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Skýrsla stjórnar. 

 

Stjórn félagsins sem kosin var á síðasta framhalds-aðalfundi Skugga þann 17. janúar 2012 hefur 

verið þannig skipuð:  

Stefán Logi Haraldsson, form., Jón Guðjónsson, varaform., Helga Björk Þorsteinsdóttir, ritari, Arnar 

Már Gíslason, gjaldkeri og Reynir Magnússon, meðstj. 

Varastjórn hafa skipað þau:  Sigurþór Óskar Ágústsson og Guðríður Hlíf Sigfúsdóttir og hafa þau verið 

boðuð til allra funda stjórnar.  

 

Starfsemi Hmf. Skugga á starfsárinu hefur verið lífleg og góð, um margt með hefðbundnu sniði, en þó 

nokkuð um ný viðfangsefni og nýbreytni á mörgum sviðum. 

Stjórnin hefur á starfsárinu haldið 10 bókaða stjórnarfundi, auk allmargra óformlegra funda með 

nefndum félagsins, stjórnum annarra hestamannafélaga á Vesturlandi, starfsmönnum 

sveitarfélagsins og fleiri aðilum er tengjast starfseminni. 

Upplýsingastreymi til félagsmanna hefur sem áður að mestu farið fram í gegnum heimasíðu félagsins 

og með fjölpósti á netfangalista félagsins.  

Mikill metnaður er ávallt lagður í uppfærslu og upplýsingagildi heimasíðunnar og sem fyrr hefur 

Kristján Gíslason veg og vanda af því starfi öllu.  Rétt er að hvetja alla félagsmenn til að nýta sér 

heimasíðuna okkar vel og láta gjarnan í sér heyra þegar einhverju þarf að koma til skila, sem erindi á 

til félaganna og annarra hestaáhugamanna.  Heimasíðan okkar hefur víða verið lofuð í mín eyru og er 

Kristjáni seint fullþakkað fyrir framlag sitt og eljusemi, á þessum vettvangi, fyrir okkur. 

Beitarmál hafa verið með hefðbundnu sniði í sumar og ásókn félagsmanna í hagabeit svipuð og á 

síðasta ári, heldur hefur aukist ásókn í sumarbeitina en minnkað í haustbeitina. 

Beitarnefndin sér um að framfylgja leigusamningum okkar og endurleigja til okkar félagsmanna, gegn 

okkar gjaldskrá.  Í lok síðasta árs var gengið frá leigusamningi um beitiland í landi Holts, en þar er 

töluverð vinna framundan að skipuleggja það svæði og reita eitthvað frekar niður, til úthlutunar á 

sumarbeitar-hólfum, en einnig er þetta landsvæði nýtt til haustbeitar og verður svo líklega áfram.  

Formaður Beitarnefndar, ásamt undirrituðum, unnu ýtarlegt beitaryfirlit að beiðni fulltrúa 

Borgarbyggðar, þar sem fram kom skipting beitarhólfa sem falla undir beitarsamning við Borgarbyggð 

ásamt fjölda hrossa í hverju hólfi fyrir sig, þessum upplýsingum var síðan skilað til Umhverfisfulltrúa.  

Skoðun á beitarhólfunum í haust, sem framkvæmt var af Landgræðslu og búfjáreftirlitsmanni BúVest, 

leiddi síðan í ljós misgóða útkomu á ástandi beitarhólfanna og líklegt er að eitthvað þurfi að hvíla af 

beitarhólfum næsta sumar, eða allavega létta á þeim beitarálag. 

 Núverandi beitarsamningur við Borgarbyggð átti að gilda út árið 2012, en þar sem honum var ekki 

sagt upp þá framlengdist hann um eitt ár, eða til ársloka 2013.  Búið er að óska eftir endurnýjun á 

beitarsamningnum, við Umhverfisfulltrúa Borgarbyggðar og hefur það mál eitthvað verið rætt í 

stjórnkerfi sveitarfélagsins. 

Mótahald á starfsárinu var mjög blómlegt og stóð mótanefndin fyrir um tíu mótum á tímabilinu, að 

meðtöldum KB mótunum í reiðhöllinni í samstarfi við Faxa og úrtöku fyrir Landsmótið í Reykjavík. 



Þrjú mót voru í mótaröðinni; KB-mót í reiðhöllinni, í febrúar til apríl; Húsasmiðjumótið í reiðhöllinni 

13. apríl; Skemmtimót hesthúsanna í reiðhöllinni í lok apríl – en það var mjög skemmtileg nýbreytni í 

félagsstarfinu og vonandi komið til að vera.   

Árleg firmakeppni félagsins var haldin 01. maí og tókst vel til og allir höfðu gaman af.  Opið 

íþróttamót var síðan haldið um miðjan maí, með góðri þátttöku.  Gæðingamót félagsins var boðað í 

lok maí-mánaðar, en því miður féll það niður vegna lítillar þátttöku – en þess í stað var slegið upp 

óformlegu móti fyrir börnin og unglingana með góðum árangri. 

Þá var sameiginleg úrtaka hestamannafélaganna á Vesturlandi, fyrir Landsmótið, haldin undir stjórn 

mótanefndar Skugga, með glæsilegum árangri.  Bikarmót Vesturlands fór síðan fram í Stykkishólmi, 

undir stjórn Snæfellings, þann 25. ágúst s.l., en lítið kom til kasta okkar Skugga-manna þar, þó nokkrir 

félagar okkar hafi þar tekið þátt. 

Frekari upplýsingar um starfsemi mótanefndar verða kynntar í skýrslu nefndarinnar síðar á fundinum. 

Starfandi var sérstök Vallarnefnd annað árið í röð og má með sanni segja að sú nefnd hafi haft í 

mörgu að snúast á starfsárinu og lyft hafi verið grettistaki í endurnýjun og umbótum á vallarsvæðinu 

okkar, hér við Vindásinn.  Eiga þeir félagar í nefndinni, Pétur Sumarliðason, Halldór Sigurðsson og 

Reynir Magnússon sannarlega skilið mikið hrós og þakklæti fyrir sinn óþrjótandi dugnað og fórnfýsi 

við að reka þessa framkvæmd áfram og þá félagsmenn sem þátt tóku í verkefninu.  Ég get 

væntanlega talað fyrir munn okkar óbreyttra, sem komum að verkefnina, þegar ég segi að þarna var 

mjög krefjandi og lýjandi verkefni fyrir höndum, en jafnframt afar skemmtilegt og ekki hvað síst í lok 

verksins þegar glæsilegur árangur blasti við.  Viðbúið er að á næsta starfsári þurfi síðan að halda 

þessu verki áfram og klára það sem eftir er af gamla vellinum svokallaða. 

Frekari upplýsingar um starfið í Vallarnefnd verða kynntar í skýrslu nefndarinnar síðar á fundinum. 

Æskulýðsnefnd Skugga skilaði aldeilis frábæru starfi á árinu og stóð nefndin fyrir mörgum viðburðum 

og uppákomum.  Knapamerki 1-3 var haldið úti um veturinn og útskrifuðust 8 unglingar úr 

knapamerki 1 og 7 unglingar úr knapamerki 3 s.l. vor.  Grunnskólinn sá um bóklega þáttinn en Heiða 

Dís Fjeldsted um þann verklega. 

Farið var í ferð á Meistaradeildina svokölluðu í Ölfushöllinni, töltkeppnina, í lok febrúar og fóru í þá 

ferð 16 börn og unglingar og 14 fullorðnir. 

Nefndin stóð fyrir fjölskyldureiðtúr í mars-mánuði, með þokkalegri þátttöku og hressingu í 

félagsheimilinu að loknum reiðtúr.   

Haldinn var ratleikur á hestbaki, í apríl-lok og tóku þar þátt 4 lið.  Í lok leiksins var síðan grillað við 

félagsheimilið og skemmtileg verðlaunaafhending í lokin. 

Æskulýðsnefndin stóð svo fyrir reiðnámskeiði fyrir börn, þar sem þátt tóku 8 börn á aldrinum 5 – 11 

ára og sá Heiða Dís Fjeldsted um það námskeið.  Einnig var haldið námskeið fyrir meira vana, með 

keppnisþjálfun í forgrunni, en þar tóku þátt 10 börn og unglingar, um það námskeið sá Sigvaldi Lárus 

Guðmundsson.  Þá var haldið úti keppnisæfingum fyrir þau börn og unglinga sem stefndu á úrtöku 

fyrir landsmótið, sem Sigvaldi Lárus sá um, en hann fylgdi síðan þeim börnum og unglingum sem 

kepptu á landsmótinu, alla leið á mótið með frábærum árangri eins og allir félagsmenn vita nú þegar.  

Allir þrír keppendur okkar í barnaflokki, á Landsmóti, komust áfram í milliriðla, þau Arna Hrönn 

Ámundadóttir, Gyða Helgadóttir og Aron Freyr Sigurðsson.  Gyða og Aron fóru síðan áfram í B-úrslit, 

sem Aron Freyr sigraði síðan og í framhaldinu endaði Aron Freyr í öðru sæti, sem er aldeilis frábær 

árangur og svo sannarlega ástæða fyrir okkur í Skugga að vera stolt af börnunum okkar þarna. 



Unglingarnir okkar, þau Axel Örn Ásbergsson, Atli Steinar Ingason og Sigrún Rós Helgadóttir stóðu sig 

einnig mjög vel í unglingaflokknum, á Landsmótinu, þar sem þau enduðu í 40-42 sæti, öll með sömu 

einkunn. 

Annað árið í röð stóð nefndin síðan fyrir unglingaferð, aðra helgina í ágúst, en þar tóku þátt 6 drengir 

og 3 stúlkur á aldrinum 13 – 17 ára, ásamt fararstjórunum Ásberg og Rúnari. 

Nánari upplýsingar um starfsemi Æskulýðsnefndar er að finna í flottri skýrslu nefndarinnar sem kynnt 

verður hér síðar á fundinum. 

Til viðbótar við starfsemi Æskulýðsnefndarinnar má nefna að félagi okkar Bjarni Guðjónsson, 

endurvakti í sumar reiðnámskeið sín í júní og júlí.  Stjórn félagsins reyndi að styðja við það starf hans 

með því að heimila honum að skammtímabeita við vallar- og félagssvæðið okkar, meðan á 

reiðskólanum stóð. 

Þá er rétt að geta þess að beiðni barst í haust frá Hmf. Faxa um að félögin ynnu saman að 

æskulýðsstarfinu á næsta ári og funduðu stjórnir félaganna um það málefni, ásamt öðrum, þann 25. 

september s.l.  Við í stjórn Skugga tókum vel í þessa málaleytan og verður næstu Æskulýðsnefnd 

okkar falið að vinna áfram að því máli og funda með Faxa-mönnum um næstu skref og þróun þess. 

Reiðvegamál eru ávallt mjög vakandi málaflokkur í félagsstarfinu og var þar engin undantekning í ár 

og Reiðveganefnd Skugga ákaflega framtakssöm og drífandi í sínu starfi, við vinnu í viðhald og 

lagfæringum á reiðvegunum okkar, ásamt því að nýframkvæmdir hafa verið í gangi. 

Reiðvegamálin á þessu svæði okkar eru mjög mikilvægur málaflokkur, sem nýtist öllum 

félagsmönnum Skugga, ásamt öðrum sem leið eiga um þetta svæði ríðandi og er verkefnalisti þeirra í 

reiðveganefnd því óþrjótandi og einungis fjármagn sem hamlar framvindu þessarra verkefna. 

Reiðveganefnd mun hér síðar á fundinum fara yfir sína starfsemi og skýrslu. 

Umhverfisnefndin hélt hefðbundinn tiltektardag, laugardaginn 05. maí s.l., þar sem nokkrir félagar 

gerðu átak í fegrun hesthúsahverfisins og næsta nágrennis. 

Í umgengnis- og umhverfismálunum þurfum við alltaf að vera á varðbergi til að hesthúsahverfið og 

félagssvæðið okkar sé okkur ávallt til sóma.  Nefndin beindi, í auglýsingu sinni, þeim vinsamlegu 

tilmælum til félagsmanna; að heyrúllum verði komið fyrir á þar til gerðu rúllustæði; að kerrur, 

dráttarvélar og önnur tæki verði staðsett á þar til gerðum kerruplönum og að bílum sé alla jafna lagt í 

þar til gerð bílastæði í hesthúsahverfinu. 

Samþykkt um hesthús og umgengni í hesthúsahverfi í Borgarbyggð, sem verið hefur í vinnslu síðan 

árið 2010, hefur nú loksins verið frágengin í endanlegri mynd, samþykkt af sveitarstjórn og undirrituð 

af Umhverfisráðherra, Svandísi Svavarsdóttur, þann 23. október s.l.  Ber að fagna þessari reglugerð og 

skora ég nú á alla félagsmenn sem hlut eiga að máli að kynna sér þessar samþykktir og gera sitt allra 

besta til að framfylgja þeim ramma sem þar er settur.  Þetta er jú gert í okkar þágu, hestamanna í 

Borgarnesi. 

Ferðanefnd stóð að vanda fyrir nokkrum ferðaviðburðum á árinu, svo sem fjöruferð í Rauðanesfjörur 

á föstudaginn langa, ásamt síðsumarferð um Kolbeinsstaðahreppinn 17.-19. ágúst s.l., þar sem m.a. 

var riðið í kringum Hlíðavatn á laugardaginn.  Þátttaka var nokkuð góð og ferðin hin besta skemmtun. 

Skýrsla Ferðanefndar verður síðan kynnt hér síðar á fundinum. 

Fræðslu- og skemmtinefnd félagsins stóð fyrir uppskeruhátíð okkar, þann 26. okt. s.l., þar sem veitt 

voru viðurkenningar fyrir árangur barnanna og unglinganna á landsmótinu, ástundunarviðurkenning, 



ræktunarviðurkenningar kynbótahrossa, ásamt skemmtiatriðum, happdrætti og fleira.  Var þarna um 

að ræða frábæra nýbreytni í starfi okkar og vonandi viðburður sem kominn er til að vera. 

Kynbótanefnd bryddaði einnig uppá nýjung á starfsárinu, en þann 11. febrúar s.l. var efnt til ferðar á 

Snæfellsnesið, til að skoða þar ræktunarbú og hitta félaga okkar í hestamennskunni á nesinu.  

Þáttakan í ferðinni var mjög góð og rómuðu ferðalangar vel heppnað ferðalag.  Kýkt var á 

hestabúgarðinn að Bergi, við Grundarfjörð, þar næst lá leiðin í hesthúsahverfið í Grundarfirði og að 

lokum komið við í Hrísdal.  Í Hrísdal hafði einmitt stjórn LH boðað til fundar með hestamönnum á 

Vesturlandi á sama tíma og heimsókn okkar fór þar fram.  Þar ræddu Haraldur Þórarinsson, formaður 

LH og Gunnar Sturluson, varaformaður LH, ásamt fleiri stjórnarmönnum LH, málin við hestamenn og 

urðu þar skemmtilegar umræður og lífleg skoðunarskipti. 

Rafmagnsnefnd hefur haft sinn venjubundna starfa fyrir félagið, en auk almenns viðhalds hefur 

nefndin staðið fyrir nýframkvæmdum, nú í haust, við götulýsingu í neðri hluta hesthúsahverfisins.  

Munu gjaldkeri rafmagnsnefndar gera grein fyrir fjárhagsstöðu nefndarinnar hér síðar á fundinum. 

Starfsemin í reiðhöllinni FAXABORG hefur verið með miklum ágætum á líðandi starfsári og yrði of 

langt mál fyrir mig að telja upp alla þá viðburði sem þar hafa verið í gangi.   Svo eitthvað sé upptalið 

þá get ég nefnt frábærlega velheppnaða Vesturlandssýningu, sem haldin var laugardaginn 24. mars 

2012 í samstarfi við hestamannafélögin á Vesturlandi, við troðfullu húsi og komust færri að en vildu. 

Dansleikur var haldinn síðasta vetrardag og tókst þar vel til.  Folaldasýning var haldin í höllinni, 

hrossauppboð og margt fleira mætti sannarlega telja.  Aðalfundur rekstrarfélagsins Seláss ehf., var 

haldinn 23. maí 2012 og þar urðu skipti á fulltrúum okkar í stjórn.  Þeir Ingi Tryggvason og Ámundi 

Sigurðsson gáfu ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu, enda búnir að skila aldeilis frábæru 

starfi fyrir reiðhöllina og félagið okkar, sem seint verður fullþakkað.  Nýir stjórnarmenn Skugga í 

rekstrarfélagið eru Ingvar Jóhannsson og Bjarni Guðjónsson, í aðalstjórn og í varastjórn eru okkar 

fulltrúar þær Heiða Dís Fjeldsted og Svanhildur Svansdóttir.  Þeirra bíður krefjandi verkefni, að halda 

kyndli þeirra Inga og Ámunda áfram hátt á lofti og er þeim þakkað fyrir að gefa kost á sér til þessara 

starfa og óskað velgengni.  Það er ekki hægt að fjalla um reiðhöllina Faxaborg án þess að minnast á 

alla þá aðila sem hafa komið þar að starfi og lagt fram ómælanlega sjálfboðavinnu, okkar félagsmenn 

jafnt sem aðra og færa þeim bestu þakkir fyrir starfið og fórnfýsina.  Ég vil þó taka sérstaklega út þau 

Inga, Ámunda og Margréti Grétarsdóttur og þakka þeim af heilum hug, en þau hafa að mínu viti 

staðið í fararbroddi fyrir því öfluga starfi sem fram hefur farið í höllinni, undanfarið. 

Reiðhöllin Vindási ehf. er síðan félagið um eignarhaldið á reiðhöllinni Faxaborg og var þar haldinn 

aðalfundur, þann 25. september, s.l.  Þar er nú allt í þokkalegu standi og hefur tekist að standa skil á 

öllum skuldbindingum þess félags og framundan að mannvirkið verði orðið skuldlaust í lok árs 2014.  

Undirritaður er fulltrúi Skugga í stjórn þess félags og til vara er Bjarni H. Johansen.  

Félagsheimilið okkar hér við Vindás hefur verið undir stjórn Húsnefndar, með Margréti Grétarsdóttur 

í forystu.  Farið var í endurnýjun á borðum og keypt 12 felliborð, en það er þónokkuð átak að 

endurnýja húsbúnað og viðbúið að það þurfi að gerast í áföngum.  Þá var farið í endurbætur utanhúss 

nú í lok október og byrjun nóvember, en þá var skipt um timbur í þakskeggi og settar upp nýjar 

þakrennur.  Framundan er síðan að mála þak og útveggi hússins, ásamt gluggum o.þ.h.  Vinnusamur 

hópur félaga vann við endurbæturnar á þakskegginu, undir forystu Marteins Valdimarssonar og 

höfðu viðkomandi aðilar gaman af því verki. 



Landsþing LH var haldið í Reykjavík dagana 19.-20. október s.l. og voru fulltrúar okkar Skugga-manna 

þar fjórir, Arnar M. Gíslason, Ámundi Sigurðsson, Ásberg Jónsson og undirritaður.  Voru fulltrúar 

okkar vinnusamir á þinginu og þar bar hæst að í kosningu um Íslandsmót fullorðinna 2013 var valið að 

það færi fram hér í Borgarnesi, eftir umsókn Faxa-manna um mótið, með stuðningi frá okkur í Skugga.  

Íslandsmótið verður því haldið hér í júlí-mánuði n.k.  Þá var einnig frágengið á þinginu að 

Fjórðungsmót Vesturlands yrði haldið á Kaldármelum í lok júní – byrjun júlí n.k. og munu öll 

hestamannafélögin á Vesturlandi standa saman að því mótahaldi, undir forystu Snæfellings. 

Af öðrum málefnum sem vert er að minnast úr starfi félagsins má telja upp eftirfarandi: 

 Haldnir voru tveir formannafundir hestamannafélaganna á Vesturlandi, hér í Borgarnesi, þann 02. 

maí og 08. október s.l.  Þar voru sameiginleg málefni félagana rædd og má segja að það ríki góður 

samhljómur og samstaða félaganna á svæðinu. 

 Námskeið var haldið hér í Félagsheimilinu, þann 02. maí s.l., í Kappa/Sportfeng fyrir félögin hér á 

Vesturlandi og mættu þar 16 þátttakendur og þar af 3 frá Skugga. 

 Hestamannafélagið Skuggi beitti sér fyrir því að Borgarbyggð tæki til endurskoðunar álagningu á 

fasteignaskatti á hesthús í þéttbýli sveitarfélagsins, með góðum árangri, eins og þekkt er.  Mætti 

formaður til fundar við Byggðaráð þann 09. febrúar 2012, til að koma á framfæri sjónarmiðum 

hesthúseigenda hér í Borgarnesi og afhenda sveitarstjórninni undirskriftalista sem safnað hafði 

verið meðal eigenda hesthúsa hér í hesthúsahverfinu við Vindás og Selás. 

 UMSB fór í gegnum mikla stefnumótunarvinnu á árinu og tóku fulltrúar úr stjórn Skugga þátt í 

sérstökum stefnumótunarfundum um framtíð sambandsins og samskipti við sveitarfélagið. 

 Hestamannafélögin Skuggi og Faxi veittu hestahóp MB stuðning við nýhafið starf sitt, með 

útvegun á tímum til námskeiðahalds í höllinni og til undirbúnings fyrir framhaldsskólamót þeirra. 

Farið hefur verið yfir það helsta í starfsemi félagsins á liðnu starfsári og reynt að koma sem flestum 

atriðum að, en væntanlega hefur eitthvað gleymst, sem vert hefði verið að koma á framfæri.  

Starfsemi félagsins hefur verið góð að mati undirritaðs og framfarahugur í félagsmönnum. 

Ég vil að lokum þakka öllum félagsmönnum fyrir gott samstarf á árinu og þá vil ég þakka 

sérstaklega þeim fjölmörgu félagsmönnum sem starfað hafa í nefndum félagsins, eða sinnt öðrum 

verkefnum fyrir það, á starfsárinu. 

Vil ég því næst færa meðstjórnarmönnum mínum miklar og góðar þakkir fyrir frábært samstarf á 

árinu, en án þessa góða og dugmikla hóps væri ég alveg úti á þekju og ekki til neins gangs í mínum 

störfum fyrir félagið, en þau hafa að mínu mati verið kröftug í samstarfi og lagt sitt að mörkum við 

starfrækslu félagsins okkar.  Það hefur verið mér sannur heiður að vinna með þessu heiðursfólki. 

Ég ætla að nota tækifærið að endingu til að færa sérstakar þakkir til Jóns Guðjónssonar, 

stjórnarmanns, en hann hefur ákveðið að kveðja stjórnina í bili og biðst nú undan endurkjöri, en 

aðrir stjórnarmenn munu gefa kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu.  

Sjálfur hef ég ákveðið að gefa kost á mér áfram sem formaður félagsins, ef vilji er til þess af hálfu 

félagsmanna, en það er þó ekki mjög fast í hendi hjá mér ef aðrir hafa áhuga á því embætti, eða 

félagsmenn vilja hressa eitthvað uppá frontinn hjá okkur! 

Læt ég nú máli mínu lokið og þakka gott hljóð! 

Stefán Logi Haraldsson, formaður 


