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Multiudvalgsmøde 
 
Dato: 22. november 2022 
Tidspunkt: 11.00 
Sted: Severin 
 

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

Fra administrationen: 
Karoline Kjemtrup 
Anne Silfwander 
Marielle Severinsen 
 
Ikke til stede: 
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1 Godkendelse af 

dagsorden 
Godkendt 

2 Nyt/ændringer i 

administrationen 

 

Ændringer fra administrationen: 

Karoline udsluses som konsulent for multiudvalget samtidig med, at Marielle indsluses 

som ny konsulent. Begge vil fungere som konsulenter for multisport frem til 1. januar 

2023, hvor Marielle overtager rollen helt. 

3 Cups og stævner 2022-

2023 

 

Gennemgang/status på: 

DRF multicup på lånt hest: 

Det er vedtaget, at MultiCup på lånt hest ikke gennemføres i 2023, da fokus fremadrettet 

vil være på at få udrullet 1-2-3 Multikonceptet i rideklubberne.  

DRF Klubcup på kæphest:  

Der er afholdt 10 stævner siden sæsonstart juli 2022, og der er to planlagte stævner i 

kalenderen. Der er god respons på, at DRF Klubcup på kæphest er lavet til en 

holdturnering, hvor der konkurreres for ens rideklub. 

1-2-3 Multi stævne:  

Der er afholdt tre stævner siden konceptets lancering sommer 2022.  

Almindeligt Multistævne:  

Der er afholdt fem stævner siden juli 2022, og der er er tre planlagte stævner i 

kalenderen.  

Markedsføring af 1-2-3 Multi samt turneringer: 

I løbet af foråret 2023 vil administrationen fokusere på at udarbejde godt 

brandingmateriale for multisport ift. både opstart i rideklubben og ifm. stævner.  

Vi vil igangsætte udarbejdelse en promoveringsvideo for Mutlikoncepter og stævner.  

Derudover vil vi på vores egne sociale kanaler lave opslag med promovering af 1-2-3 

Multi samt KlubCup på Kæphest.  

Afholdelse af to større Multistævner i hhv. øst og vest: 

Der er planlagt, at der skal afvikles to større Multistævner hhv. Vest for Storebælt i 

efteråret 2023 samt et øst for Storebælt i forår 2024.  

DRF og Multiudvalget vil stå for afholdelsen af stævnerne med hjælp fra de to 

rideklubber. 
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4 Udvalgsarbejde 2022 - 

2023 

 

1-2-3 Multi:  

Det er vedtaget, at navnet 1-2-3 Multistævne ændres til Multistævne, samt at 1-2-3 Multi 

(konceptet) bevarer sit navn (kursus i to dage + afholdelse af et stævne). 

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

Udvalget har været ude hos/været i kontakt med 16 rideklubber, hvor de har vejledt i 1-

2-3 Multi. Det er aftalt, at disse 16 klubber kontaktes igen ifm. opfølgning samt eventuelt 

et videre samarbejde, hvor udvalget kommer ud og vejleder klubben ifm. planlægning og 

afvikling af stævnekonceptet.  

Multiudvalgets to medlemmer fra Sjælland vil fremadrettet samarbejde med klubber i 

Nordsjælland vedr.  implementering af ponygamesaktiviteter og stævner i området. 

5 Godkendelse af 

stævner 

 

Dialog vedr. proces for termin- og propositionsansøgning: 

Det er vedtaget, at rideklubber, der vil afholde forhindringsbane og ponygames, skal 

anvende de korrekte klassenavne samt overholde klassens regler, der fremgår på 

www.rideforbund.dk.  

Fra 1. januar vil der, ved terminsansøgning fra klubber, fremsendes en standard 

spiseseddel til klubberne, hvor de skal melde tilbage om, hvilke klasser de vil afholde. 

Spiseseddelen vil også indeholde informationer om, hvad der skal fremgå i 

propositionerne.  

6 Evt. 
 

Udarbejdelse af skriftligt materiale/beskrivelser: 

Eva og Elisabeth vil udarbejde et udkast til beskrivelser af øvrige multiaktiviteter, som 

kan ligge på www.rideforbund.dk  

7 Næste møde 
 

Januar 2023 

 
 
 

http://www.rideforbund.dk/
http://www.rideforbund.dk/

