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Æskulýðsstarfið fór snemma af stað þetta árið. Nefndin hélt fyrsta fund í 

september og ákvað að færa til þrif á reiðtygjum fram fyrir áramót og þannig hefja 

starfið fyrr. Margir gefa hestunum frí eftir fjallferð og hinn almenni hestamaður 

tekur kanski ekki inn hesta fyrr en um jól, þannig að fínt væri að þrífa vel reiðtygi 

og geima hrein. 

Helsta nýungin á þessu ári var Álfareiðin í Reykholti sem tókst einstaklega vel til. 

Farin var kyndlaganga með hesta í forreið frá íbúðum aldraðra í Reykholti að 

Friðheimum. Við munum örugglega endurtaka þessa uppákomu því lengi hefur 

vantað einhvern viðburð á þrettándanum í sveitinni fyrir fjölskyldur.  

Þetta var fjórða starfsár sömu nefndar og erum við sammála um að starfið sé alltaf 

í örum vexti þó sannalega hafi þetta ár verið ólíkt öllum öðrum sökum hestapestar, 

sem sannalega setti strik í reikningin. Í uppafi hafði nefndin, í samstarfi við foreldra 

og börn, sett saman dagskrá starfsársins. Við náðum í byrjun að halda dagskrá og 

héldum æskulýðsdaginn í samstarfi við hjónin á Friðheimum, en uppúr maí urðum 

við að aflýsa reiðnámskeiðinu okkar og firmakeppninni í kjölfarið en þátttaka barna 

hefur verið allra fjölmennast af árinu í þessu tvennu. Hestaþinginu var einnig aflýst 

í byrjun ágúst ásamt æskulýðsreiðtúrnum í ágúst. Við létum samt ekki deigann síga 

og höfðum í staðinn tvo fjölskyldudaga, annarsvegar hjólreiðardag og hinsvegar 

fjölskylduferð á Grænhól. Þetta mæltist vel til og var aðsóknarmet á 

hjólreiðardaginn. 

Við höfum haft það að leiðarljósi í nefndinni að starfið stuðli að samveru 

fjölskyldunnar, þannig að bæði börn og foreldrar hafi gaman af. Við búum í stórri 

sveit og ekki með neina sérstaka aðstöðu fyrir starfið, þannig að við vonum að með 

tilkomu nýju Hvítárbrúarinnar verði auðveldara að koma saman í Flúðareiðhöllinni 

til æfinga og uppákomna. Við höfum þó alltaf fengið inni í grunnskólanum og hjá 

hestabændum í nágrenni Reykholts og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir. 

Stærsti viðburðurinn á árinu var þegar Hestamannafélaginu Loga hlotnaðist sá 

heiður  að fá unglingabikar HSK 2009 fyrir frábært æskulýðsstarf. Við erum 

ótrúlega stolt af þessum árangri og  þökkum kærlega fyrir.  

Hér á eftir verður starfið tíundað eftir tímaröð. 

 

 



 

 

Reiðtygjaþrif 23.október 2009 

Dagurinn tókst vel en u.þ.b. 50 manns mættu í Fellskot . 

Eins og sjá má á myndunum voru allir áhugasamir og 

duglegir við þrifin, foreldrar og börn hjálpuðust að, enda 

var nánast hægt að spegla sig í hnökkunum eftir að búið 

var að bera á feitina. Að venju var snætt saman pulsur og 

kaka ásamt því að heimilisfólkið í Fellskoti gaf öllum ís. 

Þá höfðu þær Freydís Halla Friðriksdóttir og Guðrún Gígja 

Jónsdóttir gert stuttmynd um " Grundvallaratriði í 

hestamennsku" sem þær sýndu börnunum við frábærar undirtektir enda virkilega vel 

unnin og skemmtileg mynd. Þær stöllur hafa verið við nám í hestamennsku við 

Fjölbrautaskólann á Selfossi. Við í nefndinni þökkum bæði heimilisfólkinu sem lánaði 

aðstöðuna og þeim Freydísi og Guðrúnu fyrir myndina, ásamt öllum þeim sem mættu 

fyrir frábæran dag. 

 

 

Álfareið 8.janúar 2010 

Það var virkilega góð mæting eða um 60-70 

manns sem gengu eða voru á hestbaki. Farið 

var frá planinu við Aratungu og gengið upp að 

Bergholti, en þar eru íbúðir aldraðra. Sungin 

voru áramótalög og svo hélt hersingin að 

Friðheimum þar sem dúndrandi nýársmúsik tók 

á móti öllum. Þar var boðið upp á heitt kakó og súkkulaðiköku í boði æskulýðsdeildar. 

Þær stöllur Dóróthea Ármann og Katrín Rut Sigurgeirsdóttir sýndu töltsýningu með 

neonljós á fótum hestana og var það flott sjónarspil í myrkrinu. 

 

 

 

 

 

 

  Álfakóngur og drottning.                                          Fólk með kyndla að syngja. 



 

Vetrarmót í febrúar-apríl 2010 

Nefndin hefur stefnt að því að hafa að 

lágmarki 6-7 viðburði á ári en yfir 

vetrarmánuðina eru haldnar mótaraðir 

og þá höfum við ekki beinlínis verið 

með dagskrá en verið áhugasamar um 

að hvetja börn og unglinga til 

þátttöku. Logi og Trausti hafa haldið í þó nokkur ár sameiginlegt vetrarmót og skipst á 

að halda þau, þetta eru 3 mót á hverjum vetri. Fyrsta, haldið 20. febrúar að Hrísholti, 

annað 20. mars í Ölfushöllinni í  síðasta Hrísholti 24. apríl. Þátttaka var mjög góð og 

gaman að sjá að fjöldi keppenda í unglinga og barnaflokki var þó nokkur eða að 

meðaltali 17- 19 einstaklingar. Þar af voru 14. börn frá Loga sem er mikið miðað við að 

ekki eru margir í sveitinni með hross á húsi allann veturinn. Þá héldu Logi, Trausti og 

Smári sameiginlegt Töltmót á Flúðum 13. Mars. Þar kepptu 3 börn og 4 unglingar frá Loga, 

Einnig tóku tveir unglingar frá Loga  þátt mótaröð í Flúðahollinni í  svo kallaðri 

uppsveitardeild. En hún var haldin í janúar til apríl og keppt í smala,fjórgangi,fimmgangi, 

tölti og fljúgandi skeiði.  

 

Unglingaflokkur 

 

 

Unglingabikar HSK mars 2010 

Það voru mikil gleðitíðindi þegar fréttin barst um unglingabikarinn og 

ákveðið að halda upp á viðburðinn með því að hittast í Grunnskólanum í 

Reykholti miðvikudagskvöldið 8. apríl.  

Í ársskýrslu HSK stendur "Unglingabikar HSK fyrir árið 2009 hlýtur að þessu 

sinni Hestamannafélagið Logi. Logi hefur um árabil sinnt barna-og 

unglingastarfinu með miklum sóma svo eftir hefur verið tekið. 

Æskulýðsstarf félagsins byggist uppá því að virkja börn og unglinga, láta þau fá hlutverk 

og verkefni við hæfi. Meðal þess sem félagið hefur gert er að halda reiðnámskeið sem 



hefur verið vel sótt. Þá er haldinn sérstakur reiðygja þrifdagur en þar er börnum og 

unglingum kennd umhirða reiðtygja. Félagið tók þátt í Æskan og hesturinn og tókst 

atriði félagsins vel. Sérstakur æskulýðsdagur er haldinn en þá var öllum börnum í 1.-6. 

bekk í Gr.Bláskógabyggðar í Reykholti boðið á hestbak. Félagið stendur fyrir sérstökum 

æskulýðsreiðtúr sem er ávalt vel sóttur."  

Við erum mjög þakklát fyrir að hljóta þessi verðlaun eftir að hafa fylgst með öllum 

þessum glæsilega barna og unglingahópi sem hefur tekið þátt og verið virkur í öllu 

starfinu ásamt dyggum stuðningi foreldra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hér má sjá börn og unglinga með bikarinn. 

 

Æskulýðsdagur í Friðheimum 

maí 2010 

Var haldinn í samstarfi við 

Friðheima. Nefndin fór í 

grunnskólann og fengu börn með 

sér úr 1.-5. bekk út í Friðheima 

þar sem teymt var undir þeim. 

Hugmyndin með þessu starfi er að 

kynna fyrir börnunum hestinn og 

æskulýðsstarfið. Unglingar sem eru  



 

í valáfanga í Hestamennsku í Friðheimum 

sýndu hinum yngri atriði. Krakkarnir 

snæddu svo nesti og héldu aftur til baka 

út í skólann. Frábær dagur. 

 

 

 

 

Hestaíþróttamaður ársins kom úr röðum unglinga maí 2010 

Á seinasta aðalfundi Hestamannafélagsin Loga var kosinn 

hestaíþróttamaður ársins 2009 og varð fyrir valinu Dóróthea 

Ármann. Styttan er veitt ár hvert á aðalfundi félagsins þeim 

félagsmanni sem skarað hefur framúr í reiðmennsku og sýnt 

ótvíræða hæfni með framgöngu sinni. Dóróthea stóð sig 

ótrúlega vel á félagsmótinu á Hrísholti um 

verslunarmannahelgina 2009 og vann B-flokkinn á Eskimær frá 

Friðheimum, varð önnur í tölti barna á sama hrossi og hún var 

þriðja í barnaflokki á Björgvin frá Friðheimum. Eskimær var 

valin glæsilegasti hestur mótsins og Dóróthea knapi mótsins. 

Við óskum Dórótheu til hamingju með tilnefninguna. 

 

 

 

17. júní 2010 

Að venju fóru tvö ungmenni frá hestamannafélaginu 

fyrir skrúðgöngunni á 17. júní. Þetta er hátíðleg 

stund og glæsileg en að þessu sinni voru það Sigríður 

Magnea Kjartansdóttir og Finnur Jóhannesson sem 

leiddu gönguna og fórst það vel úr hendi einnig 

stóðu þau heiðurs vörð meða fólkið streymdi inn í 

íþróttahúsið. 

 

 

 



 

Reiðhjóladagur 3. júlí 2010 

Fjölskyldudagur var haldinn í staðinn 

fyrir hefðbundna firmakeppni í 

Hrísholti laugardaginn 3. júlí og keppt 

á hjólum í staðinn fyrir hesta. 

Dagurinn heppnaðist í alla staði vel og 

var blíðskaparveður. 

Alls voru 55 hjól skráð til leiks, keppt 

var í flokkum 0-6 ára, 7-12 ára 0g 13 ára og eldri. Öll börnin fengu viðurkenningarpening 

sem lögreglan afhenti. 

 Eftir hjólreiðakeppnina gat svo öll fjölskyldan tekið þátt í stígvélakasti, skeifukasti, 

vítaspyrnukeppni eða 

vatnsblöðrukasti.Traktorasýning var á 

svæðinu, en þar var hægt að sjá 

minnsta og stærsta traktor í sveitinni. 

Auk þess voru tveir mjög gamlir 

traktorar til sýnis, sem búið var að gera 

upp. En svo skemmtilega vildi til að að 

allir voru af gerðinni Massey Ferguson. Í 

lok dagsins voru svo grillaðar pylsur og 

sykurpúðar í boði hestamannafélagsins 

Loga. 

 

Tveir úr stjórn hestamannafélagsins 

Guðrún Magnúsdóttir og Einar Á 

Sæmundsen voru skotmarkið í 

vatnsblöðrukeppni. 

 

 

 

  Hér má sjá keppendur á hjólafákum. 

 

 

 

 

 



 

Fjölskylduferð Loga 12 ágúst 2010. 

Farin var fjölskylduferð nú á dögunum á vegum 

æskulýðsstarfsins hjá hestamannafélaginu Loga. 

Ferðin hófst á að heimsækja Gunnar Arnarsson og 

Kristbjörgu Eyvindsdóttur á Grænhól. En þau hlutu 

landbúnaðarverðlaunin 2010 og hafa hlotið 

heiðursviðurkenninguna Hrossaræktarbú ársins alls 

fjórum sinnum. Við fengum góðar móttökur á 

Grænhól, þar sem húsakynni voru skoðuð, hestar sýndir og þau hjónin sögðu okkur frá 

starfinu. Við þökkum þeim kærlega fyrir okkur og höfðum öll mikið gaman af að skoða 

þetta glæsilega bú. Ferðinni var síðan heitið í Selfossbíó og enduðum á Hróa Hetti. 

Frábær dagur. 

Krakkarnir fengu öll flottar myndir að gjöf og stilltu sér upp til myndatöku með gestgjöfunum. 
 
Þegar þessi skýsla er skrifuð eigum við eftir að halda uppskeruhátíðina okkar sem er 
lokapunkturinn á árinu en hún verður í október. Þar veitum við farandgripinn Feyki sem 
Sigga á Grund skar út en Jóhann Björn Óskarsson gaf í minningu sona sinna,en honum  mun 
verða úthlutað í æskulýðsstarfinu til þess "einstaklings sem á einn eða annan hátt hefur 
sýnt framfarir á sviði hestamennskunnar og jafnframt verið öðrum góð fyrirmynd." Við 
vonum svo að komandi ár verði laust við hestapest og starfið verði áfram skemmtilegt  í 
örum vexti börnunum og unglingunum til ánægju og félaginu til sóma. Minnum á 
heimasíðurnar okkar  http://logakrakkar.blogspot.com/   og   http://hestamannafelagidlogi.bloggar.is/ 

 

Nefndin 

http://logakrakkar.blogspot.com/
http://hestamannafelagidlogi.bloggar.is/

