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Æskulýðsstarf hestamannafélagsins Skagfirðings var fjölbreytt veturinn 2016-2017.  Sú 

nýbreytni var að félagið bauð upp á reiðkennslu á þremur stöðum í héraðinu. Mæltist það vel 

fyrir og vou þau vel sótt. Var hugsunin með því að nýta betur tíma og stytta vegalengdir innan 

héraðs sem fer í að flytja hross og knapa til og frá námskeiðisstað og að fleiri gætu sótt 

námskeið í sínu nærumhverfi sem boðið var upp á. Kennt var í reiðhöllinni Svaðastaðir á 

Sauðárkróki, Varmalæk og á Hofi á Höfðaströnd.  

 

Í upphafi stóð æskulýðsnefndin fyrir kynningarfundi þar sem farið var yfir vetrarstarfið og 

viðburði sem fyrirhugaðir voru. Einnig kynnti Hlín Mainka umsjónarmaður Knapamerkis 

námsefnið fyrir félagsmönnum.  Boðið var upp á kaffi og kleinur í Tjarnabæ. 

   

Unglingadeild Skagfirðings var stofnuð í upphafi vetrar og er markmiðið að fá ungt 

hestafólk til að kynnast betur og taka þátt í félagsmálum og viðburðum á vegum félagsins. 20 

unglingar eru skráðir og hafa þau staðið í ýmsum fjáröflunum í vetur, s.s. leigt út sessur á KS-

Deildinni, selt happdrættismiða með veglega folatolla í verðlaun, séð um sjoppu á viðburðum 

og tekið að sér verðlaunaafhendingar á mótum og hafa þau verið félaginu til mikils sóma.
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Vetrarstarfið - Námskeið 

 Í október var boðið upp á fimm daga byrjendanámskeið og var það haldið á Sauðárkróki. Þar 

mættu níu þátttakendur á aldrinum 4-13 ára.  Boðið var upp á að útvega hesta handa þeim 

börnum sem ekki höfðu þá í handraðanum og nutum við góðvildar Ingimars Pálssonar hjá 

Topphestum, sem lánaði hesta sem hentuðu í þetta verkefni og berum við honum miklar 

þakkir fyrir. Kennsla og umsjón var í höndum þeirra Hafdísar Arnardóttur og Helgu Rósu 

Pálsdóttur.  
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Um 50 börn stunduðu reiðnámskeið á vegum hestamannafélagsins, ýmist í reiðhöllinni á 

Sauðárkróki, Varmalæk og á Hofi á Höfðaströnd.  Með því að bjóða upp á námskeið á fleiri 

stöðum var verið að hugsa um að stytta þær vegalengdir sem þurfti að keyra með hesta og 

börn til kennslu og efla þannig þátttöku barna í námskeiðum félagsins. Vetrarstarfið var 

annars með hefðbundnu sniði, boðið var upp á kennslu á virkum dögum eða um helgar líkt og 

hefur verið undanfarin ár. 

Knapamerki Í janúar hófst vetrarstarfið með kennslu í Knapamerkjum 1, 2 og 4. Boðið var 

upp á kennslu á Sauðárkróki og á Varmalæk. Á Sauðárkróki var kennt 2x í viku og þar voru 

kennd Knapamerki 1, 2 og 4. Í mars voru tíu sem tóku próf í Knapamerki 1.  Í maí tóku sex 

próf í Knapmerki 2 og þrír tóku próf í Knapamerki 4. Kennsla í bóklegu fór fram ýmist í 

Varmahlíð eða á Sauðárkróki.  Kennarar voru Hafdís Arnardóttir og Helga Rósa Pálsdóttir. 

Farið var í samstarf við Jóhönnu Heiðu Friðriksdóttur, reiðkennara sem er með reiðskóla á 
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Varmalæk þar sem hún kenndi alla virka daga. Þar sóttu 21 kennslu og luku fimmtán 

þátttakendur prófi í Knapamerki 1.  

Helgarstarfið  hófst 14. janúar og voru kennsluhelgar 6. Farið var í ýmsar þrautir og leiki, 

einnig var farið í umhirðu hesta og reiðtygja. Tekinn var einn dagur þar sem hnakkar og beisli 

var þrifið og borið á.  
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Þátttakendur voru 10 á Sauðárkróki og kennarar voru Helga Rósa og Hafdís Arnardóttir.  

Kennt var á Hofi í fyrsta skipti og voru þar sex þátttakendur, kennari þar var Hlín Mainka og 

Helga Rósa. Fyrirhugað er að halda þessu fyrirkomulagi áfram. Haldinn var einn 

sameiginlegur dagur þar sem allir komu saman þar sem þau elstu fóru í útreiðartúr og þau 

yngstu mættu í grímubúningum og farið var í þrautabraut og leiki. Síðan var tímataka í 

þrautabrautinni sem þau eldri kepptu í. Á eftir var kaffihlaðborð í Tjarnabæ þar sem allir 

lögðu eitthvað til af bakkelsi og áttu notalega stund saman. 

  

Helgarstarfinu lauk 12. mars með skemmtidegi fyrir fjölskylduna þar sem Unglingadeild 

Skagfirðings hafði umsjón með og skipulagði daginn. Mætt var án hesta, var skipt í lið og 

keppt í spurningakeppni í Tjarnabæ og þrautakeppni og boðhlaup inni í reiðhöll. Verkefnin 

voru fjölbreytt s.s þræða nál, borða kókosbollu og drekka kók, leysa orðaþraut, hlaupa með 

egg í skeið ofl. Var búið að koma upp verkefnum um alla höll sem þurfti að leysa sem lið. Á 

eftir var boðið upp á súpu og brauð og tókst í alla staði vel. 
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Keppnisþjálfun hófst 30. janúar og voru þar tíu þátttakendur sem mættu í sex skipti hver.  

Þjálfunin var á mánudögum og sáu þeir Þorsteinn Björnsson og Þórarinn Eymundsson, 

reiðkennarar og reynsluboltar í tamningum, þjálfun og keppni á hrossum, um að leiðbeina og 

kenna. Fékk hver nemandi 30 mín í einkakennslu. Mæltist þetta fyrirkomulag vel fyrir og var 

almenn ánægja.  

 

Í júní var komið saman og veitt þátttökuverðlaun og viðurkenningar fyrir þátttöku í 

vetrarstarfinu, en alls voru þátttakendur 47, alls staðar að úr héraðinu. Hestamannfélagið gaf 

öllum múla merkta félaginu og þau börn sem luku Knapamerki 1 fengu hjálma sem VÍS 

styrkti æskulýðsdeildina með. Einnig færði Saltkaup deildinni veglega gjöf, kennslubúnað 

sem er samskiptabúnaður kennara og knapa og mun það umbylta kennslunni og bæta 

samskipti í kennslu. Þökkum hefur verið komið til VÍS og Saltkaups fyrir þessar veglegu 

gjafir sem koma sér vel í framtíðinni.  
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Sýningar 

Páskaleikar æskunnar og Freyju voru haldnir 17. apríl. Keppt var í tveimur flokkum, 

pollaflokk þar sem teymt var undir, þar mættu 12 þáttakendur til leiks og barnaflokk þar sem 

voru 8 þáttakendur. Veitt voru 4 verðlaun í hvorum flokk, flottasta parið, best skreytti 

hesturinn, flottasti búningurinn og frumlegasti búningurinn og er óhætt að segja að erfitt hafi 

verið að dæma skemmtilegan viðburð. Í verðlaun voru risa páskaegg frá Freyju en einnig 

fengu allir þáttakendur lítil páskaegg fyrir þátttöku. Þetta var mjög skemmtileg stund og 

gaman var að sjá hvað krakkar og hestar voru flott og frumlega skreytt og mikið lagt í.  

 

Æskan og hesturinn var að þessu sinni haldið í reiðhöllinni Svaðastaðir á Sauðárkróki, en sú 

hefð er að sýningin er haldin til skiptis hér og á Akureyri. Sýningin var 30. apríl og komu 

börn frá hestamannafélögum á norðurlandi með atriði sem voru vægast sagt mögnuð og mjög 

flott. Áður en dagskrá hófst sáu foreldrar um að grilla hamborgara fyrir þáttakendur og 

fjölskyldu. Dagskráin hófst kl 14:00 með setningu og fánareið félaganna sem tóku þátt.          

Skagfirðingur var með 3 atriði, yngsti hópurinn var Frozen 11 stúlkur í Disney 

prinsessukjólum, síðan voru Stuðboltar (12 krakkar) 

https://www.youtube.com/watch?v=TvWXVUN4FDU&t=61s  og Kúrekar (10 krakkar). 

https://www.youtube.com/watch?v=WPjAtzQ0umc  Þjálfarar atriðanna voru Jóhanna Heiða, 

Guðmundur Þór og Hafdís Arnardóttir. Einnig komu nemendur af hestabraut FNV með 

sýningu og kynningu á sínu starfi.  

https://www.youtube.com/watch?v=TvWXVUN4FDU&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=WPjAtzQ0umc
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Lokaatriðið voru  Mette Mannseth og Hnokki  frá Þúfum og sýndu þau hversu gott samband 

getur orðið milli manns og hests við söng Guðbjargar Viðju og undirspil Reynis.  

 

Sjá má myndband frá þessu á þessari slóð : https://www.youtube.com/watch?v=M0OGeILK-mA  

 

 

 

 

 

 

 

Mót – Keppni 

Opið íþróttamót UMSS og Skagfirðings var haldið 19.-20.maí á Hólum.  Þar var boðið upp á 

keppni í Polla-, Barna- og Unglingflokk auk annara flokka og var vel sótt.   

https://www.youtube.com/watch?v=M0OGeILK-mA
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Firmamót Skagfirðings var haldið á Sumardaginn fyrsta og tókst í alla staði vel. Þar var keppt 

í  pollaflokk,  barnaflokk  og ungmennaflokk, auk annara flokka . Þátttaka barna og unglinga 

var góð og var veður eins og best verður á kosið. Eftir keppni var verðlaunaafhending 

kaffihlaðborð sem svignaði undan veitingum í Tjarnabæ.  

Dagana 13.-16.júlí hélt hestamannafélagið Skagfirðingur Íslandsmót yngri flokka á Hólum. 

Þáttaka var mikil þó veðrið hefði mátt vera betra. Þar áttum við fulltrúa í verðlaunasætum. 

Unglingadeildin sá um verðlaunaafhendingu. 

 

Á Heimsmeistaramóti í Hollandi í sumar átti Skagfirðingur 

fulltrúa í ungmennaflokk hann Finnboga Bjarnason  þar sem 

hann keppti á hryssunni Randalín frá Efri Rauðalæk í T1 og V1.  

       

 

 

 

 

 

 

 

Fyrir hönd æskulýðsdeildar Skagfirðings  

 Helga Rósa Pálsdóttir 

 Hafdís Arnardóttir 

 Jóhanna Heiða Friðriksdóttir 

 Hlín Mainka  

 Kristín Ármannsdóttir 

 Þórarinn Eymundsson 

 Guðrún Margrét Sigurðardóttir 

 Sigfríður Jódís Halldórsdóttir 
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 Ýmsar myndir frá vetrarstarfinu 
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