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Fræðsla um öryggismál 

Vetrarstarf æskulýðsnefndar Sóta hófst þann 7. janúar með 

fræðslu um öryggismál í hestamennskunni. Fór Sigríður 

formaður nefndarinnar yfir þau með hliðsjón af upplýsingum 

frá tryggingafélaginu VÍS, sem jafnframt gaf krökkunum 

endurskinsvesti að gjöf. Notkun endurskins hverskonar hefur 

aukist meðal krakkanna og er það mjög gott mál þar sem 

reiðleiðir eru þannig að erfitt er oft að bera kennsl á þau án 

þeirra.  

Bauð nefndin upp á Prins Póló og Svala og fóru krakkarnir 

margs fróðari um öryggismál heim þar sem þó nokkuð var um 

spurningar frá þeim sem var ánægjulegt. 

 

Stoltir upprennandi hestamenn í endurskinsvestunum fínu. 

 



Bíó 

Þann 9. mars fórum við þau í bíó að sjá Alice in Wonderland og 

sáum við hana í þrívídd. Það var góð mæting og skemmtu 

krakkarnir sér mjög vel. Splæst var poppi, nammi og gosi.  

Knapamerki með Sörla 

Þann 15. apríl hófst knapamerkjanámskeið með Sörla. Voru 

þar nokkrir krakkar frá okkur.  

Reiðnámskeið 

Þann 26. apríl átti hið árlega reiðnámskeið að hefjast, en 

hestaflensan setti það allt úr skorðum eins og annarsstaðar á 

landinu og varð ekkert af.  

Á dagskrá sem sett var upp en gekk ekki eftir vegna 

hestaflensunnar var reiðtúr planaður 17. apríl í Fák datt einnig 

niður vegna flensunnar, fjölskylduferð með hestana á 

Leirubakka í maí. 

Skemmtigarðurinn Grafarvogi með Sörla 

Þann 31 maí fóru 9 krakkar frá Sóta í Skemmtigarðinn í 

Grafarvogi með Sörlakrökkunum. Þegar á staðinn var komið 

var þeim skipt í 4 lið og farið í Lasertag þar sem 2 og 2 lið 

voru látin berjast til skiptis.  

Krakkarnir voru margir hverjir mjög vígalegir í samfestingum í 

felulitum með lasertag „vél“ byssu og band um höfuðið og 

myndaðist viss Rambóstemmning þarna. Þetta var mikið fjör og 

sá maður flotta takta hjá mörgum krakkanna.  

Eftir að krakkarnir voru búnir að vera að skemmta sér í um 2 

tíma voru grillaðar pylsur í mannskapinn og fóru allir sáttir og 

kátir heim. 

 



Fræðslukvöld með Kareni 

Fimmtudaginn 3. júní stóð æskulýðsnefndin fyrir fræðslukvöldi 

fyrir börn og unglinga Sóta í félagshúsinu okkar.  

Karen Woodrow var með skemmtilegan fróðleik fyrir krakkana 

og smá verklega kennslu líka þar sem hún tók jafnvægi á 

hestbaki fyrir. Var mjög vel að þessu staðið hjá henni og 

skemmtilegt. 

Pantaðar voru pizzur sem krakkarnir gæddu sér á yfir spjalli 

og var krökkunum í lokin færð Sóta „buff“ sem þau voru mjög 

ánægð með og var Kareni að sjálfsögðu fært eitt slíkt líka að 

gjöf frá æskulýðsnefndinni og krökkunum fyrir einstaklega vel 

heppnað kvöld. 

Ferð yfir eina nótt 

Til stendur að fara með krakkana yfir eina nótt nú í haust, en 

ekki er kominn tími á það eða staður. 

Í nefndinni eru: 

Sigríður Birgisdóttir, formaður 
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