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Námskeið 

Námskeiðahald sl. vetur var margskonar. Öll knapamerkin voru kennd í umsjón Linu Erikson og 

Camillu Hoj. Svo var einnig haldið keppnisnámskeið fyrir þau börn sem vildu læra betur hvernig best 

væri að byggja upp sinn hest og sitt prógram fyrir keppnistímabilið, það var Sandra Maria Marin sem 

sá um það námskeið.  

  Einnig voru almenn reiðnámskeið fyrir yngri börnin og svo að lokum voru haldin nokkur 

leikjanámskeið þar sem krakkar komu með sína hesta til þess að fara í allkonar leiki á hestunum. Fjöldi 

barna sótti þessi námskeið. 

  Eina helgina fengum við Þorstein Björnsson til þess að halda helgarnámskeið fyrir börn, 

unglinga og ungmenni. Námskeiðið var vel sótt. 

Mót 

Æskulýðsnefndin stendur á hverju ári fyrir tveimur mótum sem tileinkuð eru börnum, unglingum og 

ungmennum. Þau mót eru:  

Opna Líflandsmótið. Það er innanhúsmót sem haldið var 30 mars.  

Goðamót  Léttis var haldin 7. til 8 júní. Það var haldið utandyra á hlíðarholtsvelli.  

Nefndin kom einnig að gæðingamóti Léttis sem var jafnframt úrtaka fyrir fjórðungsmótið á Hornafirði. 

4 krakkar frá Létti fóru þangað og veitti nefndið þeim styrk fyrir ferðalaginu.  

  Hestamannafélagið Léttir stóð fyrir Íslandsmóti barna, unglinga og ungmenna þetta árið. Þar 

stóð æskulýðsnefndin fyrir pizzakvöldi á föstudagsköldinu. Og svo á laugardagskvöldið vorum við með 

sameiginlegan reiðtúr fyrir þá krakka sem höfðu áhuga á því. 

Sýningar 

Æskulýðsnefnd stóð fyrir tvemur sýningaratriðum á stórsýningunni Fákar og fjör sem haldin var í 

reiðhöllinni á Akureyri 20 apríl. Og að sjálfssögðu fór hópur barna og unglinga á Æskan og hesturinn 

sem haldin var á Sauðárkróki í ár og þótti það mjög gaman. 

Youth Camp 2013 

1 stúlkur frá Létti tóku þátt í Youth Camp sem haldið var í Noregi nú í sumar. Stúlkan hlaut styrk frá 

Létti til að taka þátt í því. . 

Nefndin stóð einnig fyrir pizzu og skemmtikvöldi sl. vetur og nú 1. nóvember er áætlunin að halda 

uppskeruhátið barna og unglinga, þar sem árinu verður fagnað bæði með mat og diskó. 
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