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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@luftvarn.se
Internet: 
www.luftvarn.se/ulv 

 
 

KURSORDER JULI & AUGUSTI 2021 
ULv verksamhet genomförs med beaktande av skydd mot spridning av covid-19. Se och följ 
Folkhälsomyndighetens anvisningar: https:www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/ 

Vaccinera dig så snart som möjligt! Viktigast är dock att du inte deltar i ULv om du känner dig 
det minsta krasslig eller nyligen har träffat någon som insjuknat i covid. 

Utnämningar, godkända kursår och nya ”romber” 
Lisa Gunnarsson har utsetts till bästa elev i ULv under utbildningsåret 19/20 respektive 
Erik Bonnier under 20/21, och tilldelas en gåva ur Knut Ekebols ungdomsfond. 

Nedanstående medlemmar har under utbildningsåret 20/21 genomfört godkända kursår om minst 
80 (absolut minimum 75) utbildningstimmar och befordrats med ”romber”. 

Godkänt kursår 4 (fd Lk 2), fyra romber (2): 
Erik Bonnier och Lucifer Jonsson. 

Godkänt kursår 3 (fd Lk 1), tre romber (3): 
Ludvig Bergström, Hampus Lycke och Simon Petersson. 

Godkänt kursår 2 (fd Fk), två romber (6): 
Bruno Björneheim, Emil Jagt, Erik Lans, Gabriel Nordell, Max Ronnermark och 
William Rosén Söderman. 

Godkänt kursår 1 (fd Gk), en romb (11): 
Alexander Ekström, Robert Gustafsson, Pontus Hammarqvist, Adrian Lalic, Ludvig Leijel, 
Josef Lindkvist, Isak Mattsson, Linus Petersson, Erik Stein, Joar Strandberg och 
Joakim Sundquist. 

En uppdaterad förteckning över registrerade utbildningstimmar under utbildningsåret 20/21 
bifogas. Du som saknar några få utbildningstimmar kan uppnå din nya ”romb” under hösten när 
tillräckligt med tid är registrerad. 
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Rekryteringsförevisning i Norrtälje lördag 21 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-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 18/8 via e-post till: ulv@luftvarn.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 31 augusti 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. 

Kommande verksamhet 
• 3-5 sep: helgövning på Väddö. 

• 21 sep tis: kvällslektion för ULv äldre medlemmar i Norrtälje FOS-hus. 

• 1-3 okt: helgövning på Väddö. 

• Vecka 44 (höstlov): centrala kurser för äldre medlemmar med minst en ”romb”. Inbjudan 
och anmälan (senast 15 september) via ULv på Internet www.luftvarn.se/ulv 

• 2 nov tis (höstlov): utlämning av personlig låneutrustning till nya medlemmar och möjlighet 
till persedelbyten för alla vid Försvarsmaktens förråd på plats enligt senare order. 

• 9 nov tis: kvällslektion för ULv äldre medlemmar i Norrtälje FOS-hus. 

• 12-14 nov: helgövning på Väddö eller vid Livgardet i Kungsängen. 

• 11 dec lör: terminsavslutning i Norrtälje eller Stockholm. 

 
Välkommen! 


