
Alment Officerskursus (AOK) – seks 
dage i rollen som NKDEL

Af KP Brian Borgstrøm, HVE 223 Værløse, 15 SEP 14

Da jeg begyndte i Hjemmeværnet primo 2014, efter 4 års fravær fra Flyvevåbnet, var beskeden fra min EC: jeg 
skal være delingsfører.
Den var jeg med på.
En af forudsætningerne for at blive delingsfører er, at man har 
gennemført Alment Officerskursus. Søndag
Første dag bød på indkvartering og velkomst ved kursusleder PL Anders 
Tornby. Efter troppeinddeling i tre grupper og syndikater (hver gruppe 
bestod af to syndikater) skulle vi hver især skrive vores forventninger til 
kurset i form af tre læringsmål for kurset, som skulle danne grundlag for 
kursistsamtalerne sidst på ugen. Der var ét krav til læringsmålene: de 
skulle være målbare. Blandt mine mål var at blive rustet til at foretage de 
taktiske overvejelser, der er forbundet med indrykning i BSO, idet jeg 
bestemt havde, og stadig har, behov for at få banket indtil flere lag rust af 
mine militære færdigheder.
Resten af aftenen gik med genopfriskning af 5-punkt-befalingens 4. punkt 
– logistik – og BEVDEL opbygning og organisation, samt MAT-normering.
Det blev gjort klart for os, at ugens kursus ville tage sit udgangspunkt i, at 
vi alle var NK i en BEVDEL i Hærhjemmeværnet, og at vi alle skulle tænke 
som NKDEL, således at fokus for kurset var på de værnsuafhængige 
føringsmæssige principper.
Førstedagen blev rundet af med aftenappel. Det viste sig hurtigt, at eksercits vist ikke er Hjemmeværnets kernekompetence, 
og at der bestemt var plads til forbedring. Det var vist godt, vi havde det meste af den kommende uge til at øve os i.
Mandag
Fra februar til medio november afholdes hver morgen klokken 0750 flagparade for igangværende kurser ved skolen. Allerede 
nu var eksercitsen blevet bedre, om end der var et stykke vej til mål.
Efter en kærkommen genopfriskning af BSO-teori og repetition af 5-punkt-befalingen i sin helhed og OPTISI(MU), var tiden 
kommet til at stykke en befaling for oprettelse af BSO MERETE 1 sammen. MU tærskes i øvrigt igennem på Videregående 
Officerskursus (VOK), hvorfor fokus lå på OP-TI-SI.
Forinden vores RECCE skulle OP-TI-SI være på plads, inden vi fik lov til at foretage den egentlige befalingsskrivelse, med 
tilhørende TN-bord. Efter aftenspisning gik befalingsudgivelsen på skift i syndikatet. Imellem befalingerne var der 
tilbagemelding på den enkelte befaling, både fra underviseren og resten af syndikatet.

Man må bruge hvad man har når man laver krigsspil.

Rrcce ude i moder natur.



Tirsdag
Som appetitvækker til VOK blev dagen indledt med lektion 1 i øvelsestilrettelæggelse om sikkerhedsbestemmelser – et 
brevskolekursus, som i øvrigt er en forudsætning for optagelse på VOK. Jeg er allerede ved at tage brevskolekurset, så jeg 
kunne have ønsket at lektionen blev sat i en større sammenhæng med den resterende del af kurset, og ikke blot bestod i mere 
eller mindre tilfældige opslag i SIKKAV.
Dagen bød videre på blandt andet genopfriskning af principperne for kampstillinger og forskydning (SIMUMFAHROF), hvilket 
skulle vise sig at være velbegrundet.

En ting vi lavede denne dag, som jeg bestemt vil benytte mig af i min egen enhed, er ROC Drill (Rehearsal of Concept), eller 
krigsspil på dansk. Her fik vi i syndikatet mulighed for at afprøve vores befaling fra dagen før på TN-bord, således, at tjansen 
som DF gik på skift, og de resterende var GF. Underviseren var modstanderen. Al kommunikation foregik efter radioprocedure 
og gav et rigtig godt indtryk af, om ens samlede plan var noget værd – i hvert fald på TN-bordet.
ROC Drill er et godt værktøj til at indøve grundlæggende principper og kun fantasien sætter grænserne for, hvad der kan 
indøves.

Som NKDEL kan du komme ud for at skulle planlægge, tilrettelægge og gennemføre IDR. Der var således indlagt tre lektioner 
med dette afsæt. Opgaven til de tre grupper lød herefter på at planlægge, tilrettelægge og gennemføre en IDR-lektion for de 
øvrige grupper. Som tidligere uddannet idrætsinstruktør ved FSU var det en smal sag for mig, men det var alligevel rart at få 
lov at slå mine instruktørfolder igen.

Aftenens program blev indledt med KC.s befaling for BSO HEIDI, med tilhørende kalkebefaling for forskydning. Det var 
herefter op til hver kursusdeltager at lave sin OP-TI-SI-(MU), som skulle godkendes af respektive underviser inden man kunne 
skrive den egentlige befaling.
Efter godkendelse gik resten af min tirsdag med at skrive varsel for forskydning og oprettelse, samt forberede RECCE for BSO 
HEIDI. Jo mere af det skriftlige arbejde du har forberedt hjemmefra, jo mere tid har du til at gøre nogle gode overvejelser om, 
hvordan du løser opgaven optimalt. Det skulle vise sig at være en god idé.

Onsdag
Så oprandt dagen, hvor vi skulle være udendørs hele dagen, kun afbrudt af aftenspisning i cafeteriet.
Efter endt flagparade lød opgaven således på forskydning efter kalkebefaling. Efter ankomst til området var det tid til RECCE. 
Området var særligt udfordrende på grund af terrænets beskaffenhed – især voldede den tætte skov på N-siden problemer, 
hvorfor det meste af tiden gik med at placere posterne, rykke dem, og rykke dem igen. Nøj, hvor var jeg glad for at have 
skrevet det meste af befalingen aftenen før. Det lykkedes at stykke en plan sammen og få skrevet befalingen færdig inden 
frokost. Nu manglede kun bygning af TN-bord.
Efter frokost stod de næste tre timer på indøvelse af taktisk indrykning i BSO. Det gav et kærkomment afbræk fra 
befalingsskrivningen, og var et fint indspil i forhold til NKDEL.s rolle i FORKDO.
Resten af dagen stod på bygning af TN-bord, befalingsudgivelse, aftenspisning og mere befalingsudgivelse.
En lang, men sjov dag i felten, som bankede endnu et lag rust af førerfærdighederne.

Torsdag
Torsdag den 11. september blev indledt med en tale på engelsk, til ære for skolens gæster fra USA, ved fungerende skolechef 
KK Christen B. Jensen, hvori kommandørkaptajnen satte terrorangrebene mod World Trade Centre og Pentagon i et globalt 
perspektiv.
Efter flagparade lød opgaven på forskydning efter kalkebefaling til Nørre Nebel, hvor formiddagens program stod på 
øvelsestilrettelæggelse i form af planlægningsmøde med lodsejer, RECCE for BSO og udfærdigelse af MAT-bestillinger. Den 
måske vigtigste lektie der blev lært i den forbindelse, var at spørge lodsejeren, om det kan tillades at skyde på hans matrikel. 
Er svaret nej, kan du RECCE nok så meget for, på hvilket hjørne du vil have LSV-rede, til ingen verdens nytte.
Hjemturen til lejren skete som endnu en forskydning efter kalkebefaling, hvor jeg stod for at føre syndikatet hjem til frokost.
Resten af dagens undervisningsprogram lød på en kort lektion i BEV-teori og endnu mere krigsspil, denne gang som en BEV-
OPG.
Dagen blev afsluttet med manér med KAMSAM.
Fredag
Sidste flagparade i denne omgang, og vi nåede næsten at blive gode til det.
Dagen blev indledt med lektioner i LED og ADM, herunder kontrolvirksomhed og forhold ved markskader.
Efter en kombination af kursistsamtaler og endnu mere krigsspil var det blevet tid til at runde kurset af. Efter udlevering af 
kursusbeviser og kursusevaluering stod kursusleder og underviserne klar på gangen til at sige ordentligt farvel og på gensyn.
Afrunding
Efter at have tilbragt seks dage i Nymindegab sidder jeg nu tilbage med en opfattelse af at have fået banket en masse rust at 
de færdigheder, jeg forlod Flyvevåbnet med for fire år siden. Særligt grundlæggende føringsprincipper som OPTISIMU føler jeg 
mig bedre rustet til at arbejde med i praksis, om end jeg ikke helt forstår kursets navn, henset til at fokus for kurset har været 
på opgaver for NKDEL, som mig bekendt bærer en befalingsmandsrang, og ikke en officersrang.
Overordnet har det været et godt kursus, dog håber jeg for kommende kursister, at enkelte ting bliver lavet om. Især 
lektionerne fredag morgen bar kraftigt præg af at være medtaget af nødvendighed i forhold til planen for uddannelsen, frem 
for at være båret af relevans for fokus for uddannelsen: tjansen som NKDEL.
Sidste dag betyder et forestående gensyn med familien, men også afsked med nogle gode kammeratskaber, som i løbet af 
ugen er opstået. Der skal derfor lyde en tak til mine medkursister – i særdeleshed 1GRP, 1. syndikat, som var med til at gøre 
kurset til andet end befalinger og taktiske overvejelser.
Tak til kursusstaben for et godt og lærerigt kursus, som i den grad har givet mig ballast til at gennemføre næste skridt på 
vejen mod delingsfører – Videregående Officerskursus.
Der skal afslutningsvis herfra lyde en kraftig opfordring til alle, som overvejer, om AOK er noget for dem: riv de seks dage ud 
af kalenderen og sæt kursen mod Nymindegablejren – du vil ikke fortryde det!
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