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KURSORDER JUNI 2022 
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. 

Fanvakt i Stockholm på Nationaldagen måndag 6 juni kl 1230-2030 
Omfattning (6 h) och anmälan: 
ULv representerar Lv-förbundet med en fanvakt under firandet av Nationaldagen i Stockholm. 
Ett ”festtåg” (fanparad) marscherar från Kungsträdgården kl 1630 till Skansen för en ceremoni i 
närvaro av kungahuset, stats- och försvarsledningarna m fl. Ceremonin sänds även i tv. 

Anmälan senast torsdag 2 juni med e-post till ulv@luftvarn.se Antalet deltagare är begränsat, 
e-besked om antagning (eller ej) ges senast fredag 3 juni. 

Utrustning och förplägnad: 
Legitimation, fältuniform m/90 med fältjacka, fältmössa m/90, svarta kängor, och 1:a förband. 
Uniform och kängor, liksom hår och ev. skägg, ska vara välvårdade och representativa för Lv-
förbundet och Försvarsmakten! Knivar eller andra vassa föremål får ej medföras till Skansen, 
där visitation efter vapen sker innan inpassering. Lv-förbundet bjuder på förplägnad. 

Förövning för fanförarna söndag kväll 5 juni (3 h): 
Ceremonin på Skansen förövas söndag 5 juni kl 1930. Lv-förbundssekreteraren1 möter med bil 
utanför huvudingången till Östra station (SL hållplats ”Tekniska högskolan”) kl 1830. 
Samt svarar för återtransport dit efter förövningen. Utrustning: civila kläder. 
OBS ovan gäller endast fanförarna − övrig träning sker under måndag em enligt nedan! 

Transport och vägbeskrivning för måndag 6 juni: 
Samling på det södra stallets 
övervåning vid K 1 i Stockholm 
kl 1230.1 

K 1 är ”pricken” på skissen t h. Följ 
Valhallavägen från T/Ö2 till Stadion 
och därefter Lidingövägen till 
kasernvakten i valvet på nr 28. 

Visa legitimation i vakten och anmäl att du tillhör Luftvärnsförbundets fanvakt. 
Verksamheten slutar på Skansen i Stockholm cirka kl 2030 både 5 och 6 juni. 

                                                      
1 Lv-förbundssekr nås via e-post michael.reberg@luftvarn.se eller mobitel 0703-006 004. 
2 T/Ö = SL hållplats ”Tekniska högskolan” = Östra station i Stockholm, ca 15 min promenad till K 1. 
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Marinen 500 år firas i Stockholm lördag 4 – söndag 5 juni 
Lördag 4 och söndag 5 juni bjuds allmänheten in till ett evenemang i Galärparken utanför 
Vasamuseet kl 10-16. Parallellt med firandet pågår uppladdning för övningen Baltops 22 med 
många utländska fartyg och deltagare. Marinen 500 år besöks enskilt i civila kläder med 
förplägnad och resor genom egen försorg. (Ingen samling eller registrering av närvaro sker.) 
Mer info finns på Internet: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-
evenemang/marinen500/hamnbesok-och-evenemang/galarparken-4-5-juni/ 

Utnämningar, godkända kursår och nya ”romber” 
Bruno Björneheim har utsetts till bäste elev i ULv under 
utbildningsåret 21/22 och tilldelats en gåva ur Knut Ekebols 
ungdomsfond. 

Nedanstående medlemmar i ULv har genomfört godkända 
kursår under utbildningsåret 21/22 och befordrats med 
”romber”. Förbundsmärket med rätt antal romber sys fast 
på vänster ärm 6 mm under Svenska flaggan, vars överkant 
skall sitta 3 cm från axelsömmen på fältjacka 90. 

En uppdaterad förteckning över registrerade 
utbildningstimmar hittills under utbildningsåret 21/22 
bifogas. För godkänt kursår och ny romb krävs minst 80 
(absolut minimum 75) registrerade utbildningstimmar totalt 
under hösten och våren. Kontrollera att dina uppgifter 
stämmer! Om inte, kontakta kursledningen i första hand via
e-post: ulv@luftvarn.se 

Godkänt kursår 4 (fd Lk 2), fyra romber: 
(0) 

Godkänt kursår 3 (fd Lk 1), tre romber: 
Bruno Björneheim, Gabriel Nordell, Max Ronnermark, William Rosén Söderman. (4) 

Godkänt kursår 2 (fd Fk), två romber: 
Noah Anjou, Alexander Ekström, Robert Gustafsson, Pontus Hammarqvist, Olle Heinegård, 
Lowe Lanéus, Isak Mattsson, Linus Petersson, Erik Stein, Joakim Sundquist. (10) 

Godkänt kursår 1 (fd Gk), en romb: 
Kevin Bernhed, Jesper Björling, Samuel Edin, Benjamin Ekström, Nathalie Forselius, 
Hektor Forshed, Linton Grebenstedt, Oscar Haern, Liam Hagberg, Carl-Filip Hammersborg, 
Tobias Henningsson, Elliot Kadry, Hugo Larshagen, Lorentz Marklund, Morlane Ohlin, 
Ludvig Rium, Isac Segerros, Lukas Sjödahl, Elias Wik, Elin Östergren, Lovisa Östling. (21) 

Kommande verksamhet 

Höstens verksamhet startar med rekryteringsförevisning i Norrtälje lördag 20 augusti. 
Eventuellt genomförs också en aktivitet under sommaren för ULv medlemmar. Mer information 
kommer i kursorder och hos ULv på Internet: www.luftvarn.se/ulv 

Kursledningen önskar samtliga en skön sommar! 


