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Æskulýðsstarf hestamannafélagsins Funa, Eyjafjarðarsveit 

Nefndin fundaði þann 4. febrúar og voru þá lagðar línurnar fyrir komandi starfsár. Ákveðið var að 

hefja starfið með pizzakvöldi fyrir krakkana og foreldra þeirra, til að kynna okkar hugmyndir og fá 

skoðanir foreldra. Fyrsti atburðurinn var námskeið í TREC sem hófst 1. apríl og var bæði fyrir 

byrjendur og lengra komna. Teymt var undir börnum á sumardaginn fyrsta og á handverkshátíðinni. 

Erlingur Ingvarsson hélt keppnisreiðnámskeið í byrjun sumarsins og var metþáttaka á því námskeiði. 

Við hituðum upp fyrir æskulýðsdagana með reiðtúr og pylsupartýi en æskulýðsdagarnir voru að 

vanda þriðju helgina í júlí og mættu þar til leiks bæði krakkar frá Funa og Létti. Byrjendareiðnámskeið 

var í lok sumars og fengu þáttakendur námskeiðsins tækifæri á að taka þátt í bæjakeppni Funa, sem 

gerði það að verkum að pollaflokkur var langfjölmennasti flokkurinn þetta árið og þótti það mjög 

ánægjulegt. 

 

Námskeið í TREC fyrir bæði byrjendur og lengra komna 

Eftir velgengni síðasta árs með hina framandi 

keppnisgrein TREC var ákveðið að halda aftur 

námskeið og bjóða að þessu sinni upp á 

kennslu bæði fyrir byrjendur og lengra 

komna. Námskeiðið byrjaði 1. apríl með 

bóklegri kennslu og í framhaldinu 9 verklegir 

tímar á u.þ.b. viku fresti fram að 

lokadeginum sem var 6. júní. Kennsla fór að 

miklu leiti fram inni en við náðum að færa 

okkur út eftir því sem nær dró sumri. Lögð 

var áhersla á þrautahlutann og endaði 

námskeiðið með sýningu þar sem krakkarnir völdu sér að sýna þær þrautir sem hentuðu þeim og 

þeirra hesti best og allir höfðu gaman af. Stjórn Funa var sérstaklega boðið á sýninguna og mætti 

formaðurinn ásamt fleiri stjórnarmeðlimum. Eftir sýninguna var gætt sér á kakó og kökum í 

félagsheimilinu í boði foreldra. Til stóð að krakkar úr hestamannafélaginu Hring á Dalvík mættu að 

horfa á sýninguna en því miður datt það upp fyrir. Okkur skilst að nágrannar okkar á Dalvík hafi 

áhuga á TREC íþróttinni og þurfum við endilega að taka höndum saman í að þróa þessa íþrótt fyrir 

krakkana okkar og gaman væri ef hægt væri í nánustu framtíð að halda opið mót í TREC. 

 



Sumardagurinn fyrsti 

Sumardagurinn fyrsti var að venju haldinn hátíðlegur á Melgerðismelum þar sem handverk, húsdýr, 

vélar og tæki voru til sýnis. Fjöldi manns sækir þennan viðburð árlega og fær sér bita af hinu víðfræga 

hlaðborði Funamanna. Mesta lukku, allavega hjá yngri kynslóðinni, vekja þó hestarnir góðu sem 

notaðir eru til að teyma undir minnstu gestunum. Unglingarnir okkar taka alltaf virkan þátt í þessari 

skemmtun og skiptast á að hjálpa til við að teyma undir og eru alltaf jafn dugleg og ábyrg. Þetta árið 

var mjög kalt í veðri og var því brugðið á það ráð að færa teymingarnar af grasblettinum við 

félagsheimilið og upp í reiðskemmu. Það vakti mikla lukku og var mikil aðsókn þrátt fyrir breytta 

staðsetningu. Ekki síðri lukku vöktu tveir kiðlingar sem vöppuðu um reiðskemmuna og leyfðu 

krökkunum að kela við sig. 

 

Keppnisreiðnámskeið 

Erlingur Ingvarsson kom til okkar og hélt reiðnámskeið með því markmiði að hjálpa krökkunum að 

byggja upp hestana sína fyrir keppni. Kennt var í tveimur lotum, fyrst 3. og 4. júní og síðan 6.-7. júlí. 

Það verður að viðurkennast að þáttakan var vonum framar en 12 krakkar skráðu sig og er það besta 

þáttaka á námskeiði á okkar vegum í mörg ár. Kennsla fór að mestu fram innandyra þar sem farið var 

í grunnæfingar en námskeiðið endaði með leiðsögn úti á hringvelli. Um var að ræða einkatíma og 

fengu því allir eitthvað við sitt hæfi og var mikil ánægja meðal barna og foreldra og á Erlingur lof 

skilið fyrir frábæra kennslu. Þetta er eitthvað sem við hljótum að þurfa að stefna á að endurtaka að 

ári. 

 

Skemmtireiðtúr 

 
Sunnudaginn 12. júlí hóuðum við krökkunum saman í skemmtireiðtúr með því markmiði að hita upp 

fyrir æskulýðsdagana og bjóða upp á eitthvað sem allir gætu tekið þátt í. Stefnan var að hesta þá 

krakka sem skráðir eru í félagið en ekki eiga sjálf hesta og gefa þeim þannig tækifæri á að vera virkari 

í starfinu. Þátttaka var góð og var riðið frá Melgerðismelum um 5 km leið á bæinn Stekkjarflatir. Þar 

var áð og grillaðar pylsur áður en lagt var í hann heim aftur. Það sýndi sig að þetta var mjög góð leið 

til að minna krakkana á að æskulýðsdagarnir væru framundan og því tilvalið að leika sama leik að ári. 



Æskulýðsdagar norðurlands 

Æskulýðsdagarnir okkar eru án efa stærsti viðburðurinn sem nefndin tekur sér fyrir hendur en þá 

þurfa allir að taka höndum saman til að setja saman dagskrá sem nær yfir heila helgi, síðustu helgina 

í júlí. Fyrirkomulagið var með svipuðu sniði og venjulega. Ratleikur á hestum á föstudagskvöldinu þar 

sem skipt var í lið sem þurftu að leysa ýmsar þrautir, m.a. setja saman reiðtygi, leita að ávöxtum í 

skóginum og svara hestatengdum spurningum. Laugardagurinn byrjaði á þrautabraut sem að þessu 

sinni var haldin innandyra því frekar kalt var í veðri. Um miðjan dag var svo farið í fjölskyldureiðtúr og 

borðað nesti sem kom með trússbílnum. Kvöldið endaði með grillveislu og varðeldi þar sem grillaðir 

voru sykurpúðar. Stemmingin var frábær og eftir smá kósý stund með gítarleik og söng var tekið 

duglega á því í löggu og bófa í skóginum. Sunnudagurinn byrjaði á nýrri og einfaldri keppnisgrein sem 

haldin var í reiðskemmunni og snerist um að safna saman gamaldags netahringjum sem búið var að 

raða á tunnur meðfram sporaslóðinni. Markmiðið var að vera sem fljótastur að safna saman öllum 

hringjunum en tími tapaðist fyrir hvern hring sem ekki var komið með í mark. Þessi nýja þraut vakti 

mikla lukku og verður án efa endurtekin 

að ári! Helgin endaði svo á frjálslegri 

hringvallarkeppni með 

útsláttarfyrirkomulagi, þ.a. það var 

eitthvað við allra hæfi þessa helgi. Öllum 

félögum á norðurlandi er boðið að taka 

þátt í þessari helgarskemmtun, allt 

krökkunum að kostnaðarlausu, en 

fyrirtæki á Akureyri hafa styrkt okkur um 

mat og verðlaun. Að þessu sinni voru það 

krakkar frá Funa og Létti sem tóku þátt og 

er ánægjulegt að sjá að þáttaka frá Létti 

virðist vera að aukast. 

 

Handverkshátíðin 

6. – 9. ágúst var teymt undir börnum á handverkshátíðinni á Hrafnagili en félögin í sveitinni taka þar 

höndum saman og vinna óeigingjarnt starft til að gera hátíðina að þeirri skemmtun sem hún er. Eldri 

krakkarnir í Funa létu sitt ekki eftir liggja og aðstoðuðu við teymingarnar og stóðu sig eins og hetjur 

því aðsóknin var gríðarleg og biðu börnin í löngum röðum spennt fyrir því að fá að komast á bak. 

  



Byrjendareiðnámskeið 

Hið árlega byrjendareiðnámskeið Funa var 

haldið í tengslum við bæjakeppni Funa 

þetta árið. Færri komust að en vildu, enda 

námskeiðið ókeypis og hestar og reiðtygi á 

staðnum. Að þessu sinni var námskeiðið 

haldið fyrir 9 ára og yngri, eða pollaflokk. 

Kennsla fór fram í reiðskemmunni okkar 

Melaskjóli dagana 26. -28. ágúst og tóku 

krakkarnir svo þátt í bæjakeppni Funa 29. 

ágúst. Það vakti mikla lukku að halda 

námskeiðið í tengslum við bæjakeppnina 

og var pollaflokkurinn lang fjölmennasti 

flokkurinn að þessu sinni! 

 

 

Starfsárið var á heildina litið mjög vel heppnað og finnst okkur þáttaka í æskulýðsstarfinu heldur vera 

að aukast, enda starfið búið að vera á uppleið undanfarin ár. Það er því okkar von að við náum að 

halda áfram á þeirri braut en grundvöllur fyrir því er gott skipulag og samskipti og samstarf við aðrar 

æskulýðsnefndir en hið síðarnefnda mætti verða enn meira á næsta starfsári  

Fyrir hönd barna- og unglingaráðs Funa 

Anna Sonja Ágústsdóttir, formaður nefndarinnar. 

 

Barna- og unglingaráð Funa er þannig skipað 2014-2015: 

 

Anna Sonja Ágústsdóttir, Hólum, formaður 

Bjarney Guðbjörnsdóttir, Halldórsstöðum 

Kristján Hjalti Sigurðsson, Hjallatröð 2 

Sara Þorsteinsdóttir, Grund II 

Þorsteinn Egilson, Grund II 


