
 
 

Skýrsla Æskulýðsnefndar Hornfirðings starfsárið 2020 – 2021 
 
Áður en vetrarstarfið hófst í félagshesthúsi Hornfirðings var auglýstur hesthúsþrifadagur hjá 
þeim sem voru með stíur á síðasta tímabili, laugardaginn 22. ágúst 2020 mættu síðan krakkar 
og fullorðnir og öll aðstaðan var þrifin og sótthreinsuð. Á sama tíma mættu félagsmenn til að 
þrífa reiðhöllina og gera hana klára fyrir vetrarstarfið. Vegna samkomutakmarkana, út af 
Covid, voru hestar ekki teknir inn í félagshesthúsið fyrr en um mánaðarmótin nóvember-
desember. Æskulýðsstarf hófst strax í kjölfarið m.a. með því að Snæsa mætti í félagshesthúsið 
til að aðstoða krakkana með hestana í reiðhöllinni, ca. aðra hvora viku til að byrja með. 
 

 
 

Æskulýðsbikar LH kominn í hús hjá Hornfirðingi fyrir starfsárið 2019-2020 

 
Hestamannafélagið Hornfirðingur, hlaut hinn eftirsótta Æskulýðsbikar LH fyrir starfsárið 
2019-2020. Æskulýðsnefnd LH veitir á hverju ári Æskulýðsbikar LH, því hestamannafélagi 
sem þykir hafa skarað framúr með sínu starfi að æskulýðsmálum. Valið byggir á ársskýrslum 
æskulýðsnefnda félaganna, sem sendar eru inn til æskulýðsnefndar LH á haustin og hefur 
nefndin það verkefni að velja bestu skýrsluna. Tilkynnt var um valið á Landsþingi 
hestamanna sem haldið var á netinu vegna samkomutakmarkana. Þessi viðurkenning frá 
Landsambands hestamanna er í senn, mikill heiður og hvatning fyrir æskulýðsstarfið hjá 
hestamannafélaginu Hornfirðingi.  
 
Fulltrúi Hornfirðings í unglingaflokki, Friðrik Snær Friðriksson frá Lækjarhúsum, tók þátt í 
Meistaradeild Líflands og æskunnar sem haldið var í TM höllinni í Fáki frá 6. febrúar og fram 
í apríl. Keppnin var bæði liðakeppni og einstaklingskeppni og keppti Friðrik ásamt þremur 
öðrum krökkum fyrir lið Nettó, en Samkaup sem rekur Nettó verslanir um allt land og vill 
styrkja æskulýðs- og íþróttastarf á landsbyggðinni og við þökkum þeim fyrir veittan stuðning. 



 
 

Friðrik Snær keppti í fimm greinum á fjórum hestum og stóð sig mjög vel. Það fer mikill tími 
í undirbúning og ferðalög fyrir knapa og aðstoðarfólk, kostnaður við ferðir og uppihald er 
mikill og erfitt að sækja styrki upp í ferðakostnað. En með þátttöku í þessari vinsælu mótaröð 
öðlaðist Friðrik Snær dýrmæta reynslu í reiðmennsku og framkomu í keppni, hann kynntist 
fjölda af krökkum sem eru öll með brennandi áhuga á hestaíþróttinni. Aðrir ungir knapar hjá 
Hornfirðingi fylgdust með félaga sínum í mótaröðinni og stefna sjálf á þátttöku í framtíðinni.  
 

 

Friðrik Snær og Glæsir frá Lækjarbrekku  
í Meistaradeild Líflands og æskunnar 

 
Í febrúar og mars var Bjarney Jóna Unnsteinsdóttir, reiðkennari og félagi í Hornfirðing með 
reiðnámskeið (helgarnámskeið) í reiðhöllinni. Hún bauð upp á einkatíma þar sem hún 
aðstoðaði fólk við að þjálfa hestinn sinn, allt eftir aðstæðum hvers og eins. Bjarney Jóna  
aðstoðaði síðan keppendur í barna- og unglingaflokki við æfingar fyrir félagsmótið í júní og 
síðan var hún með æfingar Hellu fyrir Suðurlandsmót, yngri flokka, sem haldið var á Hellu 
um miðjan ágúst. Einnig var Friðrik Snær vinnumaður Bjarney og Hlyn að Svanavatni í 
sumar og naut þá leiðsagnar þeirra við að þjálfa keppnishross sem hann var með. 
 
Þann 16. mars var undirritaður samningur milli Hestamannafélagsins Hornfirðings og FAS 
um aðstöðu í reiðhöllinni við Stekkhól fyrir verknám í hestamennsku. Nám hefst í FAS 
haustið 2021 með bóklegum áfanga og á vorönn 2022 verða kenndir þrír áfangar, einn 
bóklegur og tveir verklegir. Verklega kennslan verður að mestu í reiðhöllinni við Stekkhól. 
Námið í hestamennsku er alls 20 einingar og er byggt á námi frá FMOS - Framhaldsskólanum 
í Mosfellsbæ. Hér er um tímamótasamning að ræða því þetta er í fyrsta skipti sem FAS býður 
upp á formlegt framhaldsskólanám í hestamennsku. Námið getur nýst eitt og sér eða sem hluti 
af námi í framhaldsskólabraut og einnig sem hluti af námi til stúdentsprófs. Nám á 
hestamennskubraut hófst formlega í FAS þann 18. ágúst. Það eru 22 nemendur skráðir í 
námið sem er einstaklingsmiðað nám sem hentar vel fyrir einstaklinga sem eru komnir út á 
vinnumarkaðinn. Námið undirbýr nemendur til að verða aðstoðarmenn í hvers konar hesta-
tengdri starfsemi, svo sem á hestabúgörðum, við hestatengda ferðaþjónustu eða hjá öðrum 
sambærilegum fyrirtækjum. 



 
 

Vornámskeið fyrir börn á grunnskólaaldri var haldið í reiðhöllinni tvær helgar í apríl og maí. 
Snæbjörg Guðmundsdóttir, (Snæsa) í Lækjarhúsum var leiðbeinandi á námskeiðinu og var 
með eldri krakka úr æskulýðsstarfinu, sér til aðstoðar. Mikill áhugi var fyrir námskeiðinu og í 
allt tóku þátt um 20 börn, sem fengu lánaða hesta og reiðtygi hjá Snæsu. Um mánaðarmótin 
júní/júlí, eða strax eftir félagsmót Hornfirðings, var haldið viku sumarnámskeið fyrir börn- og 
unglinga í Lækjarhúsum og síðan var haldið annað sumarnámskeið dagana 9.- 14. ágúst á 
sama stað. Á námskeiðinu fengu krakkarnir að spreyta sig á ýmsum æfingum á hestunum, 
síðan var farið í útreiðartúr í sveitinni. Mikil lukka var með þessi námskeið hjá krökkunum og 
foreldrum þeirra.  
 

             

Sumarnámskeið fyrir börn og unglinga hjá Snæsu í Lækjarhúsum, 
 
Unga fólkið í Hornfirðingi lét sig ekki vanta í keppni á Ístölti Austurlands, sem venjulega er 
haldið um miðjan febrúar en að þessu sinni varð að fresta mótinu vegna veðurs til 10. apríl. 
Haldið var af stað með hesta og knapa degi fyrir mót og gist á Útnyrðingsstöðum hjá Stefáni 
Sveinssyni og hestarnir fengu hesthúspláss hjá Ellen vinkonu okkar á Gíslastöðum.  Mótið var 
haldið á frosinni grasbraut á Stekkhólma í ágætu veðri og krakkarnir okkar stóðu sig öll 
frábærlega og voru til fyrirmyndar. Elín Ósk og Ísafold frá Kirkjubæ fengu 7,50 í Tölti T7. 
 

         

Fulltrúar ungu kynslóðarinnar í Hornfirðingi á Ístölti Austurlands í apríl 2021, 
Eyvör, Friðrik Snær, Elín Ósk og Ída Mekkín 

 
 
 



 
 

Óvenjulítið var um mótahald hjá hestamannafélaginu í reiðhöllinni í vetur og á vellinum í vor 
vegna gildandi samkomutakmarkana. Firmakeppni Hornfirðings var haldinn 15. maí og þar 
voru ungu knaparnir okkar áberandi í flokki 17 ára og yngri. Félagsmót Hornfirðings var 
haldið helgina 26. – 27. júní 2021 á félagssvæðinu að Fornustekkum. Þar voru keppendur úr 
æskulýðsstarfi félagsins áberandi, en þau tóku þátt í polla-, barna-, og unglingaflokki, í 
gæðingatölti 17. ára og yngri, 100m skeiði og 300m stökki. Farið var í útreiðartúr á 
laugardagskvöldið upp bakkana við Hoffelsá í frábæru veðri og unga fólkið okkar kom með. 
 

       

                Kvöldútreiðartúr á Félagsmóti Hornfirðings                    Ída Mekkín – valin efnilegasti  
        knapinn á félagsmótinu 

 
Nokkrir félagar í Hornfirðingi fóru á hestaþing Kóps á Kirkjubæjarklaustri sem haldið var 24. 
júlí 2021 að Sólvöllum í Landbroti. Veðrið lék ekki við keppendur og áhorfendur og völlurinn 
var ansi blautur og þungur. Verðlaunaafhending fór fram innanhúss og þar var boðið upp á 
grillaðar pylsur og meðlæti. Okkar fulltrúar kepptu í barna-, unglingaflokki, B-flokki og tölti 
og náðu góðum árangri með hesta sína. 
 

  

Fulltrúar frá Hornfirðingi á hestaþingi Kóps 2021 



 
 

Suðurlandsmót, yngri flokka (íþróttakeppni) var haldið á Hellu 14. – 15. ágúst 2021. Þar tóku 
þátt, þrír fulltrúar Hornfirðings í fjórgangi, tölti og 100m skeiði og náðu sér í góða reynslu í 
íþróttakeppni. Friðrik Snær var í verðlaunasæti í 100m skeiði á Sleipni frá Hlíðarbergi. 
 

 

Elín Ósk, Friðrik Snær og Ída Mekkín á Hellu 
 

Hæfileikamótun 2021-2022 á vegum LH hófst í október 2021 með heimsókn að Hólum í 
Hjaltadal. Þátttakendur fengu tækifæri til að dvelja eina helgi að Hólum, kynnast háskólanum, 
fá afnot af aðstöðunni og skólahestunum sem hafa mikilvægt hlutverk í skólanum, fá að 
upplifa sýnikennslu og aðstoð við reiðkennslu frá kennurum skólans. Alls bárust 48 umsóknir 
um þátttöku og 28 krakkar fengu aðgang og þar af voru tveir fulltrúar frá Hornfirðingi, þau 

Friðrik Snær Friðriksson og Elín Ósk Óskarsdóttir.  „Með því að vera komin í hæfileikamótun 
eru þátttakendur orðin hluti af afreksstarfi LH – prúð hegðun innan vallar sem utan er 
nauðsynleg til að fá að vera þátttakandi í þessu starfi“, segir yfirkennarinn Sigvaldi Lárus 
Guðmundsson reiðkennari sem mun kenna öllum hópnum ásamt einum aðstoðarkennara 
hverju sinni.  
 

 

Þátttakendur í hæfileikamótun 2021-2022 mætt í heimsókn að Hólum í Hjaltadal. 



 
 

Þrátt fyrir samkomutakmarkanir vegna Covid faraldursins var þó nokkuð um að vera hjá æskulýðs-
nefnd Hornfirðings. Í upphafi starfsársins var útbúið viðburðadagatal þannig að krakkarnir gátu sett sér 
markmið í undirbúningi fyrir viðburði innan félagsins og síðan ýmiss mót og námskeið sem þau vildu 
taka þátt í. Eitt verkefni hefur verið að þróast í stærra fjáröflunarverkefni hjá okkur í æskulýðsnefnd, 
en það eru sýningar á hestavellinum fyrir erlendra ferðamanna sem koma hingað með skemmtiferðar-
skipum. Þar hafa krakkarnir komið fram í íslenskum lopapeysum og sýnt gangtegundir íslenska 
hestsins og spjallað við fólkið á eftir og leyft þeim að taka myndir og klappa hestunum. Á komandi 
starfsári munu krakkarnir sjá um setja upp nokkrar slíkar hestasýningar og vinna þannig fyrir tekjum í  
æskulýðsstarfið. 
 
Með tilkomu reiðhallarinnar og félagshesthússins er nú hægt að búa til samfellu í æskulýðsstarfi og 
námskeiðahaldi þannig að krakkarnir okkar geta skipulagt sig fyrir tímabilið eins og gert er í öðrum 
íþróttagreinum. Einnig er mikilvægt að foreldrar og forráðamenn taki þátt í starfinu með okkur með 
heimsóknum í félagshesthúsið, kaffistofuna og reiðhöllina. Þegar farið er í keppnisferðir á mót eða á 
námskeið eða slíkt, þá geta foreldrar komið með, til að veita stuðning og hlúð um leið að hinum 
félagslega þætti sem er hluti af hestamennskunni. Við sem störfum að æskulýðsmálum út á landi, 
þurfum að leggja enn meira á okkur til að krakkarnir okkar geti tekið þátt í hestamennskunni á 
landsvísu td. ferðalög með hesta og mannskap, oft um langan veg. Við erum svo heppin í Hornfirðingi, 
að hafa aðgang að frábæru fólki eins og Snæsu og Frikka í Lækjarhúsum, sem reka þar tamningastöð 
og hestaleigu en þau hafa lánað hesta sem hafa verið notaðir á námskeiðum fyrir krakka á öllum aldri 
mörg undanfarin ár. Í sumar tóku þau þátt í stóru kvikmyndaverkefni sem var í tekið upp á nokkrum 
stöðum í Hornafirði með fjölda af hestum og mannskap, þau sáu um að þjálfa leikara á hestbaki og 
síðan léku þau sjálf í hestaatriðum ásamt nokkrum krökkum í æskulýðsstarfinu. Við getum seint 
fullþakkað henni Snæsu fyrir dugnað hennar í starfi að æskulýðsmálum fyrir hestamannafélagið. 
 
Hornafirði, í október 2021 
F.h. Æskulýðsnefndar Hornfirðings, 
Pálmi Guðmundsson  
 
 

 


