
  
 

Ulla Tørnæs 
 
Jeg vil gerne være med til at fremme ridesporten såvel nationalt som internationalt. Derfor stiller jeg 
op som kandidat til Dansk Rideforbunds Bestyrelse. 

Jeg er 58 år, født og opvokset i Esbjerg, hvor jeg som barn og teenager gik til ridning på Esbjerg og 
Omegns Rideklub. I dag bor jeg i Holstebro sammen med min mand Jørgen og vores tre døtre. Jørgen 
var som ung aktiv springrytter og har redet stævner som junior og youngrider. Jørgen og jeg har i 
fællesskab givet glæden ved ridesporten og omgangen med hestene videre til vores børn, der alle tre 
er ryttere. Hele familien er i dag medlem af Holstebro Sportsrideklub (HOSK), hvor børnene i sin tid 
startede med deres første pony. 

Som forældre har jeg sammen med min familie været aktiv i sporten gennem en årrække. Vi har haft 
den store glæde at være med på mange stævnepladser i regn og rusk, men dog trods alt mest i sol og 
medvind. Ridesporten har givet mig og min familie mange ture til stævner rundt i hele Danmark, men 
også i Norden og i Europa. Vi har været så heldige, at vores børn har repræsenteret Danmark til både 
Nordisk- og Europamesterskaberne i ponyspringning, ligesom vores yngste datter Anna Sofie fik lov 
at ride med Dannebrog på jakken til det første FEI Jumping Ponies Trophy Tour, som er en del af 
World Cup-stævnerne. 

Ridesporten er en kæmpe glæde for mig og min familie, her har vi mulighed for et helt unikt samvær 
– med glæder og sorger, bekymringer og begejstring over samarbejdet med hestene og resultaterne 
på stævnepladsen. Ridesporten har været med til at præge og forme mine børns udvikling og give 
dem en god start på voksenlivet med fokus på værdier som pligtopfyldelse, respekt og ansvarsfølelse. 

Jeg har været medlem af Folketinget siden 1994 med en kort afstikker til Europa Parlamentet. 
Gennem mine snart 30 år som folkevalgt politiker har jeg haft mange forskellige opgaver, herunder 
har jeg bl.a. været minister i knap 12 år. Jeg har således stor viden om og erfaring med hvordan 
politiske beslutninger træffes og gennemføres. 

Jeg er overbevist om, at mine erfaringer fra mit professionelle virke som folkevalgt politiker, mit 
kendskab til hestebranchen og ikke mindst min kærlighed til sporten og fællesskabet omkring 
ridesporten er et godt afsæt til mit arbejde i DRF’s bestyrelse, hvor jeg vil glæde mig til at arbejde 
for både bredden og eliten – for såvel børn som voksne. 
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