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Þátttakendur ásamt liðsstjórum á FEIF Youth Camp í Belgíu í sumar. 

Æskulýðsnefndina skipa þetta starfsárið þau Andrea Margrét Þorvaldsdóttir úr Létti, 

Sóley Margeirsdóttir úr Mána, Stefán Ármannsson úr Dreyra, Svanhildur Jónsdóttir 

úr Grana sem er nýr meðliðmur og undirrituð. Nefndin hefur fundað eftir þörfum á 

síðasta starfsári.  

Síðasta starfsár var frekar rólegt en meðal verkefna var val þátttakenda á FFEIF Youth 

Camp sem haldið var í Belgíu, fundarferð um landið og val handhafa æskulýðsbikars 

LH fyrir Landsþing, ásamt því að afgreiða þau erindi sem vísað var til nefndarinnar.  

 

 



  

Íslensku stúlkurnar sem fóru á Campinn í sumar.  

 

Youth Camp í Belgíu 

Feif Youth Camp var haldið í St-Truiden í Belgíu dagana 11. júlí – 18. júlí 2017. Það voru fimm flottar 

stúlkur víðsvegar af landinu sem hittust í fyrsta sinn kvöldi fyrir brottför. Þá var farið í keilu og pizzu. 

Hópurinn hristist vel saman og áttu því góðar stundir í Belgíu.  

Þetta eru sumarbúðir fyrir hestakrakka á aldrinum 14-17 ára á árinu og markmið þeirra er að kynna 

krakka frá aðildarlöndum FEIF fyrir hestamenningu annara þjóða og að hitta ungt fólk með sama 

áhugamál. Þema búðanna í ár var hestar og vagnar. Það voru um 20 þátttakendur, allt stelpur. Þær 

náðu fljótt saman sem skilar sér í góðum vinasamböndum til framtíðar. Við gistum í heimavistaskóla 

og var hver og eina með sitt eigið herbergi.  

Það sem við gerðum var m.a að heimsækja bú þar sem ræktaðir og tamdir eru Brabant hestar, fórum 

í hestvagnaferðir, fengum að stjórna hestvagni, vinna með hesta í tvítaum, fræðsla um tannheilsu 

hesta, skoða sögufræga borg, reiðtúr,  fara í skemmtigarð og margt fleira.  

 

Ungir leiðtogar – námskeið 

 Í október á síðasta ári hélt Æskulýðsnefnd FEIF í samstarfi við SIF Sænska íslendshestasambandinu 

námskeið fyrir ungmenni á aldrinum 18 – 26 ára. Tilgangurinn var að efla leiðtoga framtíðarinnar í 

æskulýðsstarfi og öðru sjálfboðaliðastarfi. Æskulýðsnefnd FEIF er að setja saman röð námskeiða sem 



haldin verða árlega í aðildarlöndum FEIF. Þátttakendur voru um 30 og er skemmst frá því að segja 

að þetta tókst einstaklega vel. Tvær stúlkur frá Íslandi tóku þátt, þær Hafdís Arna Sigurðardóttir og 

Ásta Marý Stefánsdóttir og létu þær mjög vel af námskeiðinu í heild. Áframhald verður á þessum 

námskeiðum og verður næsta námskeið haldið í Berlar í Þýskalandi í janúar, enn er opið fyrir 

umsóknir fyrir áhugasama. Fyrirlesarar þar verða Gabi Bussman, Ulle Fehse, Jolly Schrenk og Henning 

Drath.  Við mælum með þessum námskeiðum og hvetum ungmenni 18- 26 ára að sækja um. Við 

munum fljótlega bjóða uppá námskeið á Íslandi í samstarfi við FEIF og einnig er hugmynd innan 

nefndarinnar að halda námskeið hér fyrir íslenska þátttakendur.  

Æskulýðsbikar LH 

Við leggjum mikið uppúr því að æskulýðsnefndir félaganna sendi okkur árlega starfsskýrslur sínar, 

það gefur okkur tækifæri til að fylgjast með hvað er að gerast í æskulýðsstarfinu um landi. Til að 

verðlauna gott starf veljum við handhafa Æskulýðsbikars LH, en hann veittur því félagi sem skara 

hefur þótt framúr í æskulýðsstarfi síðastliðins starfsárs og hefur verið afhentur frá árinu 1996. 

Skýrslurnar er hægt að lesa á heimasíðu LH undir æskulýðsmál.  

Á Landsþingi LH 2016 hlaut hestamannafélagið Sörli bikarinn fyrir framúrskarandi æskulýðsstarf.  

Þau félög sem hlotið hafa æskulýðsbikarinn til þessa:  

1996  Léttir 

1997  Gustur 

1998  Sörli 

1999  Hörður 

2000  Freyfaxi 

2001  Máni 

2002  Smári 

2003  Fákur 

2004  Blær 

2005  Andvari 

2006  Léttir 

2007  Máni 

2008  Þytur 

2009  Dreyri 

2010  Logi 

2011  Hörður 

2012 Sleipnir 

2013 Sindri 

2014  Fákur 

2015  Sprettur 

2016 Sörili 

2017 ?

 

Fundarherferð  

Eins og fram kom í skýrslu síðasta árs hefur okkur ekki tekist að halda ráðstefnu með 

æskulýsfulltrúum síðustu ár, svo við brugðum undir okkur betri fætinum og fórum í fundarferð um 

landið og héldum 4 fundi. Enn langar okkur að heimsækja Austfirðinga og vonandi getum við komið 

því við fljótlega en við eigum þar heimboð.  

Við fórum á Akureyri, Búðardal, Selfoss og í Hafnarfjörð. Fundirnir voru nokkuð vel sóttir en í för 

með æskulýðsnefnd voru þær Jóna Dís Bragadóttir varaformaður LH og Ásta Marý og Hafdís sem 

kynntu FEIF ungmenna námskeiðið í Svíþjóð. Fundargestir voru virkir í umræðum sem að mínu mati 

er lykilatriði í svona fundum og margar góðar hugmyndir vöknuðu. 



 

Frá æskulýðsfundi á Selfossi 

 

Framundan 

Feif Youth Cup 2018 verður haldið í Svíþjóð 28. júlí – 4. ágúst á stað sem heitir Axevalla. 

http://www.skarahastland.se/nyheter/nytt-beslut-om-axevalla-hastcentrum/ 

Feif Youth Camp 2019 verður svo haldið á Íslandi, síðast var það haldið hér á landi 2005. Nefndin 

er byrjuð að undirbúa mótið, því velja þarf hentugan stað tímanlega, erum að keppa við 

ferðamannastrauminn ☺  

Einnig langar okkur að halda fyrrnefnd námskeið fyrir 18 – 26 ára ungmenni.  

Eins og áður erum við í æskulýðsnefndinni erum alltaf opin fyrir ollum þeim verkefnum sem styrkja 

og styðja æskulýðsmálefni og hvetjum þá sem óska eftir samvinnu eða hafa verkefni fyrir okkur að 

hafa samband og minnum á að verkefni nefndarinnar er að vera æskulýðsfulltrúum innan handar í 

þeirra starfi.  

f.h. Æskulýðsnefndar LH 

Helga Björg Helgadóttir formaður 
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