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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER JULI & AUGUSTI & SEPTEMBER 2020
ULv verksamhet (inställd 18 mars – 30 aug p g a coronaviruset) återupptas fr o m 1 sep med
beaktande av skydd mot smittspridning. Se och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar:
https:www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/skydda-dig-och-andra/

Helgövning på Väddö fredag 4 – söndag 6 september
Omfattning (18 h) och förläggning:
Överlevnadsutbildning och förevisning för anhöriga med utdelning av erövrade ”romber”.
Inbjudan för besökare till förevisningen på söndagen bifogas och finns även hos ULv på Internet.
Sprid den gärna till lämpliga intresserade! Logi en natt i tält med vedkamin och en i nödbivack
med öppen eld (tält finns i reserv vid extremväder).
Utrustning1 och förplägnad:
• Fältuniform med första förband, hörselproppar, namnbricka och handskar.
• Ryggsäck, liggunderlag, regnställ, sovsäck, tröja, sockor, varma underkläder och ombyte.
Packa vattentätt i plastpåsar inuti ryggsäcken!
• Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, toapapper, plåster, samt
eventuella mediciner. Utrustning för hygien och dusch: rakdon, tvål, schampo och badlakan.
• Fylld vattenflaska och termos med varmdryck. Enmanskök, t-sprit, matbestick, kåsa,
konservöppnare, tändstickor och soppåse.
• Matsäck som ej kräver kylförvaring för kvällsmål fredag. ULv svarar för övriga måltider.
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.
4.
5.
6.
7.

Norrtälje (busstationen, längst in mot ICA) avfärd fredag kl 1915, åter söndag ca 1345.
Svanberga (SL hållplats ”Svanberga affär”) avfärd fredag kl 1925, åter söndag ca 1335.
Söderbykarl (SL hållplats ”Söderbykarl kyrka”) avfärd fredag kl 1930, åter söndag ca 1330.
Älmsta (väg 283 norrgående vid busstationen) avfärd fredag kl 1945, åter söndag ca 1315.
Väddö skjutfält (Lv-byn) ankomst och samling fredag kl 2000, avfärd söndag kl 1300.

Anslutningsresor genom egen försorg.
Se t ex http://sl.se

1

Alternativt motsvarande civila persedlar för dig som har brister i utrustningen från Försvarsmakten.

Lv-förbundet, ULv
E-post:
Kurschef / uled:
Sehlstedtsgatan 7 / 1310 Sg Johan Valström ulv@forsvarsutbildarna.se
tel 0703-265 873. Internet:
115 28 Stockholm
www.forsvarsutbildarna.se/ulv
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Kvällslektioner i Norrtälje tisdag 1 och 22 september kl 1800-2040
Omfattning (3 h), utrustning, förplägnad och transport:
Rekryteringsförberedelser, överlevnadsutbildning och försteg m.m. inför kommande övningar.
Lektionerna är öppna för de som är medlemmar minst sedan 2019. 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.

Rekryteringsförevisning i Norrtälje lördag 19 september 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-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 16/9 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.

Kommande verksamhet
•

2-4 okt: helgövning på Väddö; första övn för nya parallellt med strapatsövn för äldre.

•

25-31 oktober: centrala höstlovskurser med olika teman vid Falsterbo söder om Malmö.
Öppna för ULv äldre medlemmar som då har minst 1-2 "romber". (Du som nu har 0-1
"romb" får söka.) Anmälan senast 1 september via www.forsvarsutbildarna.se/ulv

•

26-30 oktober: central höstlovskurs med tema luftvärn på Lv 6 i Halmstad. Öppen för ULv
äldre medlemmar som då har minst en "romb". (Du som nu har noll "romber" får söka.)
Anmälan senast 31 augusti via www.forsvarsutbildarna.se/ulv

•

27 okt tis (höstlov): utlämning av personlig låneutrustning till nya medlemmar och möjlighet
till persedelbyten för alla vid Livgardet (f.d. I 1) i Kungsängen. (Preliminärt datum.)

•
•
•

3 nov tis: kvällslektion för ULv äldre medlemmar i Norrtälje FOS-hus.
6-8 nov: helgövning för alla vid Livgardet (f.d. I 1) i Kungsängen.
12 dec lör: terminsavslutning för alla i Norrtälje eller Stockholm.

Välkommen!

