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Møde mellem Bestyrelsen i Dansk Fægte-Forbund og det tilbagetrådte 
Eliteudvalg 
 
Deltagere: Bestyrelsen i DFF: Jørgen Kjøller(Formand), Mads Hejrskov(næstformand), 
Michael Gyes(B&U-Udvalget), Michael Danielsen(Breddeudvalget), Jan 
Arentoft(kasserer), Kasper Pedersen(menigt bestyrelsesmedlem). Eliteudvalget: Lars 
Robl(formand), Jonas Haxthausen, Nicolai Barding, Nina Aabech(suppleant). 
Motivation:  
I forbindelse med Eliteudvalgets afgang blev en skrivelse kommunikeret ud til samtlige 
klubber i DFF, omhandlende Eliteudvalgets motivation for at gå af.  
 
Motivationen for Eliteudvalgets afgang drejer sig imidlertid udelukkende om Jørgen 
Kjøllers rolle som sportschef og formand, kombinationen af disse poster, samt Jørgen 
Kjøllers bestridelse af sin position i denne sammenhæng og i forhold til Eliteudvalget. 
 
Eliteudvalget angav 6 punkter som direkte begrundelse for deres afgang: 
 

1. Formandens/sportschefens overtagelse/negligering af Eliteudvalgets ansvar i 

forhold til udtagelse af fægtere til EM og VM. Det er Eliteudvalget der, i henhold til 

Dansk Fægte-Forbunds vedtægter, har udtagelseskompetencen – ikke formanden 

eller sportschefen. 

2. Formanden/sportschefen har, uden at konferere med Eliteudvalget, på egen hånd 

overtaget Eliteudvalgets arbejdsopgaver i forhold til kontakten til Team Danmark. 

3. Formanden/sportschefen har nægtet Eliteudvalget at samarbejde med 

projektlederen i talentudviklingsprojektet omkring udviklingen af Dansk Fægte-

Forbunds elitesatsning og dermed umuliggjort, at der skabes en overgang fra 

talentudviklingsprojektet til eliteprojektet.  

4. Formanden/sportschefen har nægtet at forholde sig til det faktum, at han som 

sportschef refererer til Eliteudvalget i forhold til de arbejdsopgaver, der er ham 

pålagt som sportschef.  

5. Formanden/sportschefen har, på trods af gentagne opfordringer, nægtet at mødes 

med Eliteudvalget, for at afklare uoverensstemmelserne.  

6. Manglen på samarbejde har ført en stadig mere besværlig og uforsonlig dialog med 

sig. Fra formandens/sportschefens side har dialogen været ført i en ganske 

ubehagelig tone og med personlige angreb mod store dele af Dansk Fægte-

Forbunds organisation og ansatte.  

 

Bestyrelsen i Dansk Fægte-Forbund har udtrykt sin misbilligelse overfor måden, hvorpå 
disse synspunkter blev kommunikeret ud på. Tillige har formand Jørgen Kjøller stillet sig 



uforstående overfor anklager rettet mod hans person og varetagelse af poster i Dansk Fægte-
Forbund. 
 
Baggrunden for det aktuelle møde var således at rekonstruere de faktiske forløb, som førte 
til Eliteudvalgets afgang. 
 
Referatet vil derfor følge de ovennævnte punkter. 
 
 
1:  
I sin rolle som sportschef har Jørgen Kjøller aktivt kommunikeret med Dansk Olympisk 
komite angående udtagelser til Youth Olympic Games og i denne forbindelse 
forhåndsudtaget to navngivne fægtere til en række kvalificerende stævner. Eliteudvalget har 
imidlertid været informeret om dette, og har, trods visse forbehold, ikke gjort væsentlige 
indsigelser.  
 
I forbindelse med udtagelserne til EM i Plovdiv har Jørgen Kjøller korresponderet med 
familien Jørgensen om udtagelsen af Philippe Jørgensen og orienteret såvel Eliteudvalget 
som familien om, at han gerne så Philippe udtaget på kårde. Det kan ikke godtgøres, at der 
her var tale om et pålæg fra sportschefens/formandens side; dog er det kritisabelt, at en 
sådan korrespondance finder sted hen over den ansvarlige udtagelsesmyndighed. 
 
Følgelig må konkluderes, at Eliteudvalget ikke har vist rettidig omhu overfor en særdeles 
aktiv sportschef, som tillige har ytret sig polemisk i forbindelse med Eliteudvalgets 
dispositioner, men at der ikke har fundet en decideret ”overruling” sted overfor 
Eliteudvalget. 
 
2:  
I forholdet til Team Danmark verserer der en simpel misforståelse på Eliteudvalgets side: 
angiveligt skulle formanden/sportschefen have varetaget kontakten til Team Danmark hen 
over hovedet på Eliteudvalget. Tvisten handler især om, at Jørgen Kjøller har varetaget 
forhandlinger om forhåndsudtagelser til kvalificerende stævner forud for Youth Olympic 
Games. Imidlertid har denne korrespondance ikke været med Team Danmark, men med 
Dansk Olympisk Komite, som forestår udtagelseskrav til Olympiske Lege (se pkt. 1).  
 
At en sportschef initierer forhandlinger desangående er muligvis kritisabelt – disse bør i det 
mindste foregå med Eliteudvalgets formand som bisidder. Dog har Jørgen Kjøller 
dokumentation for, at Eliteudvalget løbende er blevet orienteret. 
 
3: 
Formand Jørgen Kjøller har i skarpe vendinger kritiseret Eliteudvalgets dispositioner i 
forhold til rescoping af det hedengangne Project Nordic Foil! Igen kan det ikke godtgøres, 
at formanden/sportschefen har nægtet nogen noget; kommunikationen har dog fundet sted. 
 



Hvorvidt dette har umuliggjort en overgang fra talent- til eliteprojekt, får stå hen i det 
uvisse! Eliteprojektet (project Nordic Foil) er lukket grundet manglende økonomi, hvorimod 
Forberedelsesprojektet fortsætter med Alexander Normann Jørgensen som koordinator. 
Endvidere findes der, ifølge Eliteudvalget, pt. Ingen reel elite i Danmark. 
 
4: 
Hele forløbet med Jørgen Kjøller som sportschef, der skulle referere til Eliteudvalget, har 
været præget af dårlig kommunikation: Sportschefen har i flere tilfælde handlet på egen 
hånd, imens Eliteudvalget ikke har formået at tage ejerskab overfor eliten og arbejdet med 
denne; dette især udtrykt i mangel på referater fra møder i udvalget.  
 
Sportschefen på sin side har på egen hånd indkaldt involverede – fægtere og forældre til 
møder, hvor Eliteudvalget kun stod på invitationen som Cc. I enkelte tilfælde har 
sportschefen afvist at mødes med Eliteudvalget under henvisning til, at al relevant 
information var tilvejebragt, hvilket ikke er tilfredsstillende, især ikke, da sportschefens 
rolle som formand tilsyneladende har afholdt Eliteudvalget fra at forfølge denne afvisning 
 
På den anden side har Eliteudvalget, ved dets formand, ikke benyttet sig af deres plads i 
Bestyrelsen, hvor problemet med dårlig kommunikation kunne være bragt til torvs. 
Endvidere står det ikke klart, hvilke opgaver Eliteudvalget måtte have pålagt sportschefen. 
 
5: 
Se ovenstående; igen er det beklageligt, at dette finder sted! Dog må det betragtes som 
Eliteudvalgets pligt at bringe den slags problemer for en dag i forbundets bestyrelse. Dette 
er ikke sket! 
 
6: 
Det manglende samarbejde har ofte medført en besværlig og uforsonlig dialog! Ligeledes 
har tonen overfor og mellem enkelte parter ikke altid været god. Men at formanden skulle 
have rettet angreb mod store dele af Dansk Fægte-Forbunds organisation og ansatte, må i 
bedste fald bero på et personligt skøn. Udvalget svarede direkte adspurgt at store dele var  
en mindre håndfuld.  
 
 
Generelt: Formanden for det afgåede Eliteudvalg har ofte været indisponeret ved afholdte 
møder i Bestyrelsen, hvorfor dialog i almindelighed har været vanskeligt. Hverken 
formand/sportschef eller Eliteudvalg har udvist stor lyst til indbyrdes kommunikation eller 
forståelse. Eliteudvalget har ikke benyttet sig af muligheden for at få luftet deres 
frustrationer i Dansk Fægte-Forbunds Bestyrelse, hvor Eliteudvalget har et fast sæde. Dette 
kunne have bidraget til en afklaring på såvel det kommunikative som det rent faktuelle plan; 
som det vil fremgå af ovenstående, har der hersket nogen forvirring om de forskellige 
instanser, som har bidraget til den aktuelle tvist. 
 
  


