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Við í æskulýðsnefnd Skugga byrjuðum að funda strax eftir áramótin og voru þá sett niður drög að því 

starfi sem hægt var að bjóða uppá í vetur , eftir þann fund buðum við uppá pizzufund með 

krökkunum þar sem þeim var boðið uppá spjall og koma með hugmyndir í starfið um veturinn 

rúmlega 30 börn mættu en í hestamannafélaginu skugga eru 40-50 börn, unglingar og ungmenni sem 

eru virk í starfinu og sækja það sem æskulýðsnefndin hefur uppá að bjóða.  

Knapamerki. 

bókleg kennsla hófst í október. Grunnskólinn í Borgarnesi og Hestamannafélagið Skuggi eru í 

samstarfi um knapamerkjakennslu og geta börnin í eldri bekkjum skólans tekið knapamerkið.  

Eftir áramótin hófst svo verklegi hlutinn. Kennari var Heiða Dís Fjeldsted. 

Keppnisnámskeið. 

Keppnisnáskeiðin byrjuðu strax í febrúar samhliða vetrarmótaröðinni hjá okkur fór svo í gang  en þau 

námskeið voru haldin fyrir hvert mót íþróttamótið í maí gæðingakeppni og úrtöku á LM, og 

íslandsmót. Þegar á LM var komið fylgdi Bjarki þeim algjörlega æfingatímar voru haldnir fyrir norðan 

og svo fylgsi hann þeim inn og út af vellinum og allt gekk þetta eins og best var kosið. 

Reiðkennari var Bjarki Þór Gunnarsson. 

Almennt reiðnámskeið 

Þetta námskeið var fyrir byrjendur, aðeins vana og meira vana. aldurinn á þessum námskeiðum var 5-

12  ára  

Reiðkennari var Bjarki Þór Gunnarsson. 

Páskaeggjaleit. 

Laugardaginn fyrir páska buðum við uppá páskaeggjaleit í hesthúsahverfinu mættu um 40 krakkar til 

að leita að máluðum steinum og leistu þá svo út hjá okkur fyrir páskaegg og fóru þau öll glöð heim 

með rausnarlegt páskaegg frá Góu. 

En Góa Styrkti okkur vel fyrir þessa leit. 

Æskulýðsdagur Skugga. 

Laugardaginn 21.maí var haldinn Æskulýðsdagur Skugga í þriðja skiptið, en í ár var öllum 

Hestamannafélögunum á vesturlandi boðið að vera með sem allir þáðu. 



Með okkur í Æskulýðsnefnd skugga voru æskulýðsnefndir frá Hestamannafélögunum, Faxa, Dreyra, 

Glað og Snæfelling. 

Dagurinn var mjög hátíðlegur og byrjaði á fánareið þar sem einn félagi úr hverju félagi reið inn í 

hópreið ,með sinn félagsfána. 

Grímubúngareið eldri og yngri og voru fjölbreyttir og flottir búningar. 

Skrautreið sem lukkaðist mjög vel. 

Sett var upp þrautabraut sem allir gátu fengið að fara. 

Í lokin á þessum frábæra og vel heppnaða degi var boðið uppá að teyma undir og grillaðar pylsur fyrir 

alla þátttakendur og  áhorfendur. 

Og viljum við þakka öllum þeim sem styrktu okkur, JGR heildverslun, SS, Geirabakarí, og vífilfell á 

þessum æskulýpsdegi. 

Bjarki Þór Gunnarsson og Berglind Ragnarsdóttir sáu um æfingar sýningar yngri og eldri hópa. 

Íslandsmót. 

Yngri flokka var haldið í Borgarnesi í sumar og var mikil þátttaka frá krökkunum okkar í Skugga  og 

stóðu þau sig mjög vel bæði á keppnisvellinum og einnig við aðstoð á mótinu og voru þau nokkur sem 

tóku þátt í verðlaunaafhendingunni. 

Að lokum vill Æskulýðsnefnd Skugga þakka börnum, foreldrum, kennurum, styrktaraðilum og öllum 

öðrum sem koma að æskulýðsstarfi Skugga fyrir frábæran vetur með von um gott áframhaldandi 

samstarf. 

Fyrir hönd Æskulýðsnefndar Skugga. 

Rósa Emilsdóttir, formaður. 

 

 

 

 

 


