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Samarbejdet mellem Fodfolk og Tanks.

I. Tankene har samme opgave som Fodfolksbatterierne nemlig:

a. at beskyde fjendtlige Støttepunkter, Maskingeværer og Hovedmodstandspunkter.
b. at understøtte Fodfolket under fjendtlige Modangreb.

II. Fodfolkets hurtige udnyttelse af den Virkning Tankene har frembragt er en af de afgørende Faktorer for
et heldigt Udfald.

Fodfolkets Stilling, om det skal gaa foran, paa Linie med eller bag ved Tankene afhænger af den taktiske
Situation.

Er Maalet for Angrebet nær ved, skal Fodfolket og Tankene rykke frem i Forbindelse med hinanden. Er
Maalet for Angrebet fjerntliggende, forhindrer Tankenes (ringe) Hastighed, at de holder sig paa Højde
med Fodfolket.

Denne forbigaaende Forsinkelse maa ikke bringe Fodfolket til at standse; det skal vedblive at udføre sit
Hverv med al mulig Hurtighed uden Hensyn til Tankenes Fremrykning.

Skulde Fodfolket blive opholdt foran et Stærkt Punkt, skal Tankene øjeblikkeligt passere gennem
Fodfolkets Linier og arbejde sig frem for at angribe og ødelægge Modstandspunktet.

Stillinger som Artilleriet ikke har været i stand til at beskyde f.eks. Maskingeværreder anbragte på
bagudvendende Skraaninger eller hvis Stillinger ikke tidligere er bleven bestemt (flankerende
Placementer, som man pludselig støder paa), maa sættes ud af Virksomhed ved en hurtig Optræden af
Tanks. Fodfolket maa følge umiddelbart bag efter disse, Tankene selv kan ikke holde en taget Stilling.

Som Forsvar mod Modangreb skal Tankene, i samme Øjeblik Modangrebet sættes an, kaste sig frem og
gaa løs paa de Styrker af Fjenden, som det er lykkedes at bryde igennem vore Linier. Dette er den bedste
Maade til at sikre Samarbejdet mellem Tanks og de Modforholdsregler, der træffes af vort Fodfolk.

Det er meget vigtigt, at Fodfolk og Tanks holder nøje Forbindelse og at deres respektive Chefer personligt
konfererer under kampen.

Besætningen i Tankene skal, hvis deres Tank sættes ud af Virksomhed, deltage i Angrebet som et
Angrebsdetachement, idet de benytter deres Maskingeværer og Karabiner.
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