
 

2005-10-12 
 

Luftvärnets 
Befälsutbildningsförbund 
 

Ungdomsavdelning - ULv 

Sida 1 (2) 

 

Lv-förbundet, ULv 
Box 278 03 
115 93  STOCKHOLM 

Kn Börje Lantz 
0176-16175 
070-3793342 

Fk Erik Lund 
073-2632452 

Internet: 
E-post: ulv@fbu.se 
Hemsida: www.fbu.se/ulv 

 

 
 

KURSORDER NOVEMBER 2005 
 
 

Medlemsregistrering 
 
Med denna kursorder bifogas en utskrift från ULv medlemsregister. Kontrollera att dina 
uppgifter stämmer, om inte så kan du själv korrigera via medlemsinloggningen som finns på 
www.fbu.se/ulv  Ditt medlemsnummer står på detta brevs adressetikett (spara ditt nr!), 
lösenordet är texten medl följd av de fyra sista siffrorna i ditt personnummer, t ex: medl0293. 
 
Alternativt kontakta förbundskansliet på  ulv@fbu.se  eller tfn 08- 664 71 89. 
Om någon kamrat saknas på listan så är denne oregistrerad, och måste då snarast skicka in en 
medlemsansökan till adress enligt sidfoten nedan. 
 
 

Ledarskapsutbildning för de äldre (Fk–Lk2) på Lv 3 onsdag 9 november 
 
Omfattning: 
Ledarskapsteori för truppföring av patruller m.m. 
Lektionen leds av fk Erik Lund och sg Håkan Wikland. 
 
Utrustning och förplägnad: 
• Vafri klädsel, anteckningsmateriel, utdelade handlingar från tidigare ledarskapslektioner. 
• Eget medfört fika (motsv.). 
 
Transport: 
Samling i Hemvärnslokalen (f d Soldathemmet) ”ovanför” vakten Lv 3 i Norrtälje kl 1800. 
Lektionen slutar senast 2200. 
Resor genom egen försorg, se busstider t ex på Internet: www.sl.se 
 

 
VÄND! 
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Helgövning på Mellingeholm fredag 18 – söndag 20 november 
 
OBS ny plats och nya datum!!! 
 
Omfattning: 
Terrängtjänst, sambandstjänst, förläggningstjänst, spanings- och patrulltjänst m.m. 
Övningen genomförs på Mellingeholms skjutfält straxt utanför Norrtälje. 
 
Förläggning: 
Två nätter i tält med vedkamin. 
 
Utrustning och förplägnad: 
• Fältuniform med första förband, handskar, värmeplagg och regnkläder. 
• Ryggsäck, liggunderlag, och helst även sovsäck. 
• Tröja, sockor, vantar, tumhandskar, varma underkläder, vintermössa och ombyte. 

Packa vattentätt i plastpåsar inuti ryggsäcken! 
• Klocka, ficklampa, penna, anteckningsbok, synål och tråd, hygienutrustning, toarulle, plåster, 

samt ev mediciner. 
• Vattenflaska, kokkärl, enmanskök, t-sprit, bestick, kåsa, konservöppnare och tändstickor. 
• Matsäck för kvällsmål fredag och lördag, samt för frukost lördag och söndag. Vi svarar för 

lördag lunch och middag, samt för söndag lunch 1. 
 
Transport: 
Samling utanför f d vakten till Lv 3 i Norrtälje fredag 18/11 kl 2015. 
Övningen beräknas sluta på samma plats söndag 20/11 senast kl 1300. 
Resor genom egen försorg, t ex med SL: 

• SL-buss 637 avgår från Älmsta fredag kl 1920, framme Norrtälje stn 1955, promenad. 
SL-buss 636 går åter från Norrtälje busstn söndag kl 1325, åter Älmsta kl 1355. 

• SL-buss 621 avgår från Åkersberga fredag kl 1900, framme Norrtälje Gustavslund (= 
korsningen vid varuhuset ”Flygfyren”) kl 1959. 
SL-buss 621 går åter från Norrtälje Gustavslund söndag kl 1356, åter Åkersberga kl 1450. 

 

Verksamhet i december 
 
Helgövningen som planerats till Rindö 2-4 december är inställd! 
Julavslutning med försvarsinformation planeras att genomföras enligt plan på f d Lv 3 i Norrtälje 
lördag 17 december. Mer information kommer i nästa kursorder. 
 
 
VÄLKOMMEN! 

                                                      
1
 Medför egna konserver (motsv.) om du är allergisk mot standardlivsmedel. Eller kontakta kursledningen, 
specialkost kan dock endast ordnas i enstaka undantagsfall. 
 


