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Skýrsla æskulýðsnefndar 2019 



Æskulýðsstarf hestamannafélagsins Funa, Eyjafjarðarsveit 

Nefndin fundaði þann 10. apríl og voru þá lagðar línurnar fyrir komandi starfsár. Ákveðið var að hefja 

starfið líkt og undanfarin ár með pizzuveislu fyrir krakkana og foreldra þeirra, til að kynna okkar 

hugmyndir og fá skoðanir foreldra. Allt hefðbundið starf var á sínum stað; Teymt var undir börnum á 

sumardeginum fyrsta og á handverkshátíðinni, byrjendareiðnámskeið var 19.-21. júlí og að sjálfsögðu 

æskulýðsdagarnir góðu þriðju helgina í júlí. Einnig voru haldin tvö námskeið, eitt fyrir börn og síðan 

annað fyrir unglinga og ungmenni. Svo var TREC mót haldið í fullri lengd. Allt þáttakendum að 

kostnaðarlausu.  

 

Sumardagurinn fyrsti 

Sumardagurinn fyrsti var að venju haldinn hátíðlegur á Melgerðismelum þar sem handverk, húsdýr, 

vélar og tæki voru til sýnis. Fjöldi manns sækir þennan viðburð árlega og fær sér bita af hinu víðfræga 

hlaðborði Funamanna. Mesta lukku, allavega hjá yngri kynslóðinni, vekja þó hestarnir góðu sem 

notaðir eru til að teyma undir minnstu gestunum. Unglingarnir okkar taka alltaf virkan þátt í þessari 

skemmtun og skiptast á að hjálpa til við að teyma undir og eru þau alltaf jafn dugleg og ábyrg. 

 

Reiðnámskeið 

Haldin voru tvö reiðnámskeið í sumar í reiðhöllinni okkar Melaskjóli. Ásdís Helga Sigursteinsdóttir 

kenndi yngri krökkum félagsins í 2x2 daga, í þremur fjögurra manna hópum. 

Þorsteinn Björnsson sá svo um að kenna unglingum og ungmennum og fengu fullorðnir að fylla upp í 

námskeiðið hjá honum. Kennsla fór fram sem 30 mín einkatímar og sóttu námskeiðið 5 unglingar, 2 

ungmenni og 6 fullorðnir. Þetta námskeið var einnig 2x2 dagar. 

 

Byrjendareiðnámskeið 

8. -10. júlí var haldið ókeypis reiðnámskeið fyrir byrjendur, og var það vel sótt að vanda. Meðalaldur 

þátttakenda var mun lægri en venjulega, margir á leikskólaaldi eða á yngsta stigi í grunnskóla. 

Námskeiðið gekk þó vel að vanda og voru foreldrarnir duglegir við að aðstoða við það sem þurfti. 
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Æskulýðsdagar norðurlands 

Æskulýðsdagarnir okkar eru án efa stærsti viðburðurinn sem nefndin tekur sér fyrir hendur en þá 

þurfa allir að taka höndum saman til að setja saman dagskrá sem nær yfir heila helgi, þriðju helgina í 

júlí. Fyrirkomulagið var með svipuðu sniði og venjulega. Ratleikur á hestum á föstudagskvöldinu þar 

sem skipt var í lið sem þurftu að leysa ýmsar þrautir, m.a. setja saman reiðtygi, leita að ávöxtum í 

skóginum og svara hestatengdum spurningum. Laugardagurinn byrjaði á þrautabraut sem haldin var 

á TREC svæðinu okkar. Um miðjan dag var svo farið í fjölskyldureiðtúr og borðað nesti sem kom með 

trússbílnum. Kvöldið endaði með grillveislu og varðeldi þar sem grillaðir voru sykurpúðar og svo tekið 

duglega á því í löggu og bófa í skóginum. Sunnudagurinn byrjaði á keppnisgrein sem fram fór í 

reiðskemmunni og snerist um að safna saman hringjum sem búið var að raða á tunnur meðfram 

sporaslóðinni. Markmiðið var að vera sem fljótastur að safna saman öllum hringjunum en tími 

tapaðist fyrir hvern hring sem ekki var komið með í mark. Helgin endaði svo á frjálslegri 

hringvallarkeppni með útsláttarfyrirkomulagi, þ.a. það var eitthvað við allra hæfi þessa helgi. Öllum 

félögum á norðurlandi er boðið að taka þátt í þessari helgarskemmtun, allt krökkunum að 

kostnaðarlausu, en fyrirtæki á Akureyri hafa styrkt okkur um mat að hluta og verðlaun. Þátttakendur 

komu að þessu sinni frá Funa og Þjálfa en við söknuðum sérstaklega Léttismanna sem eru ekki vanir 

að láta sig vanta þessa helgi 

 

Handverkshátíðin 

8.-11. ágúst var teymt undir börnum á handverkshátíðinni á Hrafnagili en félögin í sveitinni taka þar 

höndum saman og vinna óeigingjarnt starf til að gera hátíðina að þeirri skemmtun sem hún er. Eldri 

krakkarnir í Funa létu sitt ekki eftir liggja og aðstoðuðu við teymingarnar og stóðu sig eins og hetjur. 

 

TREC 

Dagana 17. -18. ágúst var haldið TREC mót. Þetta er í þriðja skiptið sem TREC mót er haldið í fullri 

lengd. Að þessu sinni var boðið upp á skráningu  í unglinga- ungmenna- og fullorðinsflokki og var 

þátttaka í öllum flokkum. Á næsta ári verður svo stefnt að því að þjálfa upp nýja kynslóð af TREC 

knöpum með námskeiðum og hittingum. 

Æskulýðsstarfið heldur áfram að vera öflugt hjá þessu litla félagi okkar og erum við sérlega stolt af 

því brautryðjendastarfi sem við höfum unnið fyrir TREC íþróttina og munum halda því ótrauð áfram. 

Fyrir hönd barna- og unglingaráðs Funa 

Ágúst Máni Ágústsson, formaður nefndarinnar. 

 

Barna- og unglingaráð Funa er þannig skipað 2019-2020: 

 

Ágúst Máni Ágústsson, Stekkjarflötum, formaður 

Elín Margrét Stefánsdóttir, Fellshlíð 

Elva Díana Davíðsdóttir, Lækjarbrekku 

María Damalee Vilhjálmsdóttir, Stekkjarflötum 

Freyr Ragnarsson, Uppsölum 
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