Hærens Operative Kommando

KURSUSBESKRIVELSE
Hærens Kampskole
Kursuskode: HKS 12

Taktisk kursus for officerer af reserven
(TAKKUR RESOF)
Formål

1. At give eleven viden om og forståelse for
panserinfanterikompagniet (PNINFKMP)
indsættelsesmåder og kampbataljonens
kampmåder, herunder anvendelse af af
tildelte kampstøttekapaciteter,
2. At give eleven viden og færdigheder i
overvejelsesmetodik, så han kan udfærdige kompagnichefens plan for løsning af
en operativ opgave,
3. At give eleven kendskab til og forståelse
for kampbataljonens stabsarbejde, således at eleven under vejledning kan indgå
i dette.

Indhold

1. Taktik
Ved uddannelsens afslutning skal eleven:
a. Kunne:
• Vurdere anvendelsen af krigsføringens grundprincipper i en specifik taktisk manøvre.
b. Have forståelse af, herunder kunne:
• Redegøre for indsættelsesmåderne
for et infanterikompagni med tynge på
angreb og forsvar
• Redegøre for kampmåderne for en
kampbataljon med tynge på angreb og
forsvar.
• Give eksempler på anvendelsen af de
til bataljonen og kompagniet tildelte
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kampstøtteenheder.
2. Føringsvirksomhed
Ved uddannelsens afslutning skal eleven
kunne:
• Gennemføre kompagnichefens overvejelser , herunder modtage en befaling og udarbejde egen befaling for
angreb og forsvar.
• Udarbejde delbidrag til til kampbataljones overvejelser for angreb og forsvar med fokus på
• Efterretningstjeneste.
• Manøvreplanen.
• Ildstøtte.
• Ingeniørtjeneste.
• Logistik.

Kontrol

Vurderingen kommer til udtryk som bestået
eller ikke-bestået.
Vurderingsgrundlaget udgøres af:
• Hvorvidt eleven deltager og bidrager til
egen og andres læring under såvel fjernundervisningsmodulerne som under tilstedeværelsesmodulerne.
• Om stillede opgaver afleveres til tiden.
• Om eleven demonstrerer en forståelse
for og anvendelse af taktiske principper
på både underafdelings- og bataljonsniveau.
• Om eleven mestrer at indgå i kampbataljones stabsarbejde, og herunder demonstrerer forståelse for opgaven, helhedsforståelse, samt har en analytiske tilgang
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til overvejelsesmetodikken
Varighed

Kurset gennemføres som blended learning
efter følgende generiske model
• Del I: 6 ugers fjernundervisning afsluttende med en uges tilstedeværelse med
tyngde på kompagnichefens overvejelser
og befaling, herunder samvirket mellem
kampenheder og kampstøttekapaciteter
samt rekognocering i terræn.
• Del II: 6 ugers fjernundervisning afsluttende med en uges uddannelse i Hærens
taktiske Træner med tyngde på kampbatajones stabsmetodik og kompagnichefens befaling og føring.

Deltagere
Personelkategori

Løjtnanter af reserven.

Adgangsbetingelser

Uddannet officer af reserven efter 2009ordningen, og har forrettet mindst 2 års tilfredsstillende tjeneste i forsvarets reserve,
og er her som minimum bedømt ”forventet
egnet til forfremmelse inden for 1-3 år”.

Antal Pladser

Min 12, maks.24

Praktiske oplysninger
Mødested og -tid

I forbindelse med opstartsseminar samt
tilstedeværelsesdel:
Hærens Kampskole
Oksbøllejren
6840 Oksbøl
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Beføjelser

Eleven meddeles ingen særlige beføjelser.
Kvalifikation:
Q XXXXXXX ABCDEFGHIJ

Ydelser

Indkommandering ved egen enheds foranstaltning med i alt 88 indkommanderingstimer fordelt således:
• 14 timer til opstartsseminar (weekend) og
74 timer i forbindelse med tilstedeværelsesmodulerne.
Under tilstedeværelsen ydes time- og dagpenge.

Særlige bestemmelser

• Der skal planlægges på at kursisten skal
anvende op til 7,4 timer per FU-uge til
forberedelse til undervisning samt løsning af opgaver. Dette aftales lokalt mellem kursist og enhed.
• I forbindelse med fjernundervisningsdelen skal indstillende myndighed tilsikre at
eleven råder over internet PC med administratorrettigheder samt adgang til internet.
• Som en integreret del af tilstedeværelse
del II gennemføres dele af uddannelsen
ved anvendelse af HRN C2IS.
• Der udstedes uddannelsesbevis ved
gennemførelse.
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