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Ágrip 

Æskulýðsnefndin var skipuð á aðalfundi Smára í janúar 2018. Breyting var á 
nefdina frá árið áður og komu Helgi Kjartansson og Linda Karlsson ný inn. 
og tok hún til starfa og byrjaði með að skipulegja dagskrána fyrir árið. Starfið 
er hefðbundið að miklu leyti þar sem fastir liðir eru ávallt á dagskrá.  

Uppsveitadeild Æskunnar er þriggja móta röð sem fer fram í mars-apríl og 
var keyrt reiðnámskeið með áherslu á keppni samhliða henni. Reiðskóli fyrir 
byrjendur var starfræktur og á Húsatóftum 2a í apríl  og voru börnin 16 til 
talsins.  

Heimsmeistarakeppnin í Brokk og Skokk var haldin í sjötta sinn svo tæpt sé 
á helstu viðburðum.  

Lokaverkefni æskulýðsnefndar verður hin árlega haustferð.  

Þátttaka í viðburðum æskulýðsnefndar hefur verið nokkuð jöfn og góð og 
mikinn velvilja gagnvart starfi nefndarinnar er víða að finna í samfélaginu. 

Reiðhöllin á Flúðum er helsti vettvangur vetrarstarfs æskulýðsnefndar og er 
ómetanlegt að hafa aðgang að slíkri aðstöðu, án hennar væri megnið af 
starfinu ógjörningur.  

 

 

 

Í Æskulýðsnefnd Smára 2018 sitja:  

 

Elin Moqvist 

Unnur Lísa Schram 

Helgi Kjartansson 

Linda Karlsson 
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Reiðnámskeið,  mars – apríl  

Í samstarfi við æskulýðsnefnd Loga var haldið reiðnámsskeið fyrir börn og 
unglinga, sem hófst í mars í umsjá Arnhildar Helgadóttur reiðkennara. Alls 
sóttu 14 börn og unglingar námsskeiðið. Kennt var aðra hverja viku í alls 6 
skipti. 

 

Landsmótsundirbúningur,  maí - júní 

Í framhaldi af reiðnámsskeiðinu hjá Arnhildi var þeim börnum, unglingum 
og ungmennum sem stefndu á þátttöku á Landsmóti hestamanna boðin 
sérstök þjálfun sem miðaði fyrst að því að undirbúa þau fyrir úrtöku. Kennari 
var Hans Þór Hilmarsson.  

Hópurinn hittist fyrst í byrjun maí og hittist síðan vikulega fram að úrtöku. 
Úrtaka Smára fyrir Landsmót var haldin á Hellu  í byrjun júní í samstarfi við 
Geysi, Loga og Trausta.  

Alls tóku 6 þátt í yngri flokkum hjá félaginu og stóðu þau sig sérstaklega vel 
á úrtökunni og hlutu öll keppnisrétt á Landmótinu. Hans Þór hélt áfram 
utanum keppendurnar fram að móti og fylgdi þeim eftir á mótinu.  

 

Uppsveitadeild Æskunnar,  mars – apríl 

Uppsveitardeild æskunnar var á sínum stað, en þar er um að ræða mótaröð 
sem unnin er í samstarfi við nágranna okkar í hestamannafélaginu Loga. Um 
er að ræða mótaröð þar sem keppt er bæði í barna og unglingaflokki. Þrjú 
mót eru haldin og fer öll keppni fram í Reiðhöllinni á Flúðum. 

í barnaflokki var keppt var í þrígangi, fjórgangi V1, tölti T7, smala og 
fimikeppni A. í unglingaflokkir er keppt í fjórgangi V1, fimmgangi F1, tölti 
T3, fimikeppni A, fljúgandi skeiði í gegnum höllina og smala, þannig að nóg 
er um að vera á keppnisdögunum.  

 

Keppnin er bæði einstaklingskeppni og liðakeppni. Stigakeppnin fór þannig 
að þessu sinni 
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Stigasöfnun   Samtals Þríg Fjórg Fimmg Tölt Smali Fimi Skeið 

             
Barnaflokkur           

             

1 Eyþór Ingvarsson Smári 45,5 9 9   8,5 9 10   

2 Freya Linda Andrea Mttsson Smári 41,5 8 10   6,5 8 9   

3 Hildur María Jóhannesdóttir Logi 38,5 10 7   6,5 7 8   

4 Aron Mímir Einarsson Smári 32,5  8   8,5 10 6   

5 Sigríður Mjöll Sigurðardóttir Logi 16  6   10     

6 Anna-Lovísa Duerholt Smári 11      4 7   

7 Fríða Eiríksdóttir Smári 6      6    

8 Svana Eiríksdóttir Smári 5      5    

    174              

Unglingaflokkur              

             

1 Þorvaldur Logi Einarsson   Smári 54   10 7 9 10 9 9 

2 Þórey Þula Helgadóttir Smári 49   9 8 8 9 10 5 

3 Rósa Kristín Jóhannesdóttir   Logi 45,5   7 10 7 5,5 6 10 

4 Aron Ernir Ragnarsson   Smári 37,5   8  10 5,5 8 6 

5 Laufey Ósk Grímsdóttir   Smári 29   5 6 6 4  8 

6 Einar Ágúst Ingvarsson Smári 19   4   8  7 

7 Valdimar Örn Ingvarsson Smári 18   6   7 5   

8 Sölvi Freyr Freydísarson   Logi 9    9  0  0 

    261               

  Smári   332,5               

  Logi   124,5               

 Lokastaðan í stigakeppni Uppsveitadeildar æskunnar 2018 

   

 

Verðlaunahafar í fimmgangi unglinga    
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Reiðnámskeið, hestaskóli,  apríl. 

Þetta var byrjendanámskeið fyrir börn og innifalið var hestur, reiðtygi og 
hentaði þetta fyrirkomulag vel fyrir krakka sem eru að stíga sín fyrstu skref í 
hestamennskunni. 

Alls voru þetta fjögur skipti og 16 krakkar sem tóku þátt sem sýnir að það er 
mikill áhugi til staðar. Þetta var mjög skemmtilegt og veðrið lék við okkur 
dagana sem námskeiðið var.  

Elin Moqvist Húsatóftum 2 sá um að kenna krakkarna og rekstur skólans.  

   

         

  

Myndasyrpa úr reiðskólanum 
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Heimsmeistarakeppnin í Brokk og Skokk,  júní  

Þann 17. júní hélt Hestamannafélagið Smári í samvinnu við 
ungmennafélögin á svæðinu heimsmeistaramótið í Brokk og Skokk í 
Skaftholtsréttum í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Er þetta í sjötta sinn sem 
keppnin er haldin og var nú í tengslum við Uppsprettuna, byggðahátíð 
Skeiða- og Gnúpverjahrepps. 

Keppt var í tveimur flokkum, í barna-og fjölskylduflokki annarsvegar og í 
íþróttaflokki hins vegar. Fjölskylduhringurinn  er tveggja kílómetra langur 
en íþróttahringurinn ríflega 4 kílómetrar.  

Brokk og Skokk gengur út á það að sett er saman lið með einum hesti og 
tveimur knöpum. Knapar skiptast á að vera á hestbaki og hlaupa á milli 
skiptistöðva sem settar eru upp með ákveðnu millibili. Hér skiptir taktík 
miklu máli og þurfa keppendur að skipuleggja sig vel til þess að ná sem 
bestum árangri. Í fjölskylduhring er heimilt að teyma undir börnum yngri en 
8 ára allan hringinn. Í íþróttahringnum voru fimm skiptistöðvar og var skylt 
að skipta um knapa á að minnsta kosti fjórum þeirra.  

Þáttakendum fjölgar stöðugt á milli ára. Hér keppa allir sem vettlingi geta 
valdið, frá langömmum niður í leikskólabörn. 
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         Fríður og föngulegur hluti þátttakenda í Brokk og  

Heimsmeistarar í Brokk og skokk 2018 eru: 

Íþróttahringur 

1. Unnsteinn Reynisson og Sigurjòn Reynisson 
2. Eirìkur Arnarson og Haukur Arnarson 
3. Lovìsa Hansen Daðadòttir og Daði Viðar Loftsson 

Fjölskylduhringur 

1. Baldur Már Jónsson og Eyþór Ingi Ingvarsson 
2. Erlìn Katla Hansdòttir og Magnùs Arngrìmur Sigurðsson 
3. Anna Lovísa Duerholt og Freydís Guðmundsdóttir   

 

Að keppninni lokinni var öllum keppendum og hjálparliði boðið upp á 
grillaðar pylsur og kókómjólk og ís í versluninni Árborg. Styrktaraðilum 
öllum er þakkaður stuðningurinn. 

Myndir og myndbönd segja meira en 1000 orð og bendum við hér með á 
fésbókarsíðu Brokk og Skokk : 

https://www.facebook.com/groups/567062360068945/ 
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Haustferðin, nóvember 2018 

Lokaverkefni æskulýðsnefndar er hin árlega haustferð.  

 

Hefðbundið mótahald 

Vert að geta þess að hefðbundið mótahald hestamannafélagsins er í miklum 
blóma. Keppt er í barna, unglinga og ungmennaflokkum á mótum sem haldin 
eru án beinnar aðkomu æskulýðsnefndar. Þar má nefna vetrarmótaröðina, 
töltmótið í apríl, firmakeppnina 1. maí, keppni á Íslandsmóti yngri flokka og 
gæðingamót Smára í júlí.  

 

Styrktaraðilar 

Öllum þeim fjölmörgu sem styrkt hafa æskulýðsstarf Smára á einn eða annan 
hátt er þakkað hjartanlega fyrir samstarfið. 

Eigendum fésbókarmynda sem notaðar eru í þessari ársskýrslu er þakkað 
kærlega fyrir lánið. 
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