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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER FEBRUARI 2022
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/
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.

Helgövning för alla, på Väddö fredag 18 – söndag 20 februari
Omfattning (18 h) och förläggning:
Patrull-, terräng-, vinter- och förläggningstjänst m.m.
Logi en natt inomhus i barack och en natt i försvarets tält med vedkamin.
Utrustning1 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. Utrustning för hygien: rakdon, tvål, schampo och badlakan.
• Fylld vattenflaska och gärna en 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.
Medför dock egna konserver (motsv.) om du är matallergiker.
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 (vakten) 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 saknar utrustning från Försvarsmakten.

E-post: ulv@luftvarn.se
Lv-förbundet, ULv
Kurschef / uled:
Sehlstedtsgatan 7 / 1310 Sg Johan Valström Internet:
tel 0703-265 873. www.luftvarn.se/ulv
115 28 Stockholm
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Kvällslektion för de äldre, i Norrtälje tisdag 8 februari kl 1800-2040
Omfattning (3 h), utrustning, förplägnad och transport:
Övlt Michael Reberg (Lv-förbundssekreteraren) utbildar om militära mörker-hjälpmedel,
inklusive ”prova på” bildförstärkare och termiska infraröda kameror. (Se MRE:s film på:
https://play.fhs.se/media/op_t_fy_optronik_tal_02/0_h2wzcxn9)
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 varmkorv mt.
Samling i FOS-huset på Regementsgatan 22 (”ovanför” f d Lv 3 vakt) kl 1800. Lektionen slutar
på samma plats senast kl 2040. Resor genom egen försorg. Se t ex http://sl.se för bussar till/från
hpl ”Gustavslund”. Ca 5 min promenad från FOS-huset via Stegelbäcksgatan (vilken övergår i
en parkväg som ansluter till Regementsgatan innan dess bro över väg 76).

Kommande verksamhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 feb - 4 mars (v. 9 vinterlov): central vinterkurs grunder i Ånn för äldre medlemmar med
minst en ”romb”. Anmälan (senast 5 januari, restplatser kan finnas) via ULv på Internet.
15 mars tis: kvällslektion för ULv äldre medlemmar i Norrtälje FOS-hus.
25-27 mars: helgövning på Väddö.
9-14 april (v. 15 före påsk): central vinterkurs fördjupning i Ånn för äldre medlemmar med
minst en ”romb”. Anmälan (senast 15 februari) via ULv på Internet.
26 april tis: kvällslektion för ULv äldre medlemmar i Norrtälje FOS-hus.
29 april - 1 maj: helgövning på Väddö.
20-22 maj: helgövning på Väddö med förevisning för anhöriga sön 22/5.
5-6 juni: förövning och fanvakt vid Nationaldagsfirandet i Stockholm.
Sommarlovet: centrala kurser med olika teman på olika platser för medlemmar som då har
minst en ”romb”. Mer info och anmälan via ULv på Internet.

Egen verksamhet ovan är preliminär och ytterligare aktiviteter kan tillkomma. Mer information
kommer som vanligt månadsvis i kursorder och hos ULv på Internet: www.luftvarn.se/ulv

Välkommen!

