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Dagsetning.  Viðburðadagatal starfsárið 2019-2020 
 
14. október 2019 Fyrstu hestarnir komu á hús, þar á meðal hestar fyrir börn og unglinga 

sem sem hafa ákveðin forgang að stíum í húsinu (8 stíur). Hornfirðingur 
niðurgreiðir mánaðargjald á stíum um 50% fyrir börn og unglinga. 

 
20. október 2019 Vöflukaffi í félagshesthúsinu, allir velkomnir í heimsókn og kíkja á 

hestana og aðstöðuna. 
 
28. nóvember 2019 Aðalfundur hestamannafélagsins þar sem teknir voru inn margir nýjir  

félagar, þar á meðal nokkur fjöldi barna og unglinga.  
 
6. desember 2019 Snæsa mætti í félagshesthúsið til að aðstoða krakkana með hestana í 

reiðhöllinni. 
 
14. desember 2019 Snæsa mætti í félagshesthúsið til að aðstoða krakkana með hestana í 

reiðhöllinni, meðal annars að undirbúa „Jólahitting“ í félagshesthúsinu 
og reiðhöllinni þar sem krakkarnir ætla að skreyta hestana sína með 
jólaskrauti og ljósaseríum. 

 
14. desember 2019 Uppskeruhátíð og jólahlaðborð að Smyrlabjörgum. Efnilegast knapi 

Hornfirðings var valinn, Friðrik Snær Friðriksson, sem keppir í 
barnaflokki. 

 
15. desember 2019  Jólahittingur í félagshesthúsi og reiðhöll, félagar í Hornfirðingi, 

foreldrara og aðstandendur barna og unglinga voru boðin í heimsókn og 
horfa á sýningu krakkana í reiðhöllinni þar sem búið var að skreyta 
hestana með jólaskrauti og jólaljósaseríum. Einnig var boðið upp á heitt 
kakó og piparkökur í boði Nettó á Höfn. 

 
10. janúar 2020 Snæsa mætti í félagshesthúsið til að aðstoða krakkana með hestana í 

reiðhöllinni. 
 
18.-19. janúar 2020 Reiðnámskeið fyrir börn og unglinga í reiðhöllinni með Rósu Birnu 

Þorvaldsdóttur reiðkennara. Rósa Birna var með 5 krakka í hóptíma á 
laugardeginum og sunnudeginum. og síðan kemur hún eina helgi í 
febrúar og eina helgi í mars með reiðnámskeið fyrir bæði börn, unglinga 
og fullorðna.   

 
15.-16. febr. 2020 Reiðnámskeið fyrir börn og unglinga í reiðhöllinni með Rósu Birnu 

Þorvaldsdóttur reiðkennara. Einnig er hægt að vera í einkatíma fyrir þá 
krakka sem þess óska. Frestað v/veðurs og síðan aflýst/Covid 

 



29/2-1/3 2020 Helgarnámskeið hjá Snæsu í Lækjarhúsum fyrir börn og unglinga á 
grunnskólaaldri. Námskeiðið verður fjórar helgar í röð og fer fram í 
Lækjarhúsum, foreldrar verða að hjálpast að við að koma börnunum á 
milli.  Helgar: 29.febr.-1. mars, 7.-8. mars, 14.-15. mars og 21.-22. mars. 

 
28-29. mars 2020 Reiðnámskeið fyrir börn og unglinga í reiðhöllinni með Rósu Birnu 

Þorvaldsdóttur reiðkennara. Einnig er hægt að vera í einkatíma fyrir þá 
krakka sem þess óska.  
Aflýst vegna samkomubanns, Covid 

 
11. apríl 2020 Páskagleði Hornfirðings með krökkum í reiðhöllinni, keppt verður í 

hindrunarstökki í reiðhöllinni, bæðir ungir og gamlir. 
 
1. maí 2020 Dagur íslenska hestsins – Opið hús í félagshesthúsinu og reiðhöllinni, 

teymt undir börnum, grillaðar pylsur ofl.  
Aflýst v/ samkomubanns, Covid 

 
1. maí 2020  Fjölskyldureiðtúr með krökkum í Hornfirðingi.  

 Aflýst v/ samkomubanns, Covid 
 
Júni 2020   Sumarbúðir og reiðnámskeið í Hestheimum á Suðurlandi, Rósa Birna 

Þorvaldsdóttir reiðkennari verður með krakkana í kennslu. 
 Aflýst v/ samkomubanns, Covid 
 
8.-12. júní 2020 Sumarnámskeið hjá Snæsu á félagssvæði Hornfirðings fyrir börn og 

unglinga á grunnskólaaldri í 5 daga. 
 
13.-14. júní 2020 Félagsmót Hornfirðings og úrtaka fyrir Landsmót hestamanna 6.-12. 

júlí 2020 á Hellu. 
 
10.11. júlí 2020 Firmakeppni og Hestaþing hestamannafélagsins Kóps að Sólvöllum 

Landbroti. 
 
10.-14. ágúst 2020 Sumarnámskeið hjá Snæsu á félagssvæði Hornfirðings fyrir börn og 

unglinga á grunnskólaaldri í 5 daga.  
 Aflýst vegna  Covid 

 
 
 
Aðrar hugmyndir af viðburðum hjá Æskulýðsnefnd á starfsárinu ? 
 
 

x Óvissuferð og heimsókn upp á Hérað til Ellen og Angeliku 

x Pizzaveisla í félagshesthúsinu 

 


