
 

Kynningarfundur um 

námskeið vetrarins var 

haldinn 8. janúar í 

Hliðskjálf. Teknar voru 

niður skráningar og farið 

yfir innihald námskeiðanna 

með þeim sem voru ekki 

vissir um hvað myndi henta 

þeim. Haldin voru 

Knapamerkjanámskeið,  

Gangtegundanámskeið, 

Hestafimleikar

(hindrunarstökk ofl.) og 

Leikir og þrautir(yngstu 

börnin).  Þátttaka var góð 

en mestur áhugi á gang-

tegundanámskeiðinu.  

Kennarar á námskeiðunum  

voru: Knapamerki-Rósa 

Birna Þorvaldsdóttir, Leikir 

og þrautir-Hugrún 

Jóhannsdóttir, Hestafim-

leikar og Leikir og Þrautir 

vornámskeið-Ragnhildur 

Haraldsdóttir og Gang-

tegunda námskeið - Páll 

Bragi Hólmarsson.  Góður 

rómur var gerður af öllum 

námskeiðum og viljum við 

þakka fyrir góða kennslu og 

stuðning foreldra í hvívetna.  

Æskulýðsnefnd 2013 

skipuðu:  Anna Rúnars-

dóttir, Aldís Pálsdóttir,  

Christiane Grossklaus, 

Guðlaug Bára Sigurjóns-

dóttir, Ólöf Ósk Magnús-

dóttir, Sigríður Magnea  

Björgvinsdóttir , Sigurvaldi 

Rafn Hafsteinsson og Skúli 

Sigurbergsson.   

 

Hestafjör 2013 var haldið 

14. apríl í ár og var mjög 

góð þátttaka í þeim 

vinsæla viðburði sem er 

orðinn fastur punktur í  

starfinu. Fyrsta æfingin hjá 

okkar hópum var haldin 3. 

mars en skipt var í hópa 

eftir aldri, 6-8 ára, 9-10 ára,   

11-13 ára og loks 14 ára 

og eldri. Þjálfari Sleipnis 

hópanna var Hugrún 

Jóhannsdóttir reiðkennari 

sem leysti það verkefni af 

stakri prýði. Auk Sleipnis 

tóku 

Ljúfur 

og 

Sindri 

þátt. 

Kynningarfundur og skráningar 
á námskeið 8. janúar 2013 

Hestafjörið er svaka fjör 

Ársskýrsla æskulýðsnefndar 
Sleipnis 2013 

Hestafjör 2013 

Um er að ræða 

viðburð sem líkja 

má við “Æskan og 

hesturinn” og 

hefur fest sig í 

sessi enda gríðar-

lega góð þátttaka 

og fjöldi áhorfenda 

sem mætir ár 

hvert. Hér mæta 

hestamanna-

félögin á suður-

landi með sýn-

ingahópa ásamt 

því sem fengnir 

eru skemmtikraftar 

og leyniatriði sem 

krydda sýninguna 

enn meir. Sjá 

nánar hér og á 

bls. 4 

 

Sleipnir hlaut 

Æskulýðsbikar 

LH 

Við erum stolt af 

því að hafa 

hlotið þessa 

viðurkenningu. 

Það var Ágúst 

Hafsteinsson 

þáverandi for-

maður æsku-

lýðsnefndar 

ásamt Kjartani 

Ólafssyni for-

manni sem 

veittu bikarnum 

viðtöku úr hendi 

Helgu B. Helga-

dóttur formanns 

æskulýðs-

nefndar LH 

Reipitog í óvissuferðinni 

Hér vinnur annað liðið eða 

hvað? 

Skallagrímsgarður í Borgarnesi 
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“Leikur og 

þrautir er 

námskeið sem 

börnin óskuðu 

sjálf eftir og var 

sniðið að þeirra 

þörfum” 

Guðlaug Bára fær 
viðurkenningu 
fyrir frábært starf 

Leikur og þrautir 

Hestafimleikar 

Uppskeruhátíðin 2012 

Uppskeruhátíðin var 

haldin 1. nóvember 2012 

en auðveldara er að 

halda slíka hátíð þegar 

minna er um að vera í 

hesthúsinu. Á þessum 

viðburði afhendum við 

öllum prófskírteini úr  

námskeiðum ársins, dag-

skrá næsta árs er kynnt 

ásamt því að óskað er 

eftir hugmyndum og til-

lögum frá börnunum 

um áherslur vetrarins. 

Við njótum þess að 

eiga skemmtilega stund 

saman á uppskeru-

hátíðinni. Foreldrar og 

börn mæta með góð-

gæti á hlaðborð, 

nefndin skaffar drykki 

handa öllum og oftar en 

ekki njótum við kræsinga 

frá Almari bakara.   

 

þessu námskeiði var 

Ragnhildur Haraldsdóttir. 

Skógræktin gaf okkur 

trjáboli til að nota á þessu 

námskeiði auk þess sem 

brokkspírurnar góðu 

komu að góðum notum. 

Segja má að öll hross 

myndu hafa gott af þeirri 

umhverfisþjálfun sem 

Á þessu námskeiði var 

lögð áhersla á ýmsa 

hestafimi. Hrossin voru 

þjálfuð í hindrunarstökki, 

voru látin leika með 

stóran bolta, vinna á dúk 

sem lagður var á reið-

hallargólfið og ýmislegt 

annað sem þátttakendur 

glímdu við. Kennari á 

svona æfingar hafa í för 

með sér.  

Á uppskeruhátíðinni ko-

mu fram óskir um að vera 

með skemmtilegt leikja 

og þrautanámskeið. 

Þátttakendur voru margir 

hverjir ekki háir í loftinu 

en stóðu sig allir með 

stakri prýði. Kennararnir  

voru duglegir að halda 

krökkunum við efnið en 

það má segja að  

foreldrar og aðrir 

áhorfendur hafi ekki 

skemmt sér minna við að 

fylgjast með þessum 

duglegu krökkum. 

Þetta námskeið var 

sérstaklega vinsælt hjá 

yngstu börnunum og var 

mikið gaman að sjá hve 

miklum framförum þau 

tóku á námskeiðinu. 

Hugrún Jóhannsdóttir og 

Páll Bragi Hólmarsson 

skiptu með sér kennslu á   

fyrra námskeiðinu en 

Ragnhildur Haraldsdóttir 

var með vornámskeiðið. 

Á r s s k ý r s l a  æ s k u l ý ð s n e f n d a r  

Hér má sjá  
hlaðborðið á 
Uppskeruhá
tíðinni sem 
beið meðan 
dagskráin 
var í gangi  



Gangtegundanámskeið 
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Gangtegunda námskeiðið 

gerði mikla lukku og var 

vinsælasta námskeiðið í vet-

ur hjá Sleipni. Kennari á 

þessu námskeiði var Páll 

Bragi Hólmarsson. 

Námskeiðið tókst mjög vel og 

var framhald á því um vorið 

þar sem Palli og Hugrún 

deildu með sér kennslunni. 

Krakkarnir prófuðu allar 

gangtegundir nema skeið og 

voru sett í ýmsar æfingar, 

bæði á eigin jafnvægi og að 

læra að þekkja á hvaða 

gangtegund hestarnir voru 

hverju sinni. Hér er um að 

ræða góðan grunn fyrir 

krakkana sem  skemmtu sér 

hið besta á þessu námskeiði. 

Æskulýðsefndin leitaði til 

Sjóvár um að gefa öllum 

þátttakendum á námskeiðum 

Sleipnis endurskinsvesti til 

að nota við útreiðar og þegar 

krakkarnir eru á ferðinni eftir 

að dimma tekur. Námskeiðin 

byrja þegar sólin er hvað 

lægst á lofti og mikið öryggi 

fólgið í að sjást vel í um-

ferðinni. Við kunnum 

forvarnafólki Sjóvár þakkir 

fyrir þennan frábæra 

stuðning. 

staklingar styðji áfram við 

bakið á okkur.  Á baksíðu 

þessarar skýrslu eru merki 

þeirra fyrirtækja sem lögðu 

hönd á plóginn með okkur í 

ár. 

Mörg frábær fyrirtæki koma 

að því að styrkja æskulýðs- 

starfið hjá Sleipni. Ef ekki 

væri fyrir þann mikla velvilja 

og það frábæra fólk væri 

varla hægt að halda úti  

öflugu starfi, þrátt fyrir sjálf-

boðavinnu og dugleg börn og 

foreldra. Við þökkum öllum 

stuðningsaðilum í ár og 

vonum að fyrirtæki og ein-

var Sigrún Sigurðardóttir 

reiðkennari en hún býr yfir 

gríðarmikilli reynslu í 

knapamerkjakennslu. 

Þátttakendur stóðu sig vel 

og voru vel æfð í prófinu. 

Kennari á knapamerkja-

námskeiðum vetrarins var 

Rósa Birna Þorvaldsdóttir. 

Kennd voru fyrstu tvö merkin, 

grænt og gult og voru fimm 

þátttakendur í hvoru merki.  

Nemendur mættu í bóklega 

tíma í viku hverri auk verk-

legra tíma. Sérstakir æfinga 

tímar voru jafnframt fyrir sjálft 

prófið. Prófdómari hjá okkur 

Endurskins 
vesti frá 
Sjóvá  
mátuð 

Knapamerkjanámskeið 

Styrktaraðilar 

“Gangtegunda 

námskeiðið var 

vinsælasta 

námskeið 

vetrarins” 

Kaffi og bakkelsi frá Almari bakara og OJ&K hefur 

yljað foreldrum og forráðamönnum í vetur meðan 

beðið er eftir að börnin ljúki sínum tímum. 
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“Árlega fara 

hestamannafélögin 

Háfeti, Ljúfur og 

Sleipnir í 

sameiginlegan 

reiðtúr 

æskulýðsnefnda” 

Hugrún 
Jóhannsdóttir í 
viðtali hjá Magnúsi 
Hlyni 

Sameiginlegur reiðtúr 

Sjoppan 

Hestafjör 2013 

Dagskráin var fjölbreytt 

og byrjaði með setningar-

athöfn þar sem riðin var 

fánareið og formaður 

Sleipnis, Kjartan 

Ólafsson, setti hátíðina. 

Fyrstir á völlinn voru  

pollar úr öllum félögunum 

í skrautlegum búningum. 

Næstu atriði voru 

mynsturreiðarhópar  frá 

Ljúf, Sindra og Sleipni en 

að því loknu var komið 

að leynigestum.  

Nemendur af 

hestabraut sýndu listir 

sínar þar til Ingó mætti 

á svæðið með gítarinn 

en hann fékk alla 

krakka til að syngja 

með sér og dansa á  

reiðhallargólfinu. Eftir hlé 

sýndu tveir fræknir Sleip-

nisknapar 

hindrunarstökk, einn 

mynsturreiðarhópur kom 

fram og síðasti hópurinn 

var með þrautakóng þar 

sem tvö lið öttu kappi. Í 

lokin voru allir þátttaken-

dur kallaðir á svið í bolu-

num sínum sem fylgir 

þátttökunni. Eftir 

sýninguna sjálfa hittust 

krakkar og aðstandendur 

í félagsheimilinu það sem 

allir fengu pylsu og gos 

eftir skemmtilegan og 

viðburðarríkan dag. Um 

48 börn úr Sleipni tóku 

þátt í sýningunni og yfir 

400 gestir sóttu hátíðina. 

 

með þegar verið er að 

fylgjast með keppnisfólk-

inu. Þessi þáttur starf-

seminnar skiptir miklu og 

gerir okkur kleift að fjár-

magna kostnaðarsama 

viðburði í starfseminni. 

Við þökkum foreldrum og 

öðrum velgjörðamönnum 

fyrir viðskiptin og vonum 

Nefndin hefur 

aflað fjár með því 

að selja veitingar 

á viðburðum, 

bæði í reiðhöllinni 

og úti á keppnis-

vellinum. Það er 

gott að geta yljað 

sér á kaffibolla og 

einhverju sætu 

að sjoppan lifi áfram.  

Aðal afgreiðslustúlkan í 

sjoppunni er Guðlaug 

Bára Sigurjónsdóttir og 

má segja að fáir skili jafn 

mörgum tímum í vinnu 

fyrir æskulýðsstarfið í 

Sleipni eins og hún.  

heimilið. Þátttakan var 

góð enda veður gott. Eftir 

pylsupartíið var boðið 

upp á Kjörís frostpinna í 

eftirrétt áður en lagt var í 

hann til baka sömu leið. 

Það er skemmst frá því 

að segja að heimleiðin 

var ekki síðri þó riðin 

væri sama leið til baka,  

yfir Varmá eftir 

skógarstígum og 

mishæðóttum reiðvegi 

sem fylgir fjallshlíðinni. 

Við þökkum Ljúfs-

mönnum frábæra ferð. 

Í ár kom það í hlut 

Ljúfsfélaga að skipu-

leggja sameiginlega 

reiðtúrinn. Lagt var af 

stað frá Sogni í Ölfusi og 

riðnar reiðgötur meðfram 

hlíðinni, gegnum 

skógræktina og sem leið 

liggur að félagssvæði 

Ljúfsmanna. Þar var 

sprett af og boðið upp á 

grillaðar pylsur við félags-

Á r s s k ý r s l a  æ s k u l ý ð s n e f n d a r  

Guðlaug 
Bára  



Kynning á Polo íþróttinni í Hliðskjálf 
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Æskulýðsnefnd hélt kynningu  

í samstarfi við Polo deild 

Harðar í Mosfellsbæ. 

Kynningin fór fram í Hliðskjálf 

þar sem Dísa Anderiman 

mætti með bækur og 

myndefni. Dísa hefur reynslu 

af íþróttinni frá 

Mongólíu og var 

mjög gaman að 

heyra sögur og 

sjá myndir af 

hennar iðkun og 

reynslu sem 

varð við 

upptökur á heimildamynd um 

þetta efni. Dísa sýndi okkur 

kennslumyndband um það 

hvernig á að bera sig að við 

iðkun íþróttarinnar og 

prófuðu margir að sveifla 

kylfu og æfa sig í réttu 

handtökunum en víst er að 

þetta er ekki auðveld íþrótt. 

Ætlunin var að halda Polo 

námskeið í vetur en ýmsar 

ástæður urðu til að ætluðu 

námskeiði var frestað til 

2014. Kylfur voru pantaðar 

frá Argentínu og sá Dísa um 

að velja réttu kylfurnar fyrir 

okkur. Ætlunin er að halda 

æfingaleiki með Harðarmön-

num þegar fram líða stundir 

en æfingar hafa verið 

stundaðar í reiðhöll Harðar  

um nokkurn tíma. 

Spilakvöldið var 21. mars og 

hófst kl. 18. Eftir spila-

mennsku í góða stund er gert 

hlé til að snæða saman pizzu 

og ræða málin. Börn, unglin-

gar og foreldrar hafa skemmt 

sér vel þessi kvöld sem hafa 

fest sig í sessi og góður vett-

vangur til að kynnast utan 

hesthússins. 

Hefð hefur skapast fyrir því 

að halda spilakvöld í 

Hliðskjálf á hverjum vetri þar 

sem bryddað er upp á 

ýmsum spilum. Spiluð hefur 

verið vist og stundum hafa 

þátttakendur mætt með 

uppáhaldsspilið sitt að 

heiman til að leyfa öðrum að 

njóta. Í ár var sá hátturinn 

hafður á.  

 

frá Lárusi H. Helgasyni 

húsasmíðameistara. Hér má 

sjá brokkspírurnar góðu 

ásamt Prins Póló en það 

er nafn æfingahestsins 

okkar. 

Margir félagsmenn hafa lagt 

okkur lið við æskulýðsstarfið. 

Jón Gunnarsson í Miðholti  

færði okkur brokkspírur sem 

hafa verið notaðar á Hesta-

fimleika námskeiðinu í Hesta

-fjörs sýningunni og við fleiri 

tækifæri.  

Eins fengum við að gjöf  

æfingahest fyrir Polo æfingar 

Sveiflan 
prófuð 

Æfingahestur og brokkspírur 

Spilakvöld æskulýðsnefndar 

 

“Polo 

hesturinn 

okkar hlaut 

nafnið Prins 

Polo og var 

það dóttir 

Lárusar 

sem sá um 

nafngiftina” 
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“Foreldrar áttu 

hugmyndina að 

þessari   frábæru    

keppni” 

Ingi Björn Leifsson í 
góðum gír 

Fjölskyldudagurinn 

Þrautakeppnin 

Arnar Bjarki í landsliðið og Ingi Björn 
á FEIF Youth Camp í Noregi 

Í ár voru 

heimsleikar 

íslenska 

hestsins 

haldnir í 

Berlín í 

Þýskalandi 

og var hörð 

keppni um 

sæti í land-

sliðinu. Arnar Bjarki  

Sigurðarson nældi sér í 

sæti í Ungmennahópi 

keppenda með nafna 

sinn, hestinn Arnar frá 

Blesastöðum 1A.   

Í byrjun apríl auglýsti LH 

eftir umsóknum í ung-

lingabúðir FEIF sem 

ætlaðar eru 13-17 ára. 

Búðirnar voru að þessu 

sinn í vesturhluta Noregs, 

nánar tiltekið milli 

Álasunds og Moldö. 

Sleipnir átti einn 

þátttakanda þar, Inga 

Björn Leifsson sem lagði 

land undir fót til að taka 

þátt í þessum viðburði. 

Nefndin styrkti báða 

þessa kappa til farar-

innar. 

 

“Sleipnir hlaut  

æskulýðsbikar 

HSSK í ár” 

auka áhrifin var fenginn 

þulur til að stýra  

keppninni og tók Óðinn 

Örn að sér það verkefni. 

Tímatökur voru í höndum 

Óla Péturs Gunnarssonar 

en um skipulagningu sá 

Reynir á Hurðabaki. 

Foreldrar og nefndar-

menn hjálpuðust síðan 

Haldin var þrautakeppni 

daginn eftir 

Fjölskyldudaginn þar sem  

keppt var í þremur aldurs

-flokkum. Keppnin fólst í 

að ríða þrautabraut á 

sem stystum tíma, ekki 

ósvipað og Smalinn sem  

var keppnisgrein í   

Meistaradeildinni. Til að 

að við uppsetningu brauta og 

voru ósparir á hvatningu úr 

áhorfenda-pöllum. Úr varð 

hin skemmtilegasta keppni 

sem skilaði öllum hópnum 

brosandi heim í lok dags 

með medalíu um hálsinn. 

og börnin þeirra gerðu á 

Hesta-fjörinu og auðvitað 

á sama hesti og börnin 

voru á.  

Þetta atriði er mjög 

skemmtilegt á að horfa  

og gaman að sjá hve 

mikið foreldrar eru tilbúnir 

að leggja sig fram þó það 

verði að segjast að 

atriðin dali nú frekar í 

sýningu foreldranna, 

hehe :)  Fjölskyldudagur 

æskulýðsnefndar 

var haldinn 

laugardaginn 20. 

apríl. Frá því að 

Hestafjör hóf 

göngu sína hefur 

skapast hefð fyrir 

því að á 

fjölskyldu-

deginum sem 

haldinn er u.þ.b. 

viku síðar ríði 

foreldrar  sama program 

Á r s s k ý r s l a  æ s k u l ý ð s n e f n d a r  

“Foreldrar 
spreyta sig 

á 
fjölskyldu-
deginum” 



Vornámskeiðin 
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Vornámskeiðin hófust í apríl 

eftir að hestafjöri lauk. Boðið 

var upp á áframhald á Gang-

tegundanámskeiðinu, 

sérstakt pollanámskeið fyrir 

yngsta hópinn og námskeiðið 

Leikir og þrautir sem var 

vinsælt. Góð 

skráning var á 

vornámskeiðin 

og mikið fjör. Á 

vorin bætast 

alltaf við iðken-

dur sem vilja 

byrja seinna á 

veturna og koma þá fersk inn 

undir vorið. Alls voru 74 á 

námskeiðum vetrarins, 41 á 

vetrarnámskeiðum og 33 á 

vornámskeiðunum. 

 

Nefndin hefur jafnframt tekið 

að sér að teyma undir börn-

um á helstu viðburðum.  

Þessi þjónusta hefur verið 

afar vinsæl og margir  

kílómetrar gengnir á hverju 

ári. Það eru glaðir krakkar 

sem koma í röðina til að fá 

teymt undir sér og sumir fara 

aftur og aftur í röðina.  

Æskulýðsnefnd hefur séð um 

að skipuleggja fánareið í 

Árborg við ýmis tækifæri,  

enda hátíðlegt að sjá. Óli 

Pétur Gunnarsson hefur hal-

dið utan um þennan þátt 

starfseminnar til margra ára 

og veit hvernig hross, knapa 

og búnað þarf í verkefnið 

hverju sinni.  

Anna Berg Samúelsdóttir úr 

Faxa tók á móti okkur og 

fræddi um þennan söguríka 

stað. Næst var ferðinni heitið 

að Fossatúni og farið í 

Tröllaleik, minigolf og ýmis 

leiktæki sem eru þar í boði. 

Eftir skemmtilegan tíma í 

Fossatúni var haldið í sund í 

Borgarnesi með hópinn. Eftir 

sundið fóru flestir á leik-

völlinn sem er í fjörunni rétt 

hjá sundlauginni og kallast 

Bjössaróló en nokkrir fóru að 

hita grillið í Skallagrímsgarði 

og eldaðir hamborgarar fyrir 

alla. Eftir smá reiptog 

og leiki í garðinum var 

haldið heim á leið og 

voru sumir þreyttir eftir  

viðburðarríkan dag og 

sofnuðu á leiðinni 

heim.  

Það var mikill spenningur 

fyrir óvissuferðinni í ár eftir 

vel heppnaða ferð í fyrra. 

Lagt var af stað kl. 9 þann 1. 

júni sem leið lá að Mið-

fossum í Borgarfirði. Þar 

sáum við fimleikasýningu á 

hestum sem Kathrin Schmitt 

og félagar úr Þyt á Blönduósi 

sáu um. Eftir nestistíma var 

haldið að Hvanneyri þar sem 

Afar og 
ömmur 
eru dug-
leg að 
styðja 
pollana 

Óvissuferð 

Fánareið og teymingar og fjáröflun 

“Á 

Hvanneyri 

fundu 

margir 

krakkarnir 

mynd af 

foreldrum 

eða 

ættingjum á 

árganga-

myndunum” 



Við færum öllum stuðningsaðilum okkar 

bestu þakkir fyrir að styðja við bakið á barna 

og unglingastarfi félagsins. 

Stuðningsaðilar 


