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Lv-förbundet, ULv 
Sehlstedtsgatan 7 / 1310
115 28 Stockholm 

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

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

 

KURSORDER OKTOBER 2019 
Helgövning för alla, på Väddö fredag 4 – söndag 6 oktober 

Omfattning (18 h): 
Patrull-, terräng- och förläggningstjänst samt fysisk träning m.m. 

Utrustning, förläggning och förplägnad: 
• Fältuniform (eller i väntan på denna; motsvarande civila oömma friluftskläder) med första 

förband (om du har), handskar, regnkläder, tröja, sockor och varma underkläder. 
• Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, hygienutrustning, toarulle, plåster, samt 

eventuella mediciner. 
• Heltäckande kläder och skor för idrott utomhus, samt badlakan, tvål, schampo och ombyte. 
• Logi en natt inomhus i barack och en natt i försvarets tält med vedkamin, medför gärna 

liggunderlag och sovsäck (om du har). 
• Matsäck som ej kräver kylförvaring för kvällsmål fredag. ULv svarar för lördag frukost, 

lunch, middag och kvällsmål, samt för söndag frukost och lunch. 
Äldre medlemmar som har låneutrustning från Försvarsmakten medför även: 
• Ryggsäck, vattenflaska, kokkärl, enmanskök, t-sprit, bestick, kåsa, konservöppnare, 

tändstickor, synål och tråd. 

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 (Lvbyn) ankomst och samling fredag kl 2000, avfärd söndag kl 1300. 
 
Anslutningsresor genom egen försorg. 
Se t ex http://sl.se 
 
* Hållplats för ULv buss (från 
Fridströms buss AB) i Norrtälje vid 
busstationen, längst in mot ICA och 
biblioteket. Avfärd fredag kl 1915. 
Se skiss här till höger → 

 
Ps. ULv har flera nya medlemmar som deltar för första gången 4-6 oktober. Välkommen! Ds. 
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Kvällslektion för de äldre, i Norrtälje tisdag 1 oktober kl 1800-2040 

Omfattning (3 h), utrustning, förplägnad och transport: 
Ledarskaps- och förstegsutbildning inför kommande övningar. Lektionen 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 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. 

Kvällslektion för de äldre, på K 1 i Stockholm onsdag 23 okt kl 1800-2000 

Omfattning (3 h), utrustning, förplägnad, transport och ansökan: 
Övlt Anders Nygren informerar om de ryska luftstridskrafternas utveckling och förmågor. 
Främst avsett för vuxna, men öppet för ULv äldre medlemmar med minst en ”romb”. 

Platsen är K 1 (Kavallerikasern) i Stockholm. Inpassering senast kl 1750 genom kasernvakten i 
valvet på Lidingövägen 28. Resor och förplägnad genom egen försorg. Närmaste tunnelbane- 
station är ”Stadion” alt ”Gärdet”. Bär civila kläder, medför legitimation och anteckningsmateriel. 

Skriftlig ansökan till Lv-kansliet via e-post lv@forsvarsutbildarna.se senast fredag 18 oktober. 
Besked om antagning, eller ej, ges med e-post senast måndag 21 oktober. 

Matrikel, godkänt kursår och kommande verksamhet 

• Nya medlemmar hälsas välkomna till ULv, en uppdaterad medlemsmatrikel bifogas. 
• Lv-förbundets tygmärke bifogas till nya medlemmar (avsett för fältjackans ärm). 

• Godkänt kursår 1 (fd Gk), en romb: Loke Heyners. 

• Höstlovet vecka 44: centrala ungdomskurser för ULv äldre medlemmar med minst en 
"romb", mer info och anmälan via Internet: www.forsvarsutbildarna.se/ulv 

• 29 okt tis (höstlov): uniformsutlämning till nya medlemmar vid Livgardet i Kungsängen. 
OBS preliminär dag - kallelse kommer när vi har fått bekräftelse från Försvarsmakten. 

• 5 nov tis: kvällslektion för ULv äldre medlemmar med minst en "romb" i Norrtälje. 
• 8-10 nov: helgövning för alla vid Livgardet i Kungsängen eller på Väddö. 
• 14 dec lör: terminsavslutning för alla i Norrtälje eller Stockholm. 

 
Välkommen! 


