
Skýrsla Æskulýðsnefndar Hornfirðings starfsárið 2019 – 2020. 
 
Mikið líf er að færast í hestamennsku á ný í Hornafirði eftir nokkura ára í lægð. Eins og hjá 
mörgum öðrum hestamannafélögum hefur nýliðun verið lítil hjá Hornfirðingi, þó að aðsókn 
hafi verið góð á reiðnámskeiðum fyrir börn og unglinga, þá hefur sárlega vantað félagshesthús 
fyrir þá sem eru að byrja í hestamennsku. Félagar í hestamannafélaginu Hornfirðingi lyftu 
„grettistaki“ til að styrkja nýliðun og um leið æskulýðsstarf hjá félaginu með því að vinna í 
sjálfboðavinnu við að innrétta glæsilegt félagshesthús við hlið reiðhallarinnar. Framkvæmdir 
hófust í nóvember 2018 og hesthúsið var tekið í notkun á Fjórðungsmótinu sumarið 2019. Í 
hesthúsinu eru 20 rúmgóðar, eins hesta stíur, upphituð kaffistofa, snyrting, aðstaða fyrir 
reiðtygi, fóður ofl. Hestamannafélagið niðurgreiðir leigu fyrir börn og unglinga um 50%. 
Fyrstu hestarnir komu á hús þann 14. október 2019 og skipulagt æskulýðsstarf hófst í 
kjölfarið. Auglýst var opið hús / vöfflukaffi í félagshesthúsinu þann 20. október, öllum var 
boðið að kíkja í heimsókn til að skoða aðstöðuna og hestana í félagshesthúsinu. 
 

          
 

Félagshesthús Hornfirðings og reiðhöll – frábær aðstaða fyrir hestamenn í Hornafirði 
 
Aðalfundur Hornfirðings var haldinn þann 28. nóvember 2019 og þar voru teknir inn nýir 
félagar, þar á meðal nokkur fjöldi barna og unglinga. Ný Æskulýðsnefnd var skipuð og Snæsa 
sem rekur hrossabú í Lækjarhúsum, mætti í nokkur skipti í félagshesthúsið til að aðstoða 
krakkana af stað, við vetrarþjálfun í reiðhöllinni. Eftir æfingar var boðið upp á veitingar í 
kaffistofu félagshesthússins og rætt um æskulýðsstarfið. Snæsa kom aftur í heimsókn þann 14. 
desember til að undirbúa sýningu „Jólahitting“ reiðhöllinni þar sem krakkarnir voru að 
skreyta hestana sína með jólaskrauti/jólaseríum.  
 
Á uppskeruhátíð bænda og Hornfirðings (jólahlaðborð) sem haldið var að Smyrlabjörgum 
þann 14. desember var veitt sérstök viðurkenning fyrir efnilegasta knapa Hornfirðings, starfs- 
árið 2018-2019, fyrir valinu varð Friðrik Snær Friðriksson, en hann keppti á Landsmóti 
hestamanna í Víðidal í júlí 2018 og hann náði einnig góðum árangri á félagsmóti Hornfirðings 
árið 2019 og á ýmsum öðrum mótum sem hann tók þátt í það ár. 
 
Jólahittingur var haldinn í félagshesthúsinu og reiðhöllinni þann 15. desember 2019. Öllum 
félagsmönnum, forráðamönnum barna og unglinga á námskeiðinu var boðið að koma og horfa 
á sýningu hjá Snæsu og krökkunum 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. 



 
 

Jólahittingur í reiðhöll, haldið í desember 2019 af Æskulýðsnefnd Hornfirðings 
 
Snæsa kom aftur í heimsókn þann 10. janúar 2020 í félagshesthúsið til að aðstoða krakkana  
með þjálfun á hestunum í reiðhöllinni og hvetja þau til að taka þátt í reiðnámskeiði sem hesta-      
mannafélagið verður boðið upp helgina 18.-19. janúar með Rósu Birnu Þorvaldsdóttur 
reiðkennara. Rósa Birna var bæði með meira vana krakka í einkatíma og með 5 krakka, minna 
vana, í hóptíma á laugardegi og sunnudegi. Síðan var stefnt að því að hún kæmi eina helgi í 
febrúar og eina helgi í mars með framhaldsreiðnámskeið fyrir bæði börn, unglinga og 
fullorðna. Vegna óveðurs féll niður námskeiðið sem átti að vera með Rósu Birnu í febrúar og í 
mars var reiðhöllinni lokað tímabundið í kjölfar Covid-19 faraldurs og samkomubannsins. 
 
Snæsa bauð upp á helgarnámskeið í Lækjarhúsum fyrir börn og unglinga á grunnskólaaldri. 
Allir krakkar á námskeiðinu fengu hesta og reiðtygi á staðnum. Fyrsta námskeiðið var haldið 
29. febrúar og foreldrar skiptust á að keyra með börnin í Lækjarhús. Þátttakendur á 
laugardeginum voru samtals 16, og aðeins þrjú þeirra höfðu verið á reiðnámskeiði áður. Á 
sunnudeginum komu síðan meira vanir krakkar og þau æfðu sig í útigerðinu, þrátt fyrir gular 
viðvaranir af veðri, það var ekki slegið slöku við, enda áhugasamir krakkar þar á ferð.  
 
Ístölt Austurlands, var haldið að Finnsstöum, laugardaginn 22. febrúar. Friðrik Snær keppti í 
tölti fyrir 17 ára og yngri og nokkrir áhugasamir krakkar úr félagshesthúsinu komu með austur 
til að fylgjast með keppni með að markmiði að taka þátt í Ístölti Austurlands á næsta ári. 
 

 
 

Friðrik Snær og Jörundur frá Eystra-Fróðholti 
 
Páskagleði Hornfirðings var haldin í reiðhöllinni þann 11. apríl 2020, þar tóku þátt nokkrir

  
ungir krakkar, keppt var í hindrunarstökki og tímaþraut.  Því miður varð að aflýsa „Opnu húsi 



í félagshesthúsinu“ og útreiðartúr á degi íslenska hestsins í reiðhöllinni þann 1. maí vegna 
Covid - 19 faraldurs og samkomubanns í íþróttamannvirkjum um allt land.  Firmakeppni 
Hornfirðings var haldin utandyra þann 10. maí á félagssvæði Hornfirðings í ágætu veðri og  
þar voru ungir fulltrúar Hornfirðings sem hafa tekið þátt í æskulýðsstarfi félagsins í vetur. 
 

 
 

Friðrik Snær, Elín Ósk, Jóannes og Helgi 
og Snæsa úr mótanefnd Hornfirðings. 

 
Sumarnámskeið fyrir börn- og unglinga var haldið á félagssvæði Hornfirðings dagana 8.-12. 
júní 2020. Snæsa í Lækjarhúsum var leiðbeinandi á námskeiðinu og var með eldri krakka sér 
til aðstoðar. Mikill áhugi var fyrir námskeiðinu og í allt tóku þátt um 20 börn. 
 

        
 

 
 

Verðlaunaafhending og pylsupartý í Stekkhól – sumarnámskeið Snæsu 
 



Félagsmót Hornfirðings var haldið helgina 13.-14. júní 2020 á félagssvæði Hornfirðings að  
Fornustekkum. Þar voru keppendur úr æskulýðsstarfinu sem kepptu í barna-, unglinga- 
og ungmennaflokki. Einnig mættu 8. krakkar í pollaflokk.  
 

 
 

Pollaflokkur á Félagsmóti Hornfirðings árið 2020 
 

Undanfarin ár hefur skapast sú hefð að nokkrir félagar í Hornfirðingi hafa farið á hestamót hjá 
Kóp á Kirkjubæjarklaustri.  Að þessu sinni var bæði firmakeppni og hestaþing Kóps haldið 
dagana 10-11. júlí 2020 að Sólvöllum í Landbroti.   Mótið fór fram í frábæru veðri félagar í 
Kópi tóku vel á móti gestum sínum. 
 

 
 

Verðlaunaafhending í barnaflokki á hestaþingi Kóps 
 

Talsverð truflun varð á vetrarstarfi Æskulýðsnefndar Hornfirðings á síðasta starfsári vegna 
Covid-19 faraldursins og samkomubannsins. Ýmsir viðburðir sem voru á dagskrá á starfsárinu 
voru felldir niður eða frestað, eins og reiðnámskeið með Rósu Birnu Þorvaldsdóttur í mars, 
Dagur íslenska hestsins 1. maí, sumarnámskeið í Hestheimum í júní ofl. Þrátt fyrir þetta gekk 
starfið ótrúlega vel og munar þar mest um frábært starf Snæbjargar Guðmundsdóttur (Snæsu) 
en hún sá til þess að börn og unglingar höfðu nóg fyrir stafni og síðan hefur félagshesthúsið 
og reiðhöllin virkilega sannað gildi sitt fyrir æskulýðsstarf hjá félaginu. 
 
F.h. Æskulýðsnefndar Hornfirðings – Pálmi Guðmundsson 


