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Højbjerg, d. 16. oktober 2020 

 

Sidste frist for indstillinger: 

14. oktober 2020 

 

Formand: 

Mireille Enggaard Kempf (Københavns Taekwondo Klub – Tan Gun Sae Sim) 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Søren Dall (Esbjerg Taekwondo Klub – Cheong Young) 

Stefan B. Dyrberg (Arirang Taekwondo Dojang, Horsens) 

 

Suppleanter: 

Der er ikke kommet nogen indstillinger rettidigt, så den ene suppleant skal findes/vælges på mødet. 

 

 

Med sportslig hilsen 

DTaF’s bestyrelse. 
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Ansøgning som bestyrelsesmedlem  

 
Til Dansk Taekwondo Forbund 
sekretariatet@taekwondo.dk 

Søren Dall 
Vestervang 31 4.mf 
800 Aarhus C 
Jeg arbejder til dagligt som gymnasielærer og er gennem mit arbejde vant til at arbejde med strukturerede 
organisationsformer og er superbruger indenfor IT. 
Efter at have tænkt mig grundigt om og har overvejet det, ønsker jeg at stille op til en post i Dansk 
Taekwondo forbunds bestyrelse. Taekwondo har været stor del af mit liv og en passion som jeg nyder at 
bruge en stor del af min fritid på. 
Derfor vil jeg gerne kandiderer til en bestyrelsespost til gavn af Dansk Taekwondo Forbund. 
Jeg mener det er vigtigt, at fortsat arbejde med at udvikle forbundet så både bredden og eliten får gode 
muligheder for at nyde den fantastiske kampsport Taekwondo. Derudover er det vigtigt at udvikle 
forbindelsen mellem dommer, øvrige officials og forbundet så dansk Taekwondo kan håndtere den rivende 
udvikling som foregår indenfor moderne Taekwondo. Samtidig er afgørende at teknikken og 
kommunikationen i forbindelse med stævner og forbundsarrangementer fungerer optimalt. Jeg er upartisk og 
hører ikke til nogle fraktioner.  
Jeg kunne forestille mig at arbejde med, at være med til at udvikle stævner i samarbejde med DTaF 
stævneadministrationen, kommunikationen og teknikken ved hjælp af digitale redskaber samt 
breddearbejde. (Der kan også være andre opgaver ift. funktioner for bestyrelsesmedlemmer). 
Jeg er medlem af Esbjerg Taekwondo klub og gradueret 6. Dan. 
Jeg har trænet Taekwondo siden 1986, og har bestridt forskellige poster indenfor organisationsarbejde og 
trænerarbejde på klubplan. Siden 2015 har jeg været et aktivt medlem af det danske kampdommerudvalg.  
National dommer siden 1999. International dommer siden 2011. Jeg har deltaget i mange europæiske 
stævner, herunder 3 europæiske mesterskaber. 
Jeg glæder mig, til at møde alle til Rep.mødet.  
Med sportslige hilsner 
 

Søren Dall 

  

mailto:sekretariatet@taekwondo.dk
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 Kære bestyrelse  

 

Jeg henvender mig til jer, da jeg gerne vil melde mit kandidatur til Dansk Taekwondo Forbund’s hovedbestyrelse.  

Jeg mener, at jeg kan bidrag positivt til Dansk Taekwondo Forbund’s hovedbestyrelse, og ikke mindst til den 

videre udvikling af Dansk Taekwondo Forbund.  

 

Jeg medbringer en masse erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, projektledelse og ikke mindst indenfor 

taekwondo.. Jeg nævner mine herunder kompetencer i nøgleord, som kan uddybes hvis dette bliver interessant.  

 

Nøgleord:  

• Ledelse og samarbejde  

• Netværk, nationalt og internationalt (også i Korea)  

• Politisk erfaring (i mit professionelle erhverv)  

• Projektledelse/-styring  

• Kommunikation  

 

Mine personlige træk må være at jeg positiv, udadvendt og kan tale med folk. Jeg er ikke den der ses i centrum af 

et selskab, men jeg er til stede i nuet, og er godt til at lytte til folk.  

 

Lidt om mig:  

• Lyttende (analytisk) og coachende tilgang til ledelse  

• Tager gerne initiativ  

• Sætter en ære i at gøre tingene færdig  

• Sætter stor pris på at kunne arbejde selvstændigt, og i samarbejde om at nå fælles mål  

 

Min taekwondo bagrund:  

• Trænet taekwondo siden 1988  

• Undervist siden ca. 1992  

• Har trænet og undervist i Korea i 2009 (i ca. ½ år), og igen i 2012, hvor jeg sammen med et koreansk 

opvisningshold planlagde og gennemførte en opvisning for et internationalt publikum.  

• Har startet Ringkøbing Taekwondo klub i 2000, som blev overtaget af Skjern Taekwondo Klub i 2003.  

• Har startet Taekwondo Klubben Do i Aarhus i 2011, som i dag drives af Peter Rothgart.  

• Har startet Arirang Taekwon Dojang i Horsens i 2017, som jeg driver i dag.  

• Fra 1997 til 2003 var jeg på Tekniklandsholdet og Opvisningsholdet.  

 

Jeg blev gradueret:  

• 1. dan i 1994  

• 2. dan i 1996  

• 3. dan i 2009 i Kukkiwon, Korea  

• 4. dan i 2015  

• Og er på vej til 5. dan her til vinter (2020)  

 

Desuden har jeg deltaget i Forbundets lejre og kurser igennem tiden.  

 

Mit taekwondo netværk er bredt, og strækker sig fra Thy til Sønderjylland og fra Vestjylland til Hovedstaden. Men 

jeg har også netværk internationalt, herunder bl.a. Korea. 

 

I mit professionelle liv har jeg også mange aktiviteter og et bredt netværk, som jeg mener, er en fordel for den 

person som I får ind i bestyrelsen. 

 

Mit faglige CV, med relevans for en bestyrelsespost:  

• Næstformand siden 2016 i en ejerforening  

• Formand siden 2018 i samme ejerforening med 120 lejligheder/ejere som medlemmer.  

o Med ansvaret for et årligt budget på ca. 2,5 mio. kr.  

• Repræsentant i et udvalg under Dansk Byggeri.  
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• Mentor i min fritid i organisationen ComeTogether, for et par unge mennesker med behov.  

• Projektleder i mit professionelle liv er jeg ansat i en kommune, hvor jeg sidder som projektleder i en 

teamledet organisation.  

o Her sidder jeg selvstændigt med projekter, og opererer med et samlet varierende budget på 

mellem 30 og 80 mio. kr. Jeg er velkørende i det politiske miljø, og har såvel intern og ekstern 

faglig berøring, men også høj grad berøring med politikere og borger. Mit job er at agere ind 

imellem og sørge for gode resultater og implementering af projekterne i samfundet (kommunen).  

 

Min vision, hvis jeg skulle indtræde i DTaF’s bestyrelse, vil være at samle klubberne og skabe en ånd i Forbundet, 

hvor alle har en stemme, og hvor det handler om at samarbejde, og tage et fælles ansvar for udviklingen og 

udbredelsen af taekwondo i Danmark, men også på det internationale plan. Danmark har i mange år været 

velrepræsenteret internationalt, hvilket jeg altid har været stolt af at være en del af.  

 

Jeg ser dog den førstkommende udfordring for bestyrelsen først og fremmest drejer sig om at få samlet 

bestyrelsen, så der er et solidt fundament for udviklingsarbejdet. Dernæst handler det om at få Forbundet, dvs. 

klubberne påvirket i positiv retning i forhold til Forbundets visioner og udvikling. Jeg tænker, først når Forbundet er 

velkørende internt, kan bestyrelsen og udvalgene begynde at udvikle sig. Men nøglen til det hele er at kunne 

samarbejde, i bestyrelsen og på tværs af organisationen.  

 

Min tilgang til en evt. formandspost er at skabe et hold, som sammen finder det fælles fodslag, og at hver især 

tager sine opgaver på sig, tager ejerskabet og opgaven til sig. Men samtidig må man i en gruppe ikke være bange 

for at spørge til råds, eller om hjælp til løsning af opgaverne, hvis noget virker uoverskueligt, eller svært. En 

bestyrelse skal hjælpe hinanden, og arbejde sammen om at nå de fælles mål, der er sat.  

 

Jeg har forsøgt at gøre det kort i denne præsentation af mig selv, og der er helt sikkert noget I kunne være 

interesseret i at høre nærmere om. I er meget velkomne til at kontakte mig og spørge lidt mere ind til det der 

måske har gjort jer nysgerrige.  

 

De bedste hilsner  

 
Stefan Baik Dyrberg  

 

sbdyrberg@gmail.com  

Mobil: 6021 6083  

DK—8700 Horsens 


