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Inngangur:
Lagt var af stað inn í haustið 2016 með góða blöndu af frábæru fólki
en formaður Æskulýðsnefndarinnar og átta fulltrúar skipulögðu
veturinn. Reiðkennararnir okkar sjö sem voru bæði ungir og á besta
aldri, voru með nægar hugmyndir og kenndu á ýmis konar
námskeiðum. Þeir unnu veturinn bæði af metnaði og áhuga og
vonumst við eftir áframhaldandi samstarfi á komandi vetri.
Nefndin samanstóð af nýju kraftmiklu fólki að hluta og fór fyrsti
fundurinn í að safna saman hugmyndum um hvað skildi gera um
veturinn. Hugmyndirnar voru margar og fjölbreyttar og það verður
skemmtilegt að segja fá því sem við höfum verið að gera í vetur sem
rakið verður hér að neðan í máli og myndum.
Auglýsingar og upplýsingaflæði :
Megin hugmyndin var sú að reyna að ná til sem flestra barna í
hestamennsku og þeirra barna sem eiga foreldra í hestamennsku en
eru ekki endilega að ríða mikið út sjálf.
Námskeið og viðburðir voru auglýstir á heimasíðu Harðar, á
Facebook-síðu Harðar og Æskulýðsnefndar Harðar. Einnig voru
Facebook-síðurnar tvær mikið notaðar til að koma upplýsingum um
starfið á framfæri. Bæjarblaðið Mosfellingur var einnig nýttur til að
koma á framfæri því skemmtilega starfi sem átti sér stað.
Nefndin samanstóð af þessum foreldrum :
Bryndís Ásmundsdóttir, formaður
Karin Mattson
Rúnar Þór Guðbrandsson
Sædís Jónasdóttir, gjaldkeri
Oddrún Sigurðardóttir fyrir hönd stjórnar Harðar
Jarþrúður Þórarinsdóttir
Guðrún Gunný þórisdóttir
Ólafur Haraldsson,
Yfirreiðkennari
Oddrún Sigurðardóttir
Reiðkennarar 2017
Fredrica Fagurlund
Ragnheiður Þorvaldsdóttir
Súsanna Sand
Guðrún Rut Hreiðarsdóttir
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Námskeið
Lagt var upp með þessi námskeið í byrjun starfs:
o
o
o
o
o
o
o
o

Pollanámskeið 1 – teymdir 4-5 ára
Pollanámskeið 2 – ríða einir 5-7 ára
Almennt reiðnámskeið 8-10 ára
Almennt reiðnámskeið 11-14 ára
Seven Games námskeið
Keppnisnámskeið
Knapamerki 1, 2 , 3 og 4
Trek námskeið

Pollanámskeið
Kostaði 2000 kr. að þessu sinni. Kennd var ½ klst. í senn, 1x í viku.
Námskeiðsgjöld voru a.ö.l. svipuð og á síðasta nefndarári.
Frístundaávísun var sem áður tekin upp í greiðslu.
Reynt var að hafa allar skráningar á námskeiðin í gegnum Sportfeng
að undanskildu pollanámskeiðunum.
Almennt reiðnámskeið:
Þar var farið vandlega í ásetu og stjórnun, ásamt því að farið var í
þrautaleiki, hindrunarstökk og fleira. Tæplega átta krakkar tóku þátt.
Seven Games:
Þetta námskeið hefur verið vinsælt síðustu ár, en Harðarfélaginn
Ragnheiður Þorvaldsdóttir hefur kennt það. Hefur það opnað nýjar
víddir í samspili manns og hests.
Knapamerki 1, 2 , 3 og 4:
Knapamerkin voru kennd í vetur. Nemendur stóðust prófin með
glæsibrag.
Keppnisnámskeið:
Fredrica Fagurlund sá um kennslu á keppnisnámskeiði
Oddrún Sigurðardóttir var yfirreiðkennari Æskulýðsnefndar sá hún
um að skipuleggja námskeið og auglýsa þau.
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Dagsskrá vetrarins

Farið í keilu:

Í seinnipart nóvember var farið í keilu í Egilshöll, til að hrista saman
hópinn og hittast og með það að markmiði að gera eitthvað
skemmtilegt sem væri ekki endilega hestatengt.
Mæting var mjög góð og skemmtileg stemning í hópnum.

4

Hreinsun reiðtygja:
Við komum saman í reiðhöllinni í byrjum janúar og mætti hver og
einn með sín reiðtygi, tuskur og fötur. Við fengum til liðs við okkur
Helgu söðlasmið sem ráðgjafa og aðstoðarmanneskju við þrif á
reiðtygjum.
Við skemmtum okkur í góðum félagskap, fórum í leiki, hlustuðum á
tónlist borðuðum veitingar og spjölluðum saman. Helga söðlasmiður
kom með minnkaolíu til að nota á reiðtygin.
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Opin trekkkynning fyrir æskulýð Harðar :
Nefndin ákvað að bjóða uppá opna tíma á tekk námskeiði með Súsönnu Sand.
Þetta var helgarnámskeið í lok Febrúar og skemmtu allir sér vel sem sagt bæði
hestar og krakkar. Vonandi verður svona helgi aftur í boði víð lítum við svo á að
þetta geri ekkert annað en að þjappa saman æskulýð Harðar. 3-5 í hverjum hóp.
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Páskafitness:

þar ræður gleði ríkjum .....

Páskafitness er árlegur viðburður hjá nefndinni þar sem keppt er í
ýmsum keppnisgreinum í reiðhöllinni en hestar koma þar hvergi
nærri.
Meðal keppnisgreina þetta árið var stígvélakast, skeifukast,
hjólbörurall og ruslapokaboðhlaup. Skipt var í lið og fengu allir
páskaegg að lokum en vinningsliðið fékk auðvitað stærstu eggin.
Mæting var afar góð og skemmtu sér allir konunglega. Nefndin bauð
uppá kakó og vöfflur í lokin.
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Allir keppendur stóðu sig með prýði og voru til mikillar fyrirmyndar.
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Æskan og Hesturinn 2017

Hér leggjum við okkur fram til að ná til sem flestra krakka til að efla
samheldni.

Mjallhvít og Dvergarnir 7

Sem fyrr tók hestamannafélagið Hörður þátt í sýningunni, Æskan og
hesturinn sem fram fór í reiðhöllinni í Víðidal.
Þátttakendur voru ca. 20 allt frá 5 ára til 20 ára aldurs sem tóku þátt í
Grímutölti, Sirkusatriði og atriðinu um Mjallhvít og dverganna 7.
Guðrún Rut Hreiðarsdóttir átti handrit af Mjallhvít og aðstoðaði
Ragnheiður Þorvaldsdóttir við upplestur og æfingar. Búniningagerð
sáu Ragnheiður Þorvaldsdóttir og Bryndís Ásmundsdóttir um að
skipuleggja og til aðstoðar komu unglingar úr atriðinu til að sauma.
Fyrir atriði Mjallhvítar var mikill undirbúningur og vinna unnin til að
gera atriðið sem glæsilegast. Við máluðum skóg og saumuðum flest
allabúninga.
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Tvær Rauðar Rósir:
Tvær rauðar rósir hét annað atriðið hjá okkur í Herði í því atriði tóku
Súsanna Katarína, Viktoría Von, Benedikt Ólafsson tveir hestar og
hundurinn Sanna. Þau voru með skemmtilegt sirkus og spænskt
þema í sínu atriði.
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Hist var nokkur kvöld til að æfa og pantaðar voru veitingar, – reynt
var að gera þetta að góðu hópefli um leið. Allt tókst þetta mjög vel og
var hestamannafélaginu til mikils sóma.

Innsettningar atriði:
Súsanna Sald formaður FT setti sýninguma ásamt nokkrum krökkum
frá öllum félugum sem tóku þátt. Við áttum 3 unglinga í þessu atriði
sem er árlegt

Eftir sýninguna hittist hópurinn á annari hæðinni í reiðhöllinni
spjallaði og borðaði saman samlokur, svala og köku. Allir
þátttakendur fengu ís frá Emmesís að gjöf að sýningu lokinni.
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Miðbæjarreið:
Við tókum að sjálfsögu þátt í henni. Þetta er viðburður sem er alltaf
gaman að taka þátt í. Við í Herði mættum með fullt af knöpum sem
vakti mikla lukku í miðbænum og svo voru nokkrir úr æskulýðnum
fánaberar.
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Í túninu Heima:

Mosfellsbær bauð æskulýð Harðar að vera fánaberar á
fjölskylduhátíð bæjarins og tóku þrjár stúlkur þátt í því, Johanna Lilja,
Viktoría Von og Helga..
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Keppnir og mót
Vetrarmót:
Mikill fjöldi ungra knapa tóku þátt í vetrarmótum og mikil aukning
frá fyrri árum. Var þetta góður undirbúningur fyrir keppnistímabilið í
sumar.
Bikarmót:
Þessi mót voru opin mót 3. Samtalls og lét unga fólkið í Herði sig ekki
vanta og stóðu sig með prýði.
Meistaradeild Æskunar:
Þetta var ný deild þar sem lið kepptu saman og vorum við í Herði
með 12 keppendur frá okkur í mismunandi liðum.
Íþróttamót Harðar:
Frábær skráning var á íþróttamótið og ekki svo margir verið skráðir í
yngri flokkum í mörg ár. Stóðu krakkarnir sig mjög vel.
Gæðingamót /
Mikill hugur var í börnum, unglingum og ungmennum fyrir
gæðingamótinu og voru miklar skráningar..
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Uppskeruhátíð:
Hátíðin er árlegur viðburður þar sem öllum er boðið. Nefndin sá um
að elda með góðri hjálp frá Hólmfríði Halldórsdóttir. Við fengum
gefins brauð frá Mosfellsbakarí til að hafa í forrétt, buðum uppá
grillaða hamborga og meðlæti síðan var boðið upp á ís í desert sem
við fengum hjá Gulla í Snælandi en hann er Harðarfélagi.
Skemmtiatiðið í ár var Lalli töframaður.
Verðlaun voru veitt fyrir besta keppnisárangur. Hvatningarverðlaun
voru veitt í öllum flokkum og viðurkenningar fyrir að hafa lokið
knapamerki. Allir sem tóku
þátt í viðburðum fengu einnig
viðurkenningarskjal frá félaginu.
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Lokaorð:
Árið var í heild velheppnað. Nefndarfólk mætti á fundi einu sinni í
mánuði til að skipuleggja viðburði hjá æskulýðsnefnd. Góð samvinna
ríkti og allir samstíga í því sem ákveðið var. Foreldrar voru virkir að
taka þátt þegar viðburðir voru haldnir og þökkum við þeim öllum
innilega fyrir þeirra framlag til æskulýðsstarfssins. Nefndarstörf eru
sjálfboðavinna sem seint verður verðlaunað fyrir, þessi nefnd sem
starfaði þetta árið á hrós skilið fyrir allar þær stundir sem það hefur
lagt til félagsins með vinnuframlagi sem og fundarsetu.
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