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KURSORDER DECEMBER 2005 
 
Som tidigare meddelats så är helgövningen som planerades till Rindö 2-4 december inställd! 

Terminsavslutning på Lv 3 lördag 17 december kl 1245-1545 

Omfattning: 
Försvarsinformation och bildvisning från Sveriges internationella insatser m.m. 
 
Utrustning och förplägnad: 

• Valfri klädsel. 
• ULv bjuder på enklare förtäring. 
 
Transport: 
Samling i Hemvärnslokalen (f d Soldathemmet) ”ovanför” vakten Lv 3 i Norrtälje kl 1245. 
Verksamheten slutar ca 1545. 
Resor genom egen försorg, t ex med SL och UL från: 
• Älmsta: SL-buss 636 avgår kl 1135, framme Norrtälje stn kl 1210, promenad. 

SL-buss 636 går åter från Norrtälje busstn kl 1625, åter Älmsta kl 1655. 
• Rimbo: UL-buss 807 avgår kl 1200, framme Norrtälje Gustavslund* kl 1229. 

SL-buss 625 går åter från Norrtälje Gustavslund* kl 1611, åter Rimbo kl 1640. 
• Åkersberga: SL-buss 620 avgår kl 1120, framme Norrtälje Gustavslund* kl 1229. 

SL-buss 620 går åter från Norrtälje Gustavslund* kl 1606, åter Åkersberga kl 1718. 

Inventering av utrustning 

Med denna kursorder bifogas en förteckning över din lånade personliga utrustning. Inventera 
snarast utrustningen, och kontrollera så att ingenting saknas. Om något behöver bytas eller om 
någon ”småsak” fattas så kan du själv besöka förrådet på Väddö. Ring alltid förrådet i förväg på 
0176- 785 78 för att boka lämplig tid. Kontakta kursledningen vid större eller dyrare förluster. Se 
även informationen och bestämmelserna på baksidan av utrustningskortet. 

Våren 2006 

Vår centralorganisation (CFB/FBU) byter namn till Försvarsutbildarna vid årsskiftet. Därmed 
ersätts ”fbu” i samtliga webb- och e-adresser med ”forsvarsutbildarna”. 
 
Preliminära övningsdatum i vår är: 28-29/1, 24-26/2, 24-26/3, 21-23/4, 19-21/5, 6/6. 
Nästa helgövning planeras till Berga den 28-29 januari. Mer information kommer i nästa 
kursorder och hos ULv på Internet:  www.fbu.se/ulv  (www.forsvarsutbildarna.se/ulv) 
 

VÄND! 

                                                      
*
 Hållplats ”Gustavslund” ligger straxt norr om korsningen vid varuhuset ”Flygfyren” i Norrtälje. Följ 

”Stegelbäcksgatan” från korsningen mot väster ca 400 m till f d vakten Lv 3. 
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Centrala ungdomskurser på vinterlovet 2006 

Försvarsutbildarna arrangerar tre vinterkurser för ungdomar från hela landet på kursgårdar i 
fjällen enligt nedan: 
• Transtrand (www.transtrand.se) vecka 8 den 19/2--25/2, 25 platser. 
• Ånn (www.forsvarsutbildarna.se/ann) vecka 9 den 26/2--4/3, 25 platser. 
• Hemavan (www.forsvarsutbildarna.se/hemavan) vecka 10 den 5/3--11/3, 25 platser. 
 
Vinterkurserna är öppna för Fk--Lk2, d v s för de som genomfört godkänd Gk och erhållit minst 
en "romb". Utkvitterad uniformsutrustning medförs av kursdeltagarna, och förstärks på 
kursplatsen. Resor, mat och logi bekostas av Försvarsutbildarna. Besked om antagning eller ej 
utsänds från respektive kursanordnare hem till anmälda elever. 
 
Bifogad ansökningsblankett (endast till Fk--Lk2) postas så att den är förbundskansliet tillhanda 
på adress som nedan senast måndag 9 januari 2006: 

 
Lv-förbundet 
Box 27803 
115 93 Stockholm 
 
 
GOD JUL & GOTT NYTT 2006! 
 

 
 


