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Æskulýðsskýrsla 2017

Ársskýrsla æskulýðsnefndar hmf. Sindra 2017
Inngangur:
Æskulýðsstarf hestamannafélagsins Sindra hefur um nokkurra ára skeið verið mjög metnaðarfullt og
hefur nefndin lagt mikið upp úr því að öll félagsbörn frá 3ja ára til 18 ára finni sér viðburð við hæfi. Á
marga af þessum viðburðum er ekki þörf á að koma með hesta enda horfum við til nýliðunar og viljum
gefa börnum sem ekki eiga hross, en hafa mikinn áhuga, tækifæri á að vera með í sportinu og fá að njóta
félagsskaparins og viðburðanna. Stór liður í þessu eru reiðskólar Sindra sem hafa verið starfræktir af
æskulýðsnefnd Sindra í fjölda ára en þar gefst öllum börnum kostur á að njóta samvista og útreiðatúra
með hestunum sem félagið útvegar. Núna síðust 2 ár hefur orðið aðeins breyting hvað varðar þátttöku
þar sem að börnin okkar eldast og halda í burtu til náms og minni nýliðun en verið hefur. En við erum
bjarsýn á að ungu börnin sem í félaginu eru muni feta í fótspor þeirra eldri.
Hér verður greint frá helstu viðburðum sem æskulýðsnefnd hestamannafélagsins Sindra stóð fyrir
starfsárið 2017.
Í æskulýðsnefnd 2017 eru:
Petra Kristín Kristinsdóttir, form.
Sólveig Eyvindsdóttir
Ólöf Sigurlína Einarsdóttir
Birna Kristín Pétursdóttir
Sigríður Lóa Gissurardóttir

Viðburðir 2017:

Kennsla í vetur
Í vetur var haldið bandmúlsnámskeið þar sem bæði börn og fullorðnir voru meðal námskeiðsgesta og
gekk það glimrandi vel. Allir fóru heim með sinn bandmúl.

Páskabingó
Um páskana stóð æskulýðsnefnd fyrir árlegu páskabingói sem opið var öllum. Vinningar voru auðvitað
páskaegg enda páskadagur á næsta leiti. Bingóið var liður í fjáröflun æskulýðsnefndar, var það vel sótt og
tókst ljómandi vel.

Æskulýðsmót Sindra
Æskulýðsmót Sindra er haldið á Sindravelli í vikunni fyrir Hestaþing Sindra. Þetta árið voru þetta tvær
kvöldstundir þar sem að keppendur í yngri flokkum á Hestaþingi mættu með keppnishrossin sín og fengu
leiðsögn og aðstoð með uppsetningu prógrams fyrir mótið. Það voru þau Bjarney Jóna Unnsteinsdóttir og
Hlynur Guðmundsson reiðkennarar sem sáu um kennsluna og gekk þetta mjög vel.
Reiðskóli Sindra 2017
Reiðskóli Sindra var haldinn að vanda í Vík dagana 11-17. júní. Öllum börnum frá 6 ára aldri gefst kostur
á að taka þátt í reiðskóla Sindra og njóta stunda með hestunum sem góðfúslega eru lánaðir árlega til
reiðskólans af félagsmönnum hestamannafélagsins Sindra. Samtals voru um 70 krakkar þátttakendur í ár
og er stærstur hluti þeirra börn sem ekki hafa aðgang að hrossum að öðrum kosti. Það má því nærri geta
hversu gefandi og skemmtileg þessi vika er, þar sem þakklát börn fá þann draum sinn uppfylltan að hafa
aðgang að hrossum í einn klukkutíma á dag í heila viku.

Reiðskólasýning 2017
Það hefur verið til siðs að fagna lokum reiðskólans með reiðskólasýningu. Þar gefst krökkunum sem verið
hafa í skólanum færi á að sýna foreldrum og öðrum hversu klár þau eru orðin eftir vikuna. Hver og einn
hópur fékk að sýna sitt atriði og voru sýningarnar allt frá því að vera sýning 6 ára barna á hæfileikum
sínum til að stýra og stöðva hrossunum upp í flókna sýningu og jafnvel stólaleik. Sýningin tókst að vanda
með eindæmum vel og það voru stoltir foreldrar sem horfðu á krakkana sýna listir sínar.

FEIF YOUTH CAMP í Belgíu 2017
Við í Sindra vorum svo heppin að einn af okkar félögum sótti um að komast á FEIF youth camp í Belgíu í
sumar og komst að. Það var hún Sigríður Ingibörg Einarsdóttir. Hún var ásamt 4 öðrum stúlkum valin til
að fara til Belgíu og skemmti sér virkilega vel að eigin sögn. Mikil upplifun og gaman að kynnast nýju fólki
og hestum.
Meistaradeild æskunnar
Sindri átti líka einn fulltrúa í Meistaradeild æskunnar. Það var Ólöf Sigurlína Einarsdóttir sem keppti með
liði Hófadyns. Þetta var skemmtilegt og góð tilbreyting og gaman þegar krakkar hafa tækifæri til að taka
þátt í svona þó langt sé að fara.
Knapi ársins og efnilegasti knapi ársins
Á hverju ári velur Hestamannafélagið Sindri knapa ársins og efnilegasta knapa ársins. Að þessu sinni
komu báðir aðillar úr unglinga og ungmennaflokki. Knapi árins var Elín Árnadóttir og efnilegasti knapi
ársins var Ólöf Sigurlína Einarsdóttir. Þess má geta að þær voru tilnefndar báðar til USVS og báru báðar
sigur úr bítum. Elín Árnadóttir sem Íþróttamaður ársins hjá USVS og Ólöf Sigurlína sem efnilegasti
íþróttamaður ársins hjá USVS.

Þátttaka á mótum
Krakkarnir okkar eru mjög virkir þátttakendur á mótum hestamannafélagsins. Þau tóku m.a. þátt hér
heima í:
Vetrarmóti Sindra og Skeiðvallar
Firmakeppni Sindra
Hestaþingi Sindra
Við áttum svo einnig nokkra fulltrúa á:
Íþróttamóti Sleipnis
Íslandsmóti yngri flokka
Suðurlandsmóti yngri flokka á Hellu
Hestaþing Loga og Smára
Bluelagoon Mótaröðin
Framhaldsskólamótið í hestaíþróttum
Meistaradeild æskunnar

Uppskeruhátíð
Að vanda verður uppskeruhátíð æskulýðsins í október. Þar verður framreidd tveggja rétta máltíð, veitt
tilnefning efnilegasta knapa ársins, veittar viðurkenningar fyrir árangur á hestaþingi Sindra í ár og haldnar
umræður um starf æskulýðsnefndarinnar í ár og hvernig krakkarnir sjá fyrir sér starf næsta ár.
Með kveðju
Æskulýðsnefnd hestamannafélagsins Sindra 2017

