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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

KURSORDER MAJ 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 20 – söndag 22 maj
Omfattning (18 h) och förläggning:
Förövning och förevisning för anhöriga och bekanta samt fys och kursavslutning m.m. Inbjudan
för besökare till förevisningen bifogas och finns även hos ULv på Internet. Sprid den gärna till
lämpliga intresserade! Förläggning två nätter 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.
• Heltäckande kläder och skor för idrott utomhus.
• 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 (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 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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Veterandag på Gärdet i Stockholm söndag 29 maj kl 09-17
Omfattning, utrustning, förplägnad och transport:
Försvarsmakten, andra myndigheter och ideella organisationer hyllar veteraner och visar upp sin
verksamhet, vid Sjöhistoriska museet på Gärdet i Stockholm kl 09-17. Program finns på:
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/veterandagen
Veterandagen besöks enskilt i civila kläder med förplägnad och resor genom egen försorg.
Se t ex http://sl.se för bussar till/från hållplats "Sjöhistoriska museet". (Ingen samling eller
registrering av närvaro sker.)

Kommande verksamhet
•

4-7 juni: Marinen 500 år firas i Stockholm. Den 4-5 juni finns personal vid de maritima
museerna och vissa kajer runt om i Stockholm, då det parallellt med firandet pågår
uppladdning för övningen Baltops 22 med många utländska fartyg och deltagare. Firandet
avslutas med nationaldagen, följt av två minnesceremonier den 7 juni, som är marinens
officiella födelsedag. Den dagen kommer minnesstenar att avtäckas, dels i Söderköping
(marinen samlades för första gången den 7 juni 1522 på fjärden Slätbaken utanför
Söderköping), dels på Skeppsholmen i Stockholm. Mer info kommer på Internet:
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/marinen500

•

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!

