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Nyutbildning Personbil/Lätt lastbil lördagen den 8 september 2018 (v836)
Bakgrund
Bestämmelserna för att framföra personbil som brukas av Försvarsmakten har förändrats flera gånger. Tidigare behövdes
enligt SäkI Trf inget förarbevis om någon annan ansvarade för vården.
Lokalt kunde man ställa högre krav (t.ex. Nyttjandebevis personbil”), senare har det kommit krav med benämningarna
”Administrativ körning”, ”Kompetens standardfordon”.
Det har också varierat vilka krav olika befattningshavare skall uppfylla.
För att framföra personbil som brukas av Försvarsmakten i förband krävs utöver B-körkort förarbevis.
Förkunskapskrav: Giltigt körkort minst B.
I anmälan måste följande fakta framgå:
Namn, personnummer, mobilnummer, mailadress, kompani, befattning, körkortsklasser inkl. giltighetstid, ev. tidigare
förarbevis med omfattning och giltighetstid samt behov av specialkost.
Uppgifterna kommer att kontrolleras senast vid inryckning varför körkort och ev. förarbevis måste medföras.
Visar det sig att lämnade uppgifter inte styrks av dokumentation kan elev avskiljas från kursen.
Anmälan skickar du personligen till p7-kurs-ssk@mil.se
Sista anmälningsdag: 2018-08-17, därefter skickas antagningsbesked per mail till den enskilde.
Frågor kan du ställa till kurschefen L-G Lindström på lgl.ssk@live.se
Inryckning: Lördagen den 8 september i motorlektionssalen P7 mellan kl 08.00 och 08.30.
Innan inryckning SKA du parkera din bil enligt anvisningar som bifogas antagningsbesked.
Tider:
Lördag 0830 – 2130
Sluttid är preliminär och kan ändras beroende på omständigheter under kursen.
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Förplägnad: Lunch, middag och kvällsfika ingår, specialkost skall framgå av din anmälan.
Utrustning: M/90 (inne och utomhus), Körkort, ev. militärt förarbevis, militärt id-kort.

Du som behöver förnya ditt Förarbevis lördagen den 8 september 2018 (v836)
Förkunskapskrav: Giltigt körkort minst B samt militärt förarbevis där giltighetstiden passerats eller snart gör det.
I anmälan måste följande fakta framgå:
Namn, personnummer, mobilnummer, mailadress, kompani, befattning, körkortsklasser inkl. giltighetstid, förarbevisets
omfattning och giltighetstid, behov av specialkost.
Uppgifterna kommer att kontrolleras senast vid inryckning varför körkort och förarbevis måste medföras.
Visar det sig att lämnade uppgifter inte styrks av dokumentation kan elev avskiljas från kursen.
Anmälan skickar du personligen till p7-kurs-ssk@mil.se
Sista anmälningsdag: 2018-08-17, därefter skickas antagningsbesked per mail till den enskilde.
För analys av förarbevis och besked om vilka delar du behöver genomföra, bör du innan du anmäler dig kontakta kurschefen
L-G Lindström på lgl.ssk@live.se
Inryckning: Lördagen den 8 september i motorlektionssalen P7 mellan kl 08.00 och 08.30.
Innan inryckning SKA du parkera din bil enligt anvisningar som bifogas antagningsbesked.
Tider:
Lördag 0830 - 2130
Sluttid är preliminär och kan ändras beroende på omständigheter under kursen.
Förplägnad: Lunch, middag och kvällsfika ingår, specialkost skall framgå av din anmälan.
Utrustning: M/90 (inne och utomhus), Körkort, militärt förarbevis, militärt id-kort.

