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Multiudvalgsmøde 
 
Dato: 1. april 2022 
Tidspunkt: 17.00 
Sted: Severin 
 

    
Til stede: 
Eva Iversholt 
Jette Jønsson 
Charlotte Petersen 
Elisabeth Bay Jensen 
Pernille Teidor Olesen 
 

Fra administrationen: 
Karoline Kjemtrup 
 
Ikke til stede: 
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1 Godkendelse af 

dagsorden 
Godkendt 

2 Status på VM-turnering 
 

Gennemgang af afvikling af forhindringsbane og kæphest ud fra 

finalebestemmelser. 

Der er styr på hjælpere og afvikling af finalen i forhindringsbane og kæphest. 

 

DRF har fået en forespørgsel på, hvilke forhindringer der er med til finalen 

Forhindringerne til finalen bliver følgende: Møllen, flytning, kræmmerhus + de syv der er 

brugt i kvalifikationsrunderne. 

3 Cups 2022-2023 
 

Gennemgang af bestemmelser for: 

• DRF multicup på lånt hest 

• DRF Klubcup på kæphest 

• 1-2-3 multi stævne 

Alle bestemmelser blev gennemgået og justeret til. De nye bestemmelser bliver delt på 

rideforbund.dk og via DRF’s sociale medier. 

Alle kæphesteklasser til finalen 2022 er vil blive sponsoreret af legetøjsbutikken Mikkla. 

Mikkla vil ligeledes være til stede på stævnepladserne både øst og vest for Storebælt. 
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4 Udvalgsarbejde 2022 
 

Igangsætning af klubber med 1-2-3 multi 

• Strategi for igangsætning 

• Vejledning til igangsætning 

Multiudvalget har behov for flere repræsentanter ude om i landet, der kan implementere 

multisport i klubberne. 

Plan for udrulning af 1-2-3 multi i rideklubberne: 

Multiudvalgets to nye medlemmer sætter gang i 1-2-3 multi i deres nærområde Sjælland 

og Nordjylland. 

Nyt tiltag: Københavns mesterskaber 

I 2022 arbejdes der på at afvikle københavnsmesterskaber i kæphest. 

Storheste dag 

Det er en rideklub der afvikler kæphesteridning på store hestedag for DRF. 

Multiudvalget vil gerne køre reklame for kæphestestævner der afvikles efterfølgende i 

nærområdet. 

Præsentation af 1-2-3 multi i distrikterne 

De forskellige distrikter ønsker information omkring 1-2-3 multi. Dette sørger 

multiudvalget gerne for. 

5 Evt. 
Præmiering til finale stævne Multi:  

Alle skal have 1 deltager roset. En type til åbne klasser og en anden type til 

finaleklasser. Placeringsrosetter er ens i åbne klasser og finaleklasser.  

Det samme gælder kæphest. 

6 Næste møde 
Ikke aftalt 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


