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Fjóla Lind Guðnadóttir, Viktoría Gunnarsdóttir, Aðalsteinn Maron Árnason.

Í janúar byrjuðum við á því að boða fund með bæði börnum og foreldrum og
ætluðum að fá hugmyndir frá þeim og reyna að skipuleggja vetrarstarfið. Það
gekk því miður ekki vel þar sem mjög léleg þátttaka var á fundinn og fór
vetrarstarfið því mjög hægt af stað.

Í mars fóru 6 krakkar
á aldrinum 12-14 ára
í knapamerki 1 uppá
Skáney í
Reykholtsdal hjá
reiðkennurunum
Hauki og Randí. Þetta voru 10 skipti og skiptust foreldrarnir á að keyra
börnunum á námskeiðsstað. Á Skáney fengu þau hesta og hnakka sem gerði
þetta námskeið að veruleika fyrir marga, þar sem ekki hafa allir hesta eða kerru
til að koma sér á slíkt námskeið. Þetta fyrirkomulag sparaði hestakerruflutning á
þessari 70 km leið sem er á milli Akraness og Skáneyjar í Reykholtsdal. Hver
þátttakandi á námskeiðinu ferðaðist því um 1.400 km sem er meira en lengd
hringvegarins!

Knapamerkjanámskeiðið var vel
heppnað og gekk mjög vel hjá
þeim öllum.
Þar sem engin reiðskemma er
hjá Dreyra á Æðarodda þarf að
leita út fyrir okkar svæði að
reiðnámskeiðum af þessari
gerð með viðeigandi
kennsluhúsnæði.
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Á Föstudaginn langa héldum við páskafjör á vellinum. Þar mættu krakkarnir
kátir til leiks, þar sem þau mættu mörg hver bæði sjálf í búningum og með
hesta sína skreytta. Það var útbúin þrautabraut sem þau fara í gegnum bæði á
tíma og hver á sínum hraða. Krakkarnir fóru brautina bæði sjálf eða voru
teymd. Eftir fjörið var kaka í félagsheimilinu og þar fengu allir þátttakendur lítið
páskaegg og einnig voru verðlaun fyrir skemmtilegustu búningana.

Þátttakendur í Páskafjörinu ☺
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Í apríl – maí var haldið námskeið fyrir 12 ára og yngri og yngsti þátttakandinn
var 4 ára. Námskeiðið var í umsjón grunnskólakennarans og Dreyrafélagans
Helenu Bergström. Það voru 11 krakkar sem tóku þátt og þau voru öll mjög
ánægð með námskeiðið sem fór fram að mestu leyti utan dyra en í eitt skipti í
lítilli inniaðstöðu eins Dreyrafélaga. Yngstu knaparnir voru með aðstoðarfólk til
þjónustu ☺. Þarna voru æfð grunnatriði ásetu og reynt að hafa þetta gaman.

Myndir af námskeiði 12 ára og yngri.
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Í lok apríl fór einn fulltrúi frá Dreyra á Vesturlandssýninguna sem haldin var í
reiðhöllinni Faxaborg í Borgarnesi. Ester Þóra Viðarsdóttir, 14 ára, tók þátt í
sameiginlegri sýningu sem unglingar af Vesturlandi sýndu þar.

Fyrir gæðingamót og úrtöku fyrir fjórðungsmót Vesturlands sem haldið var í
byrjun júní, kom Linda Rún Pétursdóttir reiðkennari og leiðbeindi börnum,
unglingum og ungmennum sem höfðu áhuga á að fá tilsögn.
Á fjórðungsmóti Vesturlands sem haldið var í Borgarnesi átti Dreyri einn
þátttakenda í barnaflokki, Agnesi Rún Marteinsdóttir, þrjá þátttakendur í
unglingaflokki, Ester Þóru Viðarsdóttir, Rúnu Björt Ármannsdóttir og Rakel
Hlynsdóttir og einn þátttakenda í ungmennaflokki, Viktoríu Gunnarsdóttir.
Agnes Rún komst í b- úrslit í barnaflokki og Rúna Björt sömuleiðis í b-úrslit í
unglingaflokki.

Agnes Rún í barnaflokki

Rúna Björt í unglingaflokki
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Ester Þóra og einn stórmyndarlegur í Belgíu.
Ester Þóra Viðarsdóttir tók þátt í Youth Camp sem haldið var í Belgíu um miðjan
júlí. Hún fór með fjórum öðrum stelpum frá Íslandi og var alsæl með ferðina og
lærdóminn og reynsluna sem hún upplifiði.

Við vorum búin að ráðgera fjölskyldureiðtúr síðsumars en því miður rann
sumarið frá okkur, út af ýmsum ástæðum, án þess að við kæmum þessari ferð í
framkvæmd. En hún verður pottþétt farin á næsta ári þegar við ætlum að koma
enn sterkari inn í starfsemi barna og unglinga í Dreyra.
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