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Starfsárð
Dagskrá vetrarins var þétt, skemmtileg og viðburðarrík.
Flestir gátu fundið eitthvað við sitt hæfi.
Unnið var hörðum höndum við að hafa veturinn eins fjölbreyttan og hægt var og því 
nauðsynlegt að hafa duglegt og áhugasamt fólk við að skipuleggja og vinna að hverju 
verkefni fyrir sig.

Æskulýðsnefndn
Auður Ósk Sigurþórsdóttir formaður.
Andrea Eðvaldsdóttir
Helga Björk Þorsteinsdóttir
Iðunn Silja Svansdóttir
Margrét Fanney Eggertsdóttir

Knapamerki
Í samstarfi við Grunnskólann í Borgarnesi hefur Hestamannafélagið Skuggi haldið 
knapamerkjanámskeið fyrir grunnskólabörn. 
Námskeiðið byrjar á haustin með bóklegum tímum einu sinni í viku í skólanum. 
Eftir áramót voru svo verklegir tímar einu sinni í viku og eru í Reiðhöllinni Faxaborg. 
Þetta er sjöunda árið sem samstarfið er á milli Grunnskólans og Skugga. 
Kennari knapamerkjanámskeiðanna í ár var Þórdís Fjeldsted og voru kennd knapamerki 1,
3 og 4. 
9 nemendur tóku þátt í heildina voru, sex sem voru í knapamerki 1, einn í knapamerki 3 og
tveir í knapamerki 4.
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Kepninámskeið

Okkar fyrsta verkefni var að halda keppnisnámskeið fyrir börn, unglinga og ungmenni.Það 
hófst þriðjudaginn 31.Janúar. Bjarka Þór Gunnarsson reiðkennari sá um það námskeið 
sem var í sjö skipti, og fengu hver og einn nemandi sinn einkatíma með kennaranum. 
Undirstaða þess námskeiðs var keppni með tilliti til hvernig mót var á næsta leiti.
Kepptu flestir krakkarnir á KB mótaröðinni í Reiðhöllinni Faxaborg. Á fyrsta námskeiði 
vetrarins voru átta krakkar skráðir og stunduðu sitt námskeið af krafti.

Páskaegjaleit
Haldin var hin árlega páskaeggjaleit æskulýðsnefndar Skugga.
Nokkrir félagar og nemendur í 7.bekk grunnskólans í Borgarnesi tóku það verkefni að sér 
ásamt kennara þeirra að mála fyrir okkur nokkra steina sem faldir eru í lundi fyrir utan 
Reiðhöllina Faxaborg.
Boðið er upp á þetta fyrir börn allt að 13.ára aldri.
Börnin fara svo og leita af steinum og að því loknu fá þau í verðlaun páskaegg og var 
aðsóknin að þessu mjög góð og voru börnin í kringum 25 þetta árið.
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Þrf á reiðhölinni Faxaborg

Ákveðið var að hafa þrif á reiðhöllinni föstudaginn 21.apríl og stóðu æskulýðsnefnd 
Skugga og Selás ehf. fyrir því.
Málaðir voru innveggir vallarins, hesthúsið þrifið ásamt áhorfendapöllum og hlöðu. 
Mætingin var því miður ekki upp á sitt besta og mættu alls 14 manns. 
Selás ehf. skaffaði málningu og voru pylsur og drykkir að verki loknu.
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Almennt námskeið

Miðvikudaginn 26.apríl byrjaði reiðnámskeið fyrir börn og fengum við Lindu Rún 
Pétursdóttur reiðkennara til að kenna á því námskeiði. 
Alls voru sjö skráningar á námskeiðið og kennt í tveim hópum sem var skipt í eldri og yngri
börn.
Börnin á námskeiðinu eru frá 5 ára til 11 ára.
Linda Rún kenndi krökkunum þessi helstu atriði eins og hvernig halda eigi í tauminn, 
stoppa hestinn, beygja og fleira.
Námskeiðinu var lokið með sýningu hjá krökkunum fyrir fjölskyldu og vini og og fengu allir 
grillaðar pylsur og svala í lokinn.
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KB Mótaröðin

Börn, unglingar og ungmenni Skugga hafa verið mjög dugleg við að mæta á flest öll mót
sem haldin eru á okkar svæði.

Ferð norður í Húnavatnsýslu
Áætlað var að fara norður og heimsækja Bessastaði fara svo þaðan á Gauksmýri og enda 
daginn á Hvammstanga hjá æskulýðsnefnd Þyts og hrista hópana aðeins saman og vera 
með pítsuveislu. Vegna dræmrar þátttöku þurftum við því miður að fella þá ferð niður.

Æskulýðsdagur Skuga
Undanfarinn ár hefur æskulýðsnefnd Skugga haldið æskulýðsdag og í ár buðum við öllum 
hestamannafélögum á Vesturlandi að vera með og voru öll félög mjög spennt fyrir því.. 
Því miður voru of mörg atriði sem féllu niður á síðustu stundu því var æskulýðsdagurinn 
feldur niður þetta árið.

Kepninámskeið fyrr úti-mót
Þriðjudaginn 11.apríl byrjuðum við með næsta keppnisnámskeið og var Bjarki Þór 
Gunnarsson með krakkana áfram og voru sex skráningar á það námskeið.
Aðaláheyrsla þess námskeiðs var að hugsa um úti-mót. 
Bjarki þjálfaði krakkana fyrir Fjórðungsmót Vesturlands og fylgdi þeim svo á það mót.
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Fjórðungsmót 2017

Fjórðungsmót Vesturlands var haldið í Borgarnesi þetta árið og tókst það vel.
Þau börn, unglingar og ungmenni sem kepptu fyrir hönd Skugga stóðu sig glæsilega og 
gekk þeim vel. 
Í barnaflokk voru fjórir knapar, unglingaflokk voru það þrír knapar og í ungmennaflokk voru 
sex knapar. Af þessum þrettán knöpum sem tóku þátt á fjórðungsmótinu voru níu sem 
komust í úrslit. 

Arna Hrönn Ámundadóttir 
og Elva frá Miklagarði Andrea Ína Jökulsdóttir

og Eldur frá Kálfholti

Berghildur Björk Reynisdóttir og 
Óliver frá Ánabrekku

Elín Björk Sigurþórsdóttir
og Begga frá Litlu-Tungu 2

Kolbrún Katla Halldórsdóttir 
og Sindri frá Keldudal

Þorgeir Ólafsson
og Öngull frá Leirulæk
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Sigrún Rós Helgadóttir
og Halla frá Kverná

Ólafur Axel Björnsson
og Dúkkulísa frá Laugarvöllum

Gyða Helgadóttir
og Freyðir frá Miðfossum

Máni Hilmarsson
og Lísbet frá Borgarnesi

Aníta Björk Björgvinsdóttir 
og Klöpp frá Skjólbrekku

Húni Hilmarsson 
og Neisti frá Grindavík

Ísólfur Ólafsson 
og Þokka frá Bergi


