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Fundarstjóri, góðir félagsmenn – velkomin til aðalfundar hér í Hjálmakletti 

Stjórn félagsins sem kosin var á aðalfundi Borgfirðings þann 19.nóvember 2019 hefur verið þannig skipuð: 

Ólafur Flosason, form., Halldór Sigurðsson, varaform., Kristján Þ. Gíslason, ritari, Halldór Sigurkarlsson, 

gjaldkeri , Ingvar Þór Jóhannsson, Harpa Sigríður Magnúsdóttir, Haukur Bjarnason og Baldur Pétursson 

meðstjórnendur. Félagsmenn eru núna 488 talsins. 

Stjórn Borgfirðings hefur á starfsárinu haldið 18 bókaða stjórnarfundi auk óformlegra funda stjórnarmanna 

í fjarfundarbúnaði.  Þá hafa formaður og aðrir stjórnarmenn sótt formannafundi og sambandsþing hjá 

UMSB. Eins var landsþing LH sem að þessu sinni var rafrænt sótt en þar áttum við 8 fulltrúa. 

Stjórnin hóf starfsár sitt á að fara yfir áherslur fyrir starfið framundan og var byrjað á því að skipta nefndum 

félagsins niður á ábyrgðarsvið stjórnarmanna, en þar er markmiðið að hver stjórnarmaður beri ábyrgð á að 

starf viðkomandi nefnda sé virkjað og þá um leið að viðkomandi stjórnarmaður sé tengiliður stjórnar við þá 

nefnd.  Þetta er liður í að dreifa starfinu í stjórninni og reyna að tengja sem best starf stjórnar við nefndir 

og starfsemina almennt í félaginu.    

En síðan þegar starfið átti að fara af stað – með íþróttamótum í Faxaborg líkt og fyrri ár, ásamt því að 

stefnan var að fara í vinnu við stefnumótun fyrir félagið kom til þess að öllu var skellt í lás á Íslandi, Covid19 

faraldurinn skall á og nú er kannski fyrst að sjá fyrir endann á því tímabili. Þetta hafði það í för með sér að 

hefðbundin vetrarstarfsemi félagsins lagðist af. Þegar leið fram á vorið var þó sýnt að hægt væri að efna til 

mótahalds með nokkuð hefðbundunum hætti, enda hafði þá verið slakað á fjöldatakmörkunum þannig að 



það var unnt. Stóð félagið fyrir þremur mótum sem öll tókust afar vel í alla staði. Startmótið, töltmót, gekk 

frábærlega vel, bryddað var upp á keppni í nýjum greinum sem lukkuðust vel. Var skráning á þetta mót góð. 

Næsta mót var gæðingamót Borgfirðings, Snæfellings og Dreyra sem var tveggja daga mót og var skráning 

með besta móti – þetta mót gekk vel fyrir sig og vakti almenna ánægju. Síðasta mótið, haldið um miðjan 

júlí, var svo Íþróttamót Borgfirðings. Var rennt nokkuð blint í sjóinn með þátttöku þar sem nokkuð var liðið 

á sumarið en raunin varð sú að mótið sprengdi utan af sér tímaramman sem gefinn hafði verið þannig að 

þurfti að lengja mótið um hálfan dag, en skráningar voru á þriðja hundrað. Þrátt fyrir að fyrirvari á 

breytingum á tíma væri stuttur tókst allt vel og var mótið hið glæsilegasta á allan hátt. Í þessum glugga sem 

skapaðist til mótahalds náðist að halda úti hefðbundnu mótahaldi með glæsilegum hætti. Haustið er að 

venju frekar rólegur tími hjá hestamönnum en sá tími þó venjulega nýttur til fræðslu og annars 

undirbúnings fyrir starf vetrarins. En vegna sóttvarnareglna gafst ekkert tækifæri til þess og eins hefur 

dregist úr hömlu að halda aðalfund, en þó voru haldnir tveir fræðslufundir áður en öllu var skellt í lás. 

Námskeiðahald var rétt farið af stað fyrir lokun en það tókst að ljúka knapamerkjanámskeiðum í maí og 

keppnisnámskeiði fyrir börn og unglinga að mestu, einnig námskeiði fyrir 50+. Nú í febrúar eru svo að fara í 

gang námskeið,bæði fyrir börn og fullorðna innan þess ramma sem okkur er settur.  

Reiðveganefnd vann að nýlagningu og endurbótum reiðvega víða um hið stóra félagssvæði félagsins. Er þar 

mikið verk að vinna.  

Upplýsingagjöf til félagsmanna um viðburði og starfsemina hefur sem fyrr að mestu farið fram í gegnum 

Facebook síðu félagsins og póstlista og heimasíðuna borgfirdingur.is sem opnuð var í maí 2019.  



En eins og við höfum upplifað var starfið að miklu leyti í klóm Covid og þeim takmörkunum sem 

sóttvarnarreglur settu okkur. Starfsemi hestamannafélags felst mikið í því að koma saman, etja kappi, 

fræðast og skemmta sér. Því eru 10 og 20 manna samkomutakmarkanir verulega hamlandi fyrir 

starfsemina. En sumarið var okkur gott að flestöllu leyti, júní og júli fræabærir mánuðir – svo komu 

fjöldatakmarkanir í byrjun ágúst í veg fyrir að blásið væri til síðsumarsferðar líkt og vonir stóðu til að hægt 

yrði. 

Árið 2020 var mjög sérstakt ár svo ekki sé dýpra í árinni tekið, starfið er þó að komast af stað – námskeið 

eru byrjuð sem og mótahald, eitt mót hefur verið haldið í KB mótaröðinni sem að þessu sinni fer fram 

utanhúss og tókst það vel. Það er von mín að þessi aðalfundur verði starfssamur og málefnalegur og verði 

okkur skref fram á við.  

Fjárhagur félagsins er góður um þessar mundir líkt og fram kemur í reikningum sem kynntir verða hér á 

eftir þannig að okkur er ekkert að vanbúnaði að horfa fram á veginn og til þess að í hönd fari starfssamt ár 

þar sem hápunkturinn verður fjórðungsmót Vesturlands sem haldið verður hér í júlí. Ég hef í máli mínu 

tæpt svona á því helsta sem á dagana hefur drifið á þessu skrítna ári sem liðið er. Örugglega hefði eitt og 

annað verið hægt að gera eða gera öðruvísi en ég hvet félagsmenn til að horfa ótrauðir fram á veginn og 

vera duglegir til að taka þátt í félagsstarfinu og leggja stjórn og nefndum lið þegar þarf. Þannig vinnst okkur 

best.  

 

 

 

 



 


