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Árið hófst á því að haldið var reiðnámskeið fyrir börn og unglinga í Skeiðvangi,Hvolsvelli.  Kennari var 

Hjörtur Ingi Magnússon og voru um 25 krakkar á námskeiðinu. Kennt var í 6 vikur, einu sinni í viku. 

 

Þá var einnig námskeið fyrir lengra komna, með keppni /úrtöku í huga.  Kennari  á því námskeiði  var 

Hulda Gústafsdóttir. 

 

Í mars héldum við Bingó, en það er orðið að árlegum viðburði hjá okkur. Mæting var góð og 

skemmtilegt kvöld.  Gáfum við þáttakendum gos og súkkulaði.   

 

Hestafjör 2011 er sýning sem við settum upp í samvinnu við Hestamannafélagið Sleipni  á Selfossi. 

Sýningin var haldinn í Rangárhöllinni og tóku þátt öll hestamannafélöginn á Suðurlandi eða 

æskulýðsnefndir þeirra.  Þáttaka var mikil og reiknaðist okkur að um 100 krakkar hafi tekið þátt í 

sýningunni. Allir sem tókur þátt fengu bol með merki sýningarinnar og pulsu og safa.  Við munum 

klárlega endurtaka leikinn í vor. 

                

 

Við stóðum fyrir kaupum og merkingum á peysum með lógói félagsins í samstarfi við stjórnina, þá 

sköffuðum við landsmótsförum í yngri flokkum hlífðarbuxur og úlpu með merki félagsins. 

 

Tveir unglingar úr okkar röðum fóru á Youth camp sem haldið var í Skotlandi þetta árið, Ragnar Þorri 

Vignisson og Sólrún Einarsdóttir og styrktum við þáttöku þeirra. 

 

 



Þá erum við stollt af HM faranum okkar, Heklu Katharínu Kristinsdóttur sem kom heim með 

heimsmeistaramótstitil í farteskinu. Hún var einnig styrkt til fararinnar af æskulýðsnefndinni og 

félaginu. Hekla er félagi sínu og hestamennskunni allri til mikils sóma. 

 

Hekla Katharína og Gautrekur. 

Fríður hópur keppenda Geysis keppti svo á landsmóti í sumar og átti félagið keppendur í svo til öllum 

úrslitum gæðingakeppninar og erum stolt af. Héldum við ásamt stjórn félagsins grillveislu fyrir félaga 

á svæðinu og gaf  SS okkur kjöt til veislunnar. 

Hér má sjá þær stöllur, Rakel Natalie Kristinsdóttur og Ragnheiði Hrund Ársælsdóttur úr Geysi. Þær 

voru jafnar  og réð sætaröðun úrslitum, hafði Rakel betur og hampaði bikarnum í ungmennaflokki.  

Þá átti Geysir fjóra knapa í úrslitum unglinga, 3-4-5 og 6 sæti. 

 

Rakel og Ragnheiður   Guðmunda Ellen  Róbert Bergmann 

 

Til stendur að halda uppskeruhátíð fyrir börn, unglinga og ungmenni nú í nóvember.   

Á jólahlaðborði Geysis í fyrra veittum við viðurkenningu  knöpum  í ungmennaflokki sem kepptu á 

Norðulandamóti, þeim Ragnheiði Hallgrímsdóttur og Heklu Katharínu Kristindóttur og Guðmundu 

Ellen Sigurðardóttir fékk einnig viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur á árinu sem leið. 

 

Æskulýðsnefnd Geysis           

Lovísa  Herborg Ragnarsdóttir 


