KURSBESKRIVNINGAR
UNGDOMSUTBILDNING SYDVÄSTRA SVERIGE – UTBILDNINGSORT HALMSTAD
TID:
PLATS:
ÖVNINGSLEDARE:

Fortsättningskursen
(FK)
Ledarskapskursen
(LK)
Praktikkurs
(PK)

2019-11-29 kl 20:15 till 2018-12-01 kl 14:00
In- och utryckning: Luftvärnsregementet – Lv 6, Göteborgsvägen 1, Halmstad
Mattias Sjösten, ungdom.syd@flygvapenfrivilliga.se
Utrustning
- Utrustning för kasernhel, samt:
- Fotolegitimation
- Blankett från målsman
- Utrustning för kasernhelg, samt:
- Fotolegitimation
- Blankett från målsman
- Utrustning för kasernhelg, samt:
- Fotolegitimation/Körkort om man
har!
- Blankett från målsman

Norra bussen
17:45
Göteborg, Göteborgs opera
18:15
Kungsbacka, järnvägsstationen
19:00
Varberg, järnvägsstationen
19:30
Falkenberg, GAMLA järnvägsstationen
20:15
Försvarsmaktens tekniska skola - FMTS

Program
- Kursvis utbildning
- Julavslutning

Anmärkning
Sista datum för anmälan
2019-11-15

- Kursvis utbildning
- Julavslutning

Sista datum för anmälan
2019-11-15

- Kursvis utbildning
- Julavslutning

Sista datum för anmälan
2019-11-15

Södra bussen
18:00 Lund, järnvägsstationen
18:20 Landskrona, järnvägsstationen
18:45 Helsingborg, Hamntorget
19:20 Ängelholm, järnvägsstationen
19:45 Båstad, järnvägsstationen
20:10 Halmstad, regionbussterminalen
20:15 Försvarsmaktens tekniska skola - FMTS

•

Välj i möjligaste mån att åka med bussarna ovan.
Norra och Södra bussen är märkta med ”FVRF” samt ”LV 6” och körs av Sennans
Buss AB.

•

Hemresa sker i omvänd färdordning med början på fredagen klockan 14:15

•

Om ingen buss passerar den kommun du bor i får du ersättning för egna utlägg,
spara därför kvitton och biljetter. Ta dig då till Halmstad med buss/tåg och välj i
att du vill åka med ”Södra bussen” från Halmstad regionbussterminal (ligger i
direkt anslutning till Halmstad C).
Notera att du då inte kan räkna med att åka FRÅN Halmstad tidigare än kl 14:40.

•

Om du inte deltagit i ungdomsverksamheten i Halmstad: Skriv ut och ta med den
bifogade blanketten ifylld.

•

Om Du får förhinder måste Du avanmäla Dig genom att meddela övningsledaren.
Sker avanmälan inom två dagar från utbildningen måste du ringa/skicka
sms.

FRÅGOR:
• I första hand ÖVNINGSLEDAREN:
• I andra hand ungdomsansvarig FVRF-S :

Mattias Sjösten, 070-3382864
Axel Boltenberg 072-174 17 24

•

Utrustningslista, FVRF-S Ungdomsutbildning i Halmstad:

KASERNHELG:

FÄLTHELG:

I uniformen
• Fotolegitimation
• Första förband
• Vantar
• Fältmössa
• Hjälmunderlag 90
• Anteckningsmateriel
I stridssäcken/bärsäck
• Vattenflaska
• Regnkläder
• Kortkalsonger
• Långkalsonger
• Knästrumpor, stålgrå
• Ytterstrumpor, vit
• Fältskjorta 90
• T-shirt
• Värmetröja
• Handduk
• Necessär
• Idrottskläder + gympaskor
Bra att ha
• Kamera (fråga om lov innan du
fotograferar)
• Mediciner
Saker som du lämnar hemma
• Tobaksprodukter

I uniformen
• Fotolegitimation
• Första förband
• Vantar
• Fältmössa 90
• Hjälmunderlag 90
• Anteckningsmateriel
I stridssäcken
• Matbestick, kåsa
• Jägarkök (motsv) med tillbehör
• Plastdunk avsedd för Sprit 35 (T-röd)
• Termos
• Fältskjorta 90
• Knästrumpor, stålgrå
• Ytterstrumpor
• Värmetröja 90
• Vattenflaska
• Regnställ
• Kortkalsonger (eller egna)
• Långkalsonger
• Värmejacka 90
• Tandborste, tandkräm, tvål
• Liten handduk
• Sovsäck
• Liggunderlag
I bärsäcken
• Vintermössa
• Gummistövlar (med insats)
• Extra underkläder
• Extra fältskjorta
• Extra strumpor
• Tumhandskar/innervante
• Handduk
• Hygienartiklar (utöver det som finns i
stridssäcken)
Bra att ha (ej utdelad mtrl)
• Kniv (skall godkännas av kurschef)
• Tändstickor
• Extra vantar (civila, mörka färger)
Saker som du lämnar hemma
• Tobaksprodukter
• Mobil/kamera (Vi tar inget ansvar för
dessa prylar)

