
Skýrsla Æskulýðsnefndar Hrings árið 2014 

Í þessari skýrslu fer ég yfir helstu atburði og þætti í starfi Æskulýðsnefndar Hrings á Dalvík 

fyrir tímabilið október 2013-október 2014.  

Félagsstarfið hefur verið ágætt að vanda en auðvitað mætti alltaf bæta um betur. Félagsstarfið 

liggur í dvala á haustmánuðum en tekur svo við sér aftur í nóvember eða desember aftur fyrir 

næsta tímabil. 

Kennsla hefst að venju fljótlega eftir áramótin og var þessi vetur ekki undanskilinn því, öflugt 

og gott starf var unnið og margir nemendur blómstruðu ásamt hestum sínum undir handleiðslu 

fagmanna. 

Viðburðir: 

Jólabingó . 

Veturinn hófst á hinu árlega jólabingói Æskulýðsnefndar. Margir góðir vinningar voru í boði 

og var salurinn fullur af góðu fólki eins og venjulega. Allir komu með eitthvað gott í púkkið á 

veisluborðið sem er orðin hefð hjá okkur á hverju ári. Jólabingóið er algerlega búið að festa 

sig í sessi félagsmanna og er það eitt af okkar bestu skemmtikvöldum, nú mætti bara fara að 

stækka salinn þannig að allir komist fyrir núna í nóvember ;) 

Fyrsta kennslustund vetrarins hjá börnum og aðstandendum þeirra er að læra hvernig best er 

að hugsa um reiðtygin sín. Krökkunum og foreldrunum er ráðlagt hvernig megi þrífa og bera 

á reiðtygin sín og hvaða efni skuli nota til verksins. Allir fara að lokum heim með skínandi 

hreina og fallega hnakka eftir góðan kennsludag. 

Reiðkennsla barna og unglinga hófst í byrjun febrúar og var aðra hverja helgi allan veturinn 

fyrir börn 6-13 ára. Kennari var Cristina Newert leiðbeinandi,Guðrún Rut Hreiðarsdóttir 

reiðkennari og Bergþóra Sigtryggsdóttir reiðkennari. 

Unglingakennslan var með breyttu sniði þetta árið og voru fleiri tímar fyrir þann hóp. Bæði 

verklegir tímar og bóklegir tímar. Unglingum var síðan fylgt í gegnum úrtöku fyrir landsmót 

og síðan farið með þeim á Hellu til keppni og haldið utan um þau þar. Frábær nýbreytni og 

vert að endurtaka. 

Æfingar fyrir Æskan og hesturinn hófust síðan í byrjun apríl, Hringur fór með 3 flott atriði á 

hátíðina, ótrúlega magnaðir krakkar og voru þau fengin til að hanna atriðin sín í samráði við 

kennara.  

Hátíðin Æskan og hesturinn var síðan haldin á Akureyri í byrjun Maí. Þangað fóru 

Hringsfélagar tæplega 30 börn og hesta. Má geta þess að Hringur átti flest börnin á hátíðinni. 

Ekki virtist vera meiri metnaður fyrir hátíðinni á Akureyri en á Sauðárkróki árið á undan. En 

atriði Hringsmanna heppnuðust mjög vel og voru allir glaðir og ánægðir. Það er fyrir mestu. 

En ég held að við hugsum okkur um áður en við undirbúum okkur fyrir sömu hátíð næsta ár. 

Ekki er víst að það verði vilji allra að leggja svona mikið á sig og enginn nennir að koma og 

horfa á þá vinnu. 



 

Páskamót Hrings var haldið eins og síðastliðn ár, mörg börn og unglingar tóku þátt og 

skemmtu allir sér konunglega. Handgerðir verðlaunagripir voru í boði og svo auðvitað 

páskaegg handa öllum þáttakendum. Slegið var upp kaffi veislu í sal á eftir og var fullt út úr 

dyrum. 

 

Firmakeppni Hrings var haldin og voru mörg börn og unglingar sem þar tóku þátt. Frábært 

mót til að æfa sig og margir efnilegir knapar á ferð. 

 

Æskulýðsmót Hrings var haldið og var góð ásókn og margir flottir knapar og hestar mættu til 

leiks. Gott mót og góð æfing fyrir yngri kynslóðina.  

 

Sumarið 2014 sá Sveinbjörn Hjörleifsson um reiðnámskeið fyrir börn eins og fyrri ár. Mikil 

aðsókn er að komast á reiðnámskeið hjá ungu kynslóðinni og mælast námskeiðin vel fyrir. 

Mörg börn njóta leiðsagnar hans á hverju ári og er þolinmæði og dugnaður hans alltaf til 

fyrirmyndar. 

 

 

Æskulýðsferð Hrings var farin í júlí,  í Stekkjarhús sem er skáli í botni Skíðadals. Er þetta í 

þriðja sinn sem farið er þangað með hóp af börnum og unglingum. Voru ferðalangar um 30 

talsins og var ferðin frábær í alla staði. Grill og glens. 

Riðið er frá Hringsholti á föstudegi og áð í Tungurétt. Þar eru hrossin skilin eftir um nóttina 

og lagt af stað aftur á Laugardegi um kaffi leitið fram í afrétt. Þegar komið er í 

gangnamannaskálann(Stekkjarhús) er slegið upp grillveislu og mikið er brallað og brasað 

fram eftir kvöldi. Á sunnudeginum er síðan lagt af stað heim í Hringsholt þegar allir eru búnir 

að fá sér morgunhressingu og búið er að ganga frá skálanum. Hrossum er smalað saman og 

lagt á. Á leiðinni heim er áð á nokkrum stöðum svo að menn og hross geti hvílt sig stutta 

stund. 

 

Mörg af okkar börnum og unglingum tóku þátt í mótum vítt og breytt um landið þetta árið. 

Alltaf eru nokkrir sem eru duglegastir að keppa og skara framúr í sinni íþrótt.  

Hér kemur smá upptalning af árangri þeirra. 

 

Anna Kristín Friðriksdóttir og keppir í ungmennaflokki og fullorðinsflokki. Hennar árangur á 

þessu keppnistímabili er eftirfarandi: 

Anna Kristín og Glaður frá Grund: 

Ísmót Hrings tölt 1.sæti opinn flokkur 

Kea-mótaröð fjórgangur 5.sæti opinn flokkur 

Bautatölt opinn flokkur 2.sæti 

Stjörnutölt opinn flokkur 1.sæti 

Kea-mótaröð tölt opinn flokkur 1.sæti 

Þeir allra sterkustu meistaraflokkur 8.sæti 

Íslandsmót fjórgangur ungmennaflokkur 3.sæti 

Íslandsmót tölt ungmennaflokkur 4.sæti 



Stórmót á Melgerðismelum tölt opinn flokkur 2.sæti 

Stórmót á Melgerðismelum ungmennaflokkur 1.sæti 

Stórmót Hrings tölt ungmennaflokkur 2.sæti 

Landsmót 11.sæti 

Anna Kristín og Svarti-Svanur frá Grund: 

Ísmót Hrings 4.sæti 100m skeið 

Kea mótaröð 5.sæti skeið 

Fákar og fjör 4.sæti skeið 

Íslandsmót gæðingaskeið 4.sæti 

Íslandsmót 100 m skeið 4.sæti 

Anna Kristín og Hlynur frá Grund: 

Fimmgangur stórmót Hrings ungmennaflokkur 2.sæti 

Anna Kristín og Brynjar frá Hofi: 

Stórmót Hrings ungmennaflokkur fjórgangur 4.sæti 

Einnig var hún kosin íþróttamaður/kona Dalvíkurbyggðar 2013 sem er frábært fyrir svona 

unga Íþróttakonu.  

 

Ellen Ýr Gunnlaugsdóttir keppir í ungmennaflokki, og fullorðinsflokki- hennar árangur á 

þessu keppnistímabili er eftirfarandi: 

3. sæti í gæðingaskeiði í ungmennaflokki á Íslandsmóti 

5. sæti í gæðingaskeiði í fullorðinsflokki á íþróttamóti Hrings 

2. sæti í fjórgangi í ungmennaflokki á íþróttamóti Hrings 

4. sæti í tölti í ungmennaflokki á íþróttamóti Hrings 

 

Hún var valin í landslið Íslands á Norðurlandamótinu sem fram fór í Herning í ágúst, hún fór í 

B-úrslit í slaktaumatölti og endaði önnur í þeim úrslitum. Varð í 9. sæti í fimmgangi, og fyrir 

miðju í gæðingaskeiði og 100 metra skeiði. Og var í 6.-7.sæti í samanlögðu. 

 

Hjörleifur Helgi Sveinbjarnarson keppir í unglingaflokki og skeiðgreinum hans árangur á 

þessu keppnistímabili er eftirfarandi: 

Unglingalandsmót : 1. Sæti í 100 m skeiði, 3. Sæti í fimmgangur unglinga 

Stórmót Hrings  4. Sæti fimmgangur unglinga og 8-9. sæti fjórgangi unglinga 

 

Helena Rut Arnardóttir keppir í unglingaflokki og árangur hennar á þessu keppnistímabili er 

eftirfarandi: 

Tók þátt í gæðingamóti Hrings sem var haldið sameiginlega með félögunum í Eyjafirði. Varð 

hún önnur fyrir Hrings hönd og fór þar með inn á Landsmót. Góð frammistaða og 

upprennandi reiðmaður þarna á ferð. Hún stóð sig með prýði á Landsmóti. 

 

Bjarki Fannar Brynjuson keppir í unglingaflokki og árangur hans á þessu keppnistímabili er 

eftirfarandi: 

Tók þátt í gæðingamóti Hrings sem var haldið sameiginlega með félögunum í Eyjafirði. Var 

hann í fyrsta sæti fyrir sitt félag og vann sér inn þátttöku á Landsmóti. Hann stóð sig vel og 

var félaginu til sóma. Prúður reiðmaður sem á framtíðina fyrir sér, einnig hafnaði hann í - 



3. sæti á stórmóti Hrings í fjórgangi unglingaflokki 

2.sæti í tölti á tölt og skeiðmóti Hrings unglingaflokki 

 

Æskulýðsnefnd veitti Hvatningarverðlaun og Dugnaðarverðlaun eins og fyrri ár og voru 

handhafar þeirra verðlauna vel að þeim komnir.  

 

Kveðja f.h Æskulýðsnefndar Hrings. 

Guðrún Rut Hreiðarsdóttir. 

 

 

 


