
Försvarsmakten Ansökan till fortbildning för reserven

från underofficer till officer från manskap till underofficer

Regionalbyrå Personbeteckning Grad i reserven

Personuppgifter
       Efternamn Förnamn (tilltalsnamnet först)

Gatuadress Postnummer och postanstalt Modersmål

Telefon hem Telefon till arbetet Mobiltelefon E-post

Utbildning
Allmänbildande utbildning

grundskola 3 år i gymnasiet student
Avlagda examina

mellanstadiet
lägsta
högre nivå

lägre
högskolenivå

högre
högskolenivå forskarutbildning annan utbildning

Examen som avlagts vid yrkesläroanstalt, yrkeshögskola eller universitet eller annan utbildning, linje och noggrant datum för utexamineringen

Kompetens
Specialkompetens. Specialkompetens som kan utnyttjas i försvarsmaktens krigstida organisation 

Krigstida officers/underofficers uppgift inom försvarsmaktens organisation som förutsätter ovannämnda specialkompetens

Erfarenhet som ledare

Erfarenhet som utbildare

Grundförutsättningar för studier
Fysisk kondition

god tillfredsställande försvarlig
Färdigheter i datateknik och textbehandling

försvarliga        

Ja:
Jag har ingen sjukdom eller skada, som 
hindrar utbildning till reservofficer/
underofficer

Jag har inte bestraffats i det civila eller fått 
böter under de senaste fem åren

Ja:

Försvarsarbete och -utbildning
Krishantering

Försvarskurs regional/riksomfattande

Deltagande i Försvarsutbildningsföreningens kurser 

Deltagande i försvarsorganisationernas verksamhet

Annat försvarsarbete

Jag försäkrar att den information jag givit är korrekt och godkänner att den lagras
Plats och tid Underskrift

7550-448-8796/MPKK/TKKK 5.2008

tillfredsställandegoda



Regionalbyrån ifyller

Genomgången underofficersskola
(bara helheten Aliupseerista upseeriksi reservissä)

Truppförband År Poängmängd

Resultat i grundprov 1 Resultat i grundprov 2

Vapenslag och utbildningsgren/specialutbildning under beväringstjänsten 

Repetitionsövningar

Frivilliga övningar

Lämplighet

Nuvarande krigstida uppgift

Planerad krigstida officers-/underofficersuppgift

Bilagor till ansökan

Rekommendation från Försvarsutbildningsföreningen Rekommendation av sökandens krigstida förman

st övriga bilagor

Myndigheternas beslut

Godkänns till officers/underofficersutbildning, som börjar 
Godkänns inte

Plats, tid och underskrift

Anvisning för ifyllande av ansökningsblanketten 
Ansökan fylls i  på dator, med skrivmaskin eller tydlig handstil. 
Personbeteckningen anges i sin helhet. 
Om det utrymme som finns på blanketten inte räcker till kan man använda en skild bilaga.
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