
Opstilling til DRF´s bestyrelsesvalg 2022   
   
 

Fulde navn:   Tina Callesen 

Kandidatur: Repræsentant til bestyrelsen 

Bopælskommune: Sønderborg 

Fødselsår: 1968 

CV:  

• Læst til civilingeniør på DTU i Lyngby fra 1989 til 1995.  
Bygningsingeniør med speciale i jord og grundvand 

• Arbejdet som rådgivende ingeniør i 8 år i Virum, Tønder og Sønderborg 
• Fælleskommunalt miljøcenter i 3 år 
• Sønderborg kommune fra 2007 til nu 

o 3 år som faggruppeleder for landbrugsområdet 
o 6 år som afdelingsleder for Vand & Jord 
o 7 år som afdelingsleder for Byg & Bolig 

• Master i offentlig ledelse fra SDU/AU i 2012 
• Bestyrelsesuddannelse fra IDA/CBS fra 2015  

Erfaring indenfor ridesporten: 

• Har haft hest/pony siden jeg var 10 år 
• I dag nyder jeg mine 4 heste (avl, dressur, kvadrille og ringridning) 
• Stævneansvarlig af dressurstævner (B+C) gennem de seneste 10 år i Sundeved Rideklub, herunder 

ECCO cup for pony og hest samt Sydjysk mesterskab for hold 
• Bestyrelsen (næstformand) i Sundeved Rideklub gennem de seneste 9 år 
• Forrider til Sønderborg Ringridning gennem de seneste 17 år 
• Medarrangør af springlandsstævner, herunder staldansvarlig (Sønderborg Rideklub) 
• Ridemærkeinstruktør for ridemærke 1, 2, 3 og 4 gennem flere år (Sønderborg Rideklub) 

Erfaring som frivillig:  

Gennem 35 år har jeg været aktiv spejder i Det Danske Spejderkorps, hvor jeg har mange års ledererfaring, 
både som leder for børn og voksne. Gennem 4 år har jeg været tilknyttet et udviklingsprojekt i Kenya, hvor vi 
underviste i spejderledelse og træning. Derudover har jeg gennem 6 år varetaget jobbet som formand for 
Programudvalget og formand for Ledertræningen. Jobbene indebærer ledelse af andre voksne, herunder 
udvikling, visioner, administration, planlægning, budgetlægning/-opfølgning, samt træning.  

Egen motivation for opstilling: 

Gennem de seneste 3 år har jeg været suppleant og siden bestyrelsesmedlem i DRF. I bestyrelsen har jeg 
fået en god indsigt i arbejdet i bestyrelsen, og vil meget gerne fortsat være med til at udvikle rideforbundets 
betydning over for klubber, stævnearrangør og ryttere. 



Min motivation for at stille op til bestyrelsen er, at jeg gerne vil være med til at sikre at rideforbundet bliver ved 
med at være for alle ryttere gennem deltagelse i rideklubberne. Jeg vil gerne arbejde for, at vi får gode og 
attraktive stævner til alle niveauer. Det betyder, at klubberne skal have gode muligheder for at afvikle 
stævnerne. Desuden mener jeg, at det vigtigt at bevare og fremme lysten til breddeaktiviteter for alle 
aldersgrene. Dette skal der tages udgangspunkt i prioriteringerne i rideforbundet. 

 

 


