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Þegar við settumst niður við gerð skýrslu ársins fannst okkur nú örugglega ekki taka því á 

þessum skrýtnu tímum þar sem ekkert mátti stórann part af árinu. En þegar saman er tekið þá 

náðum við nú bara að gera ýmislegt og alltaf góð mæting. Enn bætast nýjir meðlimir í hópinn og 

þá sérstaklega krakkar sem hafa fengið lánaða hesta eða bara komið mömmu og pabba á 

bragðið og komið fjölskyldunni í þetta skemmtilega sport og erum við ótrúlega ánægðar með að 

sjá það. Hér koma viðburðirnir okkar í máli og myndum. 

  

Við byrjuðum í nóvember á halloween balli. Þetta sló 

sko í gegn! Inngangurinn í höllina varð að draugahúsi 

sem voru farnar margar ferðirnar í gegnum, svo var 

auðvitað dansað og farið í leiki. 
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Eftir áramót þegar flestir voru búnir að taka inn byrjuðum við strax á krakkafjörinu. Við hittumst 

á þriðjudögum í höllinni og höfðum félagsskap hvort af öðru annað hvort við þjálfun eða bara 

leik......hindrunarstökkið sko það er alltaf vinsælt og þrautabrautirnar. Eftir fund sem við 

héldum fóru krakkarnir líka að prufa að æfa sig saman fyrir sýningu sem þau ætluðu að vera 

með seinna um veturinn. 

 

Í febrúar fórum við saman í reiðtúr þar 

sem var farið hægt yfir svo allir kæmust 

með. 

 

 

 

Í mars vorum við með hestadiskó, krakkarnir mættu 

á glimmeruðum og skreyttum hestunum og átti svo 

diskótónlistin gamla góða að slá í gegn en það er 

víst ekki nógu góður bassi í henni og eftir nokkra 

gamla slagara vorum við vinsamlegast beðnar um 

meira stuð! Og stoppdans á hestum er bara svolítið 

skemmtilegur, en þeir voru mishrifnir af 

diskóljósunum.  

Eftir að samkomutakmarkanir voru settar á og 

ekkert hægt að gera brugðum við á það ráð að vera 

bara saman á annann hátt. Við gerðum Brimfaxa 

snapp og buðu krakkarnir okkur í heimsókn í einn 

dag í sín hesthús í gegnum það. Þetta var mjög 

skemmtilegt og gerum við þetta klárlega aftur  
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Í vor komu svo leikskólakrakkar í heimsókn i reiðhöllina og fengu þau auðvitað að prufa að fara 

á hestbak sem vildu. 

 

Í júní skoruðu krakkarnir á fullorðna fólkið í kíló. Þar sáum við mikil tilþrif og sérstaklega hjá 

fullorðna fólkinu sem fórnaði sér hægri 

vinstri að boltanum til að sýna að aldur er 

bara tala.....það sást þó á göngulagi flestra 

daginn eftir að þetta tók á. 
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Námskeiðahald var stóran 

part vetrar og sá Snorri 

Ólason um reiðkennsluna í 

vetur. Var hann með 

einstaklingsmiðaða reiðtíma, 

hvort sem um var að ræða 

byrjendur, almenna þjálfun eða 

keppnisþjálfun. Sumarnámskeiðin voru svo auðvitað á sínum stað. 

 

 

 

 

 

Við áttum flotta fulltrúa á  
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Við áttum flotta fulltrúa á keppnisvellinum 

líkt og fyrri ár sem eru fèlaginu til sóma. 

Einnig áttum við knapa til kjörs á íþróttakonu 

Grindavíkur Sylvíu Sól Magnúsdóttir og 

hafnaði hún í öðru sæti.  

Hvatningaverðlaun Ungmennafélags 

Grindavíkur hlutu: 

 

 

 

 

Særún Magnúsdóttir, 15 ára. 

Særún er dugleg og samviskusöm hestaíþróttakona sem 

tók þátt í öllum viðburðum hjá félaginu. Hún sótti af kappi 

reiðnámskeið sl. vetur þar sem hún sýndi metnað og tók 

frábærum framförum sem knapi. Særún er alltaf jákvæð, 

kurteis og góður vinur allra. 
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Magnús Máni Magnússon, 13 ára. 

Magnús Máni er góður félagi og fyrirmynd. Hann tók 

þátt í öllu félagsstarfi hjá félaginu og sótti þau 

reiðnámskeið sem í boði voru, ásamt því að aðstoða við 

reiðnámskeið sumarins. Magnús Máni sigraði eða keppti 

til úrslita á öllum þeim mótum sem hann tók þátt í á 

árinu og gerði sér lítið fyrir og varð Suðurlandsmeistari í 

tölti í barnaflokki. 

 

 

 

 

 

Okkar markmið fyrir næsta ár er að halda áfram að vera með eins fjölbreytta viðburði og við 

getum svo allir geti tekið þátt og haft gaman af.  

Þangað til næst  

Kveðja úr Grindavík 

Jóhanna Harðardóttir,Guðmunda Árný Þorsteinsdóttir og Sylvía Sól Magnúsdóttir 

 


