
Vad roligt att du är intresserad av att göra din prao hos oss på Helikopterflottiljen i Linköping! 
För att få en plats på praon behöver du skicka in en anmälan till oss. Du behöver också skriva ett 
kort personligt brev (cirka en halv A4) där du berättar lite om dig själv samt ett fotografi på dig. 
Skriv också några rader om vad du förväntar dig att få ut av praotillfället.Uppgifterna kommer 
att användas för att ge dig behörighet att komma in på området och för att instruktörerna ska få 
en uppfattning om vem du är och vad du har för förväntningar. Alla personuppgifter behandlas i 
enlighet med GDPR och förstörs efter det att praon är genomförd. 

Under praoveckan kommer en del fysisk aktivitet att ingå, därför är det bra om du har en viss 
grundläggande rörelsevana. Du bör kunna klara av att gå två kilometer med ryggsäck utan att få 
ont i knän eller leder. Du bör också kunna vara med på hela schemat, då vissa moment bygger på 
andra. Det innebär att utrymmet för att åka iväg och delta i andra aktiviteter just den här veckan är 
begränsat. 

Praon pågår måndag till fredag mellan klockan 0800 och 1600 vecka 43 (22 till 26 oktober), Du 
tar dig till och från garnisonen på egen hand. Praon kommer att ha både teoretiska och praktiska 
delar, så du får chansen att prova på vissa moment själv!

Vi behöver din anmälan senast slutet av vecka 39. Du kommer att få ett besked via mejl om du har 
fått en plats när vi har fått in din anmälan - vänligen bekräfta din plats snarast möjligt. Platserna 
fylls upp enligt principen först till kvarn. Två veckor innan praon kommer ett schema och en 
packlista att skickas ut till alla deltagare via mejl.

Genom att anmäla dig till prao på Helikopterflottiljen godkänner du (eller din målsman om du 
är under 18 år): att du befinner dig på Försvarsmaktens område under hela perioden, att dina 
personuppgifter används i enlighet med GDPR, att du får transporteras i Försvarsmaktens fordon, 
samt att du får delta i våra aktiviteter. 
 

Checklista för anmälan till prao:

 Anmälningsblankett

 Personligt brev

 Fotografi på dig

 Förväntningar

 Bekräfta din plats

 

Kontaktperson:        Övriga instruktörer:

Dag Hess         Christian Graversen

0723 87 88 22         Sebastian Stenbakken

rekrytering-hkpflj@mil.se       Hanna Kannerstål

Information om prao på Helikopterflottiljen för 15-17 år (22-26/10)

Observera:

Anmälan skickas till:

Rekryteringssektionen

Helikopterflottiljen

581 98 Linköping

Detta blad behåller du.



Jag vill anmäla mig till prao vecka           mellan datumen                                            

Personuppgifter     

Personnummer: xxxxxxxx-xxxx   Mejl: superkalle@hotmail.se
Fullständigt namn: Lasse-Maja Hansson Telefon: 0788 88 88 88
Adress:  Albrektsvägens kurva 3 Specialkost/Allergier: hH[LWDULDQ

  587 54 Ättervägashög    
 Sverige        

Bekräftar du att du är svensk medborgare?  Ja Nej   

Skola

Namn: Löjtnantskärleksskolan  Klass: 8954 AB
   

Studievägledare     

Namn: Edna Alhammar    Mejl: edna.alhammar@norrkoping.edse
Telefon: 0788 88 88 88

Närmast anhörig

Fullständigt namn: Anna Eriksdotter Relation: Pappa
Telefon: 0788 88 88 88   Mejl: mammapappa@gmail.com

Genom att anmäla mig till prao på Helikopterflottiljen godkänner jag/målsman att:

 ≥ Mina personuppgifter används i enlighet med GDPR

 ≥ Jag transporteras i Försvarsmaktens fordon

 ≥ Jag får delta i Försvarsmaktens aktiviteter

 ≥

Ort och datum:     

Underskrift: Anna Eriksdotter
Namnförtydligande:nna-Mari
Anna-Maria Eriksdotter 

Anmälningsblankett för prao

Anmälan ska vara inskickad senast vecka 39 till Rekryteringssektionen, Helikopterflottiljen, 581 98 Linköping.


