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Fundargerð aðalfundar 2019
94. aðalfundur Skáksambands Íslands haldinn 1. júní 2019 í Hofi á Akureyri.
Dagskrá:
1. Forseti Skáksambandsins setur fundinn og lætur kjósa fundarstjóra og -ritara.
2. Fundargerð síðasta aðalfundar kynnt.
3. Kjörbréfanefnd gerir grein fyrir kjörbréfum og kannar fundarsókn.

4. Forseti flytur skýrslu stjórnar
5. Reikningar félagsins kynntir
6. Umræður um störf stjórnar og afgreiðsla reikninga
7. Inntaka nýrra félaga
8. Fjárhagsáætlun lögð fram og tillaga að árgjaldi til sambandsins lögð fram
9. Kosning stjórnar og varastjórnar.
10. Kosning endurskoðenda
11. Kosning í kjörbréfanefnd
12. Kosning í dómstóla SÍ
13. Umræður um breytingar á lögum og keppnisreglum Skáksambandsins.
14. Önnur mál.

Gengið til dagskrár

1. Gunnar Björnsson, forseti Skáksambands Íslands, setti fundinn kl. 10.05. Hann stakk

upp á að Áskell Örn Kárason, formaður Skákfélags Akureyrar, yrði fundarstjóri og
Rúnar Sigurpálsson yrði varafundarstjóri. Einnig stakk hann upp á að Sigurður
Arnarson yrði fundarritari og var hvoru tveggja samþykkt með lófaklappi.
Því næst tók Áskell við stjórn fundarins.

2. Áskell Örn Kárason kynnti fundargerð síðasta aðalfundar sem liggur frammi.
3. Formaður kjörbréfanefndar, Kristján Örn Elíasson, gerði grein fyrir kjörbréfum og

kannaði fundarsókn. Níu lögleg kjörbréf voru lögð fram.
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4. Forseti, Gunnar Björnsson, flutti skýrslu stjórnar og fór yfir það helsta í starfsemi SÍ á

liðnu starfsári. Skýrsla stjórnar liggur fyrir fundinum.
Það helsta sem forseti nefndi var
a) GAMMA-Reykjavíkurmótið sem gekk vel.
b) Skákframtíðin; verkefni fyrir okkar efnilegustu skákmenn.
c) Skák í skóla. Verkefnið er ekki eins miðstýrt á Íslandi og víða um heim heldur

byggir meira á áhuga einstakra skólastjórnenda, kennara og annarra sem að
verkefninu koma.
d) Norðurlandamót í skólaskák. Íslendingar eignuðust þar tvo norðurlandameistara.
e) Íslandsmótið í skák. Tókst vel
f) Ólympíumótið í Batumi. Frammistaða okkar manna var undir væntingum.
g) RÚV. Aftur tókst að koma skák að í Ríkissjónvarpinu og var sýnt beint frá

Íslandsmótinu í atskák. Tókst vel til og skákskýrendur, þeir Ingvar og Björn Ívar,
stóðu sig með stakri prýði. Horfur eru á áframhaldandi samstarfi.
h) Skáksambandið stóð fyrir tveimur mótum til heiðurs skákfrömuðum á árinu. Eitt

mót var tileinkað Friðrik Ólafssyni (Hraðskákmót Íslands) og annað var
minningarmót um Guðmund Arason.

Að öðru leyti vísast til fyrirliggjandi skýrslu.
5. Forseti, í fjarveru gjaldkera, gerði grein fyrir reikningum síðasta árs og vísaði í

framlagða reikninga sem liggja fyrir.
Rekstrarhalli var upp á krónur 1.700.966.- en eigið fé er samtals 48.537.464 kr.6. Umræða um störf stjórnarinnar og afgreiðsla reikninga.

Oddgeir Ottesen fjallaði um skák í skóla og taldi að vegna skorts á miðstýringu gætu
gæði skákkennslunnar verið mismunandi í skólum. Taldi hann að rétt væri að
skákfélög kæmu að kennslunni á einn eða annan hátt.
Gunnar Björnsson þakkaði Oddgeiri ábendinguna og lýsti yfir vilja til að SÍ komi að
gerð kennsluefnis. Hann benti á að í nokkrum löndum er skák skyldunámsefni. Þar er
Armenía fyrirmyndarríki. Þar hafa menn komist að því að kennarar með
kennsluréttindi nýtast að jafnaði betur heldur en skákmenn til skákkennslu.
Oddgeir Hvatti Skáksambandið til dáða í málinu og óskaði eftir samstarfi við
taflfélögin á hverjum stað.
Halldór Grétar Einarsson tók til máls og tók undir með Gunnari að menntaðir
kennarar geti vel sinnt starfinu og vildi sjá aðkomu Skákskólans að verkefninu.
Fundarstjóri, Áskell Örn, benti á að skólastjórar hafa málið á sínum höndum.
Hann fór stuttlega yfir sína reynslu af skákkennslu á Akureyri. Fleira ekki rætt
undir þessum lið.
Að umræðum loknum bar fundarstjóri upp reikninga og voru þeir samþykktir
samhljóða án umræðu.
7. Inntaka nýrra félaga.

Engin ný félög hafa sótt um inngöngu.
8. Forseti fór yfir fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár og sagði frá helstu kostnaðarliðum

sem fyrir liggja.
Skýrsla um málið liggur fyrir fundinum. Niðurstaða áætlunar er mjög í anda þeirra
reikninga sem fyrir liggja.
Halldór Grétar Einarsson tók til máls og taldi að mikil tækifæri væru til breytinga og
að draga mætti úr miðlægum rekstrarkostnaði og setja meira í skák.
Engin viðbrögð voru við brýningu Halldórs og lauk þar með umræðum.
9. Kosning stjórnar og varastjórnar.

a) Kosning forseta.

Kjartan Maack, formaður TR, tók til máls og stakk upp á að Gunnar Björnsson
yrði endurkjörinn forseti SÍ. Engar aðrar tillögur komu fram og lýsti
fundarstjóri því yfir að Gunnar væri rétt kjörinn forseti og þakkaði fundurinn
fyrir með lófaklappi. Þetta verður 11. kjörtímabil Gunnars Björnssonar.
b) Gunnar lagði fram tillögur að nýrri stjórn.

Omar Salama gefur ekki kost á sér til áframhaldandi setu og stakk Gunnar upp á
Halldóri Grétari Einarssyni í hans stað.
Gunnar stakk upp á eftirfarandi menn skipi stjórn SÍ: Þorsteinn Stefánsson, Róbert
Lagermann, Stefán Bergsson, Ingibjörg Edda Birgisdóttir, Þórir Benediktsson og
Halldór Grétar Einarsson.
Aðrar tillögur bárust ekki og var stjórnin kjörin með lófaklappi.
Í stjórn eru fjórir varamenn. Gunnar Björnsson stakk upp á þremur þeirra en að
auki var stungið upp á Björgvini Smára Guðmundssyni í stað Óskars Long sem
ekki gaf kost á sér. Aðrar tillögur bárust ekki og teljast þeir réttkjörnir.
Varastjórn skipa: Kristófer Gautason, Gauti Páll Jónsson, Hörður Jónasson og
Björgvin Smári Guðmundsson.

10. Kosning endurskoðenda reikninga.

Gunnar Björnsson gerði þá tillögu að skoðunarmenn reikninga yrðu Hlíðar Þór
Hreinsson og Þráinn Vigfússon og til vara yrði Oddgeir Ottesen.
Andrea Gunnarsdóttir tók til máls og stakk upp á að reglur yrðu endurskoðaðar á þann
hátt að tveir skoðunarmenn yrðu kosnir úr hópi skákmanna og endurskoðandi yrði
ráðinn. Skoðunarmenn ráðnir með lófaklappi.
11. Kosning í stjórnar kjörbréfanefndar.

Forseti stakk upp á að Kjartan Maack, Kristján Örn Elísson og Haraldur Baldursson
yrðu aðalmenn. Til vara Magnús Matthíasson, Ríkharður Sveinsson og Róbert
Lagerman. Samþykkt með lófaklappi.
12. Kosið í dómstól Skáksambands Íslands.

Tillaga að óbreyttum dómstól. Í honum eiga sæti: Halldór B. Halldórsson, Kristján
Örn Elíasson og Haraldur Baldursson sem aðalmenn og Magnús Matthíasson,
Ríkharður Sveinsson og Róbert Lagerman til vara.

Engin mótframboð bárust og skoðast þeir rétt kjörnir.
Kaffihlé.

13. Umræður um breytingar á lögum og keppnisreglum Skáksambandsins.

Fyrir fundinum liggur ein lagabreytingartillaga í ljósriti (sjá hér).
Gunnar Björnsson fór yfir tillöguna sem líta má á sem nokkrar tillögur í einni. Því verður
hver liður tillögunnar lagður fram sérstaklega og síðan tillagan í heild.
Gert er ráð fyrir að engar breytingar verði á næsta keppnistímabili en breytingarnar tækju
gildi árið 2020 til 2021 ef þær verða samþykktar.
Stærsta breytingin er sú að stofnuð verði úrvalsdeild með sex liðum.
Oddgeir Ottesen tók til máls og talaði í umboði Taflfélags Selfoss og nágrennis. Taldi hann
að stofnun úrvalsdeildar væri afturför og færði fyrir því rök. Telur hann að tillagan
komi til með að auka bilið á milli stærri félaganna og þeirra minni.
Oddgeir lagði fram svohljóðandi breytingatillögu: „20. grein skal vera óbreytt.“
Kjartan Maack tók til máls og ræddi um ákvæði um bann við B-sveitum í úrvalsdeild. Taldi
hann ákvæðið til óheilla. Taldi hann að of mikil áhersla sé lögð á þetta tiltekna mót.
Nær væri að verja því fé sem félögin verja í mótið í annað skákstarf. Kjartan taldi
einnig að hætta væri á að boðaðar breytingar gætu bitnað á minni félögunum. Hann
lýsti yfir ánægju sinni með svokölluð liðsstig (matchpoints) til að skera úr um
sigurvegara.
Oddgeir Ottesen tók aftur til máls og þakkaði Kjartani málefnalegt innlegg og spurði nánar
um liðsstig (matchpoints). Hann talaði einnig um að það geti verið örvandi fyrir unga
skákmenn að tefla við sterka andstæðinga.
Gunnar Björnsson bað um orðið og þakkaði fyrir umræðuna. Gunnar bar síðan blak af
liðsstigum (matchpoints) og taldi þau framfaraskref, enda eru þau víðast hvar notuð.
Hann mælti síðan fyrir væntanlegri breytingatillögu til að koma til móts við
væntanlega sigurvegara 4. deildar.
Áskell Örn Kárason lagði fram eftirfarandi breytingatillögu um sérákvæði.
3. deild: Sveitirnar úr 5.-11. sæti úr 3. deild og efsta sveit úr 4. deild.

4. deild: Aðrar sveitir.

Rúnar Sigurpálsson lagði fram eftirfarandi
breytingartillögu: Teflt skal á sex borðum í öllum
deildum.
Halldór Grétar tók til máls um B-sveitir. Lýst honum ágætlega á að leyfa þær í úrvalsdeild.
Oddgeir fékk orðið og þótti slæmt að svo fáir fulltrúar væru á fundinum og taldi heppilegast
að fresta afgreiðslu málsins til næsta fundar.
Andrea Gunnarsdóttir benti á að tillagan hefur verið lögð fram með löglegum fyrirvara og
ekki við mætta fundarmenn að sakast þótt aðrir séu ekki mættir. Því taldi hún óráð að
fresta afgreiðslunni.
Kjartan Briem tók undir með nafna sínum Maack um að of mikil áhersla sé lögð á Íslandsmót
skákfélaga og taldi að það væri ekki nægilega hvetjandi fyrir unga, efnilega
skákmenn. Að lokum hvatti hann fundarmenn til að vera óhrædda við að gera
breytingar.
Ólafur Gísli lýsti því yfir að KR-ingar styddu tillöguna í öllum meginatriðum
Fundarstjóri vék af fundi og varamaður hans, Rúnar Sigurpálsson, tók við stjórn.
Svohljóðandi breytingartillaga barst frá Oddgeiri:
18. grein
Átta sveitir skulu vera í efstu deild.
Síðan hvatti Oddgeir til þess að auka fjölda lokaðra móta til áfangaveiða. Það væri
hinn rétti vettvangur, frekar en umrætt Íslandsmót skákfélaga.
Áskell Örn Kárason benti á að hugmyndin um sex liða úrvalsdeild er ekki ný af nálinni. Taldi
hann að tímabært væri að láta að henni verða.
Rúnar Sigurpálsson vék úr fundarstjórasæti og Áskell tók aftur við.
Breytingartillaga frá Kjartani Maack
17. grein
Eftirfarandi setning fellur út:
„Þó mega ekki vera fleiri en ein sveit frá nokkru félagi í úrvalsdeild“

Halldór Grétar tók til máls og boðaði eftirfarandi breytingartillögu
17. grein
Í stað „átta…“ skal standa „sjö skákmenn tefla í sveitum í úrvalsdeild en sex í öðrum
deildum.
Kjartan Briem tók til máls og ræddi um möguleika yngri skákmanna.
Fundarstjóri fór yfir málið í heild sinni og gerði grein fyrir hvernig hann vildi tengja saman
tillögur áður en þær verða bornar upp.
Kjartan Maack ræddi um kosti og galla þess að hafa aðeins sex manna lið í úrvalsdeild. Taldi
hann breytinguna mjög stóra ef af yrði.
Oddgeir taldi óheppilegt að svona stórar breytingar yrðu gerðar allar í einu og taldi
hyggilegra að gera breytingarnar í smærri skrefum ef af þeim verður.
Áskell Örn bauð að mælendaskrá yrði lokuð.
Oddgeir taldi fyrirliggjandi tillögu ekki tæka og óskaði þess að henni yrði vísað frá.
Tillaga Oddgeirs um frávísun borin undir
atkvæði. Feld með öllum þorra atkvæða gegn
einu.
Fundarstjóri bar síðan undir fundinn þá grundvallarhugmynd að stofnuð yrði úrvalsdeild.
Tillagan samþykkt með þorra atkvæða gegn tveimur. (10-2)

Fundarstjóri bar upp breytingatillögu við 18. grein þar sem lagt er til að 8 sveitir skipi
úrvalsdeild. Breytingartillagan felld með þorra atkvæða gegn einu.
Fundarstjóri las þá 18. grein upp og bar hana síðan upp í heild sinni.
Greinin samþykkt samhljóða. Fulltrúi Taflfélags Selfoss og nágrenni vildi að það yrði fært til
bókar að hann sat hjá.
17. grein samþykkt samhljóða.
Því næst var kosið um liðstig. Samþykkt með þorra greiddra atkvæða gegn einu. Taflfélags
Selfoss og nágrenni vildi að það yrði fært til bókar að hann sat hjá.

Breytingartillaga Kjartans Maack um að fella út takmarkanir á þátttöku B-liða í efstu deild
samþykkt með 7 atkvæðum gegn þremur.
Um fjölda borða í hverri deild.
Fyrst er borin upp sú breytingartillaga sem lengst gengur.
„Teflt skal á sex borðum í öllum deildum“ Samþykkt með sex atkvæðum gegn fimm.

Tillagan um að tefld verði tvöföld umferð í úrvalsdeild og einföld umferð í öðrum deildum.
Samþykkt með þorra greiddra atkvæða gegn einu.

Því næst voru greidd atkvæði um 17. grein í heild sinni með áorðnum breytingum.
Samþykkt samhljóða.
Því næst voru sérákvæði um skipan liða í deildir bornar upp með áorðnum breytingum.
Breytingin á fjórða lið lögð undir atkvæði sem setur sigurvegara fjórðu deildar í þriðju
deild.
Samþykkt samhljóða.
Því næst var sérákvæðið í heild sinni borin undir atkvæði.
Samþykkt samhljóða.
Breyting á 19. grein um skákstig lögð undir atkvæði.
Samþykkt samhljóða
Breyting á sömu grein um að lið geti ekki sameinast um sveit eftir að félagaskiptaglugga er
lokað borin upp.
Samþykkt samhljóða.
Því næst var 19. greinin borin upp í heild sinni.
Samþykkt samhljóða.
Tillöguflytjandi dregur breytingatillögu við 20. grein til baka, enda er hún nú óþörf.

Því næst var framlögð breytingatillaga með áorðnum breytingum lögð fram.
Samþykkt með öllum þorra atkvæða gegn einu.

14. Önnur mál.
Kjartan Maack tók til máls og gerði skákhreyfinguna að umtalsefni. Telur Kjartan að utan
félaga séu þúsundir Íslendinga sem finna ekki pláss innan hreyfingarinnar þótt þeir
hafi gaman af að tefla. Hann telur að skákhreyfingin þurfi að tengjast betur þeim
skákmönnum sem tefla frekar ánægjunnar vegna en til þess að ná ákveðnum árangri.
Þannig geti skákhreyfingin orðið hreyfing allra íslenskra skákmanna.
Oddgeir Ottesen tók til máls og var sammála Kjartani. Saknar hann hinna svokölluðu
kaffihúsaskákmanna. Telur Oddgeir að hreyfingunni hafi ekki tekist að draga almenna
skákáhugamenn að borðinu.
Því næst talaði hann um stórmeistaralaunin. Taldi hann að of hart væri tekið á þeim
stórmeisturum sem ekki ná tilætluðum árangri á þriggja ára fresti.
Áskell Örn tók undir með Kjartani og Oddgeir og taldi þetta vera vandamál sem nær langt út
fyrir skákhreyfinguna og er víða vel þekkt vandamál. Að hluta til snýst þetta um
félagsskap og lýsti formaður SA sýn sinni á málið og velti vöngum. Taldi hann koma
til greina að leita út fyrir okkar hóp til að fá nýjar og ferskar hugmyndir. Vildi hann
beina sjónum okkar að unga fólkinu. Þeirra er framtíðin.
Kjartan Briem kom aftur í pontu og lýsti þeirri skoðun sinni að skákfélögin um land allt séu
að gera góða og gagnlega hluti. Telur hann að barna- og unglingastarf spili saman
með afreksmannastefnu. Hældi hann innviðum skákhreyfingarinnar.
Varpaði Kjartan því síðan fram að fjölga þurfi konum innan hreyfingarinnar.
Andrea bað um orðið og þakkaði Kjartani fyrir sína ræðu. Hún telur að heppilegt geti verið að
fulltrúar félaga hittist einu sinni á ári, utan aðalfunda, til að ræða sín málefni. Skoraði
hún á Kjartan Briem að boða til slíks hópeflisfundar.
Rúnar Sigurpálsson tók undir með Kjartani og sagði frá pælingum SA-manna. Telur Rúnar að
það kunni að vera að félagið bjóði upp á of marga viðburði. Þá vanti ákveðið hungur.
Annað sem veldur áhyggjum er að þegar almennir skákmenn rata inn á skákmót mæta þeir
ofjörlum sínum. Þeir finni sig því illa meðal þrautþjálfaðra félaga.
Fundarstjóri lokaði mælendaskrá þegar hér var komið og gaf að lokum Gunnari Björnssyni
orðið.
Gunnar tók til máls, þakkaði fyrir góðan og málefnalegan fund. Taldi hann áorðnar
lagabreytingar vera framfaraskref.

Lýsti Gunnar ánægju sinni með yfirstandandi Íslandsmót og þakkaði SA fyrir framlag
sitt. Gerði Gunnar verkefnið skák í skólum að umtalsefni og sagðist finna fyrir
jákvæðni í garð skákhreyfingarinnar.
Gunnar velti því upp að e.t.v. mætti nýta fjármuni hreyfingarinnar betur, t.d. hvað varðar
húsnæði- og skrifstofuhald
Gunnar gerði stöðu kynjanna innan hreyfingarinnar að umtalsefni. Er það ekki séríslenskt
fyrirbæri.
Á meðan á lokaræðu forseta stóð mætti Jóhann Ragnarsson, TG, til fundar og bað um orðið.
Fundarstjóri varð ekki við beiðninni og mótmælti Jóhann þeim gjörningi.

Fundi slitið kl. 12.12.
*
Fundargerð ritaði Sigurður Arnarson.
Fundargerðina má finna á heimasíðu SÍ.

Skipan stjórnar og starfsnefnda
Forseti:

Gunnar Björnsson

Varaforseti:

Halldór Grétar Einarsson

Gjaldkeri:

Þorsteinn Stefánsson

Ritari:

Róbert Lagerman

Vararitari:

Gauti Páll Jónsson

Æskulýðsfulltrúi: Stefán Bergsson
Meðstjórnandi:

Ingibjörg Edda Birgisdóttir, Þórir Benediktsson

Varamenn í stjórn:
1. Kristófer Gautason
2. Gauti Páll Jónsson
3. Hörður Jónasson
4. Björgvin S. Guðmundsson
Helstu nefndir Skáksambands Íslands á starfsárinu
Skákmótnefnd, Gunnar Björnsson formaður
Æskulýðsnefnd, Stefán Bergsson formaður
Mótsstjórn Íslandsmóts skákfélaga (áfrýjunarnefnd), Sverrir Örn Björnsson formaður, Áskell
Örn Kárason og Helgi Árnason, varamenn Halldór G. Einarsson, Kjartan Maack og Róbert
Lagerman.
Landsliðsnefnd skipuð 2019: Hlíðar Þór Hreinsson formaður, Guðlaug Þorsteinsdóttir,
Halldór Grétar Einarsson, Jóhann Hjartarson, Pálmi Pétursson og Stefán Bergsson.

Stjórnarfundir

Stjórnin hélt alls 9 fundi á starfsárinu. Að jafnaði einu sinni í mánuði. Að venju unnu

stjórnarmenn að margs konar öðrum verkefnum vegna mótahalds og fleiri verkefna.

Starfsmaður og skrifstofa

Starfsemi skrifstofu SÍ hefur breyst verulega. Ásdís Bragadóttir hætti störfum 31. janúar.
Enginn auglýstur skrifstofutími er til staðar en bæði síma og tölvupósti svarað á
skrifstofutíma. Gunnar Björnsson hefur verið eini starfsmaður SÍ síðan 1. febrúar 2019.

Skýrsla Skákskóla Íslands
Skýrsla skólastjóra Skákskóla Íslands fyrir aðalfund SÍ 2020
Í skólanefnd sitja nú Erla Hlín Hjálmarsdóttir og Sigurbjörn Björnsson.
Skólastjóri er Helgi Ólafsson.
Kennarar við skólann hafa verið Hjörvar Steinn Grétarsson, Bragi Þorfinnsson, Hannes Hlífar
Stefánsson, Lenka Ptácníková, Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, Kristófer Gautason og Leifur
Þorsteinsson.
Vignir Vatnar Stefánsson Meistari Skákskóla Íslands 2019
Vignir Vatnar Stefánsson sigraði á Meistaramóti Skákskóla Íslands sem fram fór dagana
17.–19. maí. Mótið var óvenju snemma á ferðinni og var það svo að keppendur gætu einnig
tekið þátt í Opna Íslandsmótinu sem hófst á Akureyri nokkrum dögum síðar. Vignir hlaut 6½
vinning af 7 mögulegum og varð Meistari Skákskóla Íslands í fyrsta sinn.
Aron Thor Mai kom næstur með 6 vinninga og Gauti Páll Jónsson varð í 3. sæti með 4½
vinning.
Í B-riðli sem skipaður var keppendum undir 1.600 Elo-stigum vann Benedikt Þórisson
glæsilegan sigur, hlaut 7½ vinning af átta mögulegum. Hann var 2 vinningum fyrir ofan
næsta mann, sem var Stefán Orri Davíðsson. Benedikt hækkar um 100 Elo-stig fyrir
frammistöðuna.
Í 3.–5. komu Tómas Möller, Ingvar Wu, Kristján Dagur Jónsson og Iðunn Helgadóttir.
Tómas Möller hreppti bronsið með bestu mótsstigin.
Skákstjórar voru Helgi Ólafsson og Lenka Ptácníková en þau nutu aðstoðar og ráðgjafar Páls
Sigurðssonar.
Meistaramót Skákskólans 2020 stóð fyrir dyrum í lok maí en því var slegið á frest vegna
COVID-19 faraldursins. Rætt hefur verið um að steypa saman stigahærri keppnisflokknum
við Unglingameistaramót Íslands en Meistaramót skólans verður haldið seinni part þessa árs.
Dagsetningar munu liggja fyrir síðar.
EM ungmenna í Bratislava
Íslendingar áttu 14 keppendur í sex aldursflokkum pilta og stúlkna á EM ungmenna sem fram
fór í Bratislava í Slóvakíu í byrjun ágúst. Æfingar stóðu yfir sumarmánuðina og sá Helgi
Ólafsson um þær og var jafnframt fararstjóri og þjálfari í ferðinni ásamt Ingvari Þ.
Jóhannessyni. Vignir Vatnar Stefánsson stóð sig best íslensku keppendanna, hlaut 6 vinninga
af 9 mögulegum.
Ólympíumót 16 ára og yngri
Skólastjóri hefur verið hvatamaður þess að við Ísland sendi lið á Ólympíumót 16 ára og
yngri. Æfingar fyrir mótið 2019 hófust sl. haust og voru í umsjón Helga Ólafssonar og Daða
Ómarssonar, sem fór utan með hópnum sem liðsstjóri. Við gátum stillt upp sterku og nokkuð
reynslumiklu liði: Vignir Vatnar Stefánsson, Stephan Briem, Alexander Oliver Mai, Benedikt
Briem og Batel Goitom. Rétt áður en mótið hófst var heilmikið vopnaskak við landamæri

Tyrklands sem skapaði ákveðna óvissu um þátttöku Íslands en úr því leystist. Mótið fór svo
fram við góðar aðstæður í Corum í Tyrklandi um mánaðamótin október/nóvember. Eins og
haustið 2018 var Íslands eitt af fáum liðum úr V-Evrópu en þátttökuliðin voru 48 talsins.
Íslenska liðið hafnaði í 31. sæti.
Haust- og vetrarönn 2019 og 2020
Almennir flokkar Skákskólans hafa starfað í húsakynnum skólans í Faxafeni og einnig hafa
kennarar við skólann starfað reglulega í Stúkunni á Kópavogsvelli. Skákstjóri Skákskólans
hefur átt gott samstarf við Skákdeild Blika og þá einkum þá Halldór Grétar Einarsson og
nýjan formann, Kristófer Gautason. Sá síðarnefndi hefur séð um kennslu fyrir yngstu
nemendur Skákskólans en honum til halds og trausts hefur verið Leifur Þorsteinsson.
Opna mótið í Prag – landsliðshópur kvenna
Skáksamband Íslands valdi hóp kvenna sem stefndi að þátttöku á Ólympíuskákmótinu í
Rússlandi á þessi ári. Ráðinn var liðsstjóri fyrir hópinn, Áskell Örn Kárason. Nú liggur fyrir
að Ólympíumótinu var frestað til næsta árs. En í janúar fór hópur kvenna til keppni á Opna
Prag-mótinu. Með í för voru einnig synir Lenku Ptácníkovu, Adam og Jósef, sem báðir náðu
frábærum árangri í sínum keppnisflokkum. Helgi Ólafsson var fenginn til að taka að sér
þjálfun og fararstjórn. Þátttakendur voru Lenka Ptácníková, Guðlaug Þorsteinsdóttir, Jóhanna
Björg Jóhannsdóttir, Lisseth Acevedo, Hrund Hauksdóttir, Tinna Kristín Finnbogadóttir og
Sigríður Björg Helgadóttir. Ferðin var öll hin ánægjulegasta og árangur góður.
Tvöfaldur sigur á NM í skólaskák
Þriðja árið í röð unnu Íslendingar tvenn gullverðlaun af fimm mögulegum á
Norðurlandamótinu í skólaskák sem fram fór í Fredericia í Danmörku um miðjan febrúar.
Hilmir Freyr Heimisson varð Norðurlandameistari í A-flokki og Vignir Vanar Stefánsson í Bflokki.
Helgi Ólafsson og Kristófer Gautason voru fararstjórar og þjálfarar í Danmörku.
Jóhanna Björg með skákkennslu fyrir stúlkur
Jóhanna Björg Jóhannsdóttir hefur haft yfirumsjón með skákkennslu fyrir stúlkur í Stúkunni á
vegum Skákskóla Íslands sl. haust og á vetrarönn. Það hefur gengið mjög vel og er mikill
fengur að starfi hennar.
Skákkennsla á Selfossi
Skákskóli Íslands hefur verið með reglulega skákkennslu á Selfossi bæði á haust- og
vetrarönn undanfarin ár. Þátttaka er alltaf góð og hefur heldur verið að aukast. Kennslan fór
fram í Fischer-setri alla laugardaga í haust og vetur. Helgi Ólafsson sá um kennslu í
samvinnu við Aldísi Sigfúsdóttur.

Fullorðinsnámskeið
Skákskólinn stóð fyrir fullorðinsnámskeiði sem hófst seinni partinn í febrúar. Þátttaka var
afar góð en þegar COVID-19 faraldurinn brast á var ákveðið að láta staðar numið.
Aðalkennari var Helgi Ólafsson. Við stefnum að því að byrja aftur næsta haust.
Skákennsla á netinu
Þegar COVID-19 braust út með fullum þunga í mars sl. færðist kennsla skólans, ýmis Arenamót og þess háttar yfir á netið. Kennsla á Zoom gekk vel en auðvitað söknuðu allir þess að
hittast og eiga góðar stundir saman.
Úrtakshópur 16–25 ára
Helgi Ólafsson var ráðinn þjálfari ungmennahóps sem skipaður er bestu skákmönnum Íslands
á aldrinum 16-25 ára. Fyrirlestraröð sem fram fór á Zoom var vel sótt og margir héldu fróðleg
erindi. Má þar nefna Jóhann Hjartarson, Margeir Pétursson, Hannes Hlífar Stefánsson,
Hjörvar Stein Grétarsson og gríska stórmeistarinn Stelios Halkias. Halldór Grétar Einarsson
var öflugur liðsmaður þessa starfs.
Einkatímar – þjálfun
Fjölmargir nemendur skólans njóta einkakennslu auk þess sem skólinn hefur tekið að sér
þjálfun fyrir einstaka viðburði. Skólastjóri Skákskólans vill beina því til aðildarfélaga SÍ að
skólinn er ávallt reiðubúinn til samstarfs á öllum sviðum skákkennslu og skákþjálfunar.
Helgi Ólafsson, skólastjóri Skákskóla Íslands.

Ýmis starfsemi
Heimasíða SÍ
Heimasíða SÍ hefur verið efld á árinu. Skak.is tekin í gegn og heimasíða Skáksambands efld.
Sérheimasíður settar upp fyrir Skákþing Íslands og Íslandsmót skákfélaga. Það er Tómas
Veigar Sigurðarson sem á mestan þátt í þessari endurhönnun.

Félagagrunnur SÍ
SÍ hefur endurbætt félagagrunn sinn sem mun taka við Keppendaskránni. Í félagagrunninum
eru allar nýjustu upplýsingar um skákmenn og t.d. eru þar skákstig endurnýjuð mánaðarlega.

Fréttabréf SÍ
SÍ hefur síðan árið 2012 gefið út rafrænt fréttabréf. Fréttabréfið er sent út í tölvupósti til
skákáhugamanna og birt á vefsíðu sambandsins. Fréttabréfið hefur komið óreglulega út
undanfarið en hefur verið notað til þess að minna á stærstu viðburði.

Skák í skóla
Inntak verkefnisins liðinn vetur snerist um að heimsækja sem flesta skóla og kynna
skáklistina fyrir ungum nemendum ásamt því að efla skóla og starfsfólk þeirra til þess að
halda úti skákstarfi/skákkennslu.
Skáksambandið fór á síðasta skólaári í heimsóknir víða um land. Voru móttökur góðar.
Heimsóknirnar voru skipulagðar þannig að nemendum var kennt í nokkrar kennslustundir á
meðan kennarar/stjórnendur fylgdust með. Þannig náðist að kynna skák fyrir nemendum og á
sama tíma kynna hvernig kenna mætti skák. Í kjölfar kennslustunda var sest niður með þeim
kennurum/stjórnendum sem hafa staðið að skákkennslu/skákstarfi í viðkomandi skóla eða
stefna á það og farið yfir hvaða atriði skipta máli þegar kemur að því að skipuleggja
skákkennslu/skákstarf. Töfl voru afhent, námsefni kynnt og farið yfir hvaða skákviðburðum
utan skólans væri stefnt að á svæðinu og væru í boði á landsvísu svo sem Skákdagurinn,
svæðamót og Íslandsmót.
Í mars sl. breyttust aðstæður verulega þegar heimsóknir utanaðkomandi í skóla vegna
COVID-19 voru ekki lengur mögulegar. Hreinlega hætti einn skóli við heimsókn daginn áður

eftir að Kristófer Gautason var þegar kominn í landshlutann og búinn að fara í eina heimsókn.
Þurfti þá að breyta um kúrs. Skákhreyfingin efldi mjög skákstarfsemi á netinu á tímum
samkomubanns. Má þar nefna að aukið var við kennsluefni á kennsluvef Skáksambandsins
skakkennsla.is og mikill kraftur var settur í netskákmót, m.a. haldin svæðisbundin mót fyrir
grunnskólanemendur. Netsóknin gekk vel og þátttaka mikil.
Jesper Hall, sem vakið hefur athygli fyrir skákkennslu, kom til landsins í haust í kringum
skákhátíðina á Selfoss í gegnum verkefnið Skák í skóla. Hann hafði hér námskeið fyrir
skákkennara sem sló í gegn. Nálgun hans gengur að gera skákkennslu fyrir fjöldann – minna
út á afreksþjálfun. Hann hefur náð miklum árangri með sín verkefni á Svíþjóð og í Noregi.
Skáksambandið stefnir að því taka upp þráðinn komandi skólaár. Heimsækja þá skóla sem til
stóð að heimsækja í vor og bæta við fleirum. Inntak heimasóknanna verður hið sama; kynna
skák fyrir nemendum en um leið auka möguleika skóla og styðja þá við að standa fyrir
skákkennslu/skákstarfi. Skákviðburðir á netinu sönnuðu gildi sitt í því að virkja
grunnskólanemendur óháð búsetu og munu halda áfram.
Horft er til þess að leggja áherslu á að bæta aðgang nemenda á landsbyggðinni að
skákviðburðum. Skáksambandið hefur síðustu ár staðið fyrir Suðurlandsmóti
grunnskólasveita, sem hefur gefist vel. Stefnt var á að halda það mót í vor sem og að halda
svæðisbundin mót á Norðurlandi og Snæfellsnesi. Stefnt er að þessum mótum í haust ásamt
því að skoða möguleika og tilefni til að halda fleiri svæðisbundin mót. Slíkt mótahald og
viðburðir á hverju svæði fyrir sig eru afar mikilvægir og svo að þeir megi blómstra til lengri
tíma er stefnt að því að virkja og styðja heimamenn á hverjum stað í mótshaldinu svo að
þekking og kunnátta á skákviðburðahaldi dreifist um landið og staðir/svæði geti staðið á
sjálfbæran hátt fyrir skákstarfi.
Stefnt er að stofnun taflfélags í uppsveitum Árnessýslu í kringum mikið og gott skákstarf
Árna Þórs Hilmarssonar, kennara í Flúðaskóla.
Stefán Bergsson

Skákframtíðin
Skáksamband Íslands, í samstarfi við Skákskóla Íslands, fór vorið 2019 af stað með verkefnið
Skákframtíðin.
Markmið verkefnisins var að hlúa að ungu afreksfólki í skák og byggja upp framtíðarlandslið
Íslands. Styrktarsjóður Sigtryggs Sigurðssonar glímukappa studdi afar myndarlega við
verkefnið. Björn Ívar Karlsson var umsjónarmaður verkefnisins. Ásamt honum sáu úkraínsku
stórmeistararnir Oleksandr Sulypa og Adrian Mikhalchishin um þjálfun nemenda.
Skákframtíðin byggði á svipuðu verkefni frá Póllandi sem Sulypa og Mikhalchishin komu að.
Það skilaði miklum árangri þar því nokkrir úr þeim hópi komust í framhaldinu í landslið
Póllands sem hefur staðið sig vel á undanförnum Ólympíuskákmótum.
Þegar lagt var af stað með Skákframtíðina var 18 einstaklingum boðið að taka þátt. Var farið
eftir virkni og skákstigum að mestu leyti og var hópnum svo skipt eftir aldri og getu í tvo
hópa, 11 eldri/sterkari og 7 yngri/veikari. Mætti hópurinn svo í æfingabúðir með Oleksandr

Sulypa og Birni Ívari í mars 2019 í húsnæði Skákskóla Íslands. Í framhaldinu var farið af stað
með kennslustundir og fyrirlestra á Skype, sem voru 2-3 sinnum í mánuði, 1,5-2
klukkustundir í senn. Nemendur sem sóttu tímana gátu verið heima fyrir framan tölvu eða
jafnvel fylgst með og tekið þátt í gegnum spjaldtölvu eða síma þegar þeir voru að heiman.
Oleksandr og Adrian sáu að mestu leyti um kennsluna ásamt Birni Ívari, sem í flestum
tilfellum var í því hlutverki að túlka og leiðbeina nemendum eftir því sem við átti. Áherslan í
kennslunni var að mestu „að læra af klassíkinni“ (e. To learn from the classics) þar sem
skákir gömlu meistaranna voru rannsakaðar ásamt því að farið var í taktískar æfingar og
endatöfl. Reynsla erlendu þjálfaranna nýtist vel í þeirri kennslu. Minni áhersla var á
byrjanafræði og utanbókarlærdóm. Ásamt þessu fengu nemendur send heimaverkefni tvisvar
í mánuði sem jafnan voru 15 stöður í einu. Var ætlast til þess að nemendur sendu úrlausnir
sínar með leikjaröðum og rökstuðningi til Björns Ívars, sem fór yfir lausnirnar og sendi
nemendum rétt svör og leiðréttingar í kjölfarið til baka.
Við upphaf verkefnisins var lagt upp með að hópurinn færi saman í æfingaferð, jafnvel
erlendis, með þjálfurunum. Áhugi á slíkri ferð var takmarkaður meðal foreldra og nemenda
og var slíkri ferð því frestað á þeim tímapunkti.
Um þátttökuna í verkefninu í heild er það að segja að þegar leið á haustið dró úr virkni
nemenda svo að um helmingur þeirra tók þátt. Meiri áhugi var meðal yngri nemenda hópsins.
Í október 2019 hittist hópurinn aftur undir handleiðslu Björns Ívars og Oleksandr Sulypa í
húsnæði Skákskólans. Var ákveðið að bjóða fleiri nemendum til þátttöku og stækka hópinn.
Miklar kröfur voru gerðar til nemenda eftir forskrift sovéska skákskólans. Tæplega 20
áhugasamir nemendur sóttu námskeiðið. Heil helgi fór í æfingar og tóku nemendur virkan
þátt í þeim.
Í framhaldi af námskeiðinu þótti áhugi nemenda á frekari æfingum og vinnu í kringum
Skákframtíðina minni en vonast var til og var því sú ákvörðun tekin að frekari grundvöllur
fyrir verkefninu væri ekki til staðar.
Af þessu öllu má kannski draga ákveðin lærdóm fyrir íslenska skákhreyfingu. Svo virtist sem
stór hluti eldri hóps efnilegustu skákmanna okkar hafi ekki verið tilbúinn að leggja á sig þá
vinnu sem erlendu þjálfararnir ætluðust til af þeim. Fjarþjálfun með þessum hætti reynir
mikið á sjálfsnám og einstaklingsvinnu og það er nokkuð sem ungir skákmenn á Íslandi eru
öllu jöfnu ekki vanir. Sú hindrun sem tungumálið setti reyndist sumum einnig erfið.
Verkefnið var þó ekki unnið til einskis. Það var mjög lærdómsríkt fyrir þátttakendur að
kynnast þeim vinnubrögðum sem tíðkast erlendis og um leið forvitnilegt fyrir okkar fólk að
sjá hvað þarf að leggja mikla vinnu á sig til þess að geta keppt á sama stalli og þeir bestu í
heiminum.
Björn Ívar Karlsson

Alþjóðlegir áfangar
Vignir Vatnar Stefánsson náði áfanga að alþjóðlegum meistaratitli á alþjóðlegu móti í
Ravensdale á Írlandi.

Skákdagurinn

Skákdagurinn var haldinn hátíðlegur á afmælisdegi Friðriks Ólafssonar, 26. janúar 2020.
Ýmsir viðburðir voru haldir í kringum Skákdaginn. Hæst bar athöfn í félagsheimili TR á
sjálfan afmælisdaginn þar sem stytta af Friðriki var afhjúpuð. Það var Skáksögufélag Íslands
sem stóð fyrir og afhenti TR styttuna að gjöf í tilefni 120 ára afmæli félagsins í ár.
Sjá nánar: https://skak.is/2020/01/27/brjostmynd-af-fridriki-afhjupud/

Innlend mót
Kórónuveiran setti svip sinn á mótahald Skáksambandsins á fyrri hluta ársins 2020. Hefur
þurft að fresta og aflýsa viðburðum. Hér er farið yfir viðburði á vegum Skáksambands
Íslands á starfsárinu 2019-20.

Skákþing Íslands – Opna Íslandsmótið í skák 2019 – Guðmundur
Arason Memorial

Mótið var haldið í Hofi á Akureyri 25. júní 2020 í tilefni 100 ára afmælis Skákfélags
Akureyrar. Alls tóku 59 skákmenn þátt í mótinu.
Hannes Hlífar Stefánsson varð Íslandsmeistari, Lenka Ptácníková varð Íslandsmeistari
kvenna og Vignir Vatnar Stefánsson varð unglingameistari Íslands (u22).

Ivan Sokolov sigraði hins vegar á mótinu. Hannes Hlífar varð í 2.-3. sæti ásamt Tiger
Hillarp Persson. Bragi Þorfinnsson og Héðinn Steingrímsson urðu næstir íslenskra
keppenda.
Jóhanna Björg Jóhannsdóttir varð önnur á Íslandsmóti kvenna og Tinna Kristín
Finnbogadóttir þriðja.
Símon Þórhallsson varð annar á unglingameistaramóti Íslands og Pétur Pálmi Harðarson
þriðji.
Lokastöðu Icelandic Open má finna á Chess-Results.
Skákfélag Akureyrar hélt mótið í samvinnu við SÍ. Áskell Örn Kárason bar hitann og
þungann af mótshaldinu og á mikið hrós skilið. Kristján Örn Elíasson var yfirdómari
mótsins en auk hans sáu Sigurður Arnarson, Rúnar Sigurpálsson, Andri Freyr
Björgvinsson og Jakob Þór Kristjánsson um dómgæslu.
Nánar á skak.is: https://skak.is/skaksamband/2019/06/02/hannes-islandsmeistari-ithrettanda-sinn/

Skákþing Íslands 2020 – landsliðs- og áskorendaflokkur
Mótið var fyrirhugað í Sveinatungu í Garðabæ 28. mars – 5. apríl en var frestað vegna
COVID-19. Stefnt er að því að halda mótið 22.-30. ágúst ef aðstæður leyfa.

Íslandsmót kvenna 2020

Mótið fór fram 27. febrúar – 3. mars við glæsilegar aðstæður í Sveinatungu í Garðabæ. Lenka
Ptácníková varð Íslandsmeistari kvenna. Lisseth Acevedo Mendez varð önnur. Hrund
Hauksdóttir, Guðlaug Þorsteinsdóttir og Jóhanna Björg Jóhannsdóttir urðu í 3.-5. sæti. Hrund
fékk bronsið eftir oddastigaútreikning.
Lokastöðuna má finna á Chess-Results.
Batel Goitom Haile vann sigur í áskorendaflokki kvenna og ávann sér keppnisrétt í
landsliðsflokki að ári. Guðrún Fanney Briem varð önnur og Iðunn Helgadóttir þriðja.
Lokastöðuna má finna á Chess-Results.

Það var Taflfélag Garðabæjar, undir forystu Sindra Guðjónssonar, sem stóð að mótshaldinu í
samvinnu við SÍ og gerði það með miklum sóma. Yfirdómari mótsins var Páll Sigurðsson.
Nánar á skak.is: https://skak.is/2020/03/04/lenka-islandsmeistari-kvenna-i-tolfta-sinn/

Íslandsmót skákfélaga 2019-20

Íslandsmót skákfélaga var eitt margra móta sem urðu fórnarlömb COVID-19. Fyrri hluti
mótsins fór fram í Rimaskóla 3.-6. október 2019. Síðari hlutinn var fyrirhugaður á
Selfossi 19.-21. mars en þurfti að fresta vegna COVID-19. Stefnt er að því að klára hann í
október 2020 ef aðstæður leyfa.
Víkingaklúbburinn er í forystu í fyrstu deild, SSON er í öðru sæti og Huginn í því þriðja.
Skákdeild KR er efst í 1. deild, b-sveit Skákfélaga Akureyrar í öðru sæti og Taflfélag
Vestmannaeyja í því þriðja.
B-sveit Breiðabliks, Bolungarvíkur og Reykjaness er í efsta sæti í þriðju deild,
Skáksamband Austurlands í öðru sæti og Skákgengið í því þriðja.
B-sveit SSON er efst í fjórðu deild, b-sveit Taflfélags Vestmannaeyja í öðru sæti og
Huginn-c í því þriðja.

Nánar á Chess-Results.
Ingibjörg Edda Birgisdóttir var yfirdómari í fyrri hlutanum. Auk hennar sáu Kristján Örn
Elíasson, Hallfríður Sigurðardóttir, Ólafur S. Ásgrímsson og Bragi Kristjánsson um
skákstjórn.
Nánar á skak.is: https://skak.is/2019/10/06/vikingaklubburinn-med-tveggja-vinningaforskot-i-halfleik/

Íslandsmót unglingasveita 2019

Íslandsmót unglingasveita var haldið í Garðaskóla í Garðabæ 7. desember 2019. Taflfélag
Reykjavíkur vann sigur í mótinu. Skákdeild Breiðabliks varð í öðru sæti og b-sveit sama
félags í því þriðja.
Sigursveit Íslandsmeistara Taflfélags Reykjavíkur skipuðu:
1. Batel Goitom Haile 4½ af 7
2. Benedikt Þórisson 6½ af 7
3. Kristján Dagur Jónsson 6 v. af 7
4. Ingvar Wu Skarphéðinsson 7 v. af 7
Liðsstjóri var Daði Ómarsson.
Breiðablik vann keppni b- og e-liða en TR vann keppni c- og d-liða.
Borðaverðlaun hlutu:
1. Benedikt Briem, Breiðabliki, 7 v. af 7
2. Benedikt Þórisson, TR-a, og Jón Louie Thoroddsen, TR-e, 6½ af 7
3. Kristján Dagur Jónsson, TR-a og Þorsteinn F. Þorsteinsson, Breiðabliki-b, 6 v. af 7
4. Ingvar Wu Skarphéðinsson, TR-a 7
Lokastaðan er á Chess-Results.
Mótshaldið var í öruggum höndum Taflfélags Garðabæjar. Mótsstjórar voru Sindri
Guðjónsson og Bjarnsteinn Þórisson. Skákstjóri var Páll Sigurðsson.
Nánar á skak.is: https://skak.is/2019/12/11/taflfelag-reykjavikur-islandsmeistariunglingasveita/

Friðriksmót Landsbankans – Íslandsmótið í hraðskák 2019

Friðriksmót Landsbankans – Íslandsmótið í hraðskák fór fram í Landsbankanum,
Austurstræti 11, 14. desember 2019.
Mótið var í senn sterkt, skemmtilegt og afar spennandi. Svo fór að Jón Viktor
Gunnarsson og Helgi Áss Grétarsson komu fyrstir í mark. Jón Viktor hafði hins vegar betur
eftir oddastigaútreikning og Íslandsmeistaratitillinn var hans. Síðast fagnaði hann þeim titli
árið 2010. Það er merkileg staðreynd að á síðustu 9 árum hafa átta manns unnið titilinn.
Aðeins Jón Viktor og Jóhann Hjartarson hafa unnið hann tvisvar á síðustu 10 árum.
Hjörvar Steinn Grétarsson varð í 3.-4. sæti ásamt Símoni Þórhallssyni sem átti frábært
mót og vann m.a. Hjörvar í lokaumferðinni og gerði jafntefli við Jón Viktor í þeirri
næstsíðustu. Þröstur Þórhallsson fékk fimmta sætið eftir oddastigaútreikning en fimm efstu
sætin gáfu verðlaun.
•

Efsti maður með 2.001-2.200 skákstig: Ólafur B. Þórsson

•

Efsti maður með 2.000 stig eða minna: Arnar Milutin Heiðarsson

•

Efsta konan: Lenka Ptácníková

•

Efsti strákur 16 ára og yngri (2003 eða síðar): Vignir Vatnar Stefánsson

•

Efsta stúlka 16 ára og yngri (2003 eða síðar): Batel Goitom Haile

•

Efsti skákmaður 65 eða eldri (1954 eða fyrr): Bragi Halldórsson

•

Útdreginn heppinn keppandi: Björgvin Kristbergsson

Tefldar voru 13 umferðir með umhugsunartímanum 3+2.
Lokastaðan á Chess-Results.
Skákstjórar voru Gunnar Björnsson, Ólafur S. Ásgrímsson og Jon Olav Fivelstad.
Nánar á skak.is: https://skak.is/skaksamband/2019/12/15/jon-viktor-islandsmeistari-ihradskak-eftir-sigur-a-fridriksmoti-landsbankans/

Íslandsmótið í atskák 2019

Íslandsmótið í atskák 2019 fór fram 30. desember. Mótið var að þessu sinni í umsjón
Taflfélags Reykjavíkur en Skáksamband Íslands lagði fram verðlaunafé mótsins – alls
120.000 kr. Mótið var sterkt, en meðal keppenda voru tveir stórmeistarar og þrír alþjóðlegir
meistarar. Alls tóku 46 keppendur þátt í mótinu.

Mótið var æsispennandi og svo fór að þrír keppendur komu efstir og jafnir í mark með 7½
vinning í 9 skákum. Það voru Guðmundur Kjartansson, Þröstur Þórhallsson og Hjörvar
Steinn Grétarsson.
Guðmundur hafði titilinn eftir oddastigaútreikning, Þröstur varð annar og Hjörvar þriðji.
Skákstjóri var Ríkharður Sveinsson, formaður TR, en helsti frumkvöðull að því að TR héldi
mótið var Gauti Páll Jónsson, varaformaður TR, vararitari SÍ og mikill áhugamaður um
atskák.
Lokastöðuna má finna á Chess-Results.
Nánar á skak.is: https://skak.is/2020/01/07/gudmundur-kjartansson-islandsmeistari-i-atskak2019/

Íslandsmót ungmenna 2019

Íslandsmót ungmenna (u8-u16) fór fram 16. nóvember 2019 í Breiðabliksstúkunni. Keppt var
í fimm aldursflokkum og krýndir níu Íslandsmeistarar – efsti strákur og efsta stelpa í öllum
flokkunum fimm (nema U16 stúlkur þar sem engin tók þátt). Mótinu var skipt í tvennt þannig
að eldri flokkarnir (U16, U14 og U12) mættu um morguninn kl. 10 og yngri flokkarnir (U10
og U8) mættu kl. 14.
Mótið fór fram í stúkunni við Kópavogsvöll á tveim hæðum og var í umsjón Skákdeildar
Breiðabliks. Tefldar voru sjö umferðir með umhugsunartíma 10 mín. + 5 sek. fyrir hádegi og
7 mín. + 3 sek. eftir hádegi. Alls tóku 75 ungmenni þátt og er það svipuð þátttaka og
undanfarin ár.
U16 ára piltar
Íslandsmeistari Stephan Briem Skákdeild Breiðabliks
1. Stephan Briem Breiðabliki 6½ vinningur
2. Ásgeir Valur Kjartansson TR 2 vinningar
U14 ára piltar
Íslandsmeistari Benedikt Briem Skákdeild Breiðabliks
1. Benedikt Briem Breiðabliki 6 vinningar
2. Örn Alexandersson Breiðabliki 5½ vinningur
3. Benedikt Þórisson TR 4 vinningar
U14 ára stúlkur
Íslandsmeistari Telma Ósk Bergþórsdóttir
U12 ára drengir
Íslandsmeistari Gunnar Erik Guðmundsson Skákdeild Breiðabliks
1. Gunnar Erik Guðmundsson Breiðabliki 7 vinningar

2. Adam Omarsson TR 5 vinningar
3. Ingvar Wu Skarphéðinsson 4½ vinningur
U12 ára stúlkur
Íslandsmeistari Batel Goitom TR
1. Batel Goitom TR 5½ vinningur
2. Iðunn Helgadóttir TR 5 vinningar
3. Katrín María Jónsdóttir 4 vinningar
U10 ára strákar
Íslandsmeistari Einar Dagur Brynjarsson Víkingaklúbbnum
1. Einar Dagur Brynjarsson Víkingaklúbbnum 6 vinningar
2. Mikael Bjarki Heiðarsson Breiðabliki 6 vinningar
3. Bjartur Þórisson TR 5½ vinningur
U10 ára stelpur
Íslandsmeistari Guðrún Fanney Briem Skákdeild Breiðabliks
1. Guðrún Fanney Briem Breiðabliki 4½ vinningur
2. Þórhildur Helgadóttir 3½ vinningur
3. Nikola Klimaszewska 3 vinningar
U8 ára strákar
Íslandsmeistari Arnar Freyr Orrason Skákdeild Breiðabliks
1. Arnar Freyr Orrason Breiðabliki 6 vinningar
2. Birkir Hallmundarson Breiðabliki 5 vinningar
3. Lemuel Goitom TR 5 vinningar

U8 ára stelpur
Íslandsmeistari Emilía Embla B. Berglindardóttir
1. Emilía Embla B. Berglindardóttir 5 vinningar
2. Wihbet Goitom TR 4 vinningar
3. Karen Antonía Heiðarsdóttir 3 vinningar
Skákstjórar voru Kristófer Gautason og Halldór Grétar Einarsson. Þeim til aðstoðar
voru Birkir Karl Sigurðsson og foreldrar úr Skákdeild Breiðabliks.
Birkir Jón Jónsson, formaður bæjarráðs Kópavogs, afhenti verðlaun og lék fyrstu leikina í
yngstu flokkunum.
Skákdeild Breiðabliks vill þakka öllum keppendum fyrir þátttökuna og foreldrum og gestum
fyrir heimsóknina í Kópavoginn. Einnig öllum fyrirtækjum sem styrktu okkur til að gera
mótið sem glæsilegast.
Lokastöður má finna á Chess-Results

Íslandsmót barnaskólasveita 2019, 1.-3. bekkur

Lindaskóli vann öruggan sigur á Íslandsmóti barnaskólasveita, 1.-3. bekk, sem fram fór
föstudaginn 21. febrúar í Smáranum í Kópavogi.
Lindaskóli hafði mikla yfirburði á mótinu, en sveitin hlaut 31 vinning af 32 mögulegum!
Sveitina skipuðu:
1. Birkir Hallmundarson
2. Arnar Freyr Orrason
3. Engilbert Viðar Eyþórsson
4. Sigurður Páll Guðnýjarson
Liðsstjóri þeirra var Kristófer Gautason.
Rimaskóli varð í öðru sæti með 23½.

B-sveit Lindaskóla varð efst b-liða og í fimmta sæti í sjálfu aðalmótinu. Hörðuvallaskóli
varð efstur í keppni c-liða, Álfhólsskóli hafði sigurinn meðal d-sveita og esveit Lindaskóla varð efst e-liða.
Skáksamband Íslands hélt mótið í góðu samstarfi við Skákdeild Breiðabliks. Smáraskóli fær
þakkir fyrir að leyfa okkur að nota salinn undir skákmótið. Sérstakar þakkir fær Kristófer
Gautason fyrir aðstoð við undirbúning mótsins.
Skákstjórn önnuðust Gunnar Björnsson, Róbert Lagerman, Elvar Örn
Hjaltason og Arnar Ingi Njarðarson. Að undirbúningi mótsins komu einnig Halldór
Grétar Einarsson, Helgi Ólafsson og Alexander Gautason.
Lokastöðuna má finna á Chess-Results.

Íslandsmót barnaskólasveita 2020, 4.-7. bekkur

COVID-19 setti smá svip á mótið, sem var frestað með skömmum fyrirvara frá 14. mars til
23. maí vegna samkomutakmarkana.
Mótið fór fram í Rimaskóla 23. maí 2020 og vakti heimsathygli. Hér virðist hafa átt sér stað
fyrsti stóra mótið í gjörvöllum heiminum eftir samkomutakmarkanir.

Það var óneitanlega tilhlökkun í Rimaskóla á mótsstað þegar fyrsta stóra skákmótið fór fram
eftir að COVID-herlegheitin riðu yfir heimsbyggðina. Íslandsmót barnaskólasveita (1-7.
bekkur) fór þá fram en alls mættu 26 sveitir til leiks að þessu sinni. Þátttakan var að þessu
sinni takmörkuð við a- og b-sveitir og foreldrar gátu ekki fylgt börnum sínum á skákstað
vegna samkomutakmarkana.
Krakkarnir komu til leiks fullir tilhlökkunar og skemmtileg tilþrif sáust á mörgum borðum.
Úr varð eitt mest spennandi Íslandsmót barnaskólasveita í manna minnum!
Það kom til úrslitaviðureignar á milli Landakotsskóla og Vatnsendaskóla um
Íslandsmeistaratitilinn og réttinn til að taka þátt í Norðurlandamóti barnaskólasveita.
Skemmst er frá því að segja að Vatnsendaskóli var mun sterkari í úrslitaviðureigninni og
vann 3-1 og 3-1 og því alls 6-2 í þessari tvöföldu úrslitaviðureign.
Skáksveit Vatnsendaskóla skipuðu:
1. Mikael Bjarki Heiðarsson 5/8 v.
2. Tómas Möller 4/7
3. Arnar Logi Kjartansson 6/7 v.
4. Jóhann Helgi Hreinsson 6/6 v.
5. Guðmundur Orri Sveinbjörnsson 4/4
Liðsstjóri var Kristófer Gautason.
Landsbyggðarverðlaunin komu í hlut liðs Brekkuskóla, sem kom til leiks alla leið frá
Akureyri, en önnur og þriðju verðlaun komu bæði í hlut Flúðaskóla, a- og b-sveitar.

Borðaverðlaun hlutu:
1) Matthías Björgvin Kjartansson, Landakotsskóla, 8 v. af 8
2) Arnar Freyr Orrason, Lindaskóla, 8 v. af 8
3) Arnar Logi Kjartansson, Vatnsendaskóla 6 v. af 7
4) Jóhann Helgi Hreinsson, Vatnsendaskóla, 6 v. af 6
Nánari úrslit má finna á chess-results.
Sjá nánar á skak.is: https://skak.is/2020/05/23/vatnsendaskoli-islandsmeistaribarnaskolasveita-arid-2020/
Skákstjórar voru Gunnar Björnsson, Ingibjörg Edda Birgisdóttir, Kristján Örn Elíasson og
Róbert Lagerman.

Íslandsmót grunnskólasveita 2020

Mótið fór fram í Rimaskóla, 24. maí 2020 eftir að hafa verið frestað vegna COVID-19.

Ölduselsskóli kom, sá og sigraði á Íslandsmóti grunnskólasveita (1.-10. bekkur), en 22 sveitir
tóku þátt og börðust um titilinn. Þannig lauk glæsilegri og skemmtilegri skákhelgi, en
deginum fyrr fór fram Íslandsmót barnaskólasveita (1.-7. bekkur).
Í stuttu máli varð spennan á grunnskólamótinu aldrei í líkingu við æsispennuna sem varð á
barnaskólamótinu. Ölduselsskóli fór vel af stað og bætti bara í forskotið jafnt og þétt þegar
leið á mótið og var í raun nánast búinn að tryggja sigurinn fyrir lokaumferðina þegar liðið
hafði fjögurra vinninga forystu. Á endanum munaði fimm vinningum og sigurinn var
öruggur.
Sigursveit Ölduselsskóla skipuðu:
1. Óskar Víkingur Davíðsson 5/7 v.
2. Stefán Orri Davíðsson 7/7 v.
3. Baltasar Máni Wedholm Gunnarsson 6/7 v.
4. Birgir Logi Steinþórsson 5½/7 v.
Liðsstjóri var Björn Ívar Karlsson. Sigurinn var væntanlega kærkominn, þar sem
Hörðuvallaskóli hefur ráðið lögum og lofum undanfarin ár. Það verður gaman fyrir þessa
stráka að spreyta sig á Norðurlandamótinu.
Borðaverðlaun
1) Óskar Víkingur Davíðsson 5 v. af 7
2) Stefán Orri Davíðsson 7 v. af 7
3) Baltasar Máni Wedholm Gunnarsson 6 v. af 7
4) Birgir Logi Steinþórsson 5½ v. af 7

Skákstjórar voru Gunnar Björnsson, Ingibjörg Edda Birgisdóttir, Kristján Örn Elíasson og
Róbert Lagerman.

Íslandsmót grunnskólasveita 2020, stúlknaflokkur

Íslandsmót grunnskóla í stúlknaflokki var haldið í Rimaskóla laugardaginn 25. janúar 2020.
Rimaskóli nýtti sér heimavöllinn vel og vann sigur í tveim flokkum af þrem, þ.e. í 3.-5. bekk
og 6.-10. bekk. Álfhólsskóli vann sigur í 1.-2. bekk.
1.-2. bekkur
Álfhólsskóli vann sigur. Hlaut 12 vinninga af 16 mögulegum. Smáraskóli varð í öðru sæti
með 10 vinninga og Háteigsskóli í því þriðja.

Sveit Íslandsmeistara Álfhólsskóla skipuðu: Hildur Helgadóttir, Þórunn Lilja Óðinsdóttir,
Stefanía Bryndís Axelsdóttir og Heiða Margrét Sigurðardóttir. Liðsstjóri var Lenka
Ptácníková.
Lokastöðuna má nálgast á Chess-Results.
Nánar á skak.is: https://skak.is/skaksamband/2020/01/28/rimaskoli-og-alfholsskolarislandsmeistarar-stulknasveita/
3.-5. bekkur
Rimaskóli vann öruggan sigur með 15 vinninga af 16 mögulegum. Hörðuvallaskóli varð í
öðru sæti með 9½ vinning og Álfhólsskóli í því þriðja með 9 vinninga.
Sveit Rimaskóla skipuðu Nikola Klimaszewska, Heiðdís Diljá Hjartardóttir, María Lena
Óskarsdóttir og Emilía Embla B. Berglindardóttir. Liðsstjóri var Baldvin Einarsson.
Lokastöðuna má nálgast á Chess-Results.
6.-10. bekkur
Rimaskóli og Salaskóli börðust um sigurinn og svo fór að Rimaskóli hlaut 9 vinninga af 16
mögulegum en Salaskóli hlaut 7 vinninga.
Sveit Rimaskóla skipuðu Embla Sólrún Jóhannesardóttir, Sara Sólveig Lis, Emilía
Andradóttir og Sóley Kría Helgadóttir. Liðsstjóri var Helgi Árnason.
Lokastöðuna má finna á Chess-Results.
Skákstjórar voru Kristján Örn Elíasson, Sigríður Björg Helgadóttir og Tinna Kristín
Finnbogadóttir.
Nánari upplýsingar.

Landsmótið í skólaskák 2020
Landsmótið í skólaskák var eitt fjöldamargra móta sem urðu fyrir áhrifum af kórónuveirunni.
Mótið, sem fram fór 21. maí, fór í fyrsta sinn fram á netinu og krýndir voru bæði
landsmótsmeistarar og kjördæmameistarar í skólaskák. 63 keppendur voru með og þar af
margir sterkustu skákkrakkar landsins á grunnskólaaldri. Tefldar voru níu umferðir í einum
flokki með tímamörkunum 10 2.

Sigurvegari í yngri flokki og efstur á mótinu öllu var Matthías Björgvin Kjartansson,
Landakotsskóla, með sjö og hálfan vinning af níu mögulegum. Sigur Matthíasar er einkar
glæsilegur í ljósi þess að hann missti niður einn vinning vegna sambandsleysis við chess.com
snemma á mótinu. Í öðru sæti var Gunnar Erik Guðmundsson, Salaskóla og í þriðja sæti
varð Adam Omarsson, Háteigsskóla. Báðir hlutu þeir 7 vinninga.

Sigurvegari í eldri flokki var Kristján Dagur Jónsson, Langholtsskóla, í öðru sæti
var Benedikt Þórisson, Austurbæjarskóla, og þriðji Arnar Valsson, Vættaskóla.
Lokastöðuna og allar skákir mótsins má finna á Chess.com.
Fyrir sigurinn hljóta þeir Matthías Björgvin og Kristján Dagur ferðastyrk á skákmót að
verðmæti 50.000 kr. Styrkinn má nota á skákmót innanlands eða erlendis. Munu þeir einnig
fá til varðveislu í eitt ár Riddarana sem margir af sterkustu skákmönnum landsins varðveittu á
sínum yngri árum.
Kjördæmameistarar, yngri og eldri flokkar:
Reykjavík
•

Kristján Dagur Jónsson, Langholtsskóla (eldri)

•

Matthías Björgvin Kjartansson, Landakotsskóla (yngri)

Reykjanes
•

Gunnar Erik Guðmundsson, Salaskóla (yngri)

•

Þorsteinn Jakob Freyr Þorsteinsson, Álfhólsskóla (eldri)

Suðurland
•

Magnús Tryggvi Birgisson, Vallaskóla (yngri)

•

Þrándur Ingvarsson, Flúðaskóla (eldri)

Norðurland eystra
•

Markús Orri Óskarsson, Síðuskóla (yngri)

Vesturland
•

Bjartmar Áki Sigvaldason, Grunnskóla Borgarfjarðar (eldri)

Austurland
•

Orri Páll Pálsson, Eskifjarðarskóla (yngri)

•

Benedikt Arnfinnsson, Nesskóla (eldri)

Vestfirðir
•

Björn Viktor Gústavsson, Bíldudalsskóla (eldri)

Íslandsmót öldunga 2019

Íslandsmót öldunga fór fram með nýju sniði dagana 5.-22. september 2019. Síðustu ár hafði
mótið verið haldið sem atskákmót á vegum Riddarans og Ása í samstarfi við SÍ. Kallað var
eftir kappskákmóti og varð Skáksambandið við því. Þátttakan varð þó töluvert minni en
vonast var eftir. Tíu skákmenn tóku þátt.
Björgvin Víglundsson (2.188) varð Íslandsmeistari öldunga, 65 ára og eldri. Björgvin hlaut
4½ vinning í 6 skákum og var taplaus. Júlíus Friðjónsson varð í 2.-3. sæti ásamt Áskeli Erni
Kárasyni. Júlíus fékk silfrið eftir stigaútreikning.
Veitt voru þrjú verðlaun fyrir bestan árangur. Bragi Halldórsson hlaut verðlaun í flokki 70+.
Björgvin var reyndar efstur í þeim flokki en fékk ekki fleiri verðlaun! Jón Kristinsson fékk
verðlaun fyrir bestan árangur í flokki 75 ára og eldri og Páll G. Jónsson, aldursforseti
mótsins, fékk verðlaun fyrir bestan árangur 80 ára og eldri.
Þessi tilraun að halda sér kappskákmót fyrir 65 ára og eldri tókst afar vel. Mótið var sterkt en
hafði gjarnan mátt vera fjölmennara. Það hefur lítil hefð verið fyrir lengri skákum hjá eldri
borgurum en þeir hafa því meira verið fyrir styttri skákirnar. Framhald hlýtur á verða á þessu
mótahaldi. Kannski þarf að slípa fyrirkomulagið.

Kristján Örn Elíasson stóð vaktina sem skákstjóri að langmestu leyti. Róbert Lagerman
kom einnig að skákstjórn.
Lokastöðuna má finna á Chess-Results.
Nánar á skak.is: https://skak.is/2019/09/23/bjorgvin-viglundsson-islandsmeistari-oldunga/

Íslandsmótið í atskák 65 og eldri 2020
Var frestað vorið 2020 vegna COVID-19. Ekki liggur fyrir dagsetning á mótinu.

Íslandsmótið í Fischer-slembiskák 2019
Íslandsmeistaramótið í Fischer-slembiskák (Fischer Random) fór fram 23. nóvember 2019 á
Hótel Selfossi. Mótið var hluti af Ísey Skyr Skákhátíðinni. Fischer-slembiskák er alveg eins
og venjuleg skák með þeim breytingum þó að dregið er um upphafsstöðu mannanna á fyrstu
reitaröð bak við peðin. 960 möguleikar eru á slíkum uppröðunum og því er greinin stundum
kölluð „Chess 960“ jöfnum höndum við Fischer-slembiskák.
Mótshaldið var alfarið á vegum SSON en Skáksambandið styrkti skákhátíðina um 250.000
kr.
Frídagur var á Heimsmeistaramótinu og nokkrir af erlendu keppendunum þar tóku þátt í
mótinu. Tefldar voru 9 umferðir eftir svissneska kerfinu og tímamörkin voru 12+3, þ.e. 12
mínútur á skákina og 3 sekúndur í viðbótartíma á hvern leik. Alls voru keppendur 29 talsins.
Stórmeistararnir Rafael Leitao og Mikhail Antipov urðu efstir og jafnir með 7½ í 9 skákum.
Ahmed Adly og Jón Viktor Gunnarsson urðu jafnir í 3.-4. sæti með 6½ vinning og varð Jón
þar með Íslandsmeistari í Fischer-slembiskák.
Jón Viktor er líklega eini Íslendingurinn sem hefur orðið Íslandsmeistari í hraðskák, atskák,
kappskák, Fischer-slembiskák og svo má bæta við óformlegum titli í „Heili og hönd“ við
þessa súpu! Sannarlega glæsilega gert hjá Jóni!
Vignir Vatnar varð Íslandsmeistari unglinga í Fischer-slembiskák

Lenka Ptácníková varð Íslandsmeistara kvenna í Fischer-slembiskák
Guðlaug Þorsteinsdóttir varð Íslandsmeistari skákmanna sem komnir eru á viskualdurinn
(50+). Mótið á Chess-Results
Nánar á Skak.is: https://skak.is/2019/11/25/jon-viktor-islandsmeistari-i-fischer-slembiskakleitao-sigurvegari-motsins/

Reykjavíkurskákmótið 2020
Reykjavíkurskákmótið 2020 átti að fara fram í Hörpu 16.-24. apríl. Mótinu var aflýst á árinu
2020.
Reykjavíkurskákmótið 2021 er fyrirhugað í Hörpu 7.-18. apríl 2021. Mótið verður að öllum
líkindum jafnframt EM einstaklinga í skák.

Netskák
Í kjölfar COVID-faraldursins varð algjör sprenging í skákstarfi á netinu. Skáksambandið stóð
fyrir mótum flesta daga vikunnar. Var þeim afskaplega vel tekið og urðu vel sótt. Meðal
annars voru skákviðburðir í raunheimum speglaðir og má þar nefna mánudagsæfingar KR og
þriðjudagsmót TR sem fram fóru á Chess.com
Hér er stiklað á stóru yfir stærstu netviðburðina sem Skáksambandið stóð fyrir á kórónutímum í mars-maí 2020.

Íslandsmótið í netskák 2020 – BRIM-mótið
Íslandsmótið í netskák – BRIM-mótið fór fram 29. apríl 2019 á Chess.com-skákþjóninum.
Mótið var gríðarlega vel sótt og jafnframt sterkt. 120 keppendur tóku þátt í mótinu og þar á
meðal voru 8 stórmeistarar. Langsterkasta og fjölmennasta íslenska netmót

sögunnar. Hjörvar Steinn Grétarsson vann sigur á Vigni Vatnari Stefánssyni í
úrslitaeinvígi.
Fyrst voru tefldar 9 umferðir eftir svissneska kerfinu. Átta efstu komust í úrslitakeppnina.
Röð efstu manna varð sem hér segir.
1. IM Guðmundur Kjartansson 8 v.
2. FM Vignir Vatnar Stefánsson 8 v.
3. GM Bragi Þorfinnsson 7 v.
4. GM Hannes Hlífar Stefánsson 7 v.
5. GM Hjörvar Steinn Grétarsson 7 v.
6. FM Róbert Lagerman 7 v.
7. GM Jóhann Hjartarson 6,5 v.
8. IM Áskell Örn Kárason 6,5 v.
9. GM Héðinn Steingrímsson 6,5 v.
10. GM Helgi Ólafsson 6,5 v.
11. Stephan Briem 6,5 v.
Lokastaðan og allar skákir mótsins
Úrslitakeppnin hófst svo í framhaldinu. Þar voru tefldar tvær 3+2 skákir og svo bráðabani þar
sem hvítur hafði 5 mínútur gegn 4 mínútum svarts en svörtum dugði jafntefli.
Átta manna úrslit
•

Guðmundur Kjartansson – Áskell Örn Kárason 2-1

•

Vignir Vatnar Stefánsson – Jóhann Hjartarson 2-1

•

Bragi Þorfinnsson – Róbert Lagerman 0-2

•

Hannes Hlífar Stefánsson – Hjörvar Steinn Grétarsson 0-2

Undanúrslit
•

Guðmundur Kjartansson – Hjörvar Steinn Grétarsson 0-2

•

Vignir Vatnar Stefánsson – Róbert Lagerman 2-0

Úrslit
•

Hjörvar Steinn Grétarsson – Vignir Vatnar Stefánsson 1½-½

Hjörvar var vel að sigrinum kominn. Hann var reyndar hætt kominn í undankeppninni og um
tíma voru líkur á að hann kæmist ekki áfram. Hann sýndi svo sitt rétta andlit í
úrslitakeppninni.
Mótsstjórn var í höndum Gunnars Björnssonar, Tómasar Veigar Sigurðarsonar, Omars
Salama og Ingvars Þór Jóhannessonar. Ingvar Þór sá um beina útsendingu frá mótinu ásamt
Birni Ívari Karlssyni sem var stórskemmtileg!
Íslandsmótið í netskák er elsta landsmót í sögunni. Það var Taflfélagið Hellir sem hélt mótið
lengst af. Halldór Grétar Einarsson var helsti frumkvöðull mótshaldsins í árdaga mótsins.
Síðar tók Skákfélagið Huginn við keflinu. Síðustu ár hefur Tómas Veigar borið þungann af
mótshaldinu. Þetta er fyrsta skipti sem Skáksambandið er mótshaldari mótsins.
Brim fær þakkir fyrir góðan stuðning við mótshaldið.
Nánar á skak.is: https://skak.is/2020/04/30/hjorvar-steinn-islandsmeistari-i-netskak-eftirsigur-a-brim-motinu/

Skólanetskákmót Íslands
Skólanetskákmót Íslands fór fram í fyrsta skipti á þessu skákári. Upphaflega áttu mótin að
vera alls níu og vera eitt á mánuði september-maí. Við COVID-19 var ákveðið að breyta
þessu og voru mótin haldin vikulega frá 15. mars til 10. maí.
Alls voru mótin sextán í vetur og þeir sem náðu bestum árangri kepptu um tvo ferðavinninga
að verðmæti 50.000 kr. fyrir bestan árangur í mótaröðinni. Í þeim potti kepptu allir saman.
Fyrri ferðavinningurinn var fyrir bestan árangur í tólf bestu mótunum (dregið ef margir verða
jafnir að stigum) og sá seinni fyrir bestan árangur í fimm bestu mótunum (dregið ef margir
verða jafnir að stigum). Einungis var hægt að vinna einn ferðavinning.

Gefin voru mótaraðarstig í hverju móti þannig að efsti maður í hverjum bekk hlaut 12 stig,
annar maður 10, sá þriðji 8, fjórði 7 og svo áfram niður uns sá tíundi hlaut 1 stig.
12-bestu mótin:
Þar komu tveir jafnir í mark með fullu húsi 12 sinnum 12 stig
Birkir Hallmundarson

Lindaskóli

2. bekk

Benedikt Þórisson

Austurbæjarskóli

8. bekk

Dregið var um vinninginn og kom hann í hlut Birkis Hallmundarsonar úr Lindaskóla.
5-bestu mótin
Þar komu ellefu jöfn í mark með fullt hús, 5 sinnum 12 stig
1

Birkir Hallmundarson

Lindaskóli

2. bekk

Birkir13

2

Benedikt Þórisson

Austurbæjarskóli

8. bekk

bolti17

3

Arnar Freyr Orrason

Lindaskóli

3. bekk

ArnarFreyrOrrason

4

Sæþór Ingi Sæmundarson

Grunnskóla Vestmannaeyja

6. bekk

sismaster

5

Gunnar Erik Guðmundsson

Salaskóli

7. bekk

GunnarErik

6

Batel Goitom Haile

Hólabrekkuskóli

7. bekk

BatelG

7

Kristján Ingi Smárason

Þýskaland

6. bekk

ingi1807

8

Lemuel Goitom

Hólabrekkuskóli

1. bekk

Lumi444

9

Matthías Björgvin Kjartansson

Landakotsskóli

5. bekk

MBK9

10

Róbert Dennis Solomon

Hlíðaskóli

9. bekk

bookisgood

11

Ragna María Sverrisdóttir

Hagaskóli

9. bekk

Ragna16

Dregið var um vinninginn og kom hann í hlut Rögnu Maríu Sverrisdóttur úr Hagaskóla.
Það var Halldór Grétar Einarsson sem var mótsstjóri. Honum til aðstoðar var Tómas Veigar
Sigurðarson.
Lokastaðan í mótaröðinni
Nánar á skak.is: https://skak.is/2020/05/10/gunnar-erik-vann-lokamot-skolanetskakmotsislands/

Íslandsmótið í netkappskák
Íslandsmótið í netkappskák var afleiðing af COVID-19 eins og svo margt annað. Mótið var
haldið á Chess.com dagana 7.-13. apríl 2020. Þátttaka var afar góð en 37 keppendur tóku þátt.
Guðmundur Gíslason varð fyrsti Íslandsmeistarinn í netskappskák. Í 2.-4. sæti urðu Páll
Snædal Andrason, Vignir Vatnar Stefánsson og Lenka Ptácníková. Páll fékk silfrið eftir
oddastigaútreikning og Vignir Vatnar fékk bronsið.
Lokastaðan á ChessResults
Íslandsmeistari kvenna
Lenka Ptácníková Hugin
Unglingameistari Íslands
Vignir Vatnar Stefánsson Breiðablik, Bolungarvík & Reykjanes

Íslandsmeistari 65+
Ögmundur Kristinsson Taflfélagi Reykjavíkur
Íslandsmeistari 50+
Guðmundur Stefán Gíslason Breiðablik, Bolungarvík & Reykjanes
Íslandsmeistari áhugamanna (undir 2.000 Elo)
Páll Snædal Andrason Taflfélagi Vestmannaeyja
Íslandsmeistari nýliða (undir 1.600 Elo)
Hjálmar Sigvaldason Vinaskákfélaginu
Íslandsmeistari U14
Benedikt Þórisson Taflfélagi Reykjavíkur
Íslandsmeistari U14 stúlkur
Arna Dögg Kristinsdóttir Skákfélagi Akureyrar
Íslandsmeistari U12
Mikael Bjarki Heiðarsson Breiðablik, Bolungarvík & Reykjanes
Íslandsmeistari U12 stúlkur
Guðrún Fanney Briem Breiðablik, Bolungarvík & Reykjanes
Íslandsmeistari U10
Arnar Freyr Orrason Breiðablik, Bolungarvík & Reykjanes
Íslandsmeistari U8
Birkir Hallmundarson Breiðablik, Bolungarvík & Reykjanes
Eftir hverja umferð eru allar skákir sendar til skönnunar hjá prófessor Kenneth Regan sem er
sérfræðingur FIDE í að meta skákir út frá því hvort skákmaðurinn hefur sjálfur verið að tefla
eða fengið utanaðkomandi aðstoð. Niðurstöður voru þær að allt hefði farið vel fram.
Halldór Grétar Einarsson stóð fyrir skákmótinu og sá um mótsstjórn.
Heimasíða mótsins og skákir mótsins

Norðurlandamótið í netskák 2020
Norðurlandamóti skákfélaga fór fram á Chess.com dagana 9.-13. apríl 2020. Keppnin var
haldin að frumkvæði Skáksambands Íslands og er óhætt að segja að hún hafi slegið í gegn.
Alls tóku 67 sveitir þátt og þar á meðal 16 íslenskar sveitir frá 13 innlendum félögum.

Skákfélag Selfoss og nágrennis (SSON) vann sigur á mótinu eftir spennandi
baráttu. Víkingaklúbburinn varð í öðru sæti og norska félagið Oslo Schakselskap
(OSS) varð í þriðja sæti. Vert er að benda á frábæran árangur Skákfélags Akureyrar sem
endaði í 3.-5. sæti (fjórða sæti á oddastigum).
Lokastaðan í heild sinni
Arnar E. Gunnarsson stóð sig afar vel í fyrstu keppni sinni fyrir SSON, en hann hlaut 10
vinninga af 10 mögulegum. Andrey Epishenko hlaut 11 vinninga í 12 skákum. Auk þeirra
skipuðu lið Norðurlandameistaranna þeir Anton Demschenko, Mikhal Antipov, Semyon
Lomasov, Bragi Þorfinnsson, Dagur Arngrímsson, Artem Galaktionov og Róbert
Lagerman. Oddgeir Ottesen var liðsstjóri.
Skáksamband Íslands stóð fyrir mótshaldinu í samvinnu við hin norrænu skáksamböndin og
Chess.com.
Gunnar Björnsson var mótsstjóri, Omar Salama var skák- og pörunarstjóri en maður
páskahelgarinnar var Tómas Veigar Sigurðarson sem hélt um flestöll tæknimál
páskahelgarinnar og leysti þau öll með gríðarlegum sóma.
Mótið vakti mikla athygli hérlendis og komst meðal annars tvívegis í fréttatíma RÚV.
Nánar á skak.is: https://skak.is/2020/04/13/skakfelag-selfoss-og-nagrennisnordurlandameistari-skakfelaga/

Nethraðskákkeppni skákklúbba
Nethraðskákkeppni skákklúbba fór fram á Lichess 18. apríl – 16. maí 2020. Keppnin var ekki
hin formlega „Hraðskákkeppni taflfélaga“. Þessi keppni er ný og var skipulögð til þess að
bjóða upp á skemmtilegar nýjungar í mótaþurrð vorsins.
Keppnin um meistaratitilinn var gríðarlega hörð og spennandi, en á tímabili munaði aðeins 3
stigum á TR og SA í heildarkeppninni. Taflfélag Reykjavíkur, sem leiddi mótið frá upphafi,
stóð að lokum uppi sem sigurvegari. Liðið tefldi af miklu öryggi í keppninni, enda skipað
miklum reynsluboltum í bland við unga og upprennandi meistara, endaði með 64 stig
(nákvæmt!), 9 stigum á undan næsta liði. Taflfélag Reykjavíkur er því Nethraðskákmeistari
skákklúbba þetta vorið!
Skáksamband Breiðabliks, Bolungarvíkur og Reykjaness varð í öðru sæti og Skákfélag
Akureyrar í því þriðja.
Nánar á skak.is: https://skak.is/2020/05/19/taflfelag-reykjavikur-er-nethradskakmeistariskakklubba/

Skákmót og landskeppnir erlendis
Norðurlandamót
Norðurlandamótið í skák 2019

Norðurlandamótið í skák í opnum flokki, kvennaflokki og öldungaflokki fór fram í Sarpsborg
í Noregi 21.-27. júní 2019.
Stórmeistarinn Helgi Áss Grétarsson endaði í sjöunda sæti í opna flokknum..
Norski stórmeistarann Frode Urkedal vann öruggan sigur á mótinu, en hann hlaut 8
vinninga. Annar varð landi hans og kollegi úr stórmeistarastétt, Benjamin Arvola
Notkecich.
Lenka Ptácníková varð í öðru sæti á Norðurlandamóti kvenna sem teflt var inni í opna
flokknum. Lenka hlaut 4 vinninga. Norðurlandameistari kvenna varð norska
skákkonan Sheila Barth Sahl. Aðeins fimm skákkonur tóku þátt og athygli vakti að aðeins
voru skákkonur frá Noregi og Íslandi.

Baldvin Þorláksson, sem búsettur er í Noregi, tefldi á Norðurlandamóti öldunga og endaði
með 4 vinninga. Norðurlandameistari í flokki 65 ára og eldri varð norski FIDEmeistarann Jarl H. Ulrichsen. Svíinn Kristian Eirksson (2.111) varð Norðurlandameistari
50 ára og eldri.
•

Heimasíða mótsins.

•

TournamentService

Nánar á skak.is: https://skak.is/2019/06/28/helgi-ass-endadi-i-sjounda-saeti-a-nm-urkedalnordurlandameistari/
Norðurlandamót ungmenna 2020 (Norðurlandamótið í skólaskák)

Norðurlandamót ungmenna fór fram í Fredericia í Danmörku dagana 14.-16. febrúar 2020.
Hæst bar auðvitað að Hilmir Freyr Heimisson (u20) og Vignir Vatnar Stefánsson (u17)
urðu Norðurlandameistarar ungmenna.

Ísland varð í þriðja sæti í landskeppninni með 32 vinninga af 60 mögulegum. Norðmenn
unnu. Af 10 íslenskum keppendum hækkuðu sjö íslenskir skákmenn á stigum.
A-flokkur (u20)
1. FM Hilmir Freyr Heimisson (2.250) 5 v.
3.-7. CM Bárður Örn Birkisson (2.186) 3½ v.
B-flokkur (u17)
1. FM Vignir Vatnar Stefánsson (2.323) 4½ v.
4.-5. Stephan Briem (2.197) 3½ v.
C-flokkur (u15)
8.-10. Benedikt Briem (1.841) 2½ v.
11. Benedikt Þórisson (1.653) 1 v.
D-flokkur (u13)
6.-7. Gunnar Erik Guðmundsson (1.770) 3½ v.
8. Ingvar Wu Skarphéðinsson (1.484) 3 v.
E-flokkur (u11)
8. Guðrún Fanney Briem (1.209) 3 v.
9. Einar Dagur Brynjarsson (1.121) 2½ v.
Fararstjórar voru Helgi Ólafsson og Kristófer Gautason.
Nánar á skak.is: https://skak.is/2020/02/17/fin-frammistada-a-nordurlandamoti-ungmenna/
Norðurlandamót grunn- og barnaskólasveita 2019

Norðurlandamót grunn- og barnaskólasveita 2019 fór fram dagana 6.-8. september í
Stokkhólmi í Svíþjóð.
Skáksveit Hörðuvallaskóla í eldri flokki vann öruggan sigur. Yfirburðir Hörðuvallaskóla voru
algjörir, en sveitin hlaut 19 vinninga af 20 mögulegum!
Sveitina skipuðu:
Vignir Vatnar Stefánsson, Stephan Briem, Arnar Heiðarsson, Sverrir Hákonarson og Óskar
Hákonarson.
Lokastaðan
Sveit Hörðuvallaskóla í yngri flokki endaði í 3. sæti með 10½ vinning. Prýðileg frammistaða!
Sveitina skipuðu Benedikt Briem, Guðrún Fanney Briem, Hilmir Óli Viggósson, Grétar
Jóhann Jóhannsson, Snorri Sveinn Lund og Guðmundur Reynir Róbertsson.

Lokstaðan
Liðsstjóri var Gunnar Finnsson.
Nánar á skak.is: https://skak.is/2019/09/08/horduvallaskoli-nordurlandameistari-i-eldriflokki-brons-i-yngri-flokki/
Norðurlandamót stúlkna 2020
Norðurlandamóti stúlkna sem átti að fara fram í Bergen í apríl 2020 var aflýst í ár vegna
COVID-19.

Evrópumót
Evrópumót landsliða 2019

Evrópumót landsliða fór fram í Batumi í Georgíu 24. október – 2. nóvember 2019. Ísland
sendi lið í opnum flokki.
Íslenska liðið endaði í 31. sæti af 40 liðum en fyrir fram var íslenska liðinu raðað í 33. sæti.
Árangur íslensku liðsmannanna var sem hér segir:

Liðsstjóri var Ingvar Þór Jóhannesson
Ekki var sent lið í kvennaflokki en þess í stað var kvennalandsliðið styrkt af SÍ til að taka þátt
í alþjóðlegu móti í Prag sem fjallað er um annars staðar hér í ársskýrslunni.
Nánar á skak.is: https://skak.is/2019/11/02/sigur-i-lokaumferdinni-a-em-landslida-russaevropumeistarar-i-badum-flokkum/
Evrópumót ungmenna 2019

EM ungmenna fór fram í Bratislava í Slóvakíu 2.-10. ágúst 2019. Tefldar voru 9 umferðir í
heilum 16 flokkum og voru keppendur alls yfir 1.300. Ísland átti 14 keppendur á mótinu.

Vignir Vatnar Stefánsson (u16) fékk flesta vinninga íslensku krakkanna með 6
samtals. Hilmir Freyr Heimisson (u18), Stephan Briem (u16), Benedikt Briem (u14) og Batel
Goitom Haile (u12) fengu 4½ vinning.
Árangur íslenska keppendanna

Fararstjórar og þjálfarar krakkanna voru Ingvar Þór Jóhannesson og Helgi Ólafsson. Kann
Skáksambandið þeim bestu þakkir fyrir afar góð störf.
Nánar á skak.is: https://skak.is/2019/08/13/em-ungmenna-i-bratislava-lokapistill-ogsamantekt-lidsstjora/

Heimsmeistaramót
Ólympíuskákmót 16 ára og yngri 2019

Ísland tók þátt í Ólympíuskákmóti 16 ára og yngri sem fram fór 29. október – 5. nóvember
2019 í Corum í Tyrklandi.
Liðið endaði í 31. sæti af 48 liðum. Fyrir fram var íslenska liðinu raðað í 27. sæti miðað við
skákstig.
Fimm keppendur eru í hverju liði og í hverju liði skal vera a.m.k. ein stúlka.
Árangur íslensku keppendanna varð sem hér segir:

Liðsstjóri og þjálfari krakkanna var Daði Ómarsson.
Nánar um mótið á skak.is: https://skak.is/2019/11/05/tap-gegn-slovakiu-i-lokaumferdinni/
HM öldungasveita 2020

Íslenskt lið tók þátt í HM öldungasveita sem fram fór í Prag 6.-12. mars 2020. COVID-19
setti svip sinn á mótið eins og svo margt annað þetta starfsárið. Mótið var stytt um tvær
umferðir með skömmum fyrirvara en þá höfðu þegar margar sveitir hætt þátttöku á mótinu
vegna ástandsins.
Íslenska liðið stóð sig afar vel og endaði í 2.-4 sæti en hlaut 4. sætið eftir oddastigaútreikning.
Fyrir fram var íslenska liðið það sjötta stigahæsta.

Árangur íslensku liðsmannanna var sem hér segir:

Liðsstjóri og varamaður var Ágúst Sindri Karlsson.
Nánar á skak.is: https://skak.is/2020/03/13/hm-oldungasveita-lauk-skyndilega-islenska-lididendadi-i-2-4-saeti/
HM öldunga 2020

HM öldunga fór fram í Búkarest í Rúmeníu 12.-23. nóvember 2019. Alþjóðlegu meistararnir
Áskell Örn Kárason og Sævar Bjarnason tóku þátt. Báðir tefldu þeir í flokki skákmanna 65
ára og eldri.
Áskell fékk 7 vinninga í 11 skákum og endaði í 20. sæti af 192 keppendum. Sævar Bjarnason
hlaut 5½ og endaði í 109. sæti.
Nánar á skak.is: https://skak.is/2019/11/26/askell-endadi-med-7-vinninga/

Önnur mót
Íslendingar tefldu mikið erlendis á liðnu ári en hér er látið duga að fara yfir þau mót sem eru
Norðurlanda-, Evrópu- eða heimsmeistaramót. Þó með einni undantekningu, að fjallað verður
um þátttöku íslenskra skákkvenna á Prag Open sem styrkt var af Skáksambandi Íslands.
Ákveðið var að fara á það mót frekar en senda kvennalið á EM landsliða.
Opna Prag-mótið 2020

Opna Prag-mótið fór fram 10.-17. janúar 2020. Sjö fulltrúar kvennalandsliðsins tóku þátt og
stóðu sig vel. Lenka Ptácníková hlaut 5 vinninga, Guðlaug Þorsteinsdóttir og Jóhanna Björg

Jóhannsdóttir hlutu 4½ vinning, Lisseth Acevedo Mendez og Hrund Hauksdóttir fengu 4
vinninga, Tinna Kristín Finnbogadóttir 3½ vinning og Sigríður Björg Helgadóttir 3 vinninga.

Helgi Ólafsson var þjálfari hópsins í Tékklandi, en mótið var hluti af undirbúningi
stelpnanna fyrir ólympíuskákmótið sem átti að fara fram í ágúst 2020 en hefur verið aflýst.
Það er ljóst samt að þær búa að þessari reynslu!
Nánar um mótið á skak.is: https://skak.is/2020/01/18/god-frammistada-kvennalandslidsins-iprag/

Viðaukar
Forsetar Skáksambands Íslands
Ari Guðmundsson
Pétur Zóphóníasson
Björn Halldórsson
Elías Ó. Guðmundsson
Árni Snævarr
Aðalsteinn Halldórsson
Ólafur Friðriksson
Sigurður Jónsson
Ásgeir Þór Ásgeirsson
Guðmundur Arason
Gunnar Gunnarsson
Ingimar Jónsson
Þorsteinn Þorsteinsson
Þráinn Guðmundsson
Einar S. Einarsson
Jón Rögnvaldsson
Guðmundur G. Þórarinsson
Ágúst Sindri Karlsson
Áskell Örn Kárason
Hrannar B. Arnarsson
Stefán Baldursson
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
Björn Þorfinnsson
Gunnar Björnsson

(6)
(6)
(1)
(7)
(6)
(2)
(2)
(2)
(9)
(3)
(4)
(2)
(2)
(3)
(5)
(2)
(10)
(2)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
(11)

1925-26
1938-43
1944-46

1974-75

1976-80
1969-73

1933-36
1927-32
1937
1954
1949-51
1947-48
1952-53
1955-56
1957-65
1966-68
1982-84
1980-82
1984-86
1986-89
1989-90
1990-92
1992-97
1997-99
1999-2001
2001-03
2003-04
2004-08
2008-09
2009-20

Heiðursfélagar Skáksambands Íslands
Pétur Zóphóníasson
Ari Guðmundsson
Jón Sigurðsson
Baldur Möller
Guðmundur Arnlaugsson
Friðrik Ólafsson
Guðmundur Ágústsson
Ásmundur Ásgeirsson
Guðmundur Arason
Ásgeir Þór Ásgeirsson
Albert Sigurðsson
John W. Collins
Jóhann Þórir Jónsson
Þráinn Guðmundsson
Guðmundur G. Þórarinsson
Einar S. Einarsson
Ólafur H. Ólafsson
Ólafur Ásgrímsson
Gylfi Þórhallsson
Birgir Sigurðsson

1933
1965
1965
1965
1975
1975
1979
1981
1982
1982
1986
1986
1993
1998
1999
2000
2001
2006
2011
2013

Heiðursmerki
Skáksambands Íslands
Gullmerki:
Gunnar Eyjólfsson
Birna Norðdahl
Guðbjartur Guðmundsson
Sæmundur Pálsson

2001
2002
2002
2017

Silfurmerki
Bjarni Felixson
Jón Björnsson
Tómas Rasmus
Garðar Guðmundsson

2001
2001
2001
2002

Skákmeistarar Íslands 1913-2020
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

Pétur Zóphóníasson
Pétur Zóphóníasson
Pétur Zóphóníasson
Pétur Zóphóníasson
Pétur Zóphóníasson
Eggert Gilfer
Stefán Ólafsson
Eggert Gilfer
Stefán Ólafsson
Stefán Ólafsson
Frímann Ólafsson
Sigurður Jónsson
Eggert Gilfer
Sigurður Jónsson
Eggert Gilfer
Einar Þorvaldsson
Eggert Gilfer
Hannes Hafstein
Ásmundur Ásgeirsson
Jón Guðmundsson
Ásmundur Ásgeirsson
Ásmundur Ásgeirsson
Eggert Gilfer
Jón Guðmundsson
Jón Guðmundsson
Baldur Möller
Baldur Möller
Einar Þorvaldsson
Baldur Möller
Eggert Gilfer
Baldur Möller
Ásmundur Ásgeirsson
Ásmundur Ásgeirsson
Ásmundur Ásgeirsson
Baldur Möller
Baldur Möller
Guðmundur Arnlaugsson
Baldur Möller
Lárus Johnsen
Friðrik Ólafsson
Friðrik Ólafsson
Guðmundur S. Guðmundsson
Guðmundur S. Guðmundsson
Ingi R. Jóhannsson
Friðrik Ólafsson

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Björn Þorsteinsson
Guðmundur Sigurjónsson
Friðrik Ólafsson
Ólafur Magnússon
Jón Kristinsson
Guðmundur Sigurjónsson
Ólafur Magnússon
Jón Kristinsson
Björn Þorsteinsson
Haukur Angantýsson
Jón L. Árnason
Helgi Ólafsson
Ingvar Ásmundsson
Jóhann Hjartarson
Helgi Ólafsson
Jón L. Árnason
Hilmar Karlsson
Jóhann Hjartarson
Karl Þorsteins
Margeir Pétursson
Margeir Pétursson
Jón L. Árnason
Karl Þorsteins
Héðinn Steingrímsson
Helgi Ólafsson
Helgi Ólafsson
Helgi Ólafsson
Jóhann Hjartarson
Jóhann Hjartarson
Helgi Ólafsson
Jóhann Hjartarson
Hannes Hlífar Stefánsson
Hannes Hlífar Stefánsson
Jón Viktor Gunnarsson
Hannes Hlífar Stefánsson
Hannes Hlífar Stefánsson
Hannes Hlífar Stefánsson
Hannes Hlífar Stefánsson
Hannes Hlífar Stefánsson
Hannes Hlífar Stefánsson
Hannes Hlífar Stefánsson
Hannes Hlífar Stefánsson
Henrik Danielsen
Hannes Hlífar Stefánsson
Héðinn Steingrímsson

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

Ingi R. Jóhannsson
Ingi R. Jóhannsson
Freysteinn Þorbergsson
Friðrik Ólafsson
Friðrik Ólafsson
Ingi R. Jóhannsson
Helgi Ólafsson (eldri)
Guðmundur Sigurjónsson
Gunnar Gunnarsson

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Þröstur Þórhallsson
Hannes Hlífar Stefánsson
Guðmundur Kjartansson
Héðinn Steingrímsson
Jóhann Hjartarson
Guðmundur Kjartansson
Helgi Áss Grétarsson
Hannes Hlífar Stefánsson
?????

Íslandsmeistarar kvenna 1975-2020
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Guðlaug Þorsteinsdóttir
Birna Norðdahl
Ólöf Þráinsdóttir
Ólöf Þráinsdóttir
Áslaug Kristinsdóttir
Birna Norðdahl
Sigurlaug Friðþjófsdóttir
Guðlaug Þorsteinsdóttir
Áslaug Kristinsdóttir
Ólöf Þráinsdóttir
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
Guðlaug Þorsteinsdóttir
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
Áslaug Kristinsdóttir
Ína Björg Árnadóttir
Anna Björg Þorgrímsdóttir
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Ingibjörg Edda Birgisdóttir
Ingibjörg Edda Birgisdóttir
Harpa Ingólfsdóttir
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
Guðlaug Þorsteinsdóttir
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir
Harpa Ingólfsdóttir
Guðlaug Þorsteinsdóttir
Lenka Ptácníková
Guðlaug Þorsteinsdóttir
Hallgerður H. Þorsteinsdóttir
Lenka Ptácníková
Lenka Ptácníková
Elsa María Kristínardóttir
Lenka Ptácníková
Lenka Ptácníková
Lenka Ptácníková
Lenka Ptácníková
Lenka Ptácníková
Lenka Ptácníková
Lenka Ptácníková
Lenka Ptácníková
Lenka Ptácníková

Íslandsmeistarar skákfélaga 1975-2020
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Taflfélag Reykjavíkur
Skákfélagið Mjölnir
Taflfélag Reykjavíkur
Taflfélag Reykjavíkur
Taflfélag Reykjavíkur
Taflfélag Reykjavíkur
Taflfélag Reykjavíkur
Taflfélag Reykjavíkur NV
Taflfélag Reykjavíkur NV
Taflfélag Reykjavíkur NV
Taflfélag Reykjavíkur NV
Taflfélag Reykjavíkur NV
Taflfélag Reykjavíkur NV
Taflfélag Reykjavíkur SA
Taflfélag Reykjavíkur SA
Taflfélag Reykjavíkur NV
Taflfélag Reykjavíkur SA
Taflfélag Garðabæjar
Taflfélag Reykjavíkur
Taflfélag Reykjavíkur
Taflfélag Reykjavíkur
Taflfélag Reykjavíkur
Taflfélag Reykjavíkur

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Taflfélag Reykjavíkur
Taflfélagið Hellir
Taflfélagið Hellir
Taflfélag Reykjavíkur
Skákfélagið Hrókurinn
Skákfélagið Hrókurinn
Skákfélagið Hrókurinn
Taflfélagið Hellir
Taflfélag Reykjavíkur
Taflfélagið Hellir
Taflfélag Reykjavíkur
Taflfélag Bolungarvíkur
Taflfélag Bolungarvíkur
Taflfélag Bolungarvíkur
Taflfélag Bolungarvíkur
Víkingaklúbburinn
Víkingaklúbburinn
Skákfélagið Huginn
Skákfélagið Huginn
Skákfélagið Huginn
Víkingaklúbburinn
Víkingaklúbburinn
?????

Hraðskákmeistarar Íslands 1945-2020
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Baldur Möller
Guðmundur Ágústsson
Guðmundur Ágústsson
Benóný Benediktsson
Guðjón M. Sigurðsson
Guðmundur S. Guðmundsson
Guðjón M. Sigurðsson
Friðrik Ólafsson
Benóný Benediktsson
Friðrik Ólafsson
Friðrik Ólafsson
Ingi R. Jóhannsson
Friðrik Ólafsson
Lárus Johnsen
Friðrik Ólafsson
Ingvar Ásmundsson
Ingi R. Jóhannsson
Ingi R. Jóhannsson
Friðrik Ólafsson
Björn Þorsteinsson
Guðmundur Pálmason
Björn Þorsteinsson
Trausti Björnsson
Björn Þorsteinsson
Guðmundur Sigurjónsson
Jóhann Örn Sigurjónsson
Friðrik Ólafsson
Magnús Sólmundarson
Guðmundur Sigurjónsson
Helgi Ólafsson
Ingvar Ásmundsson
Helgi Ólafsson
Helgi Ólafsson
Benedikt Jónasson
Helgi Ólafsson
Jóhann Hjartarson
Jóhann Hjartarson
Margeir Pétursson

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Jóhann Hjartarson
Arnór Björnsson
Jóhann Hjartarson
Halldór G. Einarsson
Þröstur Þórhallsson
Hannes Hlífar Stefánsson
Elvar Guðmundsson
Jóhann Hjartarson
Hannes Hlífar Stefánsson
Guðmundur Gíslason
Margeir Pétursson
Jóhann Hjartarson
Margeir Pétursson
Jón Viktor Gunnarsson
Þröstur Þórhallsson
Þröstur Þórhallsson
Sævar Bjarnason
Jón Viktor Gunnarsson
Jón Viktor Gunnarsson
Helgi Ólafsson
Magnús Örn Úlfarsson
Helgi Áss Grétarsson
Hannes Hlífar Stefánsson
Helgi Áss Grétarsson
Arnar Gunnarsson
Jón Viktor Gunnarsson
Arnar E. Gunnarsson
Jón Viktor Gunnarsson
Henrik Danielsen
Bragi Þorfinnsson
Helgi Ólafsson
Héðinn Steingrímsson
Þröstur Þórhallsson
Jóhann Hjartarson
Hannes Hlífar Stefánsson
Jóhann Hjartarson
Jón Viktor Gunnarsson
???

Atskákmeistarar Íslands 1988-2020
1988
1989
1990
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2018
2019
2020

Jón G. Viðarsson
Þröstur Þórhallsson
Þröstur Þórhallsson
Karl Þorsteins 1)
Margeir Pétursson
Margeir Pétursson
Hannes H. Stefánsson
Helgi Ólafsson
Helgi Ólafsson
Þröstur Þórhallsson
Helgi Áss Grétarsson
Helgi Ólafsson
Jóhann Hjartarson
Helgi Áss Grétarsson
Helgi Ólafsson
Jóhann Hjartarson
Jóhann Hjartarson
Arnar E. Gunnarsson
Björn Þorfinnsson
Arnar E. Gunnarsson
Arnar E. Gunnarsson
Hjörvar Steinn Grétarsson
Hjörvar Steinn Grétarsson
Arnar E Gunnarsson
Héðinn Steingrímsson
Helgi Ólafsson
Þröstur Þórhallsson
Jón Viktor Gunnarsson
Guðmundur Kjartansson
???????

1) Vegna breytts fyrirkomulags á keppninni falla ártölin 1991 og 2013 niður. Mótið féll niður
árið 2017.

Aðildarfélög Skáksambands Íslands
Félag/heimasíða
Hrókar alls fagnaðar

Forsvarsmaður/netfang Sími
Helgi Brynjarsson
845 8511

Kátu biskuparnir

Þórður Sveinsson

Skákdeild Fjölnis
Skákdeild Hauka

894
4888
Helgi Árnason
664 8320
Kristján Ómar Björnsson 695 5415

Skákdeild KR

Kristján Stefánsson

Skákfélag Akureyrar
Skákfélag eldri borgara (Æsir)
Skákfélag Íslands
Skákfélag Sauðárkróks

Áskell Örn Kárason
Garðar Guðmundsson
Kristján Örn Elíasson
Jón Arnljótsson
Ingimundur
Sigurmundsson

Skákfélag Selfoss og nágrennis
Skákfélag Siglufjarðar

Sigurður Ægisson

Skákfélagið Huginn

Jón Eggert Hallsson

Skákfélagið Ósk

Saga Kjartansdóttir

Skákgengið

Halldór Ingi Kárason

Skáksamband Austurlands

Guðmundur Ingvi
Jóhannsson

Skáksamband Breiðabliks, Bolungarvíkur og
Reykjaness
Taflfélag Blönduóss

Kristófer Gautason

896
4141
897 8055
893 1238
898 8822
865 3827
661 8642
899 1278
858 6642
690
7472
861 8817
895
9659
857 2531

Kári Kárason

Taflfélag Garðabæjar

Sindri Guðjónsson

Taflfélag Kópavogs
Taflfélag Reykjavíkur

Hlíðar Þór Hreinsson
Ríkharður Sveinsson

Taflfélag Snæfellsbæjar

Sigurður Scheving

Taflfélag Vestmannaeyja

Arnar Sigurmundsson

Víkingaklúbburinn

Gunnar Freyr Rúnarsson

Vinaskákfélagið

Róbert Lagerman

778
4749
861 2927
772 2990
863
9663
822 0351
862
9744
696 9658
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Skýrsla og áritun stjórnar og forseta
Skáksamband Íslands er landssamband íslenskra skákfélaga. Markmið sambandsins koma fram í skýringu 1.
Ársreikningur sambandsins fyrir árið 2019 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og er hann í meginatriðum gerður eftir sömu
aðferðum og árið áður.
Tap ársins nam 2,1 millj. kr. samanborið við hagnað að fjárhæð 1,7 millj. kr. árið áður. Heildareignir 31. desember 2019 námu 60,2
millj. kr. samanborið við 57,9 millj. kr. árið áður. Eigið fé árslok nam 49,1 millj. kr.
Í árslok 2019 voru virk aðildarfélög 25 talsins.
Að áliti stjórnar og forseta koma fram í ársreikningi þessum allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu
sambandsins í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun á árinu.
Stjórn og forseti Skáksambands Íslands staðfesta hér með ársreikning sambandsins fyrir árið 2019 með undirritun sinni.

Reykjavík, 10. júní 2020
Stjórn:

Forseti:

Skáksamband Íslands
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Áritun endurskoðanda

Til stjórnar og forseta Skáksambands Íslands
Áritun um endurskoðun ársreikningsins
Álit
Við höfum endurskoðað ársreikning Skáksambands Íslands („sambandsins") fyrir árið 2019. Ársreikningurinn hefur að
geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar
skýringar.
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu sambandsins 31. desember 2019 og afkomu
þess og breytingu á handbæru fé á árinu 2019, í samræmi við lög um ársreikninga.
Grundvöllur álits
Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt stöðlunum er lýst frekar
í kaflanum Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins í árituninni. Við erum óháð sambandinu í samræmi
við alþjóðlegar siðareglur fyrir endurskoðendur, International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics
for Professional Accountants (IESBA Code) og siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum uppfyllt aðrar
siðferðisskyldur okkar í samræmi við þær reglur og IESBA Code. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og
viðeigandi endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.
Ábyrgð stjórnar og forseta á ársreikningnum
Stjórn og forseti eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga og fyrir
því innra eftirliti sem þau telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem er án verulegra
annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.
Við gerð ársreikningsins ber stjórn og forseta að leggja mat á rekstrarhæfi sambandsins og upplýsa, eftir því sem við á,
um þætti er varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilanna við áframhaldandi rekstrarhæfi, nema þau ætli
annað hvort að leysa sambandið upp eða hætta starfsemi þess, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að gera það.

Stjórn og forseti skulu hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins.
Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins
Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu um hvort ársreikningurinn í heild sé án verulegra annmarka, hvort sem er
vegna sviksemi eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst
áreiðanleiki en ekki trygging fyrir því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni alltaf leiða í
ljós verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi. Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi eða mistaka og eru taldir
verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt gætu haft áhrif á efnahagslegar ákvarðanir sem notendur ársreikningsins taka
á grundvelli hans.
Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og viðhöfum
faglega gagnrýni. Að auki:
•

Greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða
mistaka, skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu og öflum
endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki
verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi
getur falið í sér samsæri, fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða að farið sé
framhjá innra eftirliti.

•

Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki til að veita álit á virkni innra eftirlits sambandsins.

•

Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu
viðeigandi.

Skáksamband Íslands
Ársreikningur 2019
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Áritun endurskoðanda, frh.:

•

Ályktum við um hvort notkun stjórnar og framkvæmdastjóra á forsendu reikningsskilanna um
rekstrarhæfi sé viðeigandi og metum, á grundvelli endurskoðunarinnar, hvort aðstæður séu til staðar sem
valdið gætu verulegum vafa um rekstrarhæfi sambandsins. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á
rekstrarhæfi ber okkur, í áritun okkar, að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins eða,
ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi, að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á
endurskoðunargögnum sem aflað er fram að dagsetningu áritunar okkar. Samt sem áður geta atburðir eða
aðstæður í framtíðinni gert sambandið órekstrarhæft.

•

Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum, og
hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.

Við upplýsum stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningar endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem upp
kunna að koma í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti.

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga
Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að
í skýrslu stjórnar sem fylgir þessum ársreikningi eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um
ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Reykjavík, 10. júní 2020
KA Endurskoðun sf.
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Rekstrarreikningur
Skýr.
Rekstrartekjur
Styrkir, mótsgjöld, aðildargjöld og aðrar tekjur ...................................................
4
Rekstrargjöld
Kostnaður móta .................................................................................................
Laun og launatengd gjöld ..................................................................................
Rekstur húsnæðis ..............................................................................................
Annar rekstrarkostnaður ....................................................................................
Afskriftir ..............................................................................................................

5
3
6
7
8

(Rekstrartap) -hagnaður fyrir fjármagnsliði ........................................................
Fjáreignatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur .........................................................................................................
Vaxtagjöld og bankakostnaður ..........................................................................

(Tap) hagnaður ársins ......................................................................................................
9
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2019

2018

64.511.592
64.511.592

59.739.037
59.739.037

41.711.621
12.383.753
2.829.486
8.425.927
249.838
65.600.625

30.667.712
15.427.853
4.059.460
6.785.507
333.118
57.273.650

(1.089.033)

2.465.387

14.388
(976.843)
(962.455)

0
(764.421)
(764.421)

(2.051.488)

1.700.966

6

Efnahagsreikningur
Eignir

Skýr.

31.12.2019

31.12.2018

8

57.250.000
749.515
57.999.515

53.050.000
999.353
54.049.353

1.874.182
304.460
67.785
2.246.427

3.776.507
0
32.294
3.808.801

60.245.942

57.858.154

49.129.365
49.129.365

46.980.853
46.980.853

7.025.294
331.199
3.760.084
11.116.577

6.895.564
380.263
3.601.474
10.877.301

60.245.942

57.858.154

Rekstrarfjármunir
Fasteignir ..........................................................................................................
Áhöld og tæki .....................................................................................................

Veltufjármunir
Skammtímakröfur og fyrirframgreiddur kostnaður .............................................
Birgðir ................................................................................................................
Handbært fé .......................................................................................................

2

Eignir samtals

Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Óráðstafað eigið fé og endurmat fasteignar ......................................................
9
Skammtímaskuldir
Yfirdráttarlán ......................................................................................................
Skuld við Skákskóla Íslands ...............................................................................
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir ......................................................

Eigið fé og skuldir samtals
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Yfirlit um sjóðstreymi ársins
Skýr.

2019

2018

(2.051.488)

1.700.966

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: ...................................................
Afskriftir ..........................................................................................................
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda ...................................................

249.838
1.707.411

333.118
(2.714.311)

Handbært fé til rekstrar

(94.239)

(680.227)

0
0

(284.752)
(284.752)

129.730

359.950

129.730

359.950

Breyting handbærs fjár á árinu ..........................................................................

35.491

(605.029)

Handbært fé í ársbyrjun .....................................................................................

32.294

637.323

67.785

32.294

Rekstrarhreyfingar
Afkoma ársins ....................................................................................................

9

Fjárfestingarhreyfingar
Keyptir rekstrarfjármunir ....................................................................................

Fjármögnunarhreyfingar
Yfirdráttarlán, breyting .......................................................................................

Handbært fé í árslok ..........................................................................................
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Skýringar með ársreikningi
Starfsemi
1.

Skáksamband Íslands er landsamband íslenskra skákfélaga. Samkvæmt lögum sambandsins eru markmið þess:
I. Að vera samtakaheild og yfirstjórn allra skákfélaga á Íslandi.
II. Að efla íslenska skáklist og standa vörð um hagsmni íslenskra skákmanna innan lands og utan.
III. Að efla og treysta samskipti sambandsfélaganna innbyrðis.
IV. Að greiða fyrir samskiptum við skákmenn annara þjóða.

Reikningsskilaaðferðir
2.

Ársreikningur Skáksambands Íslands fyrir árið 2019 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar
reikningskilareglur að því undanskyldu að fasteign sambandsins er ekki afskrifuð með kerfisbundnum hætti.
Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreglu og er gerður í íslenskum krónum.
Tekjur eru færðar þegar skilyrði fyrir framlögum eru uppfyllt og þjónusta hefur verið innt af hendi.
Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.
Allur kostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til, óháð greiðslu.
Áhöld og tæki eru færð á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum.
Fasteign er endurmetin árlega í samræmi við fasteignamat. Fasteign er ekki afskrifuð.
Handbært fé samanstendur af óbundnum bankainnistæðum.

Starfsmannamál
3.

Einn starfsmaður vann hjá sambandinu á árinu 2019, laun og launatengd gjöld greinast þannig:

Laun ........................................................................................................................................................
Launatengd gjöld .....................................................................................................................................

2019

2018

8.873.979
3.509.774

12.912.307
2.515.546

12.383.753

15.427.853

Á árinu 2018 voru tveir starfsmenn hjá félaginu en annar hætti í byrjun febrúar 2019 og eru laun og launatengt gjöld vegna þess tímabils
innifalin í launum hér að ofan.
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Skýringar með ársreikningi
Tekjur og gjöld vegna starfsemi sambandsins
4-5. Tekjur og gjöld vegna starfsemi Skásambandsins greinast þannig:

Innlent
Reykjavíkurskákmótið .........................................................................
Íslandsmót skákfélaga ........................................................................
Ýmis Íslandsmót .................................................................................
Ýmis Íslandsmót unglinga ...................................................................
Skák í skóla ........................................................................................
Skákframtíðin ......................................................................................
Önnur mót / starfsemi .........................................................................

2019

2018

Tekjur
15.356.731
2.182.000
540.000
765.000
4.000.000
2.500.000
200.000

Gjöld
19.117.660
1.533.607
2.105.656
749.031
2.805.705
1.015.753
200.000

Niðurstaða
(3.760.929)
648.393
(1.565.656)
15.969
1.194.295
1.484.247
0

Niðurstaða
(1.215.808)
(588.388)
(2.639.439)
(300.044)
3.327.428
0
322.603

25.543.731

27.527.412

(1.983.681)

(1.093.648)

Erlent

2019

2018

Ýmis Norðurlandamót .........................................................................
Ólympíuskákmót .................................................................................
EM Landsliða ......................................................................................
HM/EM ungmenna ..............................................................................
Ólympíuskákmót U-16 ........................................................................
Önnur opinber mót ..............................................................................

Tekjur
3.021.206
0
1.137.000
2.407.125
317.856
0

Gjöld
6.687.109
0
2.372.817
3.485.240
1.092.168
246.875

Niðurstaða
(3.665.903)
0
(1.235.817)
(1.078.115)
(774.312)
(246.875)

Niðurstaða
(1.346.042)
(115.336)
0
(126.892)
(518.278)
(227.761)

Erlent samtals

6.883.187

13.884.209

(7.001.022)

(2.334.309)

Styrkir

2019
Tekjur

Áfangastyrkir .......................................................................................
0

Aðrir liðir
Rekstrartekjur af fjárlögum ..................................................................
Styrkur frá Ríkissjóði vegna viðgerða á þaki ....................................... Styrkur frá Reykjavíkurborg ................................................................
Þátttökugjöld .......................................................................................
Aðildargjöld .........................................................................................
Húsaleigutekjur ...................................................................................
Þjónustusamningur - Skákskólinn .......................................................
Icelandair gjafabréf .............................................................................
Aðrar tekjur .........................................................................................
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2018

Gjöld

Niðurstaða

Niðurstaða

300.000

(300.000)

(300.000)

300.000

(300.000)

(300.000)

2019
Tekjur
25.600.000 969.625 0 1.487.594 1.050.000 660.000 0 2.317.455 -

2018

Gjöld

Niðurstaða
25.600.000
0
969.625
0
1.487.594
1.050.000
660.000
0
2.317.455

Niðurstaða
25.100.000
1.000.000
826.352
2.342.000
725.499
900.000
0
1.500.000
405.431

32.084.674

0

32.084.674

32.799.282

64.511.592

41.711.621

22.799.971

29.071.325
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Skýringar með ársreikningi
Húsnæðiskostnaður
6.

Rekstrarkostnaður húsnæðis greinist þannig:
2019

2018

969.625
653.065
476.720
191.051
186.884
166.876
99.200
86.065

826.352
308.178
502.207
1.956.884
191.994
154.377
0
119.468

2.829.486

4.059.460

2019

2018

1.986.668
1.369.395
967.338
649.124
628.800
720.000
513.630
371.988
173.975
168.420
143.830
94.581
79.755
0
558.423
8.425.927

106.289
966.900
0
857.738
0
1.294.709
880.419
0
0
188.045
318.110
47.601
61.508
1.756.532
307.656
6.785.507

Fasteign

Áhöld og tæki

Samtals

Staða í ársbyrjun............................................................................................................
Afskrifað á árinu.............................................................................................................
Endurmat ársins.............................................................................................................

53.050.000

999.353
(249.838)

54.049.353
(249.838)
4.200.000

Staða í árslok.................................................................................................................

57.250.000

749.515

57.999.515

Fasteignagjöld og lóðarleiga ...................................................................................................................
Rekstur sameignar ..................................................................................................................................
Ræsting ...................................................................................................................................................
Viðhald á fasteign ....................................................................................................................................
Fráveitugjald ............................................................................................................................................
Vátryggingar ............................................................................................................................................
Húsaleiga ................................................................................................................................................
Rafmagn ..................................................................................................................................................

Annar rekstrarkostnaður
7.

Annar rekstrarkostnaður greinist þannig:
Endurskoðun og reikningsskil ..................................................................................................................
Gjafir og styrkir ........................................................................................................................................
Rekstur tölvukerfis ...................................................................................................................................
Erlent skáksamstarf .................................................................................................................................
Aðkeypt þjónusta .....................................................................................................................................
Skák.is heimasíða og fréttabréf ...............................................................................................................
Sími og burðargjöld .................................................................................................................................
Ferðakostnaður .......................................................................................................................................
Funda og viðskiptakostnaður ..................................................................................................................
Risna .......................................................................................................................................................
Akstur ......................................................................................................................................................
Pappír, prentun og ritföng .......................................................................................................................
Rekstur skrifstofutækja ............................................................................................................................
Tímarit .....................................................................................................................................................
Annar kostnaður ......................................................................................................................................

Varanlegir rekstrarfjármunir
8.

Breyting varanlegra rekstrarfjármuna á árinu greinist þannig:

4.200.000

Fasteign sambandsins er ekki afskrifuð heldur er hún færð miðað við fasteignamat í lok árs. Endurmatsbreyting ársins
er færð beint á eigði fé. Áhöld og tæki eru afskrifuð árlega um 25% af bókfærðu verði.

Skáksamband Íslands
Ársreikningur 2019
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Skýringar með ársreikningi
Eigið fé
9.

Yfirlit um hreyfingar á eiginfjárreikningum:

2019

Eigið fé í byrjun árs..............................................................................................................................................................
Afkoma ársins......................................................................................................................................................................
Endurmat fasteignar............................................................................................................................................................

46.980.853
(2.051.488)
4.200.000

Eigið fé í lok árs...................................................................................................................................................................

49.129.365

Skattamál
10.

Sambandið er almennt félag og stundar ekki atvinnurekstur. Það er því undanþegið tekjuskatti. Sambandið greiðir fjármagnstekjuskatt af
eignatekjum.

Skuldbindingar
11.

Á fasteign félagsins hvílir veðskuld þriðja aðila að eftirstöðvum 7 millj. kr. í árslok 2019.

Aðildarfélög Skáksambands Íslands
12.

Aðildarfélög Skáksambandsins eru þessi:
Kátu biskuparnir
Skáksamband Breiðabliks, Bolungarvíkur og Reykjaness
Skákdeild Fjölnis
Skákdeild Hauka
Skákdeild KR
Skákfélag Akureyrar
Skákfélag eldri borgara (Æsir)
Skákfélag Íslands
Skákfélag Siglufjarðar
Skákfélag Sauðárkróks
Skákfélag Selfoss og nágrennis
Skákfélagið Hrókurinn
Skákfélagið Huginn

Skáksamband Íslands
Ársreikningur 2019

Skákfélagið Ósk
Skákgengið
Skáksamband Austurlands
Taflfélag Blönduóss
Taflfélag Garðabæjar
Taflfélag Kópavogs
Taflfélag Reykjavíkur
Taflfélag Snæfellsbæjar
Taflfélag Vestmannaeyja
Vinaskákfélagið
Víkingaklúbburinn
Hrókar alls fagnaðar

12

Fjárhagsáæltun starfsárið 2020-21
Rekstrarframlag ríkissjóðs
Styrkur frá Reykjavíkurborg
Húsaleigutekjur
Þjónustugjöld
Félagsgjöld SÍ
Styrkur frá Styrktarsjóði Sigtryggs
EM einstaklinga - ýmsir styrkir
Aðrar tekjur

Tekjur
25.900.000
1.000.000
900.000
700.000
1.500.000
4.000.000
30.000.000
10.000.000
74.000.000

Skrifstofu- og húsnæðisreikningur
Erlent skákstarf
Heimasíða, sími og net
Skák í skóla - eftirstöðvar
Ýmsir styrkir
Ýmiss Íslandsmót (nettó)
Landsliðsverkefni
Norðurlandamót (nettó)
EM ungmenna 2020 (nettó)
Kostnaður v/EM einstaklinga
Ráðstöfun styrk frá Styrktarsjóði Sigtryggs
Önnur verkefni

Gjöld
18.000.000
500.000
1.200.000
1.000.000
1.000.000
3.000.000
2.500.000
1.000.000
1.000.000
30.000.000
4.000.000
10.800.000
74.000.000

Skáksamband Íslands
2020
Milliuppgjör

Skáksamband Íslands
Kt. 580269-5409
Pósthólf 8354
128 Reykjavík

Rekstrarreikningur
Skýr.

2019

2018

18,868,651
18,868,651

64,511,592
64,511,592

59,739,037
59,739,037

7,971,195
5,286,932
1,058,015
3,510,803
17,826,944

41,711,621
12,383,753
2,829,486
8,425,927
65,350,787

30,667,712
15,427,853
4,059,460
6,785,507
56,940,532

Rekstrarhagnaður (tap) fyrir afskriftir ................................................................

1,041,707

(839,195)

2,798,505

Afskriftir .............................................................................................................

93,689

249,838

333,118

Rekstrarhagnaður (tap) fyrir fjármagnsliði ........................................................

948,018

(1,089,033)

2,465,387

Fjáreignatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur ........................................................................................................
Vaxtagjöld og bankakostnaður ..........................................................................
Fjármagnsliðir samtals

5,995
(244,211)
(238,216)

14,388
(976,843)
(962,455)

0
(764,421)
(764,421)

709,802

(2,051,488)

1,700,966

Rekstrartekjur
Styrkir, mótsgjöld, aðildargjöld og aðrar tekjur ..................................................
Rekstrartekjur samtals
Rekstrargjöld
Kostnaður móta ................................................................................................
Laun og launatengd gjöld ..................................................................................
Rekstur húsnæðis .............................................................................................
Annar rekstrarkostnaður ...................................................................................
Rekstrargjöld samtals

Hagnaður(tap) ársins

Skáksamband Íslands
Ársreikningur 2019

2

2
1
3
4

2020
jan til maí

2

Skýringar
Starfsmannamál
1.

Einn starfsmaður vann hjá sambandinu á árinu 2019, laun og launatengd gjöld greinast þannig:

2020

2019

2018

Laun ......................................................................................................................................................
Launatengd gjöld ...................................................................................................................................

4,015,556
1,271,376

8,873,979
3,509,774

12,912,307
2,515,546

Laun og launatengd gjöld samtals

5,286,932

12,383,753

15,427,853

2019
(3,760,929)
648,393
(1,565,656)
15,969
1,194,295
1,484,247
0

2018
(1,215,808)
(588,388)
(2,639,439)
(300,044)
3,327,428
0
322,603

Á árinu 2020 er einn starfsmaður hjá Skáksambandinu.

Tekjur og gjöld vegna starfsemi sambandsins
2.

Tekjur og gjöld vegna starfsemi Skásambandsins greinast þannig:

Innlent

2020
Gjöld
(88,249)

Tekjur
Reykjavíkurskákmótið ........................................................................
Íslandsmót skákfélaga .......................................................................
Ýmis Íslandsmót ................................................................................
Ýmis Íslandsmót unglinga ..................................................................
Skák í skóla .......................................................................................
Skákframtíðin .....................................................................................
Önnur mót / starfsemi ........................................................................

555,000

(300,886)
(728,882)

275,000

(405,727)

Niðurstaða
(88,249)
0
0
254,114
(728,882)
0
(130,727)

Innlent samtals

830,000

(1,523,744)

(693,744)

(1,983,681)

(1,093,648)

Tekjur
515,500

Gjöld
(1,190,663)

2019
(3,665,903)
0
(1,235,817)
(1,078,115)
(774,312)

2018
(1,346,042)
(115,336)
0
(126,892)
(518,278)

280,000
111,830

(1,020,896)
(155,892)

Niðurstaða
(675,163)
0
0
0
0
(740,896)
(44,062)

(246,875)

(227,761)

907,330

(2,367,451)

(1,460,121)

(7,001,022)

(2,334,309)

Erlent
Ýmis Norðurlandamót ........................................................................
Ólympíuskákmót ................................................................................
EM Landsliða .....................................................................................
HM/EM ungmenna .............................................................................
Ólympíuskákmót U-16 .......................................................................
Landsliðsverkefni ...............................................................................
Önnur opinber mót ............................................................................
Erlent samtals

Styrkir
Áfangastyrkir ......................................................................................

Tekjur
0

Gjöld
0

Niðurstaða
0

2019
(300,000)

2018
(300,000)

Styrkir samals

0

0

0

(300,000)

(300,000)

2019
25,600,000
0
0
969,625
0
1,487,594
1,050,000
660,000
0
2,317,455

2018
25,100,000
0
1,000,000
826,352
2,342,000
725,499
900,000
0
1,500,000
405,431

Aðrir liðir
Rekstrartekjur af fjárlögum ................................................................
Styrktarsjóður Sigtryggs ....................................................................
Styrkur frá Ríkissjóði vegna viðgerða á þaki .....................................
Styrkur frá Reykjavíkurborg ...............................................................
Þátttökugjöld ......................................................................................
Aðildargjöld ........................................................................................
Húsaleigutekjur ..................................................................................
Þjónustusamningur - Skákskólinn .....................................................
Icelandair gjafabréf ............................................................................
Aðrar tekjur ........................................................................................
Aðrir liðir samtals
Samtals

Skáksamband Íslands

Tekjur
10,875,000
4,000,000

Gjöld

461,061
381,250
275,000
0
735,000

(80,000)

Niðurstaða
10,875,000
0
0
404,010
0
461,061
381,250
275,000
0
655,000

17,131,321

(4,080,000)

13,051,321

32,084,674

32,799,282

18,868,651

(7,971,195)

10,897,457

22,799,971

29,071,325

(4,000,000)

404,010

3

Húsnæðiskostnaður
3.

Rekstrarkostnaður húsnæðis greinist þannig:
Fasteignagjöld og lóðarleiga .................................................................................................................
Rekstur sameignar ................................................................................................................................
Ræsting .................................................................................................................................................
Viðhald á fasteign ..................................................................................................................................
Fráveitugjald ..........................................................................................................................................
Vátryggingar ..........................................................................................................................................
Húsaleiga ..............................................................................................................................................
Rafmagn ................................................................................................................................................
Húsnæðiskostnaður samtals

2020

2019

2018

404,010
272,110
198,633
0
77,868
69,532
0
35,860
1,058,015

969,625
653,065
476,720
191,051
186,884
166,876
99,200
86,065
2,829,486

826,352
308,178
502,207
1,956,884
191,994
154,377
0
119,468
4,059,460

Annar rekstrarkostnaður
4.

Annar rekstrarkostnaður greinist þannig:
Endurskoðun og reikningsskil ................................................................................................................
Gjafir og styrkir ......................................................................................................................................
Rekstur tölvukerfis .................................................................................................................................
Erlent skáksamstarf ...............................................................................................................................
Aðkeypt þjónusta ...................................................................................................................................
Skák.is heimasíða og fréttabréf .............................................................................................................
Sími og burðargjöld ...............................................................................................................................
Ferðakostnaður .....................................................................................................................................
Funda og viðskiptakostnaður ................................................................................................................
Risna .....................................................................................................................................................
Akstur ....................................................................................................................................................
Pappír, prentun og ritföng .....................................................................................................................
Rekstur skrifstofutækja ..........................................................................................................................
Tímarit ...................................................................................................................................................
Annar kostnaður ....................................................................................................................................
Annar rekstrarkostnaður samtals

Skáksamband Íslands

2020

2019

2018

496,667
342,349
0
135,234
131,000
300,000
171,210
92,997
72,490
35,088
29,965
39,409
33,231
0
232,676
3,510,803

1,986,668
1,369,395
967,338
649,124
628,800
720,000
513,630
371,988
173,975
168,420
143,830
94,581
79,755
0
558,423
8,425,927

106,289
966,900
0
857,738
0
1,294,709
880,419
0
0
188,045
318,110
47,601
61,508
1,756,532
307,656
6,785,507
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Skákskóli Íslands
Ársreikningur 2019

Skákskóli Íslands
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Fjárhæðir eru í íslenskum krónum

Skýrsla og áritun stjórnar
Ársreikningur skólans fyrir árið 2019 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og er hann í meginatriðum gerður eftir sömu
aðferðum og árið áður.
Hagnaður ársins nam 389.883 kr. Heildareignir 31. desember 2019 námu 4,1 millj. kr. og eigið fé á sama tíma var 3,9 millj. kr.
Að áliti stjórnar koma fram í ársreikningi þessum allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu skólans í árslok,
rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun á árinu. Stjórn Skákskóla Íslands staðfestir hér með ársreikning hans fyrir árið 2019
með undirritun sinni.

Reykjavík, 10. júní 2020
Stjórn

Skákskóli Íslands - Ársreikningur 2019
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Áritun endurskoðanda

Til stjórnar Skákskóla Íslands
Áritun um endurskoðun ársreikningsins
Álit
Við höfum endurskoðað ársreikning Skákskóla Íslands („skólans") fyrir árið 2019. Ársreikningurinn hefur að geyma
rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar
skýringar.
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu skólans 31. desember 2019 og afkomu hans og
breytingu á handbæru fé á árinu 2019, í samræmi við lög um ársreikninga.
Grundvöllur álits
Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt stöðlunum er lýst frekar
í kaflanum Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins í árituninni. Við erum óháð skólanum í samræmi við
alþjóðlegar siðareglur fyrir endurskoðendur, International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for
Professional Accountants (IESBA Code) og siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum uppfyllt aðrar
siðferðisskyldur okkar í samræmi við þær reglur og IESBA Code. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og
viðeigandi endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.
Ábyrgð stjórnar og forseta á ársreikningnum
Stjórn og forseti eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga og
fyrir því innra eftirliti sem þau telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem er án verulegra
annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.
Við gerð ársreikningsins ber stjórn og forseta að leggja mat á rekstrarhæfi skólans og upplýsa, eftir því sem við á, um
þætti er varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilanna við áframhaldandi rekstrarhæfi, nema þau ætli annað
hvort að leysa skólann upp eða hætta starfsemi þess, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að gera það.

Stjórn skal hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins.
Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins
Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu um hvort ársreikningurinn í heild sé án verulegra annmarka, hvort sem er
vegna sviksemi eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst
áreiðanleiki en ekki trygging fyrir því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni alltaf leiða í
ljós verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi. Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi eða mistaka og eru taldir
verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt gætu haft áhrif á efnahagslegar ákvarðanir sem notendur ársreikningsins taka
á grundvelli hans.
Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og viðhöfum
faglega gagnrýni. Að auki:
•

Greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða
mistaka, skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu og öflum
endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki
verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi
getur falið í sér samsæri, fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða að farið sé
framhjá innra eftirliti.

•

Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja viðeigandi
endurskoðunaraðgerðir, en ekki til að veita álit á virkni innra eftirlits skólans.

•

Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu
viðeigandi.

Skákskóli Íslands - Ársreikningur 2019
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Áritun endurskoðanda, frh.:

•

Ályktum við um hvort notkun stjórnar og framkvæmdastjóra á forsendu reikningsskilanna um
rekstrarhæfi sé viðeigandi og metum, á grundvelli endurskoðunarinnar, hvort aðstæður séu til staðar sem
valdið gætu verulegum vafa um rekstrarhæfi skólans. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi
ber okkur, í áritun okkar, að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins eða, ef slíkar
skýringar eru ófullnægjandi, að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á
endurskoðunargögnum sem aflað er fram að dagsetningu áritunar okkar. Samt sem áður geta atburðir eða
aðstæður í framtíðinni gert skólann órekstrarhæfan.

•

Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum, og
hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.

Við upplýsum stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningar endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem upp
kunna að koma í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti.

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga
Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að
í skýrslu stjórnar sem fylgir þessum ársreikningi eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um
ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Reykjavík, 10. júní 2020
KA Endurskoðun sf.

Skákskóli Íslands - Ársreikningur 2019
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Rekstrarreikningur
Skýr.
Rekstrartekjur
Framlag frá Ríkissjóði ............................................................................................................
Námskeiðsgjöld ......................................................................................................................
Aðrar tekjur .............................................................................................................................
2
Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld .......................................................................................................
Kennsla á landsbyggðinni ......................................................................................................
Skrifstofukostnaður ................................................................................................................
Húsaleiga ...............................................................................................................................
Mótakostnaður .......................................................................................................................
Afskriftir ..................................................................................................................................

3
4

5

Rekstrarhagnaður (tap) fyrir fjármagnsliði ..............................................................................
Fjáreignatekjur og (fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur .............................................................................................................................
Vaxtagjöld og bankakostnaður ...............................................................................................
2

Hagnaður (tap) ársins ...............................................................................................................................
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2019

2018

10.600.000
901.550
0
11.501.550

10.400.000
397.596
126.521
10.924.117

7.432.650
1.381.845
1.053.423
900.000
211.820
97.164
11.076.902

7.839.241
1.197.630
573.372
900.000
621.767
131.639
11.263.649

424.648

(339.532)

4.790
(39.555)
(34.765)

0
0
0

389.883

(339.532)

Fjárhæðir eru í íslenskum krónum

Efnahagsreikningur
Eignir

Skýr.

Rekstrarfjármunir
Áhöld og tæki .........................................................................................................................
5

Veltufjármunir
Krafa á Skáksamband Íslands ...............................................................................................
Handbært fé ...........................................................................................................................

2

Eignir samtals

31.12.2019

31.12.2018

388.658
388.658

485.822
485.822

331.199
3.384.590
3.715.789

422.715
2.803.749
3.226.464

4.104.447

3.712.286

3.857.895
3.857.895

3.468.012
3.468.012

246.552
246.552

244.274
244.274

4.104.447

3.712.286

Eigið fé og skuldir
Eigið fé
Óráðstafað eigið fé .................................................................................................................
6
Skammtímaskuldir
Aðrar skammtímaskuldir ........................................................................................................

Eigið fé og skuldir samtals
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Yfirlit um sjóðstreymi ársins
Skýr.

2019

2018

Rekstrarhreyfingar
Afkoma ársins ........................................................................................................................

6

389.883

(339.532)

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir ..............................................................................................................................
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda .......................................................................

5

97.164
93.794
580.841

131.639
(357.556)
(565.449)

0
0

(70.599)
(70.599)

Breyting handbærs fjár á árinu ...............................................................................................

580.841

(636.048)

Handbært fé í ársbyrjun .........................................................................................................

2.803.749

3.439.797

3.384.590

2.803.749

Fjárfestingarhreyfingar
Keyptir rekstrarfjármunir .........................................................................................................

Handbært fé í árslok ........................................................................................
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Skýringar með ársreikningi
Starfsemi
1. Skákskóli Íslands er rekinn af Skáksambandi Íslands í samvinnu við mennta og menningarmálaráðuneytið skv. Lögum nr.
76/1990.
Reikningsskilaaðferðir
2. Ársreikningur Skákskóla Íslands fyrir árið 2019 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar
Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreglu og er gerður í íslenskum krónum.reikningskilareglur.
Tekjur eru færðar þegar skilyrði fyrir framlögum eru uppfyllt og þjónusta hefur verið innt af hendi.
Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.
Allur kostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til, óháð greiðslu.
Áhöld og tæki eru færð á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum.
Handbært fé samanstendur af óbundnum bankainnistæðum.
Starfsmannamál
3. Einn starfsmaður vann hjá Skákskólanum á árinu 2019, laun og launatengd gjöld greinast þannig:
2019
Laun ......................................................................................................................................................................

5.660.389

Launatengd gjöld ...................................................................................................................................................

1.772.261
7.432.650

Skrifstofukostnaður
4. Skrifstofukostnaður sundurliðast þannig:
2019
Þjónustusamningur við Skáksamband Íslands ......................................................................................................
Sími og burðargjöld ...............................................................................................................................................
Rekstur tölvukerfis .................................................................................................................................................
Pappír, prentun og ritföng .....................................................................................................................................
Gjafir og styrkir ......................................................................................................................................................
Ferðakostnaður .....................................................................................................................................................
Þjónustugjöld banka ..............................................................................................................................................
Annar kostnaður ....................................................................................................................................................
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135.281
95.172
85.850
44.750
15.620
5.450
11.300
1.053.423
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Skýringar með ársreikningi
Varanlegir rekstrarfjármunir
5. Breyting varanlegra rekstrarfjármuna á árinu greinist þannig:
Áhöld og tæki
Staða í ársbyrjun....................................................................................................................................................
Afskrifað á árinu.....................................................................................................................................................

485.822
(97.164)

Staða í árslok.........................................................................................................................................................

388.658

Áhöld og tæki eru afskrifuð árlega um 20% af bókfærðu verði.
Eigið fé
6. Yfirlit um hreyfingar á eiginfjárreikningum:
Eigið fé í byrjun árs................................................................................................................................................
Rekstrarafgangur ársins.........................................................................................................................................

3.468.012
389.883

Eigið fé í lok árs......................................................................................................................................................

3.857.895

Skattamál
7. Félagið er almennt félag og stundar ekki atvinnurekstur. Það er því undanþegið tekjuskatti. Félagið greiðir
fjármagnstekjuskatt af eignatekjum.
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