Kursbeskrivning övningshelg v.48
Terminens sista övning och tillika julavslutning. Förutom att vi kommer äta gott
under högtidliga former så kommer övningen även innehålla viss utbildning i fält.
Vi kommer även få möjligheten till externa föreläsningar om utlandstjänst och
träningslära, samt en kortare genomgång om nästa termin i och med Aurora 20
Se till att packa noga efter utrustningslistorna och glöm inte vårdad civil klädsel.

Start:

2019-11-29 kl 21:00

Slut:

2019-12-01 kl 13:30

Plats:

F17 Blekinge Flygflottilj, Kallinge.

Transport: Transport sker i egen regi.
Utrustning: Utrustningslista 1,2 & 3 (listor på nästa sida). Brister eller
saknad i materiel anmäls enligt mailadressen under ”Frågor”.
Anmälan:

Fyll i anmälningsblankett på www.fvrf.se senast 2019-09-27.

Förhinder: Senast 5 dagar innan till mailadressen under ”Frågor”.
Frågor:

Ställs främst till ungdom.syd@flygvapenfrivilliga.se och i sista
hand via sms till Lt Jesper Moldvik, 0730712777.

Flygvapenfrivilligas Riksförbund
Ungdomsverksamhet
Region Syd

Utrustningslistor

För ungdomsverksamhet FVRF Syd Ronneby
Uppdaterad 2019-10-08
Utrustningslista 1
Påtagen:

I Stridssäcken:

I Bärsäcken:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fältskjorta 90 eller
t-shirt 90
Fältbyxa 90
Fältjacka 90
Marschkängor 90
Fältmössa 90
Byxbälte
Knästrumpor
Ytterstrumpor
Reflexband
Första förband
Eventuella mediciner,
Anteckningsmateriel
Hudsalva
Hörselpropp
Arbetshandskar
Vikkåsa
Legitimation

Värmejacka 90
Regnställ 90
Pälsmössa m/59
Hjälmunderlag
Tumhandskar & tumvantar
1 par knä- och ytterstrumpor
Långkalsong
Tröja 90 (om ej påtagen)
Dricksflaska 90 med vatten
Termos med varmvatten
Liggunderlag

I topplocket:
• Hörselskydd (proppar/kåpor)

Extra skjortor och t-shirts,
Extra kort- och långkalsong
Extra trosor och BH
Värmebyxa 90,
Vinterkängor 90,
Extra arbetshandske
Handduk
Sovsäck 2000.
Eventuella träningskläder
Eventuella civila kläder

I valfritt sidofack:
• Hygienartiklar (tandborste,
rakdon, tamponger mm.)
OBS: Uniformen får endast
bäras om samtliga märken
(ungdomsmärke, flagga och
romb) är påsydda.

Vid tilldelning:
• Kokkärl
• Enmanskök (i kokkärlet
• Läggs kåsa, matbestick)
• Brännare
• Spritflaska (i topplock).

Utrustningslista 2
Kläder för fysisk träning såväl utomhus som inomhus. Badkläder vid simning.

Utrustningslista 3
Civila kläder och anteckningsmateriel. Tänk på att anpassa klädseln efter aktivitet, t ex studiebesök
eller julavslutning. Packas i bärsäck.

Bra att ha med sig (valfritt)
•
•
•
•

Armbandsur
Godkänd kniv
Tändstickor i tät burk
Säkerhetsnålar fästa på
insidan av fältjackan

•
•
•

Extra skosnören
Liten enkel ficklampa
Liten disksvamp och liten
flaska med diskmedel
förvarat i plastpåse

•
•
•

Litet fodral med plåster
huvudvärkstabletter etc.
Toapapper i plastpåse

Övrigt
Mobiltelefoner kommer samlas in under övning. Annan elektronisk utrustning bör ej medföras med
tanke på materiell skadorisk. FVRF ersätter ej skadad eller försvunnen personlig utrustning.

Läs dessa utrustningslistor noggrant och packa alltid efter dem!

