
Nokkra mínútna akstur er frá Egilsstöðum í 
Reiðhöllina á Iðavöllum. Þar hefur Freyfaxi í samstarfi 
við Fljótsdalshérað nú lokið við byggingu glæsilegrar 
reiðhallar í „fullri“ stærð, með æfingagólffleti 60x20 
metrar, auk áhorfendaaðstöðu.

HRAUST, Hrossaræktarsamtök Austurlands, byggðu 
samhliða glæsilegt hesthús tengt Reiðhöllinni. 
Þar er rúmt til lofts og vítt til veggja, 18 rúmgóðar 
eins hesta stíur eru í húsinu, auk sjúkrastíu, 
kaffistofu og salernis/sturtuaðstöðu.

Tilgangurinn með byggingu hesthúshlutans var að 
styðja undir starfsemi Reiðhallarinnar og að geta 
boðið upp á tamningaaðstöðu eins og hún best 
gerist á alþjóðlegum mælikvarða.

Tækifæri 
í hestamennsku á Austurlandi Okkur í HRAUST er sérstök ánægja að geta nú boðið 

hesthúshluta Reiðhallarinnar til útleigu fyrir 
sjálfstæða tamningastarfsemi. Það er okkar draumur 
að nýja aðstaðan verði til þess að hleypa nýju blóði 
í  hestamennsku á Austurlandi og auka veg hennar 
í samfélaginu.

 Reiðhöllin á Iðavöllum er í 12 km fjarlægð 
  frá Egilsstöðum, miðstöð verslunar og 
  þjónustu á Austurlandi.

Félagssvæði Freyfaxa, Stekkhólmi, 
  stendur steinsnar frá Reiðhöllinni 
  – þar er keppnisvöllur og skeiðbraut.

 Auk góðrar aðstöðu eru frábærar reiðleiðir 
  á Iðavallatorfunni, enda góðar malargötur, 
  skógarstígar, grasgötur og víðátta í nánd.
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Hefur þú áhuga á að fást við 
nýtt og spennandi tækifæri á Austurlandi?

Nánari upplýsingar veitir Jósef Valgarð, 
formaður Hraust, í gegnum tölvupóst 
valli@fljotsdalur.is eða í síma 863-5215.


