörrby. 
• Lunch och byte av julklappar värda ca 50 kr anonymt via "tomten" (frivilligt). 

Utrustning och förplägnad och transport: 
Civil klädsel, namnbricka och anteckningsmateriel. Julklapp värd ca 50 kr för byte (frivilligt). 
ULv bjuder på lunch i form av smörgås med dryck och julfika. 
Samling i fd LvSS skolhus (Campus Roslagens huvudkontor) på Evert Taubes gata 1 i Norrtälje 
kl 0930. Avslutning sker vid FOS-huset senast kl 1330. Se skiss nedan. 

Resor genom egen försorg. T ex med SL (http://sl.se) till hållplats "Gustavslund" och sedan 
promenad ca 10 min längs Stegelbäcksgatan, förbi FOS-husets uppfart, in genom fd Lv 3 vakt, 
före fotbollsplanen vänster in på parkering och vidare längs parkväg till Evert Taubes gata 1. 

 

Ny matrikel och registrerad närvaro under hösten 2018 

Nya medlemmar hälsas välkomna till ULv! En uppdaterad medlemsmatrikel bifogas. 

En förteckning över registrerade utbildningstimmar hittills under hösten bifogas. 
Närvarorapporter från de centrala höstlovskurserna har inte inkommit. Anmäl därför gärna själv 
om du har deltagit (till e-post som nedan) för registrering av 40 h närvaro per hel veckokurs. 
OBS att endast de äldre får timmar för rekryteringsförevisningen lördag 18 augusti. Kontrollera 
att dina uppgifter stämmer – om inte, kontakta kursledningen. I första hand via e-post. 
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Kvällslektion för de äldre, vid K 1 Stockholm torsdag 13 dec kl 1830-2030 

 

Omfattning (3 h), utrustning, förplägnad, transport och ansökan: 
Överste Johan Huovinen informerar om Rysslands pågående militärreform och utvecklingen av 
dess stridskrafter. Se även artikel på sidorna 10-13 i ”Vårt Luftvärn” 2018 nr 3. Informationen är 
främst avsedd för vuxna, men öppen för ULv äldre medlemmar med minst en ”romb”. 

Platsen är lektionssal ”Lützen” på det södra stallets övervåning inom K 1 (Kavallerikasern) i 
Stockholm. Inpassering sker senast kl 1820 genom kasernvakten i valvet på Lidingövägen 28. 

Bär civila kläder, medför legitimation och anteckningsmateriel. Förplägnad och resor genom 
egen försorg. Närmaste tunnelbanestation är ”Stadion” alternativt ”Gärdet”. 

Skriftlig ansökan till Lv-kansliet via e-post lv@forsvarsutbildarna.se senast måndag 10 
december. Besked om antagning, eller ej, ges med e-post senast onsdag 12 december. 
 

Preliminär verksamhetsöversikt för ULv våren 2019 

• 15 januari tisdag: kvällslektion i Norrtälje. 

• 18-20 januari: helgövning vid Livgardet i Kungsängen. 

• 12 februari tisdag: kvällslektion i Norrtälje. 

• 15-17 februari: helgövning på Väddö. 

• Vinterlovet v 9: central vinterkurs grunder i Ånn, för de äldre med minst en ”romb”.1 

• 19 mars tisdag: kvällslektion i Norrtälje. 

• 22-24 mars: helgövning på Väddö. 

• Påsklovet v 16: central vinterkurs fördjupning i Ånn, för de äldre med minst en ”romb”.1 

• 23 april tisdag: kvällslektion i Norrtälje. 

• 26-28 april: helgövning på Väddö. 

• 24-26 maj: helgövning på Väddö, förevisning för anhöriga. 

• 5 & 6 juni: förövning och fanvakt vid Nationaldagsfirandet i Stockholm. 
 
Ytterligare aktiviteter, som t ex studiebesök m.m. kan tillkomma utöver ovanstående. Mer 
information kommer som vanligt månadsvis i kursorder och hos ULv på Internet. 

                                                      
1 OBS – ansökan till vinterkurser måste in senast måndag 10 december till Lv-kansliet! 


