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Inngangur 
Æskulýðsnefndir þurfa að sinna þörfum ólíkra einstaklinga þannig að öll börn og ungmenni geti notið sín 

í hestamennskunni  og aukið á þekkingu sína hvort sem áhugamálinu sé sinnt með því markmiði að ná 

árangri í keppni eða einfaldlega að njóta samverustunda og auka þroska sinn með hesti sínum á eigin 

forsendum.  

Æskulýðsnefnd Harðar starfar samkvæmt stefnuyfirlýsingu ÍSÍ um barna- og unglingaíþróttir, veitir t.d. 

öllum börnum 10 ára og yngri jafna viðurkenningu. Boðið er upp á fjölbreytta fræðslu og skemmtun þar 

sem bæði er sinnt þeim sem vilja iðka íþróttina sem keppnisíþrótt og einnig sem félagsstarf og 

áhugamál.   

Samanber skýrslu æskulýðsnefndar síðasta árs var þátttaka eldri iðkenda þ.e. iðkenda sem eru í 

ungmennaflokki afar dræm og var því markmið þessa árs að fá fleiri iðkendur í þeim flokki til að taka þátt 

í skipulögðum námskeiðum sem og félagsstörfum. 

Eins og öllum er kunnugt þá skall á fjárhagskreppa í lok árs 2008 sem hafði og hefur enn (október 2009) 

slæm áhrif á fjárhagsafkomur fjölskyldna.  Í upphafi vetrar 2009 heyrðust raddir um að margir þurftu að 

losa sig við hesta eða sleppa því alfarið að taka inn vegna fjárhagsvanda. Stjórnvöld sendu erindi til allra 

íþrótta- og æskulýðsfélaga að verja börnin eins og frekast var kostur frá áhrifum kreppunnar.  Í ljósi 

þessa var farið af stað inn í veturinn með það að markmiði að bjóða upp á sömu fjölbreytni og árið á 

undan, námskeiðsgjöld yrðu ekki hækkuð og reynt að bjóða upp á fleiri atburði sem yrðu 

endurgjaldslausir. 

Hestamannafélagið Hörður gerði samning við byggingarfélag að reisa reiðhöll og átti hún að verða tilbúin 

í lok árs 2007. Höllin var reist á vormánuðum 2009 og er nú þegar þetta er ritað (okt 2009) í lokafrágang. 

Horft er því björtum augum til vetrarins sem framundan er. Vegna húsnæðisvandans varð Mosfellsbær 

eina ferðina enn, að leigja tíma fyrir námskeið, í reiðhöll hjá Hestasýn (Hindisvík). Sú höll er of lítil fyrir 

reiðkennslu að því tagi sem bjóða þarf upp á og takmarkar því gæði kennslu, fjölda þátttakenda í hverju 

námskeiði  og tímalengd námskeiða. Dagskráin fyrir veturinn var því aðlöguð að þessum takmörkunum 

sem fyrr en heildarárangur barna, unglinga og ungmenna í Hestamannafélginu Herði verða þó að teljast 

góður ef marka má þau verðlaun sem unnin voru til í keppnisíþróttinni á þessu ári sem og aukinn áhugi 

barna að taka þátt í námskeiðum og skemmtun sem í boði voru.  
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Æskulýðsnefnd Harðar 
Í æskulýðsnefndinni veturinn 2008 – 2009 störfuðu 8 manns. Þeir eru : 

Gyða Á. Helgadóttir  formaður 

Ingimundur Magnússon   

Katrín Sif Ragnarsdóttir  gjaldkeri 

Ragnheiður Þórólfsdóttir   

Margrét Kjartansdóttir 

Kristín Kristjánsdóttir 

Hólmfríður Ólafsdóttir 

Snorri Hreggviðsson 

 

Ofangreind nefnd tók formlega við starfinu á uppskeruhátíð Harðar 30. október 2008 

Vefsíðan - virk upplýsingamiðlun 

Viðburðadagatal 

Á vefsíðu Harðar voru settar upplýsingar um námskeið fyrir hvern dag og tímasetningu.  

Fréttir 

Fréttamiðlun var mjög virk og settar inn fréttir og upplýsingar um viðburði. 

Skráning á námskeið 

Sem fyrr var nýttur sá möguleiki að skrá börn á námskeið sem voru í boði. Auðveldar þetta mjög vinnu 

fyrir æskulýðsnefnd svo ekki sé talað um að hafa sveigjanleika fyrir foreldra að skrá börnin þegar þeim 

hentar innan ákveðins tíma í stað þess að mæta á ákveðnum skráningardegi.  
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Námskeið veturinn 2009 

Almennt reiðnámskeið  

Í vetur voru haldin bæði byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið. Kennarar voru Súsanna Ólafsdóttir 

og Ragnheiður Þorvaldsdóttir reiðkennarar. 

Byrjendanámskeið  

Byrjendanámskeiðið var keyrt einu sinni og var fjöldi þátttakenda 6 talsins. Á námskeiðinu voru kynnt 

helstu reiðtygi og hvernig eigi að leggja á hest sinn, börnin lærðu að umgangast hest sinn og fengu 

lágmarkskunnáttu að stýra hesti.  

Námkeiðið fór fram í verklegum tímum.  

Lok námskeiðsins var um páskaleitið og brá því kennari á það ráð að fara í síðasta tímanum í reiðtúr með 

krökkum og foreldrum sem það vildu. Í leiðinni var leitað eftir páskaeggjum og viti menn, allir krakkarnir 

fundu páskaegg falin í snjó eða bakvið steina. Krakkarnir heldu því ánægð heim á leið J.      

Framhaldsnámskeið 

Framhaldsnámskeið er hugsað sem millistig milli 

byrjendanámskeiðs og keppnisnámskeiðs og er 

beint framhald af byrjendanámskeiði en ekki er 

skilyrði að taka byrjendanámskeið á undan en 

reynsla í reiðmennsku er nauðsynleg. 

Framhaldsnámskeiðið var keyrt tvisvar sinnum 

og var fjöldi þátttakenda 23 talsins. Á 

námskeiðinu lærðu nemendur að leggja á hest 

sinn og heiti reiðtygja kynnt (aldurtengt). Í lok 

námskeiðsins höfðu þau grunnþekkingu í að 

mynda leiðtogahlutverk með hest sínum (aldurs- 

og getutengt).  Gangategundir voru kynntar og 

útskýrðar og kennt að fara af feti á tölt og/eða brokk.  

Námskeiðið fór fram í verklegum tímum og voru 6 nemendur í hverjum hóp sem var skipt niður eftir 

aldri.  

Í lok námskeiðanna hittust allir ásamt foreldrum til að snæða saman í góðra vina hópi , skoða myndir af 

námskeiðinu og börnin fengu afhend viðurkenningarskjöl fyrir góða frammistöðu. 

Knapamerkjanámskeið 1. 2. og 3ja. stig 

Knapamerkjanámskeið er sett upp af hrossaræktardeild Hólaskóla – Háskólinn á Hólum. Þetta námskeið 

er skipt upp í 5 stig. Skipulag, námsefni og próf hvers stigs er einnig sett upp af Hólaskóla sem jafnframt 

gefur út skírteini.  
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Nemendur þurfa vera 12 ára (miðað við fæðingarár) eða eldri. Námskeiðið gefur einingar á framhalds-

skólastigi.  Á árinu voru haldin knapamerki 1 (grænt), 2 (appelsínugult) og 3 (rautt). Ákveðið var að keyra 

ekki fjórða stigið þetta árið þar sem næg þátttaka náðist ekki.  

Þessi námskeið eru bæði bókleg og verkleg og þurfa knapar að taka próf í hvoru tveggja í lok hvers stigs. 

Prófdómari í vetur voru Oddrún Ýr Sigurðardóttir og Reynir Pálmason. 

Kennsla fyrir knapamerki 1 og 3 var í höndum Reynis Arnar Pálmasonar og knapamerki 2 í höndum 

Súsönnu Ólafsdóttur.  Fjöldi nemenda í öllum þremur námskeiðunum voru 17 talsins.  

Keppnisnámskeið 

Keppnisnámskeið var fyrir þau sem hafa aldur til að keppa í barna-, unglinga- og ungmennaflokki  og 

innan reglna ÍSÍ  fyrir fyrirmyndafélög, þ.e. börnin þurftu að vera 11 ára og eldri. Markmiðið 

námskeiðsins var að auka fjölda góðra reiðmanna í hestamannafélaginu Herði, að allir þátttakendur bæti 

sig í ásetu og stjórnun.Kennsluáætlun miðaðist við að hestar og knapar yrðu á hátindi þjálfunar á 

Íslandsmóti barna, unglinga og ungmenna 2009.  

Hingað til hafa þeir sem eru á 

keppnisnámskeiði verið kennt  í hópum en 

reynsla okkar af því fyrirkomulagi er að 

misjaflega gengur að miðla upplýsingum til 

iðkenda og árangur misgóður, því bæði 

knapar og hestar eru misjafnir eins og þeir 

eru margir. Því var tekin sú ákvörðun að hafa 

keppnisnámskeiðið með breyttu sniði þetta 

árið. Kennslan var einstaklingsmiðuð allan 

veturinn og skemmst er frá því að segja að 

það fyrirkomulag tókst mjög vel og voru 

knapar sem og kennarar mjög ánægðir með 

þessa aðferðarfræði. Það er sannfæring æskulýðsnefndar að þetta fyrirkomulag keppnisnámskeiða sé 

komið til að vera.   

Iðkendur mættu einu sinni í viku frá febrúar og út maí. Í byrjun fór kennsla aðallega fram í reiðhöllinni 

hjá Hestasýn og í reiðtúrum með kennurum. Þegar líða tók á vorið fór kennsla aðallega fram á 

keppnisvelli en allan veturinn var þeim sett fyrir hvað þau áttu að gera fyrir næsta tíma. Nokkrum 

sinnum voru teknar upptökur af hverjum og einum og afraksturinn skoðaður með öllum hópnum til að 

meta það sem mátti betur fara og einnig það sem vel var gert. Notað var tækifærið til að borða saman, 

ýmist eldað eða pöntuð pizza. Þessi samverustund var liður í því að halda félagslegum tengslum 

krakkanna því eini ókosturinn við að hafa einstaklingskennslu var að félagsleg tengsl minnka.  Haldið var 

eitt æfingamót fyrir nemendur sem tekið var upp til að læra af. Keppt var í tölti, fjórgang og fimmgang. 

Fjöldi nemenda voru 26 talsins. 
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Verkleg kennsla: 

• Þjálfun í ásetu og stjórnun 

• Fimiæfingar 

• Hægri og vinstri áseta 

• Gangtegundir  

• Hraðabreytingar 

• Reglur í keppni, annars vegar gæðingakeppni og hinsvegar íþróttakeppni 

• Upphitun hrossa fyrir keppni 

• Mismunur á hrossum, hvað þarf að gera með hestana til þess að ná sem mestu út úr þeim 

• Gangtegundir. Hvað verið er að leita eftir í keppni 

• Uppsetning á prógrami fyrir hverja keppni og hvernig er best að stilla því upp miðað við getu 

hestsins. 

• Þrekþjálfun hesta  

• Viðhaldsþjálfun hesta 

• Teymingar við þjálfun 

 

Bókleg kennsla:  

• Gangtegundir 

• Teknar voru videoupptökur af þátttakendum á velli og á mótum og þær skoðaðar og metnar 

í hóptímum m.t.t. hvað mátti betur fara og hvað var vel gert.  

Kennarar á keppnisnámskeiðinu voru Reynir Pálmason og Súsanna Ólafsdóttir 

Sér keppnisnámskeið fyrir Íslandsmót 

Þetta námskeið var í beinu framhaldi af hinu keppnisnámskeiðinu og ætlað til að aðstoða nemendur til 

að undirbúa sig sérstaklega fyrir Íslandsmót.  

Á námskeiðinu var prógrami raðað upp með hverjum og einum, fótabúnaður yfirfarinn og farið yfir 

hraða og stillingar á gangtegunum.  Einnig var prógramið prófað á keppnisvelli, teknar voru 

videoupptökur af hverjum og einum og skoðaðar m.t.t. hvað betur mátti fara og hvað vel var gert.  

Kennarar voru til aðstoðar á Íslandsmótinu fyrir þá sem það kusu. 

Fjöldi þátttakenda voru 17. 

Kennarar á keppnisnámskeiðinu voru Reynir Pálmason og Súsanna Ólafsdóttir 

 

  



   

 

8 

Félagsstarf veturinn 2008-2009 

Uppskeruhátíð barna, unglinga og ungmenna 

Hin árlega uppskeruhátíð var haldin í október 2008. Á 

hátíðinni var ný æsklulýðsnefnd kynnt til starfa, áætlun 

vetrarins var kynnt, afhent voru viðurkenningarskjöl 

fyrir knapamerki 1, 2 og 3. Hápunktur kvöldsins voru 

verðlaun fyrir besta knapann, efnilegasta knapann og 

mestu framfarirnar í annars vegar almennu námskeiði 

og hinsvegar keppnisnámskeiði. Afhent voru verðlaun í 

hverju flokki þ.e. barnaflokk, unglingaflokk og 

ungmennaflokk. 

 

Páskaratleikur á hestum 

Páskaratleikur var haldinn laugardaginn 4 apríl (viku fyrir páska) og hann fram úr björtustu vonum. 

Samtals tóku um 20 krakkar þátt í leiknum og voru allir hæstánægðir með daginn.  

Leikurinn var liðakeppni og skiptist í yngri og eldri hópa. Margir voru búnir að undirbúa sig mjög vel og 

völdu hesta sína af kostgæfni með tilliti til verkefnisins.  

Krakkarnir fengu ekki að vita hvert þau ættu að ríða né hvaða þrautir biðu þeirra. Liðin voru send af stað 

eitt í einu, fyrst yngri hóparnir. Í upphafi fengu allir afhend kort sem sýndi hvert þau áttu að ríða í fyrstu 

þraut. Þegar þrautin var leyst fengu þau afhent annað kort sem sýndi hvert þau færu næst og svo koll af 

kolli. Í öllum þrautum reyndi á samvinnu, skipulagningu, prúðleika og hjálpsemi . 

Krakkarnir þurftu að leysa stafarugl, púsl, skeifukast, andlitsmálningu, hjólböruakstur, sumir þurftu að 

innbyrða kókosbollur og renna niður með kóki, sumir þurftu að ríða með vatnsglas dágóða vegalengd og 

reyna að missa ekki úr glasinu og svo voru baggabönd fléttuð. Flestar þrautirnar voru tímamældar en 

heildarkeppnin var ekki tímamæld.  Yngri krakkarnir máttu ríða á tölti, brokki og feti, eldri máttu fara 

aðeins hraðar. Refsistig voru gefin ef einhver var skilinn eftir. Þau þurftu að ríða þetta af skynsemi því 

þau vissu náttúrulega ekki hversu löng reiðleiðin væri og því þurftu þau að spara hestana frá upphafi 

leiks. Skemmst er frá því að segja að enginn hlaut refsistig fyrir að skilja neinn eftir því eftirtektarvert var 

að allir knaparnir riðu leiðina af mikilli prúðmennsku.  

Í lokin fengu allir páskaegg í boð Nóa og Sírius. 

Það er von æskulýðsnefndar að þetta verði árlegur leikur hér eftir og gaman væri að sjá ef krakkarnir gefi 

liðum sínum nafn og auðkenni sig með einhverjum hætti. 
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Fjölskyldureiðtúr og grill 

Þann 24. maí var farinn hinn árlegi fjölskyldureiðtúr Hestamannafélagsins.   

Það þótti tilvalið að endurtaka aftur fjölskyldureiðtúrinn frá fyrra ári og fara til Badda á Hraðastöðum. 

Samtals tóku um 30 manns þátt í 

reiðinni og fleiri komu akandi og áttu 

allir gleðilega stund saman.   

Á Hraðastöðum eru ýmsar 

dýrategundir sem hægt er að berja 

augum og fá að halda á ungviðinu s.s. 

lömb, hvolpar, kanínur, kettlingar og 

svín, svo eitthvað sé nefnt.  

Hestarnir fengu að fara út á tún 

meðan knapar gæddu sér á 

hamborgara og pylsum á milli þess 

sem dýrin voru skoðuð.  

Óhætt er að segja að dagurinn hafi verið ánægjulegur fyrir þá sem tóku þátt enda gaman að hittast og 

sjá eitthvað nýtt.  

Æskan og hesturinn 

Tekið var að venju þátt í stórsýningunni  Æskan og hesturinn sem haldin er árlega í Viðidal. Krakkar frá 

Herði tóku þátt í Grímureiðinni, í sameiginlegu atriði allra félaganna (7) í félagsatriðinu og að sjálfssögðu 

í hinni virðulegu fánareið sem er við opnun sýningarinnar.   

Tveir fulltrúar úr æskulýðsnefnd sóttu vikulega undirbúningsfundi og sinntu ýmsum verkefnum frá 

áramótum að sýningunum sem voru fjórar, helgina 14-15 mars.  

Margar æfingar voru haldnar fyrir félagsatriðið en það þarf að vera vel samhæft svo það komi vel út í 

sýningu sem þessari. Í félagsatriðinu tóku 6 knapar og hestar þátt sem tókst mjög vel.  Atriðið að þessu 

sinni var hindurnarstökkatriði sem sýndi einnig allar gangtegundir íslenska hestsins.  

Fyrir sameiginlega atriðið var æfing í höllinni hjá Hestasýn og síðan á sameiginlegri æfingu í Víðidal með 

hinum félögunum. Þátttakendur í sameiginlega atriðinu voru 12 talsins.   

Krakkarnir í grímureiðinni létu sig ekki vanta og komu í hinum ýmsu skemmtilegu búningum og höfðu 

skreytt hesta sína í stíl. Sum riðu sjálf og öðrum var teymt undir. Þátttakendur í grímutöltinu voru 9 

samtals. 

Í fánareiðinni tóku 5 knapar og hestar þeirra þátt.  Samtals tóku því 32 börn, unglingar þátt í Æskan og 

hesturinn 2009. Þjálfarar fyrir æskan og hesturinn var í höndum Ragnheiðar Þorvaldsdóttur og Súsönnu 

Ólafsdóttur. 
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Íslandsmót barna, unglinga og ungmenna 2009 
Íslandsmót barna, unglinga og ungmenna 

2009 var haldið á keppnisvelli Harðar á 

Varmárbökkum í blíðskaparveðri 25-28 júní. Í 

undirbúningi tóku þátt nefndarmenn úr 

æskulýðsnefnd, mótanefnd og aðrir 

sjálfboðaliðar. Undirbúningur tókst vel enda 

sást það vel á mótinu sjálfu. Allar 

tímaáætlanir stóðust sem telst mjög gott á 

svona stóru móti en á mótið voru um 500 

skráningar. Umhverfi félagssvæðis var fegrað 

og snyrt fyrir mótið og tóku félagsmenn 

stoltir á móti keppendum víðs vegar að af 

landinu.  

Veitingasala var allan tímann í félagsheimilinu en mótið stóð frá fimmtudegi til sunnudags. 

Upplýsingastreymi til keppenda og áhorfenda þótti mjög  gott í gegnum vefsíðu og á upplýsingatöflum. Á 

laugardagskvöldinu var haldin kvöldskemmtun með lifandi tónlist en þátttaka í henni var því miður 

fremur dræm. 

Sjálfboðaliðar við mótið sjálft voru um 50 manns. Í vinnu við mótið voru auk fullorðna fólksins einnig 

virkjuð börn, unglingar og ungmenni til að skipta með sér vinnu og gerðu þau það með mikilli ánægju, 

samheldni og vinnusemi. Börnin okkar eru stjórnendur,  sjálfboðaliðar og knapar framtíðarinnar og því 

nauðsynlegt að ala upp góða arftaka félagsstarfsins.   

Árangur Harðarmanna lét ekki á sér standa frekar en fyrri daginn en Harðarkrakkar kepptu um 

úrslitasæti  í öllum flokkum.  
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Samantekt 
Þátttakendur á námskeiðum í heild sinni á hinum ýmsu viðburðum voru mjög margir á aldrinum frá 5 ára 

aldri upp í 21 árs. Heildarfjöldi skráninga á námskeiðum var 89 sem er fjölgun frá fyrra ári.  Í 

ungmennaflokk heyra einstaklingar sem eru 18-21 árs. Þátttaka ungmenna í námskeiðum voru 7 talsins 

sem er aukning um meira en helming frá árinu á undan og því má segja að markmið með fleiri iðkendur í 

þessum flokk hafi náðst.  

Varðandi þátttöku í hinum ýmsu viðburðum þá tóku margir þátt í fjölskyldureiðtúrnum sem og 

páskaratleiknum sem tókst mjög vel og er það von okkar í æskulýðsnefnd að sá viðburður verður 

endurtekinn næstu ár.  Árshátíð félaganna var engin á þessu ári enda hefur hún ekki verið vinsæl síðustu 

ár. Það getur talist rétt ákvörðun að fella hana niður miðað við þá þátttöku sem var í kvöldvöku á 

Íslandsmótinu en þátttaka þar var mjög dræm.  

Starfandi æskulýðsnefnd hefur öðlast mikla reynslu á árinu og mun nota hana á næsta ári til að gera 

betur og varðveita það sem tókst vel.  Að halda úti virku og góðu æskulýðsstarfi krefst mikillar vinnu af 

hálfu þeirra sem bjóða sig fram í þetta mjög svo gefandi en jafnframt kröfuharða starf. Því er mjög 

mikilvægt að skipuleggja það vel fram í tímann og upplýsa foreldra og forráðamenn vel. Það hefur gefið 

góða raun að nota vefinn og tölvupósta til upplýsingamiðlunar. 

 

 

Gyða Árný Helgadóttir 

fomaður æskulýðsnefndar Harðar 


