2020-09-07

ulv_2010
Sida 1 (2)

Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER OKTOBER 2020
ULv verksamhet genomförs med beaktande av skydd mot spridning av covid-19. Se och följ
Folkhälsomyndighetens anvisningar: https:www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Helgövning för nya medlemmar, på Väddö fre 2 – sön 4 oktober
Omfattning (18 h):
Allmän militär utbildning, förläggningstjänst, fysisk träning och terrängtjänst.
Utrustning, förläggning och förplägnad:
• Oömma friluftskläder, 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.
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 (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 →
VÄND!
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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Helgövning för ULv äldre, på Väddö fre 2 – sön 4 oktober
Strapatsövning, öppen för de som är medlemmar i ULv minst sedan 2019.
Omfattning (18 h) och förläggning:
Överlevnadsutbildning med tillämpade moment och patrulltjänst m.m. Övernattning sker i
skärmskydd (motsv.) med öppen eld. Alternativt i tält med vedkamin vid extremväder.
Utrustning och förplägnad:
• Fältuniform med första förband, hörselproppar, 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 gärna en termos med varmdryck. 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:
Tillsammans med ULv nya medlemmar enligt ovan.

Utnämningar, godkända kursår och nya ”romber”
Nedanstående medlemmar i ULv har under utbildningsåret 19/20 (förlängt t o m 6 sep 20 p g a
inställda övningar under våren) genomfört godkända kursår och befordrats med ”romber”.
Godkänt kursår 4 (fd Lk 2), fyra romber (5):
Elliott Bengtsson, Lisa Gunnarsson, Hampus Jonsson, Daniel Kuzmitski, Oscar Moberg.
Godkänt kursår 3 (fd Lk 1), tre romber (5):
Erik Bonnier, Alexander Dahl, Max Hoppe, Lucifer Jonsson, Anders Mickols.
Godkänt kursår 2 (fd Fk), två romber (4):
Ludvig Bergström, Loke Heyners, Simon Petersson, Alexander Winther.
Godkänt kursår 1 (fd Gk), en romb (20):
Ian Andersson, Liam Berghofer, Bruno Björneheim, William Ekblad,
Axel Emilsson, Oscar Engström, Jonathan Hörkkö, Axel Jansson,
Elias Jansson, Jonathan Johansson, Karl Karlsson, Anton Köhler,
Erik Lagergren, Erik Lans, William Lindberg, Matteus Möllerman,
Gabriel Nordell, Max Ronnermark, William Rosén Söderman,
Pontus Österberg.
En uppdaterad förteckning över registrerade utbildningstimmar under
det förlängda utbildningsåret 19/20 bifogas till ULv äldre medlemmar.
Ps. Missa inte kvällslektionen för ULv äldre medlemmar i Norrtälje FOS-hus tisdag 22/9
kl 1800-2040 enligt tidigare kursorder. Ds.
Välkommen!

