Október
01/10-02/10: Tónskólinn. Námskeið: Þröstur Eiríksson
06/10: Skálholtsskórinn með æfingabúðir
07/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
10/10-12/10: NEKK/WICAS. Vinnufundur. Umsjón: sr. Sigrún Óskarsdóttir
10/10-14/10: ZEN-hópur með námskeið í Skálholtsbúðum
13/10-14/10: Vox Femine. Æfingabúðir
13/10: Evrópskur samstarfhópur í öldrunarmálum
14/10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson.
Vox Femine syngur í messunni
15/10-19/10: Breskur skólahópur í Skálholtsskóla
SVARTÁRBOTNAR
15/10: Stjórn Skálholt. Fundur
15/10: Ferðamálafrömuðir halda fund ásamt staðarkynningu og hádegismat
15/10: Heimsókn tveggja ráðherra í Skálholt
Aðstaðaeftir
fyrir
40 – 50Gunnlaugsdóttur
manns
15/10: Afhending listaverks
Kristínu
Vatnssalerni
og
sturta
19/10-20/10: 12 spora hópur
Hesthús, gerði, heysala
19/10-21/10: A.A.-konur í Skálholtsbúðum
ÁRBÚÐIR
20/10-21/10: Námskeið. Pétur Þorsteinsson
Gaseldunaráhöld og góð aðstaða til
20/10-21/10:
Fermingarbörn
matseldar
í öllum
húsum frá London. Sr. Sigurði Arnarssyni
21.10: Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
21/10-26/10: Breskir Aðstaða
unglingarfyrir
á vegum
20 - Náttúruferða
25 manns
Vatnssalerni og sturta
24/10: Fermingarbörn frá Akranesi
25/10: Fermingarbörn frá Hesthús,
Akranesi gerði, heysala

Á

12. árgangur 3. tbl. mars 2013.

Ritstjóri: Sigurrós H Jóhannsdóttir
Á.b.m: Valtýr Valtýsson

17. júni 1966

KJÖLUR

NINGASTAÐIR

26/10-28/10:
Kyrrðardagar - Systrasamfélagið
Upplýsingar
í símum:
FREMSTAVER
26/10-28/10:
Kammerkór
Mosfellsbæjar. Æfingabúðir í Skálholtsbúðum
486 8757
/ 895 9500
/ 867 3571
Netfang:
gljasteinn@gljasteinn.is
28/10:
Messa í Skálholtsdómkirkju kl. 11:00. Prestur sr. Egill Hallgrímsson
Heimasíða: www.gljasteinn.is
Kammerkór Mosfellbæjar undir stjórn Símons Ívarssonar syngur
í messunni
Aðstaða fyrir 15
- 20 manns
28/10-30/10: Prédikunarsemínar
Kjalarnesprófastsdæmis
Hestagerði og heysala
Vatnssalerni

Í bókinni um sögu Ungmennafélags Biskupstungna verða margar myndir. Hér er
ein mynd birt til gamans en hún er frá 17. júní 1966 sem sýnir keppni í
körfuknattleik.

Oddvitapistill 12. feb.-12. mars 2013.
Í síðustu Bláskógafréttum sagði ég frá að búið væri að auglýsa
Héraðsskólahúsið á Laugarvatni til leigu. Ekki hafa borist fréttir um hvort
samningar hafi verið gerðir um húsið en ég minni á að Katrín Jakobsdóttir
menntamálaráðherrra hét því í heimsókn sinni að Laugarvatni þann 12. apríl 2012
að hún sæi til þess að húsið yrði komið í notkun áður en hún léti af embætti.
Vonandi ganga samningar upp við aðila svo að fallega húsið á Laugarvatni vakni til
lífsins og verði samfélagi sínu til gleði og sóma.
Þann 15. febrúar stofnuðu Hrunamenn og Bláskógabyggð rafveitufyrirtæki
með ylræktarbændum í sveitarfélögunum. Þetta er liður í því að hafa áhrif á
löggjafann og ríkisvaldið og hvetja þá til að lögfesta sanngjarnan rafmagnstaxta
fyrir framleiðslufyrirtæki sem nota mikla orku við framleiðslu sína. Raflýsing er
forsenda þess að ylræktin haldi áfram að vaxa og blómstra. Garðyrkjubændur í
Uppsveitunum kaupa 70 megavött af rafmagni á ári eða jafn mikið og allir íbúar í
Árborg. Garðyrkjubændur eru stórkaupendur raforku og eiga að geta fengið orku á
verði stórkaupenda. Ef ekki, þá er hætta á stöðnun í atvinnugreininni. Íslendingar
verða að fara að skilja að samkeppnisastaðan verður að vera fyrir hendi ef við
eigum að geta keppt við innflutning. Það er enginn að biðja um ölmusu bara
sanngirni að gera starfsumhverfi íslenskra fyrirtækja samkeppnishæft.
Sveitarfélagið Árborg kynnti í lok febrúar samþykki sitt fyrir því að hætta
samstarfi við önnur sveitarfélög á Suðurlandi í Skólaskrifstofu Suðurlands.
Sveitarfélögin eru undrandi á ákvörðun sveitarstjórnar Árborgar enda hefur
samstarf sveitarfélaganna verið styrkt undanfarið og stefnan hefur verið að efla
samstarfið enn betur, t.d. með sóknaráætlun 20/20. En eins og alltaf þegar
breytingar verða þá eigum við hin að horfa á þær sem tækifæri. Tækifæri til að
sækja fram og gera góða samvinnu enn betri með nýju fyrirkomulagi og nýjum
sóknarfærum.
Hreinn Óskarsson, skógarvörður átti fund með mér og nokkrum Laugdælum
til að kynna okkur stefnu skógræktarinnar á Laugarvatni. Stefnt er að því að gera
fleiri skógarstíga í samstarfi við heimamenn, bæta aðstöðu í skóginum, gera
grillaðstöðu byggja bálskýli og gera möguleika fólks til að njóta skógarins í meira
mæli. Mjög spennandi verkefni, en skógrækt á Laugarvanti verður 100 ára á næsta
ári, 2014.
Sveitarstjórn hefur viljað vera í góðum tengslum við íbúana og hefur því haft
íbúafundi um tvisvar á ári. Nú hefur verið ákveðið að boða til íbúafundar á
Þingvöllum, allir velkomnir á Hakið á Þingvöllun, þann 16. apríl n.k. Takið
kvöldið frá og hittumst glöð og hress og ræðum það sem fólki liggur á hjarta.
Aratungu 11. mars 2013
Drífa Kristjánsdóttir
.

Flúðaleið ehf
Verktaki fyrir Eimskip
Samskip teygjur.
ogog yoga

Hótel Gullfoss

Flúðaleið
ehf
Stinnur
og
sléttur
Brottför
frá Flúðumrass
alla virka
daga:
7:00-9:00magi!

Velkominn
á hótel
Á nýju
ári í Gullfoss
salnum í Bergholti, Reykholti kl 16:15 og
Gisting -kl
veitingar
Brottför
frá
Flúðumog
alla
virka
daga: 7:00-9:00
17.30
mánudaga
miðvikudaga.
Brottför
fráherbergi
Reykjavík
alla
virka
16 tveggja
manna
með
baði
og daga:
sjónvarpi
Brottför
frá
Reykjavík
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virka
daga: ogásamt 70 manna
Kl 12:00
frá Landflutningum
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Kjalarvogi og
Kl
13:00
Flytjanda
Klettagörðum
Mjög gott
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Tveir
heitir nuddpottar.
13:00 frá Flytjanda Klettagörðum
Brottförfrá
fráSelfossi
Selfossialla
allavirka
virkadaga:
daga:14:00
14:00
Hótel Gullfoss
Brottför
v/ Brattholt, 801 Selfoss
Vöruafgreiðsla
á Flúðum: 486-1070 fax 486-6693
S. 486-8979,
faxáburð
486-8691
Flytjum
og skeljasand fyrir alla söluaðila.
fludaleid@simnet.is
Netfang:netfang:
info@hotelgullfoss.is
www.hotelgullfoss.is
Vöruafgreiðsla á Flúðum opin frá kl 8:00-17:00 alla virka daga.
Símar486-1070
hjá bílstjórum:
sími:
fax 486-6693 gsm: 892-2370
892-2370
Pálmar.
netfang: fludaleid@simnet.is
892-2371 Snævar.
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þaðBiskupstungur.
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Minningarsjóðurinn
varjafnvel
stofnaður
1916
til að
minningar
fyrsta
formanni UMF.
sveitarhátíð í sumar og
geraárið
slíka
hátíð
árvissum
viðburði.
Blandaður
grisjunarviður
úr
Helgastaðaskógi
í
35
lítra
Til aðÞorfinni
þoka málinu
áleiðis og
koma
ídó
farveg
fundaði
lítill
hópur
og
tók
að
sérúrað
Bisk.
Þórarinssyni
en
hann
ungur
maður
einungis
30
ára
gamall
Tölvuviðgerðir
pokum.
koma
upplýsingum
áfram
fleiri aðila
ogað
kanna
áhuga
á þátttöku.
blóðeitrun.
Sjóðnum
vartil
í upphafi
ætlað
styrkja
efnalitil
ungmennihjá
til mennta.
upplýsingar
Bjarna
Spurt var: Á að ráðast í sveitarhátíð í sumarFrekari
og hafa dagskrá
í Aratungu/Reykholti/
Sveinssyni
í
síma
8935388.
Hlutverk
sjóðsins
hefur
breytst
en
fyrir
20
árum
síðan
var
gerð
tilraun
til
að
efla
Tek
að
mér
allar
almennar
Lopapeysur
víðar í sveitinni
? og aðrar
Fæst
einnig
í
Múrbúðinni
ádá.
Hver
og
einn
vinnur
samkvæmt
sinni
getu.
hann
meðprjónavörur
sölu
minningarkorta.
Undanfarið
hefur
þetta
fallið
í við
gleymskunnar
tölvuviðgerðir
og
vírushreinsun
Fundarmenn
voru
á þvíkerti,
að halda
hátíð
og
ákveðin
var
dagsetning
ogalmenna
heiti. gisti
Skálholtsstaður
óskar
eftir
að
ráða
fólk
til
starfa
Flúðum
og
í
minni
pakningum
íÁhrifin
koma mjög
fljótt(tilí ljós.
glervörur,skartgripir,
Nafnið
úrtillaga
tungunum“
dagsetning
25.Bjarnabúð.
ágúst
lengja sumarið).
Fram
er„Tvær
komin
að til
sjóðurinn
standi
straum
aðaðkostnaði
við að setja upp
Get boðið
þér að
komaum
heim
þín og
og veitingaþjónustu.
tækifæriskort
og margt
Leitast
verður
við
að hafa
sem mest
sjálfbæra,
saman
lækkað
verð!
útsýnisskífu
á Reykholtið,
útivistarfólki
og Athugið
skólafólki
tilsafna
fróðleiks
og yndis. Þeir
Heilsársstarf,
sumarstarf.
kenna þér
á hin
ýmsu
forrithátíðina
fleira.
Skráning
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dagskráratriðum og kynna sameiginlega.
UmMagnúsdóttir
hlutastarfstyrkja
getur
verið
að ræða.
sem
og
leggja
fram
fjárhæðir
þetta
verkefni.
Opið
allan
ársins
hring
Júlíana
leiðbeinandi
í
Allirkaupa
sem
áhuga
hafa
geta
tekið
þátt munu
og komið með
hugmyndir.
(nema
lokað
10 mai-1
Halldór
Hilmir
Áhugasamir
hafi samband
viðjúní)
Ásborgu asborg@ismennt.is eða
Umsóknareyðublöð á heimasíðunni skalholt.is
vegna
sauðburðar.
Steinu
steinkab@gmail.com
Minningarkort
eru fáanleg í Bjarnabúð og á skrifstofu Bláskógabyggðar í
uppl
í síma
845-5591

Upplýsingar í síma 486-8870 eða 856-1545 netfang
skoli@skalholt.is

Betra að hringja á undan sér . Aratungu.

Nuddstofan
Heildrænt líferni
Íþróttamiðstöðinni í Reykholti

Rúlluplast
Rúlluplast verður tekið hjá þeim
bændum sem vilja í apríl
Vinsamlegast látið vita á skrifstofu
sveitarfélagsins í síma 486-8808 eða
í tölvupósti á
gudrunh@blaskogabyggd.is.
Einnig er hægt að hafa fasta mánuði
hjá þeim bændum sem það vilja.
Komudagar rúlluplastsbíls verða
auglýstir í Bláskógafréttum og á
heimasíðu Bláskógabyggðar http://
www.blaskogabyggd.is/
Ef bændur vilja fá senda tilkynningu
um komudaga í tölvupósti
vinsamlegast látið vita.

Nuddstofan
bylgjupappi
Heildrænt líferni
Reykholti
Tímapantanir í
síma 861-7888
Júlíana Magnúsdóttir

Okkur í leikskólanum Álfaborg barst rausnarlega peningagjöf frá

*Heildrænt
Kvenfélagi Biskupstungna. Þeim peningum verður
meðal nudd
annars varið í
-nær djúpt til uppsafnaðra tilfinninga

kaup á leikföngum, bókum, spilum og
útihjólum.
sem sest hafa í líkamann.
Við þökkum kærlega fyrir
okkur,
Losar um
vöðvabólgu vegna streitu og

Íþróttamiðstöðin Reykholti.
Vetraropnun í Reykholtslaug.
Mánudaga 14:00-18:00
Þriðjudaga 14:00-22:00
Miðvikudaga 14:00-18:00
Fimmtudaga 14:00 -22:00
Föstudaga lokað
Laugardaga 14:00-18:00
Sunnudaga lokað
KV Starfsmenn.

Nudd og Heilsustofaehf
Katrínar
Hurðalausnir
og þér standa allar dyr opnar

Laugarvatni

Bílskúrs og
iðnaðarhurðaþjónusta
Uppsetning,
viðhald og
viðgerðir
Opnunartímar í vetur:
Reynsla og
Virka
daga kl: 09.00-12.00
góð þjónusta
hurdalausnir
Mánudaga kl: 10.00- 16.00
@gmail.com
Magnús Vignir Gjafabréf
sími 894-2380

Hjartanlega velkomin
Katrín Erla Heilsunuddari
Pöntunarsími 862-4809

álags.
Leikskólinn Álfaborg

*Vöðvanudd
-fyrir líkamsræktarfólk.
Losar og mýkir vöðvana.
Viðbót við teygjurnar.

Sigurður Frímann Emilsson
Vélstjóri og rafvirkjameistari

s: 692 4649

Bláskógaskóli leikskóladeild

*Heilun
-gefur ró og jafnvægi.
Laugarvatni
Jafnar starsfemi og samvinnu
milli orkustöðvanna.

Netfang: laufhaga12@internet.is
Hefur þú áhuga á afleysingarstarfi á leikskóladeildinni á Laugarvatni ?
*Gjafabréf
Við leitum
að viðgerðir,
starfsmanniþjónusta
sem geturogkomið
fyrirvaralítið
tilog
vinnu
í forföllum.
Allar
alhliða
uppsetning
á kæli–
frystikerfum.
Gefðu vinum og vandamönnum dekur
Uppsetningar
og
viðgerðir
á
mjólkurtönkum.
Nánari upplýsingar veita Hrund Harðardóttirnuddtíma.
skólastjóri hrund@grbla.is og
Löggiltur
Rafvirkjameistari
Ingibjörg B. Baldursdóttir deildarstjóri ingibjorg@grbla.is s
4868830/4861224

Járningaþjónusta

Nú er ég flutt í Reykholt og
einfalt að fá tíma.
VIOLA
Sími 861-7888 SNYRTISTOFA
Júlíana Magnúsdóttir

HÖGNASTÍG 1, FLÚÐUM.
Kipptu út og geymduKóræfingar
nafnspjaldið hér fyrir neðan
Athugið
Tek að
mér járningar
Eftirfarandi meðferðir í boði:
upplýsingar í koma út í
Við minnum
á æfingar alla
Næstu Bláskógafréttir
Nuddstofan
Andlitsbað
–
Húðhreinsun
mánudaga
kl. 20:00
í Félagsheimili
apríl846-7048.
2013.
síma
Heildrænt líferni
Litun
og
plokkun
–
Handsnyrting
Hrunamanna.
Það
væri
gaman að
Ef þið viljið senda efni í
Íþróttamiðstöðinni Reykholti
Fótsnyrting
– Vaxmeðferðir.
sjá nýjar
söngsystur,
sem og þær
Bláskógafréttir sendið það á
Tímapantanir í síma 861-7888
Sigurjón Sæland eða hafið
sem áður hafa verið með okkur.
sigurros@blaskogabyggd.is
Júlíana Magnúsdóttir
Endilega íkíkið
okkur Hlíf
samband á skrifstofu
Tímapantanir
síma á856-1599
Kvennakórinn Uppsveitasystur
Bláskógabyggðar í síma 486-8808

Rúlluplast
Fermingabörn dagskrá Skálholtn
Rúlluplast verður tekið hjá þeim bændum sem vilja í október .Vinsamlegast
látið vita á skrifstofu sveitarfélagsins
í síma 486-8808 eða í tölvupósti á
Páskabingó
gudrunh@blaskogabyggd.is.
Einnig
er hægt að hafa
fasta mánuði
hjá þeim
semí Aratungu
það vilja.
Ungmennafélag
Biskupstugna
stendur
fyrir bændum
Páskabingói
Komudagar rúlluplastsbíls verða auglýstir í Bláskógafréttum og á
fimmtudaginn 21. mars. Bingóið hefst kl. 20:00. Páskaegg verða í
heimasíðu Bláskógabyggðar http://www.blaskogabyggd.is/
vinninga.
Spjaldið
á 500 kr.um
Sjoppa
verðurí átölvupósti
staðnum.
Ef bændur
vilja fáverður
senda selt
tilkynningu
komudaga
vinsamlegast látið vita.
Allir velkomnir.

Stjórn Ungmennafélags Biskupstungna.

Vöruflutningar

Reykjavík—Árnessýsla

Vörumóttaka Skútuvogi 13
Sími: 533 2211
VÖNDULL ehf
FLUTNINGAÞJÓNUSTA Í
ÁRNESSÝSLU.
Brottför frá Reykjavík, Skútuvogi 13. sími: 533 2211. Mánudaga til

Vantar þig ljósmyndara?
Tek að mér fermingar - stúdenta- og brúðkaupsmyndatökur

föstudaga kl. 13:00, Á Selfossi hjá Húsasmiðjunni og Byko kl.
14:00 .Einnig hjá öðrum fyrirtækjum eftir þörfum.
Upplýsingar í síma: 856 1580 Unnar
856 1581 Stefán

Sími: 863-5231
netfang: ibbisaeli@gmail.com
Ívar Sæland ljósmyndanemi

Vinnustofan Rósin
Nudd
Lopapeysur, prjónavesti, ullarsokkar í öllum

Frá heilsugæslunni
í Vélprjónaðar buxur,
stærðum
ásamt peysum.
Býð upp á nuddtíma
Laugarási.
glervörur, kerti, sápur og margt fleira.

upplýsingar í símum 866-

Opið
frá kl 8:30 á morgnana
Tek
pantanir.
9981
til klsamkomulagi
16:30
Opið eftir
Getraunanúmer UMF. Bisk. er
Símatími frá
Hef lokið námskeiðum í
Frekari upplýsingar í
803
kl 9-9:30 og 13-13:30
síma 8659300
klassísku vöðvanuddi
Sími stöðvarinnar er 480 5300
Styðjum okkar félag þegar við
Rósa,
Austurhlíð(timburhúsið)
Vaktsími
í neyðartilvikum er
ogþátt
svæðanuddi.
tökum
í getraunum.
892-8804

Áslaug Magnúsdóttir á Króki

Uppsveitakortið 2013
Nú stendur yfir endurskoðun á Uppsveitakortinu sem gefið er út árlega og
dreift í 30 þúsund eintökum.
Alltaf þarf að bæta við taka út og breyta einhverju á hverju ári á korti og í
þjónustulista.
Mikilvægt er að fá ábendingar um breytingar.
Vinsamlegast hafið samband við ferðamálafulltrúa
netfang asborg@ismennt.is sími 8981957
eða skrifstofur sveitarfélaganna ef þið viljið koma athugasemdum á framfæri.
Kortið má nálgast á þjónustustöðum og á Uppsveitasíðunum www.sveitir.is

Boot Camp
- Íþróttahúsið á Laugarvatni 5. - 28 mars 2013.
- Æfingar verða þriðjudaga og fimmtugaga frá 17:00 - 18:00.
- ATH: Í Boot Camp er ekki verið að keyra fólk út þar til það stendur
á ælunni... Það fer hver á sínum hraða og þjáfarar meta þjálfunarástand hvers
og eins og passa uppá alla á æfingu. :)
- verð : 8.000
- Innifalið: Eðal hreyfing í góðara vina hóp, fitumæling, matarprógramm
og matardagbók.
- Hægt að mæta í staka tíma sem kosta 1.500 kr (gengur upp í gjald ef haldið
er áfram) .
- Mæta 5 mín fyrir tímann í þægilegum íþróttafatnaði og þokkalega
nærður ; )
- Skráning : sigurjonernir@hotmail.com, síma: 662-1352 eða á fyrstu
2 æfingunum :)
- Sigurjón Ernir Sturluson, Boot camp og einkaþjálfari.

Jóga fyrir 60 ára og eldri
Létt jógaleikfimi þar sem áhersla er lögð á liðkandi æfingar, teygjur og
öndunaræfingar. Einnig gerum við æfingar til að efla jafnvægi og einbeitingu og

Fundarboð
Aðalfundur Ungmennafélags Biskupstungna,
(aðaldeild, íþróttadeild og leikdeild)
Fundirnir verða haldnir í Bergholti fimmtudaginn, 14. mars 2013. Byrjað
verður á fundi leikdeildar kl. 20:00 og fundir íþróttadeildar og aðaldeildar
koma svo í kjölfarið.
Á fundunum fara fram venjuleg aðalfundarstörf.
Þá má geta þess að á aðalfundi Íþróttadeildar verður íþróttamaður og
íþróttakona félagsins útnefnd.
Félagar UMF. Bisk. eru hvattir til að mæta og taka þátt í umræðum um starf
deilda félagsins.
Þá eru nýjir félagar velkomnir í félagið.

endum tímann síðan á slökun.

Kaffiveitingar verða í boði félagsins.

Staður: Heimaland (kjallari)

Með von um góða þátttöku.
Stjórnir aðaldeildar, íþróttadeildar og leikdeildar UMF. Bisk.

Tími: Fimmtudagar kl. 10:00
Allir velkomnir. Það er ekki þörf á að hafa reynslu af jóga. Æfingarnar gerum við
sitjandi á stól eða standandi, allt eftir hentugleikum og getu hvers og eins. Nánari
upplýsingar í síma 8980677.

Útijóga á Flúðum
Frá og með þriðjudaginn 19. mars ætla ég að byrja með útijóga á Flúðum. Hist er við
félagsheimili Hrunamanna á Flúðum.
Tímarnir verða á þriðjudögum og fimmtudögum frá kl. 17:30 – 18:30.
Allir eru velkomnir hvort sem þeir hafa reynslu af jóga eður ei. Nánari upplýsingar í
síma 8980677.
Aðalheiður Jónsdóttir
jógakennari

Tilkynning frá leikskólanum Álfaborg
Skólaumsókn fyrir veturinn 2013 - 2014
Í leikskólanum Álfaborg stendur nú yfir undirbúningur fyrir skólaárið 2013 –
2014. Við hvetjum því íbúa Bláskógabyggðar sem ætla sér að sækja um
vistun fyrir barn í leikskólanum næsta skólaár að sækja um sem fyrst eða eigi
síðar en 1. maí. Umsókn er að finna á pdf skjali á heimasíðu leikskólans:
http://alfaborg.blaskogabyggd.is sem er síðan skilað til leikskólans. Einnig er
hægt að hringja í síma 486-8936, 486-8989 eða senda tölvupóst á netfangið
alfaborg@blaskogabyggd.is
Bestu kveðjur. Júlíana Tyrfingsdóttir leikskólastjóri

Vetrarmót Loga og Trausta
Annað vetrarmót Loga og Trausta verður haldið í Hrísholti laugardaginn
16. mars kl: 14.00 en seinasta mótið verður haldið 13. apríl .
Keppt verður í barna-unglinga- fullorðins og unghrossaflokkum. ATH.
breytta röð keppnisgreina þ.e. fyrst á dagskrá er unghrossaflokkur síðan
barnaflokkur, unglingaflokkur og loks fullorðinsflokkur.
Þær reglur gilda í unghrossaflokki að knapi getur mætt með nýtt hross á
hvert mót, en heldur samt sínum stigum þ.e. knapinn safnar stigum óháð
hrossum. Unghrossaflokkur er ætlaður hrossum sem verða 5 og 6 vetra á
keppnis árinu.
Vert er að minna á þær reglur sem gilda um keppnisrétt knapa og
hrossa á vetrarmótum félagsins.
Nánar er hægt að lesa um reglur félagsins á heimasíðu Loga og Trausta
Slóðin er : http://logi.123.is/
og
Trausta : http://trausti.123.is/
Vetrarmótanefnd vill minna keppendur á að mæta tímanlega til að
skrá sig.
Nefndin

