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Fundargerð aðalfundar 2020 
 

Aðalfundur Skáksambands Íslands 2020  

 Haldinn í Skákhöll TR í Faxafeni 12, Reykjavík, 13. júní kl. 10.00 – 15.38.   

 

1. Forseti setur fundinn   

Gunnar Björnsson forseti Skáksambands Íslands setti fundinn, bauð fundarmenn velkomna 

og fagnaði góðri mætingu á fundinn. Hann stakk upp á Ágústi Sindra Karlssyni sem 

fundarstjóra og Áskeli Erni Kárasyni til vara. Forseti lagði jafnframt til að Eiríkur K. 

Björnsson yrði fundarritari og Helgi Árnason til vara. Báðar tillögur voru samþykktar 

samhljóða. Í kjölfarið kannaði nýkjörinn fundarstjóri lögmæti fundarins og lýsti hann 

löglegan.   

 

2. Kynnt fundargerð síðasta aðalfundar   

Fundargerð síðasta aðalfundar lá fyrir fundinum. Athugasemd um fundargerðina kom frá 

Kristjáni Erni Elíassyni. Rangt hafði verið greint frá hverjir sætu í dómstól SÍ. (rétt nöfn eru 

tilgreind í fundargerð frá árinu áður, þ.e. fyrir 2018). Önnur athugasemd kom frá Jóhanni 

Ragnarssyni. Ýmislegt ónákvæmt í fundargerðinni en einkum að ranglega er greint frá 

mótmælum Jóhanns í lok fundar. Fundarstjóri lagði til að lína um mótmæli Jóhanns yrði felld 

út og var það samþykkt.   

 

3. Kjörbréfanefnd gerir grein fyrir kjörbréfum og kannar fundarsókn  

Kristján Örn Elíasson formaður kjörbréfanefndar rifjaði upp reglur um fundarsókn og gerði 

síðan grein fyrir kjörbréfum og kannaði fundarsókn. Alls sendu 16 aðildarfélög S.Í. kjörbréf:   

  

Aðildarfélag  Fulltrúar  Félagsmenn  Lið í ÍS  Mættir  

Taflfélag Reykjavíkur    7  452  6  7  

SSON  5  95  5  5  

Víkingaklúbburinn  4  99  5  5  

Skákdeild Fjölnis  5  113  5  5  

Skákdeild  5  102  4  5  

Breiðabliks  

Skákfélag Akureyrar  5  102  4  5  

Huginn  4  375  4  4  

Taflfélag  3  184  3  2  

Garðabæjar  

Taflfélag  3  98  3  3  

Vestmannaeyja  

Hrókar alls fagnaðar  3  34  2  3  



Vinaskákfélagið  2  107  2  2  

Skákdeild Hauka  2  96  1  2  

Skákgengið  1  13  1  2  

Skákfélag  1  27  1  1  

Sauðárkróks  

Skákfélag Íslands  1  13  0  1  

Skákfélag  1  20  1  1  

Siglufjarðar  

  

Við upphaf aðalfundar voru alls 53 fulltrúar sem höfðu atkvæðisrétt, mættir. Kjörbréf voru 

samþykkt samhljóða.   

Dagskártillaga kom frá Gunnari Björnssyni forseta um að fyrirliggjandi tillögur að 

breytingum á 3. gr. og  nýrri 8. gr. laga Skáksambandsins verði teknar til afgreiðslu á undan 

lið 9 (þ.e. kjöri til stjórnar). Gunnar forseti mælti fyrir tillögunni sem síðan var borin upp og 

samþykkt.  

 

4. Forseti flytur skýrslu stjórnar   

Skýrsla stjórnar hafði legið fyrir á vef nokkrum dögum fyrir aðalfundinn og var að auki 

fyrirliggjandi á fundinum. Forseti fór yfir allra helstu viðburði svo sem Reykjavíkur-

skákmótið, Skákþing Íslands á Akureyri í júní, Evrópumót landsliða, Norðurlandamótið o.fl. 

Forseti fjallaði sérstaklega um Reykjavíkurskákmótið. Þar ræddi hann m.a. fyrir hverja mótið 

væri haldið og hvert hlutverk þess er fyrir almennt skákstarf landinu, þar á meðal hlut þess í 

kynningu skáklistarinnar og möguleika sem það skapar til að almennrar fjáröflunar fyrir 

skákhreyfinguna. Þá ræddi hann Reykjavíkurmótið 2021 sem væntanlega verður um leið EM 

einstaklinga. Fram kom einnig að seinni hluti Íslandsmóts skákfélaga 2019 – 2020 muni 

væntanlega fara fram í Egilshöll í haust. Þá ræddi hann um áhrif kórónuveirunnar á 

skákmótahald en það lagðist niður í hefðbundnum skilningi frá og með mars. Þá fór forseti 

yfir önnur mót sem voru haldin og náðist að klára fyrir Covid-19. Þegar hefðbundið mótahald 

hætti, tóku skákmót á Netinu við. Það varð afar líflegt og þátttaka mikil en annars vegar sá 

Halldór Grétar Einarsson um skólamót en hins vegar forseti sjálfur og Tómas Veigar 

Sigurðarson um mót fyrir aðra. Loks kom forseti inn á starf SÍ við kynningu og kennslu, 

einkum á meðal yngri kynslóðarinnar og nefndi verkefni eins og Skák í skóla og 

Skákframtíðina sem bæði voru í gangi á síðasta vetri. Þá upplýsti forseti að hann hefði tekið 

við starfsskyldum Ásdísar Bragadóttur sem lét af störfum eftir áratuga farsælt starf hjá 

sambandinu. Forseti fór loks yfir það helsta sem framundan er og nefndi þar Sigtryggsmótið 

sem stendur fyrir dyrum í haust en einnig önnur venjubundin mót. Töluverð óvissa er þó enn 

um mótahald vegna kórónaveirunnar.  

  

5. Gjaldkeri gerir grein fyrir reikningum síðasta árs  

Forseti gerði grein fyrir reikningum í fjarveru gjaldkera. Ásdís Bragadóttir hætti störfum á 

starfsárinu og því var ársreikningur unninn af utanaðkomandi aðila í ár. Krafa er nú frá 

ráðuneyti um löggilt bókhald og var bókhaldsfyrirtækið Virtus fengið til starfans. Ekki er 

lengur þörf á félagslegum endurskoðendum. Nokkurt tap var á rekstri SÍ og fór forseti yfir 

helstu ástæður. Tap varð á Reykjavíkurmótinu upp á tæpar 4  milljónir og það er of mikið. 

Ásættanlegt tap gæti verið 1-2 milljónir. Norðurlandamót ungmenna var haldið í Borgarnesi 

og það er ætíð þungur baggi.  



Milliuppgjör var kynnt og þar kom m.a. fram að yfirdráttur var greiddur upp í ár. Forseti taldi 

þó fjárhagsstöðuna góða enda fyrirsjáanlega tiltölulega útlátalítið næsta ár. Þá gat hann um 

Sigtryggssjóð. Forseti ákvað að ræða um fjárhagsáætlun næsta árs undir þessum lið en hana 

er að finna í ársskýrslu stjórnar.   

 

5a. Heiðursfélagi SÍ  

Forseti tilkynnti að ákveðið hefði verið að gera Ásdís Bragadóttur að heiðursfélaga 

Skáksambands Íslands og var því afar vel tekið af fundarmönnum. Ásdís hefur starfað fyrir 

skákhreyfinguna í 32 ár og sagðist forseti hafa kynnst því á eigin skinni eftir að Ásdís lét af 

störfum á árinu, hversu tímafrekum og fjölbreyttum störfum hún hefði sinnt öll þessi ár. 

Fyrrum forsetar Guðmundur G. Þórarinsson og Guðfríður Lilja Grétarsdóttir tóku til 

máls og færðu Ásdísi hamingjuóskir og þakkir fyrir ötult starf í öll þessi ár. Fundarstjóri tók 

einnig undir hamingjuóskir og þakkir og vitnaði til eigin samstarfs við Ásdísi á sinni 

forsetatíð.   

 

6. Umræður um skýrslu stjórnar  

Ákveðið að taka umræðu um skýrslu stjórnar, ársreikninginn og fjárhagsáætlunina saman.  

Jóhann Ragnarsson sagði að sér hefði brugðið í brún þegar hann heyrði að landsliðsþjálfari 

væri ekki á launum. Þessu þarf að breyta hið snarasta enda erfitt um vik að gera kröfur til 

þjálfara sem vinna í sjálfboðavinnu. Ennfremur hvatti hann SÍ til að mynda teymi um einstök 

verkefni sem gæti orðið til að dreifa álagi og bæta árangur. Þá vék Jóhann aðeins að hlutverki 

SÍ en það væri m.a. að verja félög og halda utan um allt regluverk um mót. Hann taldi auk 

þess að nauðsynlegt væri að bæta við starfsmanni til að halda sama skipulagi verið hefur. 

Ennfremur ætti að halda betur utan um tölfræði um þátttöku í mótum og umbuna landsliðs-

mönnum fyrir virkni. Loks ræddi Jóhann um stórmeistaralaunin en þau væru með þeim bestu 

sem íþróttamenn á landinu njóta, ef frá eru taldir keppendur í stærstu boltagreinum. Jóhann 

lýsti síðan ánægju sinni með hvernig staðið var að Íslandsmóti kvenna á starfsárinu. Loks 

lýsti Jóhann skoðunum sínum á afreksstefnu; hún þyrfti að vera heildstæð og í lokin spurði 

hann hvort Stórmeistarasambandið hefði mótað slíka stefnu. Helgi Árnason beindi spurningu 

til forseta um hvort þátttökugjöld fyrir skólamót sem sett voru á, á síðasta ári, hefðu skilað sér 

en sú upphæð gæti numið um kr. 60 000 á skóla. Halldór Grétar Einarsson ræddi fjármál 

SÍ. Hvernig gjaldahlið hennar skiptist yfirleitt í þrjá nokkuð jafna hluta. Hann taldi að lækka 

mætti kostnað verulega og rakti hvernig því mætti ná. Fjárhagsáætlun þyrfti bæði að vera í 

stórum dráttum (eins og hún er núna) en líka nákvæm og reglulega uppfærð, til að stjórnin 

geti stuðst við áreiðanlegar tölur við ákvarðanatöku en á það taldi Halldór hafa skort hingað 

til. Þá taldi hann að það væri til bóta að hafa sérstakt bókhald fyrir eyrnamerktar tekjur og 

jafnvel einstök verkefni. Hann lýsti því að starfandi hefði verið fjárhagsráð þegar hann var 

varaforseti sem hefði auðveldað mjög að hafa yfirlit yfir reksturinn sem væri afar 

umfangsmikill. Hjörvar Steinn Grétarsson vakti athygli á kostnaðarliðum tengdum 

Reykjavíkurskákmótinu eins og þeir voru tilgreindir í ársreikningi, bæði almennt og eins 

varðandi launakostnað. Þá var hann óánægður með háan yfirdrátt á fyrri hluta tímabils. Hann 

hvatti til umræðna um hvort rétt sé að verja öllu þessu fjármagni í Reykjavíkurskákmótið eða 

hvort eitthvað af því fé gæti nýst betur í annað. Þá lýsti hann óánægju með kostnað við 

bókhaldið. Hann svaraði Jóhanni fyrir hönd Stórmeistarasambandsins: það er ekki með 

afreksstefnu og taldi Hjörvar það ekki vera hlutverk sambandsins. Oddgeir Ottesen Ræddi 

Sigtryggssjóðinn og hvaða áætlanir væru varðandi fjármuni úr honum. Hann hvatti til að 

haldin yrði skákhátíð í haust og tók undir það sjónarmið að 2 millj. í bókhaldskostnað væri 

allt of hátt. Gunnar Björnsson tók undir með Jóhanni Ragnarssyni varðandi landsliðsþjálfun 

og meiri fagmennsku varðandi þann málaflokk. Þá taldi hann hugmynd Halldórs Grétars um 

sérstakt bókhald um einstök verkefni af hinu góða.  



Guðmundur Kjartansson ræddi afreksstefnu SÍ og lagði áherslu á að það þyrfti að hækka 

verulega styrki sambandsins; helst um helming. Það þyrfti að sýna meiri metnað en nú er. 

Varðandi þjálfaramál þá taldi hann að þau hefði alveg vantað í hreyfinguna og tilgreindi 

dæmi um það. Þá tók hann undir með að það vantaði fagmennsku í landsliðsverkefnum; lítill 

undirbúningur, lítil þjálfun og ekki mikið í gangi. Loks lýsti hann áhyggjum sínum af 

fjármálum sambandsins.  Jóhanna Björg Jóhannsdóttir lýsti í upphafi síns máls, stuðningi 

við hugmyndir um að setja meiri fjármuni í þjálfaramál. Þá kom fram í máli hennar að tölur 

frá Skáksambandi Evrópu (European Chess Union) bentu til að mikil þátttaka í skólaskák 

skilaði sér illa, nema henni væri fylgt eftir. Þá ræddi hún málefni kvennaskákar; þ.á m. 

tímasetningar Íslandsmóts kvenna og taldi heppilegast að það væri á öðrum tíma en önnur 

mót. Þá taldi hún enn bera á óvirðingu gagnvart stúlkum og konum í skák sem hamlaði því 

verulega að fá fleiri stelpur til þátttöku. Samtal um það þyrftu allir sem koma að skákstarfi að 

taka. Loks lýsti Jóhanna sig andvíga því að stelpulið væru verðlaunuð sérstaklega í 

liðakeppnum. Stefán Bergsson tók undir margt í máli Halldórs Grétars; einkum varðandi 

fastakostnað svo og um yfirdráttinn. Varðandi Reykjavíkurmótið og kostnað við það, mætti 

vel athuga einstaka liði en almennt sé mótið afar mikilvægt fyrir íslenskt skáklíf. Hann taldi 

að kostnaður vegna bókhalds hjá sambandinu mætti að hluta skýra með því að þeim 

verkefnum hefði verið útvistað, eftir að Ásdís lét af störfum. Þá lýsti hann sig sammála 

Guðmundi Kjartanssyni um að hækka styrki til afreksmanna og að meiri metnaður mætti vera 

til staðar. Loks tók hann undir sjónarmið Jóhönnu um skákþátttöku kvenna og bætti við að 

hyggja þyrfti að því að gera skákina aðgengilegri fyrir konur. Héðinn Steingrímsson ræddi 

fjárhagsstöðu sambandsins og taldi að tekjuöflun gæti verið betri. Efla þyrfti markaðssetningu 

og ein leið til þess væri að kynna skákina sem jákvætt tæki fyrir börn og unglinga með 

námsörðugleika; Héðinn nefndi athyglisbrest sem dæmi. Hann var ekki sammála forseta um 

að jákvæður sparnaður fælist í að fella niður mót. Lýsti sig sammála Guðmundi um skort á 

metnaði og fagmennsku, sem og Jóhönnu um kvennaskákina. Að mati Héðins tengjast öll 

þessi mál ímynd skákarinnar. Helgi Áss Grétarsson hóf mál sitt á því að lýsa reynslu sinni af 

því að vera kominn aftur á vettvang skákhreyfingarinnar. Þá vék hann að fjárhagsmálum 

hreyfingarinnar og lagði áherslu á að mikilvægara væri að vinna að því að auka fjármagn 

innan hennar; stækka kökuna í stað þess að bítast um takmörkuð gæði. Þá taldi hann þörf á 

nákvæmari sundurgreiningu á gjöldum og tekjum Reykjavíkurmótsins sem vigtaði mjög 

mikið í fjárreiðum sambandsins. Loks tók hann undir með þeim sem höfðu tjáð sig um 

kostnað við bókhald; kostnaður væri of mikill þar. Ingimundur Sigurmundsson varpaði 

fram spurningum um Reykjavíkurskákmótið. Mikil áhætta fylgdi því að halda það; er 

réttlætanlegt að halda mót með slíkri áhættu? Hvað hefði gerst ef tapið hefði orðið 10 

milljónir? Tók dæmi af Landsmóti hestamanna og því fyrirkomulagi sem þar er… Starf 

forseta fer mikið í þetta. Að lokum velti hann því fyrir sér hvort ráð væri að stofna sérstakt 

félag um mótið. Jóhann Hjartarson taldi að fjárhagsvandi SÍ væri einkum tekjuvandi. Að 

hans mati væri einn helsti vandi hreyfingarinnar sá að það vantaði afreksmenn sem tekið væri 

eftir.  Finna þyrfti leiðir til að ráða bót á þessu. Margir af bestu skákmönnum þjóðarinnar 

tefldu sáralítið. Vildi ekki hreyfa mikið við Reykjavíkurmótinu, því það er flaggskip 

íslenskrar skákhreyfingar. Gunnar Björnsson þakkaði málefnalega umræðu um störf stjórnar 

og fjármál. Þá svaraði hann fyrirspurn Helga Árnasonar um þátttökugjöld í skólamótum: Þau 

hefðu skilað sér ágætlega. Hann tók síðan undir margt af því sem fram hafði komið og taldi 

ýmislegt af því vera verðug verkefni nýrrar stjórnar. Þar á meðal nefndi hann sjónarmið um 

afreksstefnu og landslið, auk þess sem finna þyrfti leiðir til að umbuna afreksskákmönnum 

sem eru virkir í þátttöku á mótum. Varðandi Reykjavíkurskákmótið og kostnað við það, rakti 

Gunnar að vegna ytri aðstæðna hefðu tekjur brugðist og ýmiss kostnaður orðið of mikill.   

Reikningar voru síðan bornir upp og samþykktir með öllum greiddum atkvæðum.   



Fjárhagsáætlun var einnig samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.  

7. Inntaka nýrra félaga  

Engin ný félög sóttu um aðild að Skáksambandi Íslands að þessu sinni.   

 

8. Lögð fram fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár og tillaga stjórnarinnar árgjöld 

sambandsins. Almennar umræður og afgreiðsla.   

Þessi liður var afgreiddur um leið og umræður um skýrslu stjórnar (sjá 6. lið).   

8a. Umræða og  breytingar á lögum og keppnisreglum Skáksambandsins I: Breytingar 

á 3. gr. og ný 8. gr.  

Samkvæmt samþykktri tillögu forseta (sjá 3. lið) var tillagan um breytingu á 3. gr. og nýja 8. 

gr. tekin fyrir sérstaklega á undan kjöri til stjórnar.  

Tillaga Halldórs Grétars Einarssonar og Pálma R. Péturssonar um breytingu á 3. gr og nýja 8. 

gr. lögum Skáksambands Íslands (tillöguna sjálfa er að finna hér: 

https://skak.is/wpcontent/uploads/2020/05/L%C3%B6g-S%C3%8D-3.-grein-og-n%C3%BD-

grein-HGE-PRP.pdf)  

Pálmi R. Pálsson kynnti tillögu þeirra Halldórs Grétars að breytingu á 8. gr. um að taka upp 

þá reglu að sami maður sé ekki forseti og verkefnastjóri. Hann ræddi um það fyrirkomulag 

sem nú er og galla þess. Eðlilegast væri að stjórnin væri ekki að úthluta launum sér til handa. 

Hjörvar Steinn Grétarsson svaraði Jóhanni Hjartarsyni um laun stórmeistara: Umhverfið er 

ekki það sama og 1990 og það þarf að hækka styrki og laun. Áskell Örn Kárason ræddi 

stöðu stjórnar SÍ; hún þarf að taka margar ákvarðanir og við treystum henni. Taldi að sá tími 

væri liðinn að hægt væri að ætlast til að allir gerðu allt frítt. Var á móti því að binda þetta í 

lög, því það yrði að sýna stjórninni traust. Auðbergur Magnússon skildi ekki af hverju ætti 

að binda þetta í lög. Ef menn hafa traust og áhuga eiga þeir að fá að starfa meðan svo er. 

Jóhann Ragnarsson tók undir með Áskeli og Auðbergi. Jóhann taldi að það væri liðin tíð að 

hægt væri að ætlast til að fólk ynni allt í sjálfboðavinnu. Varðandi tímamörkin sagði Jóhann 

að oft væri talið í stjórnunarfræðum að lágmarkstími formanns væri 10 ár; 5 til að komast inn 

í málefni og starf og ljúka málum frá fyrri tíð og önnur 5 til að hrinda eigin hugmyndum í 

framkvæmd. Hann grunaði að 8 ára hugmyndinni væri beint gegn ákveðnum aðilum en 

vonaði að svo væri ekki. Arnar Ingi Njarðarson taldi að heppilegt væri varðandi þetta mál 

að líta til reynslu annarra íþróttafélaga, varðandi bæði lengd setu og stjórnarhátta. Héðinn 

Steingrímsson var hlynntur breytingunum. Rakti ýmsa ókosti þess að menn sætu lengi sem 

forsetar og að menn væru í fleiru en einu hlutverki. Ræddi líka Reykjavíkurmótið og kostnað 

við það. Skoraði á fundarmenn að samþykkja tillöguna og taldi að fjölbreytni væri af hinu 

góða. Jóhanna Björg Jóhannsdóttir tók til máls og taldi hugmyndina athyglisverða. Hins 

vegar væri undarlegt að koma fram með þessa tillögu núna og að skeyta saman tveimur 

tillögum um aðskilin hlutverk og tímalengd. Halldór Grétar Einarsson rakti ástæður þess að 

félög settu sér slíkar reglur; m.a. af því að menn hika við að fara gegn sitjandi forsetum sem 

hafa unnið gott starf. Varðandi 8. gr. (aðskilnað á milli hlutverks forseta og annarra starfa): 

Þarna er bara verið að tala um meiri fagmennsku og að fyrirbyggja að völd safnist á fáar 

hendur. Halldór fór síðan fram á að kosning yrði leynileg. Oddgeir Ottesen sagði að það 

væri að verða algilt hjá flestum félögum að skilja á milli stjórnarformanns og 

framkvæmdastjóra. Hann lagði til að tillögurnar yrðu í tvennu lagi. Fundarstjóri spurði í 

framhaldi af máli Oddgeirs um hvort flutningsmenn og fundarmenn væru sáttir við slíka 

afgreiðslu og reyndist svo vera.   

Hörður Jónasson taldi algeran óþarfa að takmarka lengd á setu bæði forseta og stjórnar. 

Hann taldi það einnig óþarft að setja slíka skiptingu í lög, því stjórnin skipti með sér verkum. 

https://skak.is/wp-content/uploads/2020/05/L%C3%B6g-S%C3%8D-3.-grein-og-n%C3%BD-grein-HGE-PRP.pdf
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https://skak.is/wp-content/uploads/2020/05/L%C3%B6g-S%C3%8D-3.-grein-og-n%C3%BD-grein-HGE-PRP.pdf
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Héðinn Steingrímsson tók undir það sem Oddgeir sagði um gallana við að einn maður hefði 

mörg hlutverk á hendi og að það þyrfti að forðast. Ákvarðanir hafa verið einsleitar og einnig 

skort fagmennsku; tilgreindi Héðinn síðan dæmi því til stuðnings. Pálmi R. Pétursson 

sagðist lengi hafa aðhyllst þau sjónarmið lægju að baki þessum tillögum. Vel kæmi hins 

vegar til greina að greiða fyrir einstök verkefni. Guðmundur Kjartansson taldi jákvætt 

almennt séð að skipt væri um forystu reglulega og því kvaðst hann fylgjandi tillögunni um 

hámarksárafjölda sem forseti geti setið. Hjörvar Steinn Grétarsson taldi eðlilegt að tillagan 

um nýja 8. gr. væri samþykkt en efaðist hins vegar meira um breytingu á 3. gr. Helgi Áss 

Grétarsson lýsti sig alfarið mótfallinn breytingu á 3. gr. en taldi hins vegar 8. gr. 

málefnalegri, enda fjallaði hún um framtíðarskipulag á stjórn Skáksambandsins. Tillagan 

hefði þó þurft að vera skýrari og því myndi hann ekki greiða henni atkvæði að svo stöddu. 

Jóhann Hjartarson taldi galla vera á breytingatillögunni við 3. gr. og hvernig framkvæmdin 

ætti að vera skv. henni. Ef hún þýðir að Gunnar geti ekki boðið sig fram aftur, er breytingin 

afturvirk og það er að öllu jöfnu ekki leyfilegt. Auðbergur Magnússon taldi tillöguna ekki 

heppilega og rakti kosti við núverandi skipulag; ekki síst að umboð stjórnar sé skýrt og að 

skilvirkni og samfella sé við lýði í stjórn sambandsins. Stefán Bergsson tók undir rök 

Auðbergs um að engin þörf væri á að binda þessi ákvæði í lög. Kristján Örn Elíasson vildi 

taka undir með Jóhönnu, Jóhanni og Auðbergi. Hann taldi hins vegar umræðuna um þessi mál 

almennt af hinu góða. Þá velti hann upp þeirri spurningu hvort verið væri að lögbinda 

vantraust á þá stjórn sem nú situr og sitjandi forseta. Kristján taldi auk þess mögulegt að 

tillagan færi gegn lögum og/eða markmiðum SÍ. Héðinn Steingrímsson viðraði þá hugmynd 

að setja fram breytingatillögu um gildistíma tillögunnar og að hún tæki þá ekki gildi strax.   

Nú kvað fundarstjóri upp úr um að ósk Halldórs Grétars um leynilega kosningu um breytingu 

á 3. gr. og nýrri 8. gr., ætti ekki stoð í lögum sambandsins og þar af leiðandi yrði kosningin 

ekki leynileg. Þá rifjaði hann upp fyrir fundarmönnum að til að hljóta samþykki, þyrftu 

breytingar á lögum sambandsins að fá stuðning 2/3 fundarmanna.   

Næst kannaði fundarstjóri stuðning við breytingu á 3. gr. og var stór meirihluti fundarmanna 

andvígur tillögunni.   

Þá kannaði fundarstjóri stuðning við breytingu á 8. gr. og var nokkur meirihluti fundarmanna 

andvígur henni.  

  

9. Kosning stjórnar og varastjórnar   

Jóhann Hjartarson stakk upp á Gunnari Björnssyni sem forseta Skáksambands Íslands og var 

hann kjörinn með lófataki.   

Gunnar Björnsson nýkjörinn forseti tók þá til máls og þakkaði traustið. Hann gerði síðan 

tillögu um nýja stjórn: Agnar T. Möller, Elvar Örn Hjaltason, Jóhönnu Björg Jóhannsdóttur, 

Kristófer Gautason, Stefán Bergsson og Þorstein Stefánsson. Að auki buðu sig fram til 

stjórnar Birkir Karl Sigurðarson, Veronika Steinunn Magnúsdóttir og Þorsteinn Magnússon.   

Að lokinni kosningu og talningu atkvæða munu eftirtaldir skipa nýja stjórn Skáksambands 

Íslands: Agnar T. Möller, Elvar Örn Hjaltason, Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, Stefán Bergsson 

og Þorsteinn Stefánsson.  

Þá var gengið til kosninga í varastjórn. Í framboði voru Arnar Ingi Njarðarson, Auðbergur 

Magnússon, Gauti Páll Jónsson, Hörður Jónasson, Veronika Steinunn Magnúsdóttir og 

Þorsteinn Magnússon.   

Að lokinni kosningu og talningu atkvæða munu eftirtaldir skipa nýja varastjórn 

Skáksambands Íslands: 1. Gauti Páll Jónsson, 2. Veronika Steinunn Magnúsdóttir, 3. 

Þorsteinn Magnússon og 4. Auðbergur Magnússon.   

 

10. Kosnir tveir endurskoðendur og einn til vara.  



Fundarstjóri las upp tillögu forseta um að endurskoðendur yrðu Hlíðar Þór Hreinsson og 

Þráinn Vigfússon og síðan Oddgeir Á. Ottesen til vara. Tillagan var samþykkt samhljóða.  

 

11. Kosnir 3 menn í kjörbréfanefnd og 3 til vara til að athuga kjörbréf fyrir næsta 

aðalfund  

Fundarstjóri las upp tillögu forseta um að í kjörbréfanefnd yrðu Kristján Örn Elíasson, 

Kjartan Maack og Haraldur Baldursson. Og til vara Magnús Matthíasson, Ríkharður 

Sveinsson og Róbert Lagerman. Tillagan var samþykkt samhljóða.  

 

12. Kosnir 3 menn í dómstól SÍ og 3 til vara  

Fundarstjóri las upp tillögu forseta um að dómstóll SÍ yrði skipaður þeim Halldóri B.  

Halldórssyni, Braga Halldórssyni og Ólafi Evert Úlfssyni sem aðalmönnum en til vara 

Björgvini Jónssyni, Hlíðari Þór Hreinssyni og Tómasi Veigari Sigurðssyni. Tillagan var 

samþykkt samhljóða.  

 

13. Umræður og breytingar á lögum og keppnisreglum Skáksambandsins  

Lagabreytingartillögur:  

A. Halldór Grétar Einarsson tilkynnti að tillaga um samræmingu á lögum SÍ sem hann hafði 

lagt fram yrði dregin til baka. (Tillöguna má sjá hér og greinagerðina með henni hér)  

B. Tillaga Hlíðars Þórs Hreinsson og Oddgeirs Ottesen um breytingu á 17. gr. og 18. gr. laga  

um Íslandsmót skákfélaga (https://skak.is/wp-content/uploads/2020/05/17.-og-18.-

greinsk%C3%A1klaga-ni%C3%B0urfelling-

s%C3%A9r%C3%A1kv%C3%A6%C3%B0aH%C3%9EH-O%C3%81O.pdf)  

Oddgeir fylgdi tillögunni úr hlaði og taldi upp marga kosti þess fyrirkomulags sem var og 

taldi breytinguna frá síðasta aðalfundi óþarfa. Gunnar Björnsson taldi breytingar á 

keppninni síðustu ár (t.d. úr 8 í 10 lið) hefðu gengið vel. Jóhann Hjartarson talaði gegn 

tillögunni en tók þó fram að hann hefði verið á móti breytingum á fjölda liðsmanna í fyrra. Þá 

talaði hann almennt gegn hringli á fyrirkomulagi og vildi halda stöðugleika í keppninni.   

Tillagan var borin upp og felld með 21 atkvæði gegn 20.  

Jóhann Hjartarson lagði fram breytingatillögu (https://skak.is/wp- 

content/uploads/2020/05/Breytingatillaga-vi%C3%B0-till%C3%B6gu-H%C3%9EH-

OOfr%C3%A1-JH.pdf) við tillögu þeirra Hlíðars og Oddgeirs og kynnti hana. Þó að hann 

væri ánægður með breytinguna í tvöfalda umferð, mætti vel afturkalla þá breytingu að fækka 

liðsmönnum í efstu deild og sneri tillaga hans um það, þannig að fjöldi þeirra yrði 8 eins og 

var áður. Síðan fjallaði hann um að breytingin sem fælist í að nota liðsstig væri af hinu góða; 

þar með væru úr sögunni verstu ókostir þess að vera með A og B lið í efstu deild.   

Borin upp tillaga Jóhanns og samþykkt með þorra atkvæða.  

C. Halldórs Grétars Einarssonar og Oddgeirs Ottesen um viðbót við 18. gr. laga um 

Íslandsmót skákfélaga (https://skak.is/wp-content/uploads/2020/05/18.-grein-

sk%C3%A1klaga-HGEOAO.pdf)  

Viðbótin fjallar um að félag geti valið að taka ekki þátt í deild sem það hefur rétt á, heldur 

næstu deild fyrir neðan (en þarf ekki að byrja neðst eins og nú er). Halldór Grétar gerði 

grein fyrir tillögunni: Það veldur oft liðum vandræðum sem vinna sig upp um deild að þurfa 
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að velja á milli þess að taka það sæti eða þurfa að fara alla leið niður í neðstu deild. Oddgeir 

bætti síðan við þá umfjöllun og nefndi dæmi. Jóhann Ragnarsson taldi þessa breytingu 

ganga gegn eðli keppninnar og spurði hvaða afleiðingar hún hefði fyrir önnur félög, t.d. þau 

sem lenda í 2. eða 3. sæti. Fyrirkomulag eins og það sem tillagan gengur út á, hafi verið við 

lýði í Hollandi í mörg ár og skapað gríðarleg vandamál þar.   

Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með 18 atkvæðum gegn 17.   

D. Tillaga Karls Gauta Hjaltasonar um breytingu á 18. gr. laga um Íslandsmót skákfélaga 

(https://skak.is/wp-content/uploads/2020/05/Sk%C3%A1kl%C3%B6g-

S%C3%8Ds%C3%A9r%C3%A1kv%C3%A6%C3%B0i-KGH.pdf)  

Tillagan fjallar um að fjölgað verði liðum sem fara á milli 3. og 4. deildar: 3 lið fari upp úr 4. 

deild og 5 lið falli í 4. úr 3. deild.   

Tillagan borin upp og samþykkt með þorra atkvæða.  

E. Tillaga frá Oddgeiri Ottesen og Þorsteini Magnússyni um breytingu á sérákvæði 18. 

gr. laga um Íslandsmót skákfélaga (https://skak.is/wp-content/uploads/2020/05/18.-grein- 

sk%C3%A1klaga-s%C3%A9r%C3%A1kv%C3%A6%C3%B0i-OAO-%C3%9EM.pdf)  

Tillagan felur í sér að fallið verði frá því skilyrði að skákmenn sem vilja ganga til liðs við 

taflfélag fyrir síðari hluta Íslandsmóts skákfélaga þurfi að vera með lögheimili á Íslandi eða 

íslenskt ríkisfang. Í greinargerð kemur fram að þetta er hugsað sem einskiptisákvæði þetta ár, 

vegna kórónuveirunnar. Jóhann Ragnarsson tók til máls og lýsti því að hann skildi rökin að 

baki tillögunni. Samt væri hann mótfallinn henni, einkum vegna þess að þetta veldur skekkju 

á milli félaga í mótinu og vakti athygli á að ekkert slíkt hefði verið leyft í öðrum íþróttum 

vegna Covid19.   

Tillagan borin upp og samþykkt með 23 atkvæðum gegn 6.   

14. Önnur mál  

Engin önnur mál voru tekin til umræðu að þessu sinni.   

Forseti þakkaði fyrir fróðlegan og málefnalegan fund. Þá færði hann fráfarandi stjórnar-

mönnum þeim Halldóri G. Einarssyni, Róberti Lagerman, Herði Jónassyni, Ingibjörgu Eddu 

Birgisdóttur og Þóri Benediktssyni innilega þakkir fyrir samstarfið undanfarin ár. Loks lýsti 

forseti ánægju sinni með áhuga margra á að taka þátt í stjórn SÍ, sem og nýliðun í stjórninni; 

hann væri ánægður með að vera nú sjálfur næstelstur í nýrri stjórn.   

Fundi slitið kl. 15:38  

 

Fundargerðina má finna á heimasíðu SÍ. 
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Skipan stjórnar og starfsnefnda 
 

Forseti:  Gunnar Björnsson 

Varaforseti: Jóhanna Björg Jóhannsdóttir       

Gjaldkeri:  Þorsteinn Stefánsson 

Ritari:  Kristófer Gautason 

Skákritari:  Elvar Örn Hjaltason 

Æskulýðsfulltrúi: Stefán Bergsson 

Meðstjórnandi: Agnar Tómas Möller  

Varamenn í stjórn: 

1. Gauti Páll Jónsson 

2. Veronika Steinunn Magnúsdóttir 

3. Þorsteinn Magnússon 

4. Auðbergur Magnússon 

Helstu nefndir Skáksambands Íslands á stafsárinu og formenn 

Skákdómaranefnd: Kristján Örn, formaður 

Skákþjálfaranefnd: Omar Salama, formaður 

Æskulýðsnefnd: Stefán Bergsson 

Fjárhagsnefnd: Þorsteinn Stefánsson 

Landsliðsnefnd: Hlíðar Þór Hreinsson 

Skákmótanefnd: Gunnar Björnsson 

Kvennaskáknefnd: Jóhanna Björg Jóhannsdóttir 

Laganefnd: Þorsteinn Magnússon  

 

Stjórnarfundir 
Stjórnin hélt alls 15 fundi á starfsárinu. Að jafnaði einu sinni í mánuði en stundum bætt 

við. Að venju unnu stjórnarmenn að margs konar öðrum verkefnum vegna mótahalds og 

fleiri verkefna. 

Fundagerðir starfsársins má finna á heimasíðu SÍ 

 

Starfsmaður og skrifstofa 
Gunnar Björnsson hefur verið eini starfsmaður SÍ síðan 1. febrúar 2019.   

  

https://www.dropbox.com/sh/nj6x6jabzvzj7zo/AACvy_kJRs69Ki6MRf_-gV8Da?dl=0


Skýrsla Skákskóla Íslands 
 

Skýrsla skólastjóra Skákskóla Íslands fyrir aðalfund SÍ 2021 

 

Í skólanefnd sitja nú Sigurbjörn Björnsson, Jóhanna Björg Jóhannsdóttir og Hrund 

Hauksdóttir.  

Skólastjóri er Helgi Ólafsson.  

Kennarar við skólann hafa verið Hjörvar Steinn Grétarsson, Bragi Þorfinnsson, Hannes Hlífar 

Stefánsson, Lenka Ptacnikova, Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, Vignir Vatnar Stefánsson, 

Kristófer Gautason og Leifur Þorsteinsson.  

 

Meistaramót Skákskóla Íslands í Viðey 5. og 6. september 2020  

 

Meistaramót Skákskóla Íslands hefur ávallt verið haldið í vorbyrjun og þá oft miðað við 

síðustu helgina í maí. Vegna Covid-faraldursins var því frestað og haldið dagana 5. og 6. 

september í Viðey, þ.e. keppni þeirra sem voru fædd 2005 og síðar. Var þar miðað við 

reglugerðir sem í gildi voru. Stigahærri flokkurinn var haldinn í ársbyrjun 2021 og 

sameinaður Unglingameistaramóti Íslands sem er fyrir keppendur 22 ára og yngri.  

Glæsileg verðlaun voru í boði í Viðey en sigurvegari varð Gunnar Erik Guðmundsson og 

hlaut hann 7 ½ vinning af 9 mögulegum. Batel Goitom varð í 2. sæti með 7 vinninga og 

Benedikt Briem varð í 3. sæti með 6 ½ v. Keppendur sem voru 35 talsins sigldu á milli lands 

og Viðeyjar en blíðveður var báða dagana.  

Skákstjórar voru Páll Sigurðsson, Helgi Ólafsson og Lenka Ptacnikova.  

 

 

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. Kristófer Gautason og 

Leifur Þorsteinsson hafa séð um kennslu fyrir yngstu nemendur Skákskólans.  

 

 

Jóhanna Björg með skákkennslu fyrir stúlkur - Samstarf við Skákdeild Fjölnis  

 

Jóhanna Björg Jóhannsdóttir hefur haft yfirumsjón með skákkennslu fyrir stúlkur í Stúkunni á 

vegum Skákskóla Íslands sl. haust og á vetrarönn. Þá hefur einnig séð um skákþjálfun fyrir 

ungar stúlkur í Skákdeild Fjölnis og er það samstarfsverkefni Skákskóla Íslands og 

skákdeildarinnar. Mikill fengur af starfi Jóhönnu.  

 

Meistaramót Skákskóla Íslands 2020 og Unglingameistaramót Íslands 2020 

 

Þetta mót var með nýju sniði og sameinað Unglingameistaramóti. Skákskóli Íslands sá um 

framkvæmd þess og hafði sér til fulltingis Ingibjörgu Eddu Birgisdóttur sem var aðal 



skákstjóri og var afar röggsöm í starfi sínu. Mótinu var valinn staður í Rúgbrauðsgerðinni. 

Fór vel um keppendur í rúmgóðu húsnæði.  

Benedikt Briem og Vignir Vatnar Stefánsson urðu efstir með 6 vinninga af 7 mögulegum. 

Gauti Páll Jónsson varð í 3. sæti með 4½ vinning og í 4. – 5. sæti komu Jóhann Arnar 

Finnsson og Pétur Pálmi Harðarson með 4 vinninga. Keppendur voru 17 talsins.  

Þeir Vignir Vatnar og Benedikt tefldu síðan tveggja skák einvígi um titlana tvo og vann 

Vignir Vatnar báðar skákirnar.  

 

Skáknámskeið á Selfossi  

 

Skáksamband Íslands í samvinnu við Skákskóla Íslands stóð fyrir helgarnámskeiði á Hótel 

Selfoss dagana 12. – 14. mars sl. 24 krakkar tóku þátt í námskeiðinu en kostnaður var lítill 

fyrir hvern þátttakenda þar sem SÍ fékk sérstakan styrk vegna námskeiðsins. Kennarar voru 

Helgi Ólafsson, Jóhanna Björg Jóhannsdóttir og Lenka Ptacnikova.  

 

Skákkennsla á Selfossi  

 

Skákskóli Íslands hefur verið með reglulega skákkennslu á Selfossi. Þátttaka hefur alltaf 

verið góð en haustönn féll niður vegna Covid. Við byrjuðum aftur á vetrarönn og var þátttaka 

góð. Kennslan fór fram í Fischer-setri alla laugardaga í haust og vetur. Helgi Ólafsson sá um 

kennslu í samvinnu við Aldísi Sigfúsdóttur.  

 

 

 

 

Samstarf við Menntaskólann í Kópavogi  

 

Í fyrra hófst samstarf Skákskólans við Menntaskólann í Kópavogi sem hefur afrekssvið fyrir 

þá nemendur skólans sem leggja stund á keppnisgreinar ýmsar. Þetta er viðamikið prógramm 

sem gerir ráð fyrir ströngu aðhaldi, líkamsþjálfun, námsráðgjöf og tilhliðrun þegar keppnir 

eru framundan. Birkir Ísak Jóhannsson valdi að ljúka stúdentsprófi á afrekssviði með skákina 

sem aðalgrein. Helgi Ólafsson hefur séð um þjálfun hans á skáksviðinu en Birkir hefur mætt 

2 – 3 í vikur. Kennslan hefur að miklu leyti farið fram á netinu. Þetta verkefni hófst sl. haust 

og hefur aldrei fallið niður tími. Birkir er skipulagður nemandi við MK og hefur gengið vel. 

Hann mun ljúka stúdentsprófi á 3½ ári.  

 

Úrtakshópur 16 – 25 ára  

 

Helgi Ólafsson og Ingvar Þ. Jóhannesson hafa séð um úrtakshóp 16‒25 ára op hefur hópurinn 

hist reglulega á miðvikudagskvöldum annað hvort á Zoom eða þegar rofa tók til í húsnæði 

Skákskólans í Faxafeni. Margir kunnir meistarar hafa haldið fróðleg erindi.  

 

 

 



Einkatímar – þjálfun  

 

Fjölmargir nemendur skólans njóta einkennslu auk þess sem skólinn hefur tekið að sér 

þjálfun fyrir einstaka viðburði. Skólastjóri Skákskólans vill beina því til aðildarfélaga SÍ að 

skólinn er ávallt reiðbúinn til samstarfs á öllum sviðum skákkennslu og skákþjálfunar.  

 

Helgi Ólafsson, skólastjóri Skákskóla Íslands. 

 

 

Ég og GM Helgi Ólafsson forum yfir ýmislegt í skákinni yfir netið. Við fórum yfir margar 

byrjanir eins og Spánverjann, Ítalann, skoska leikinn, slavneska vörn, Catalan og enska 

leikinn. Við fórum yfir margar skákir frá nútímanum og frá gamalli tíð og góðar sögur 

fylgdu. Við fórum yfir miðtaflsstöður og ýmis endatöfl. Ég get eindregið mælt með þessu og 

mér hefur fundist þetta mjög skemmtilegt. 

Birkir Ísak Jóhannsson 

 

  



Ýmis starfsemi 
 

Heimasíða SÍ 
 

Á vegum SÍ eru tvær heimasíður. Skák.is sem er fréttasíða og heimasíða Skáksambands 

Íslands þar sem helstu grundvallarupplýsingar um sambandið eru geymdar. Tómas Veigar 

Sigurðarson á mestan þátt í uppsetningu síðanna.  

 

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. 

Félögin geta tekið út sína félagsmenn og raðað þeim í stigaröð.  

 

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. 

 

Skákhlaðvarpið 
 

Gunnar Björnsson og Ingvar Þór Jóhannesson hittast reglulega og fara yfir helstu viðburði. 

Skákvarpið 
 

Skákvarpið er fastur hluti af mótahaldi stærri mótið og hefur orðið afskaplega vinsælt. 

Skákvarpið hefur verið í umsjón Ingvars Þór Jóhannessonar og Björns Ívar Karlssonar 

 

Landsliðsverkefni 
  

Aukið púður var sett í ýmis landsliðsverkefni á síðastliðnu starfsári. Bæði kom til áskorun 

afreksmanna og eins var minna um verkefni sökum heimsfaraldursins. Þrír hópar hafa verið 

virkir á þessu tímabili með reglulegar æfingar. Þetta eru U25 hópur, landsliðshópur kvenna 

og landsliðshópur karla. Einhver mótaverkefni hafa verið á netinu og stiklað hefur verið á 

stóru með þau mót annarsstaðar í skýrslunni. 

 

Æfingahópur U25 er skipaður efnilegustu skákmönnum þjóðarinnar á aldrinum 16‒25 ára. 

Hópurinn hefur að mestu verið undir handleiðslu Helga Ólafssonar og hefur Ingvar Þór 

Jóhannesson verið honum innan handar. Hópurinn hefur fengið flotata fyrirlestra á netinu og 

t.a.m. hafa stórmeistararnir Arturs Neiksans og Stelios Halkias komið með flotta fyrirlestra 



og eins flottir fyrirlestrar frá Helga um Friðrik og frá Jóhanni um Larsen þannig að hópurinn 

er að fá fína "skákkúltúr" kennslu. Kennsla hefur að mestu verið á ZOOM en einnig hefur 

hópurinn tekið reglulega hittinga og mót eftir að takmörkunum var létt. 

 

Landsliðshópur kvenna hefur verið undir handleiðslu Ingvars Þórs Jóhannessonar og hefur 

kennslan alfarið farið fram á ZOOM þó nokkur "raunheima" æfingamót hafa einnig farið 

fram. Hópurinn hefur verið einna duglegastur af öllum í fjölda æfinga og til fyrirmyndar er 

kemur að mætingu! 

 

Karlalandsliðshópurinn hefur einnig verið nánast alfarið á ZOOM með sínar æfingar í umsjón 

Ingvars Þór Jóhannessonar. Hópurinn hefur verið að fá reglulega fyrirlestra frá Farrukh 

Amonatov sem er gríðarlega sterkur stórmeistari og reyndur þjálfari. Einnig hafa verið 

fyrirlestrar frá Mikhail Mozharov, Evgenij Shtembuliak og Mykhaylo Oleksiyenko. 

 

Ingvar Þór Jóhannesson 

 

Skákbúðir 
 

 
 

Föstudaginn þann 14. mars lagði hópur 24 krakka af stað í skákbúðir á Selfossi. Krakkarnir í 

ferðinni voru allt krakkar sem hefðu við eðlilegar aðstæður farið erlendis á skákmót á árinu 

2020 en vegna Covid voru flest öll alþjóðleg mót felld niður sem og sjálft Reykjavíkur-

skákmótið. 



Greina mátti mikla tilhlökkun í andliti krakkana. Eftir að hafa komið sér fyrir á hótelinu var 

hópnum skipt í þrennt og kennsla hófst. Auk kennslu var farið í hina ýmsu skákleiki svo sem 

heilinn og höndin, tvískák og mjög svo skemmtilegu fjölteflis-boðhlaupi. Að auki var 

auðvitað fylgst af mikilli spennu með Íslandsbikarnum. Eftir kvöldmat var svo haldin 

spurningakeppni þar sem hópurinn skipti sér í lið Hlunkanna sem síðan vann lið Magga Mix 

and his crew. 

Laugardagurinn byrjaði snemma á kennslu þar sem meðal annars var farið í mikilvæga þætti 

byrjana. Þá voru skákir Fischers skoðaðar ásamt því að farið var í lítið Fischer slembimót. 

Stefán Bergsson fór svo með hópinn að leiði Fischers og á Fischersetrið. Að því loknu var 

slegið upp skákmóti. 

Þar var Vignir Vatnar Stefánsson í miklu stuði og vann mótið með fullu húsi. Hann fékk í 

verðlaun bók Helga Ólafssonar um Friðrik Ólafsson – árita af báðum! Annar varð Alexander 

Oliver Mai. Þeir báðir verða meðal keppenda í landsliðsflokki Íslandsmótsins í skák sem 

hefst í Kópavogi 30. mars nk.  Alexander Oliver fékk í verðlaun ársáskrift að New In Chess 

ásamt Gunnari Erik Guðmundssyni, Benedikt Briem, Kristján Degi Jónssyni og Matthías 

Björgvini Kjartanssyni sem urðu í næstu sætum. 

Eftir lokakennslu og hádegismat á sunnudeginum kom til okkar nýjasti stórmeistari Íslands 

Guðmundur Kjartansson. Teflt var frábært fjöltefli og hafði Guðmundur orð á því að þetta 

væru hans fyrstu skákir eftir að hafa náð stórmeistaratitlinum. Einhverjar skákir fóru í bið og 

verða kláraðar í lok vikunnar. Þökkum Guðmundi kærlega fyrir komuna og gefa sér tíma til 

að tefla við mögulega framtíðar stórmeistara. 

Skáksamband Íslands sá um skipulagningu ferðarinnar og var fulltrúi sambandsins á Selfossi 

Jóhanna Björg. Skipulagning kennslu var í góðum höndum Helga Ólafsonar og Skákskóla 

Íslands. Kennarar voru Helgi Ólafsson, Lenka Ptacnikova, Jóhanna Björg Jóhannsdóttir og 

Vignir Vatnar Stefánsson. 

Skáksamband Íslands ásamt Skákskóla Íslands þakka öllum nemendum fyrir frábæra og 

skemmtilega helgi! Vonandi verður hér framhald því ferð eins og þessi eykur skákgetu, eykur 

samkennd og liðsanda! 

Covid-styrkur frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu gerði þessar skákbúðir mögulegar 

og viljum færa ráðuneytinu kæra þakkir fyrir. Afar mikilvægt til að vega móti skorti á 

alþjóðlegum mótum undanfarið! 

Jóhanna Björg Jóhannsdóttir 

Nánar á Skák.is.  

https://skak.is/2021/03/18/afar-vel-heppnadar-skakbudir-a-selfossi-12-14-mars/


Skákstjóranámskeið 
 

Dagana 13., 14. og 20. febrúar sl. fór fram skákdómaranámskeið á netinu á Zoom til 

landsdómararéttinda (NA) á vegum skákdómaranefndar Skáksambands Íslands. Fyrirlesari 

var Kristján Örn Elíasson, alþjóðlegur skákdómari og formaður skákdómaranefndar SÍ. 

Námskeiðið var vel sótt og á meðal þátttakenda voru þrjár landsliðskonur í bland við 

reynslubolta og nýliða. 

Nýir landsdómarar (NA): 

• Jóhanna Björg Jóhannsdóttir 2303108 

• Lenka Ptacnikova 305650 

• Liss Acevedo Méndez 6502938 

• Pálmi Ragnar Pétursson 2302136 

• Oddgeir Ágúst Ottesen 2306816 

• Þorsteinn Magnússon 2315874 

• Kristófer Gautason 2302098 

• Alexander Gautason 2302063 

• Auðbergur Magnússon 2303787 

• Gunnar Freyr Rúnarsson 2301768 

• Aðalsteinn Thorarensen 2304384 

• Sæmundur Einarsson 2320584 

• Guðgeir Jónsson FIDE ID 2319942 

• Sæþór Sæmundarson* 2319845 (*undir 16 ára og fær leyfisskráningu síðar) 



Skák í skóla 
 

Ekki tókst að heimsækja skóla af þeim krafti sem stefnt var að vegna Covid. Engu að síður 

var haldið Suðurlandsmót í skák og staðið fyrir Skólanetskákmóti Íslands sem gerð er betri 

skil annars staðar í skýrslunni. Sett var inn efni á skakkennsla.is sérstaklega ætlað kennurum. 

  

Í vinnslu er fara í heimsóknir á næsta ári að miklum krafti og munu líklegast fyrstu 

heimsóknirnar verða á Snæfellsnes. Markmiðið með heimsóknunum er að auka möguleika og 

tæki skóla/kennara til að standa að skákstarfi- og kennslu. Stefnt er að skólakeppnum á borð 

við Suðurlandsmótið víðar um landsbyggðina. Þá hefur verið tekin ákvörðun um að bæta enn 

við efni á skakkennsla.is og er það efni í vinnslu. 

 

Alþjóðlegir áfangar

https://skak.is/2021/03/02/vel-heppnad-sudurlandsmot-grunnskolasveita-i-skak/
http://skakkennsla.is/
http://skakkennsla.is/


Vignir Vatnar Stefánsson náði sínum öðrum áfanga að alþjóðlegum meistaratitli á Skákþingi 

Íslands 2021. Lokaáfanganum náði hann á Íslandsmóti skákfélaga 2019-21.  

Guðmundur Kjartansson var formlega útnefndur stórmeistari á árinu eftir að hafa náð 2500 

skákstigum. 

  

Skákdagurinn 
 

Skákdagurinn bar keim af Covid-ástandinu. Slegið var upp spurningakeppni á netinu í 

umsjón Ingvars Þór Jóhannessonar auk þess sem skólar margir skólar höfðu sérviðburði 

vegna skákdagsins.  

 

Innlend mót 
 

Kórónuveiran setti svip sinn á mótahald Skáksambandsins á starfsárinu 2020‒2021. Hefur 

þurft að fresta töluvert af atburðum. Þó hefur tekist að klára langflesta viðburði og eiginlega 

meira til því á árinu 2021 var nokkuð um það að viðburðir frá árinu 2020 voru kláraðir! Hér 

er farið yfir viðburði á vegum Skáksambands Íslands á starfsárinu 2020‒21 

 

Skákþing Íslands 2020 ― landsliðsflokkur 
 

 

Mótið var haldið í Álftanesskóla í Garðabæ, dagana 22.-30. ágúst 2020. Á ýmsu gekk í 

undarbúningi mótsins sem átti upphaflega að fara fram 28. mars – 5. apríl. Illa gekk að fá 



staðfestingu á að mótið mætti fara fram en það tókst loksins með nokkurra daga fyrirvara og 

fór mótshaldið afar vel fram. Keppendur fá hrós fyrir að taka öllu með stóískri ró.  

 

Mótshaldið var samstarfsverkefni Skáksambandsins og Taflfélags Garðabæjar sem fagnaði 

40 ára afmæli. Samstarfið við TG og Garðabæjarkaupstaðar gekk framúrskarandi vel. Svo fór 

að Guðmundur Kjartansson varð Íslandsmeistari í þriðja sinn. Bragi Þorfinnsson og Helgi 

Áss Grétarsson urðu í 2.‒3. sæti. Páll Sigurðsson var aðaldómari mótsins.  

 

Lokastaðan á Chess-Results. 

 

Sjá nánar á skak.is.  

Skákþing Íslands 2021 ― landsliðsflokkur 
 

Mótið var haldið við glæsilegar aðstæður í húsnæði Siglingafélagsins Ýmis í Naustavör í 

Kópavogi, 22.‒30. apríl. Það þurfti eina frestun til vegna Covid-19 en upphaflega átti mótið 

að fara fram 30. mars – 8. apríl. Enn á ný fá keppendur hrós fyrr að taka þátt með skömmum 

fyrirvara og láta frestanir ekki hafa áhrif á sig.  

 

Mótið var æsispennandi en svo fór að Hjörvar Steinn Grétarsson hampaði sigri á mótinu. 

Jóhann Hjartarson varð annar og Guðmundur Kjartansson þriðji. 

 

http://chess-results.com/tnr511444.aspx?lan=1&art=4&flag=30
https://skak.is/2020/08/30/gudmundur-kjartansson-islandsmeistari-i-thridja-sinn/


Lokastaðan á Chess-Results 

 

Kópavogsbær studdi myndarlega við mótið og lék Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, fyrsta 

leik mótsins.  

 

Brim og Arion banki studdu auk þess myndarlega við mótshaldið. 

 

Sjá nánar á Skák.is  

 

Íslandsmót kvenna 2021 
 

Íslandsmót kvenna fer fram 26. maí í 4. júní í húsnæði SÍ.  

 

Íslandsbikarinn 2021 
 

 

 
Hjörvar Steinn Grétarsson vann Íslandsbikarinn – undankeppni um sæti Íslands á 

Heimsbikarmótinu í skák sem er á dagskrá í Sochi í Rússlandi í júlí-ágúst nk. Mótið fór fram 

í Landsbankanum, Austurstræti, 6.‒14. mars 2021.  

 

Hjörvar vann Hannes Hlífar Stefánsson á fremur sannfærandi hátt í úrslitum 2-0. Hjörvar 

tefldi best allra á mótinu og var sigur hans afar verðskuldaður. Hann vann 5 af 6 kappskákum 

sem hann tefldi og báðar atskákirnar. Alls 7 vinningar af 8 mögulegum. 

http://chess-results.com/tnr552992.aspx?lan=1&art=4&flag=30&turdet=YES
http://chess-results.com/tnr552992.aspx?lan=1&art=4&flag=30&turdet=YES


 

Á mótinu voru tefldar 14 kappskákir og lauk engri þeirra með jafntefli! Tefldar voru 

átta atskákir og aðeins einni þeirra lauk með jafntefli. Aðeins einni skák af 22 lauk því 

með jafntefli. 

Omar Salama sá um skákstjórn á mótinu og gerði það frábærlega. Björn Ívar 

Karlsson og Ingvar Þór Jóhannesson sáu um skákskýringar og venju samkvæmt 

stóðu þeir sig framúrskarandi vel. 

Landsbankinn fær sérstakar þakkir fyrir ljá sitt frábæra húsnæði, þar sem afar vel fór 

um keppendur, undir mótið. 

Nánar á Skák.is.  

 

 

 

 
 

https://skak.is/islandsbikarinn/2021/03/14/hjovar-steinn-vann-islandsbikarinn-faer-keppnisrett-a-heimsbikarmotinu-i-skak/


Skákþing Íslands 2020 - áskorendaflokkur 
 

Upphaflega stóð til að áskorendaflokkurinn færi fram á sama stað og tíma og 

landsliðsflokkurinn en það reyndist ekki hægt vegna Covid. Flokkurinn var þá haldinn á 

sama tíma en haldinn í húsnæði Taflfélags Reykjavíkur.  

Svo fór að Þjóðverinn Óliver Bewersdorff vann sigur á mótinu en hann tefldi sem gestur. 

Alexander Oliver Mai og Pétur Pálmi Harðarson urðu jafnir í 2.‒3. sætti og áunnu sér 

báðir keppnisrétt í landsliðsflokki 2021. 

 

Lokstaðan á Chess-Results 

Nánar á skak.is 

 

 

 

  

https://chess-results.com/tnr514883.aspx?lan=1&art=1&rd=9&flag=30
https://skak.is/2020/08/31/lokapistill-skakstjora-petur-palmi-og-alexander-oliver-i-landslidsflokk/


Íslandsmót skákfélaga 2019‒21 
 

Fyrri hluti Íslandsmóts skákfélaga fór fram 3.‒6. október 2019 og hefur verið gerð skil í 

fyrri ársskýrslu. Síðari hlutinn fór fram 14.‒16. maí 2021, eftir að hafa verið margfrestað. 

Aflýsa þurfti 3. og 4. deild vegna samkomutakmarkana. Staðan eftir fyrri hlutann gilti 

sem lokastaða varðandi tilfærslur á milli deilda. 

 

Víkingaklúbburinn vann öruggan sigur á mótinu og varð Íslandsmeistari þriðja 

keppnistímabilið í röð. Skákfélag Selfoss og nágrennis varð í öðru sæti og Skákfélagið 

Huginn varð í þriðja. Sex efstu liðin ávinna sér keppnisrétt í nýrri úrvalsdeild sem hefst í 

haust.  

 

Lokastöðu 1. deildar  má finna á Chess-Results.  

 

Skákdeild KR vann sigur í 2. deild. Taflfélag Vestmannaeyja varð í öðru sæti og b-sveit 

Skákfélags Akureyrar í því þriðja. 

 

http://chess-results.com/tnr462538.aspx?lan=1&art=0


 

 

Lokstöðuna má finna á Chess-Results. 

 

• Lokstaðan í þriðju deild 

 

• Lokastaðan í fjórðu deild  

 

 

  

http://chess-results.com/tnr462540.aspx?lan=1&art=0
http://chess-results.com/tnr462542.aspx?lan=1&art=0
http://chess-results.com/tnr462613.aspx?lan=1&art=0


Íslandsmót unglingasveita 2020 
 

 

 

Ekki tókst að halda Íslandsmót unglingasveita 2020. Var því brugðið á það ráð að hald 

mótið 16. janúar 2021 þegar opnað var fyrir slíkt mótahald. Á þeim tíma voru 

samkomutakmarkanir miðaðar við 50 manns og var því fyrirkomulag mótsins öðruvísi en 

venjulega þegar teflt er í einum opnum flokki. Skáksamband Íslands stóð að þessu fyrir 

mótið en Taflfélag Garðabæjar hefur haldið mótið frá upphafi og tekur væntanlega aftur 

við mótshaldinu í ár.  

 

Mótinu var skipt niður í tvær deilir og A-deildin tefld svo í tveimur átta sveita riðlum þar 

sem sigurvegararnir tefldu til úrslita.  

 

D-sveit TR vann sigur í b-deildinni. Sigursveitina skipuðu: Emil Kári Jónsson, Lemuel 

Goitom Haile, Kjartan Halldór Jónsson og Felix Eyþór Jónsson. 

 

A-sveitir TR og Breiðabliks sigruðu hvort í sínum riðlinum í a-deild og mætust því í 

úrslitum. Þar vann TR 5‒3 sigur.  

 

Sveit Íslandsmeistara TR skipuðu Batel Goitom Haile, Benedikt Þórisson, Ingvar Wu 

Skarphéðinsson og Kristján Dagur Jónsson. Liðsstjóri var Sigurlaug Regína 

Friðþjófsdóttir.  



 

Skáksamband Íslands þakkar Taflfélagi Reykjavíkur og Skákskóla Íslands fyrir samstarf 

um hýsingu mótsins.  

 

Skákstjórn önnuðust Stefán Steingrímur Bergsson, Ingibjörg Edda Birgisdóttir og 

Jóhanna Björg Jóhannsdóttir. 

 

• Úrslit á Chess-Results 

• Nánar á Skák.is.  

Friðriksmót Landsbankans – Íslandsmótið í hraðskák 2021 

 

Friðriksmót Landsbankans – Íslandsmótið í hraðskák fór fram á Tornelo-netþjóninum, 13. 

desember 2020. Í fyrsta og vonandi síðasta skiptið sem mótið fer ekki fram í raunheimum. 

Hingað til hefur verið teflt í útibúi bankans í Austurstræti.  

Björn Ívar Karlsson og Ingvar Þór Jóhannesson voru með mótið í beinni og eftir smá hökt 

í byrjun mótsins gengu útsendingarnar afar vel og eiga þeir félagar mikið hrós skilið fyrir. 

Hjörvar Steinn Grétarsson ar í miklu stuði á mótinu. Hlaut 12½ vinning í 15 skákum. Hann 

var í forystu nánast allt mótið og hafði tryggt sér sigur þegar 2 umferðum var ólokið. Jóhann 

Hjartarson  varð í öðru sæti og Davíð Kjartansson (2292), sem er einn allra snjallasti 

netskákmaður landsins, varð þriðji. Bragi Þorfinnsson (2306) var með 2½ vinning í hléi eftir 

átta umferðir og meðal neðstu manna. Hvað gerðist í hléinu er stór spurning en Bragi vann 

síðustu sjö skákirnar og endaði í fjórða sæti! 

Nánar á Skák.is.  

http://chess-results.com/tnr546321.aspx?lan=1
https://skak.is/2021/01/17/tvofaldur-sigur-taflfelags-reykjavikur/
https://skak.is/skaksamband/2020/12/13/hjorvar-islandsmeistari-i-hradskak-eftir-sigur-a-fridriksmoti-landsbankans/


Aukaverðlaunin réðust í undankeppninni á Chess.com þar sem 70 keppendur tóku þátt.  

Þau hlutu. 

• Efsti maður með 2001-2200 skákstig: Gunnar Freyr Rúnarsson 

• Efsti maður með 2000 stig og minna: Alexander Oliver Mai 

• Efsta konan: Lenka Ptácníková  

• Efsti strákur 16 ára og yngri (2004 eða síðar): Gunnar Erik Guðmundsson 

• Efsta stúlka 16 ára og yngri (2004 eða síðar): Guðrún Fanney Briem 

• Efsti skákmaður 65 eða eldri (1955 eða fyrr): Áskell Örn Kárason 

Tefldar voru 13 umferðir með umhugsunartímanum 3+2. 

Lokastaðan 

Íslandsmótið í atskák 2020 
 

 

Úrslitakeppni Íslandsmótsins í atskák fór fram 27. desember 2020 á Tornelo-

skákþjóninum. Svo fór að Hjörvar Steinn Grétarsson vann sigur á mótinu. Hans 

fjórði Íslandsmeistaratitill á árinu og alla hefur hann unnið heiman frá sér! Hjörvar 

vann Guðmundur Kjartansson í úrslitum, Jóhann Hjartarson í undanúrslitum og 

Vigni Vatnar Stefánsson í átta manna úrslitum. 

Jóhann og Arnar E. Gunnarsson urðu jafnir í 3.-4. sæti. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQgqrtGInsRGunmbfPLscBTwf1ZajJ58nySh6_urK2uWR1w55iyInf5Kqnws3AOrUkTK9Qi9n8t4Y4l/pubhtml?gid=274744825&single=true&fbclid=IwAR0MeMCda64y1HTEvUcbv8H4I0g5DA6TjADzMClOnDaaSKi01S1FysVm_ZQ


Mótstaflan 

 

Aukaverðlaunahafar 

Aukaverðlaunahafar urðu sem hér segir: Fengu 10.000 kr. úttekt hjá Heimilistækjum 

eða Tölvulistanum. 

• Kvennaflokkur – Lenka Ptácníková 

• Öldungaflokkur (+65) – Áskell Örn Kárason 

• Unglingaflokkur (u16) – Benedikt Briem 

• Unglingaflokkur (u12) – Guðrún Fanney Briem 

• Stigaverðlaun (2001-2200) – Alexander Oliver Mai 

• Undir 2000 – Gunnar Freyr Rúnarsson 

Nánar um mótið á Skák.is: https://skak.is/skaksamband/2020/12/28/hjorvar-steinn-

islandsmeistari-i-atskak-eftir-spennandi-urslitakeppni/  

 

  

https://skak.is/skaksamband/2020/12/28/hjorvar-steinn-islandsmeistari-i-atskak-eftir-spennandi-urslitakeppni/
https://skak.is/skaksamband/2020/12/28/hjorvar-steinn-islandsmeistari-i-atskak-eftir-spennandi-urslitakeppni/


Unglingameistaramót Íslands 2020 (u20) 
 

 

 
 

Benedikt Briem (1864) og Vignir Vatnar Stefánsson (2314) komu eftir og jafnir í 

mark á Unglingameistaramóti Íslands (u22) og Meistaramóti Skákskóla Íslands sem 

fram fór 13.-15. febrúar 2021. Mótið bar ártalið 2020 þar sem ekki náðist á halda 

mótið það ár vegna Covid-19. Þetta er í fyrsta skipti sem þessi tvö mót eru sameinuð. 

Vignir vann svo Benedikt í einvígi, 2-0.  

Jóhann Arnar fékk verðlaun fyrir bestan árangur þeirra sem hafa minna en 2000 

skákstig og Kristján Dagur Jónsson fékk sömu verðlaun fyrir þá sem hafa minna en 

1800 skákstig. Allir keppendur voru leystir út með sögu Reykjavíkurskákmótsins 

eftir Helga Ólafsson. 

Lokastaðan á Chess-Results.  

Mótshaldið var samvinnuverkefni Skáksambandsins og Skákskólans. Um mótsstjórn 

sáu Helgi og Gunnar Björnsson. Ingibjörg Edda Birgisdóttir var skákstjóri. 

Stórmeistararnir og kennarar  Skákskólans, Bragi Þorfinnsson, Hannes Hlífar 

Stefánsson og Hjörvar Steinn Grétarsson létu sig ekki vanta og fylgdust með 

taflmennsku nemenda Skákskólans. Omar Salama hélt utan um beinar útsendingar. 

https://chess-results.com/tnr548110.aspx?lan=1&art=1&rd=6


Teflt var við frábærar aðstæður  í Rúgbrauðsgerðinni, Borgartúni 6. 

Nánar á Skák.is.  

 

Íslandsmót ungmenna 2020 
 

Íslandsmót ungmenna (u8‒u15) fór fram 28. og 29. nóvember 2020. Eins og svo mörg mót á 

starfsárinu var það haldið við sérstakar aðstæður. SÍ sótti um undanþágu frá 

heilbrigðisráðuneytinu fyrir mótshaldinu en eitthvað var það á reiki hvort halda mætti 

íþróttakeppnir eða ekki. Undanþágan fékkst en mótinu var fimmskipt þar sem að hámarki 

máttu 25 manns vera i sama rými nema í tveimur yngstu flokkunum þar sem 50 máttu koma 

saman.  Þar sem íþróttir voru aðeins heimilar fyrir 15 ára og yngri var mótið að þessu sinni 

aðeins fyrir 15 ára og yngri – ekki 16 ára og yngri.  

Fyrri dagurinn hófst með flokki átta ára yngri. Þar mættu 37 keppendur til leiks. 

Vegna sóttvarnareglna máttu hvorki aðstandendur né þjálfarar mæta. Keppendur stóðu 

sig eins og hetjur og létu það ekki áhrif á sig hafa. 

Birkir Hallmundarson var í miklu stuði og fékk fullt hús og varð þar með 

Íslandsmeistari stráka í flokki átta ára og yngri. Tristan Fannar Jónsson varð annar 

og Jón Louie Thoroddsen þriðji. 

https://skak.is/skakskolinn/2021/02/15/benedikt-og-vignir-vatnar-tefla-til-urslita-um-tvo-titla/


 

 

Emilía Embla B. Berglindardóttir varð efst stúlkna og varð þar með Íslandsmeistari 

stúlkna átta ára og yngri. Halldóra Jónsdóttir varð önnur og Sigrún Tara 

Sigurðardóttir þriðja. 



 

Heildarúrslit má finna á Chess-Results. 

Stelpurnar stálu algjörlega senunni í flokki 9‒10 ára. Þar urðu efstar og jafnar Guðrún 

Fanney Briem og Þórhildur Helgadóttir með 7 vinninga í átta skákum. Eftir 

oddastigaútreikning fékk Guðrún Fanney Íslandsmeistaratitilinn en Þórhildur 

silfrið. Elín María Jónsdóttir varð í þriðja sæti. 

http://chess-results.com/tnr541835.aspx?lan=1&art=1&rd=7


 

Sigurður Páll Guðnýjarson varð efstur stráka og varð um leið íslandsmeistari stráka 

9-10 ára. Engilbert Viðar Eyþórsson varð annar og Arnar Freyr Orrason þriðji. 

Heildarúrslit má finna á Chess-Results. 

Síðari daginn var keppt í þremur elstu aldursflokkununum.. Árni Ólafsson varð 

Íslandsmeistari í flokki 15 ára, Gunnar Erik Guðmundsson og Batel Goitom Haile í 

flokki 13‒14 ára, Tómas Möller og Katrín María Jónsdóttir í flokki 11‒12 ára. 

http://chess-results.com/tnr541832.aspx?lan=1&art=1&rd=8


 

Alls tók 31 skákmaður þátt í 11‒12 ára flokknum. Vegna sóttvarnareglna þurfti að 

skipta í tvo flokka því aðeins voru leyfðir 25 krakkar í hverju hólfi á þessu aldursbili. 

Sigurvegarar flokkanna kepptu svo til úrslita. Baráttan í báðum flokkum varð 

æsispennandi. 

Svo fór að Markús Orri Jóhannsson vann sigur í a-riðli eftir hádramatíska 

lokaumferð og Tómas Möller vann sigur b-riðli. Sæþór Ingi 

Sæmundarson og Matthías Björgvin Kjartansson urðu í 2. sæti í riðlunum og 

fengu báðir brons. Tómas vann svo Markús Orra í úrslitaeinvígi um 

Íslandsmeistaratitilinn 1½-½. 

Stelpurnar tefldu allar í a-riðli. Katrín María Jónsdóttir varð efst þeirra og varð 

Íslandsmeistari stúlkna. Heiðdís Diljá Hjartardóttir varð önnur og María Lena 

Óskarsdóttir þriðja. 



 

• Lokastaðan í a-riðli 

• Lokastaðan í b-riðli 

Tveir elstu flokkarnir voru tefldir að saman. Annars flokkur 13‒14 ára og hins vegar 

flokkur 15 ára. Í eðlilegu árferði hefði eldri flokkurinn verið fyrir 15‒16 ára en vegna 

sóttvarnarreglna höfðu 16 ára krakkar ekki keppnisrétt. Grímuskylda var viðhöfð í 

flokknum í samræmi reglur um þennan hóp í grunnskólum á þeim tímapunkti sem teflt 

var. 15 skákmenn tóku þátt og voru 11 þeirra í yngri flokknum.

 

http://chess-results.com/tnr542106.aspx?lan=1&art=1&rd=7&fed=ISL&turdet=YES
http://chess-results.com/tnr542107.aspx?lan=1&art=1&rd=7&fed=ISL&turdet=YES
http://chess-results.com/tnr542106.aspx?lan=1&art=1&rd=7&fed=ISL&turdet=YES


Gunnar Erik Guðmundsson vann mótið og varð Íslandsmeistari í flokki 13-14 

ára. Benedikt Þórisson varð annar og Adam Omarsson þriðji eftir 

oddastigaútreikning. 

 

Batel Goitom Haile varð Íslandsmeistari stúlkna og Iðunn Helgadóttir hlaut silfrið. 



 

Árni Ólafsson stóð sig 15 ára og varð þar með Íslandsmeistari í 15 ára. Örn 

Alexandersson varð annar og Kristján Dagur Jónsson þriðji. 

Lokastaðan í flokki u14/u15 

Skákstjórn önnuðust Róbert Lagerman sem var yfirdómari mótsins, Stefán 

Bergsson, Ulker Gasavona, Lisseth Acevedo Mendez, Þorsteinn 

Stefánsson, Agnar Tómas Möller og Gunnar Björnsson sem jafnframt var 

mótsstjóri. 

Nánar á Skák.is (u12, u14 og u15) og Skák.is (u8 og 10) 

  

http://chess-results.com/tnr541819.aspx?lan=1&art=1&rd=7&fed=ISL&turdet=YES
https://skak.is/skaksamband/2020/11/28/fjorir-islandsmeistarar-kryndir-i-dag/
https://skak.is/skaksamband/2020/11/28/fjorir-islandsmeistarar-kryndir-i-dag/


Íslandsmót barnaskólasveita 2021, 1.-3. bekkur 
 

 
 
Mótið fór fram 9. maí 2021, eftir nokkrar frestanir, og var óvenjulegt eins og svo mörg önnur 

mót á skákárinu. Vegna samkomutakmarkana máttu aðeins 50 manns vera í sama rými. 

Brugðið var til þess að leyfa aðeins a-lið og tóku 13 skólar þátt. Til samanburðar tók 40 lið 

þátt í fyrra. 

 

Skipta þurfti mótinu upp í tvo riðla vegna takmarkanna. Efstu tvö liðin úr hvorum riðli 

komust svo í úrslitakeppni sem varð æsispennandi.  

 

Svo fór að Rimaskóli varð Íslandsmeistari, Melaskóli varð í öðru sæti, Lindaskóli í því þriðja 

og Smáraskóli í því fjórða. Aðeins munaði einum vinningi á fyrsta og þriðja sæti.  

 

Skákstjórar voru Stefán Bergsson, Ingibjörg Edda Birgisdóttir og Gunnar Björnsson.  

 
Lokastaðan á Chess-Results  

 

Nánar á Skák.is.  

 

 

http://chess-results.com/tnr560157.aspx?lan=1&art=0
https://skak.is/2021/05/09/rimaskoli-islandsmeistari-barnaskolasveita-1-3-bekkur/


 

Íslandsmót barnaskólasveita 2021, 4.-7. bekkur 

  

Rétt eins og í fyrra var ákveðið að halda mótin fyrir 4.‒7. bekk og 8.‒10. sömu helgi. Teflt 

var helgina 20.‒21. mars. Litlu mátti muna þar sem mjög svo hertar samkomutakmarkanir 

voru settar á 24. mars sem hefðu gert mótshaldið ómögulegt.  

Íslandsmót barnaskólasveita fór fram 21. mars. Svo fór að Vatnsendaskóli vann 

verðskuldaðan sigur á mótinu og endurtók þar með afrekið frá í fyrra! Melaskóli varð í öðru 

sæti og Lindaskóli í því þriðja. Hjörvar Steinn Grétarsson, stigahæsti skákmaður landsins 

og sigurvegari Íslandsbikarsins, mætti á svæðið og afhendi verðlaunin. Fékk hann dynjandi 

lófaklapp. 

Sveit Íslandsmeistara Vatnsendaskóla skipuðu: 

1. Mikael Bjarki Heiðarsson 

2. Tómas Möller 

3. Jóhann Helgi Hreinsson 

4. Arnar Logi Kjartansson 

5. Guðmundur Sveinbjörnsson 

Liðsstjóri var Kristófer Gautason. 



Fjórar sveitir frá landsbyggðinni tóku þátt. Brekkuskóli frá Akureyri fékk gullið og endaði í 

fimmta sæti í heildarkeppninni. Vallaskóli, Selfossi varð í öðru sæti og Flúðaskóli í því 

þriðja. 

Brekkuskóli stóð sig best landsbyggðarsveita. Flúðaskóli tók brons landsbyggðarsveita. 

Einnig voru veitt þrenn verðlaun fyrir b-sveitir. Þar vann sveit Lindaskóla sigur, 

Vatnsendaskóli varð í öðru sæti og gestgjarnir í Rimaskóla í því þriðja. 

Lokastaðan á Chess-Results.  

Borðaverðlaun hlutu 

1. Matthías Björgvin Kjartansson (Melaskóla) 8 v. 

2. Tómas Möller (Vatnsendaskóla) 8 v. 

3.  Kormákur Ólafur Kjartansson (Melaskóla) 7/8 v. og Jóhann Helgi Hreinsson 

(Vatnsendaskóla) 6/6 v. 

4. Engilbert Viðar Eyþórsson (Lindaskóla) 7 

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

Rimaskóli og Helgi Árnason fá þakkir fyrir aðstöðuna í Rimaskóla. 

Íslandsmót grunnskólasveita 2021 

´ 

 

Mótið fór fram 20. mars í Rimaskóla. Mótið var í senn spennandi og jafnt. Svo fór að 

Landakotsskóli vann sigur á mótinu þar sem sveitirnar skiptust á að vera í forystu allt mótið. 

Hörðuvallaskóli endaði í öðru sæti og Vatnsendaskóli, fráfarandi meistarar, í því þriðja. 

http://chess-results.com/tnr551491.aspx?lan=1&art=0


Fimmtándi stórmeistari Íslands, Guðmundur Kjartansson, kíkti við og afhendi verðlaun 

mótsins. Keppendur klöppuðu stórmeistaranum lof í lófa áður en verðlaunaafhending hófst! 

Sveit Íslandsmeistara Landakotsskóla skipuðu: 

1. Adam Omarsson 

2. Iðunn Helgadóttir 

3. Jósef Omarsson 

4. Jón Louie Thoroddsen 

Liðsstjóri var Leifur Þorsteinsson. 

Landakotsskóli fékk einnig verðlaun fyrir bestan árangur b-liða. 

Flúðaskóli fékk flesta vinninga landsbyggðarsveita og Grunnskóli Vestmannaeyja varð í öðru 

sæti. 

Borðaverðlaun fengu 

1. Benedikt Briem (Hörðuvallaskóla), 7 v. 

2. Iðunn Helgasdóttir (Landakotsskóla) og Arnar Freyr Orrason (Lindaskóla) 6 v. 

3. Jósef Omarsson (Landakotsskóla) 6 v. 

4. Arnór Gauti Helgason (Rimaskóla) 5,5 v. 

Lokastöðu mótsins má finna á Chess-Results. 

Skákstjórar voru Gunnar Björnsson og Róbert Lagerman. Helgi Árnason og Rimaskóli fá 

þakkir aðstöðuna. 

Nánar á Skák.is.  

Íslandsmót grunnskólasveita 2021, stúlknaflokkur 
 

Íslandsmót grunnskólasveita – stúlknaflokkur fór fram, 30. janúar 2021 í skákhöllinni í 

Faxafeni 12. Teflt var í þremur flokkum en svo fór að skólar úr Kópavogi hirtu öll 

gullverðlaunin. Smáraskóli vann öruggan sigur í 1.‒2. bekk. Mikil spenna var í hinum 

flokkunum Hörðuvallaskóli vann nauman sigur í 3.‒5. bekk og það gerði Salaskóli í 6.‒10. 

bekk. Rimaskóli hlaut flest verðlaunin á mótinu eða alls 5 talsins 

 

 

https://chess-results.com/tnr551490.aspx?lan=1&art=0
https://skak.is/skaksamband/2021/03/20/landakotsskoli-islandsmeistari-grunnskolasveita/


1.‒2. BEKKUR 

Stelpurnar í Smáraskóla voru í miklu stuði og unnu allar viðureignir sínar með fullu húsi! 

Sveit Álfhólsskóla varð í öðru sæti og sveit Rimaskóla í því þriðja. 

Lokastaðan 

Sveit Smáraskóla skipuðu: 

1. Halldóra Jónsdóttir 

2. Andrea Haraldsdóttir 

3. Sóley Una Guðmundsdóttir 

Liðsstjóri var Jón Valentínusson 

  

https://chess-results.com/tnr547166.aspx?lan=1&art=0


3.‒5. bekkur 

Spennan í flokknum var gríðarleg og svo fór að úrslitin réðust í síðustu skák mótsins. Sveit 

Hörðuvallaskóla hlaut hálfum vinningi meira en a-sveit Rimaskóla. B-sveit Rimaskóli varð 

svo þriðja sæti. B-sveit Rimaskóla fékk jafnframt verðlaun sem besta b-sveitin! 

Lokastaðan 

Lið Hörðuvallaskóla skipuðu: 

1. Guðrún Fanney Briem 

2. Klára Hlín Þórsdóttir 

3. Áróra Rós Gissurardóttir 

4. Lára Björk Eggertsdóttir 

Liðsstjóri var Gunnar Finnsson 

  

https://chess-results.com/tnr547362.aspx?lan=1&art=0


6.‒10. bekkur 

 

Spennan í elsta flokki var enn meiri. Þar enduðu tvær sveitir efstar og jafnar með 11 vinninga. 

Þá þurfti að grípa til oddastigaútreiknings og þar hafði sveit Salaskóla betur vegna sigurs í 

innbyrðis viðureign gegn Rimaskóla. Landakotsskóli varð í þriðja sæti. 

Lokastaðan 

Lið Salaskóla skipuðu 

1. Katrín María Jónsdóttir 

2. Amelía Sigþórsdóttir McClure 

3. Elín Lára Jónsdóttir 

Liðsstjóri var Jón H. Arnarson. 

Vegna fjöldatakmarkana var mótshaldið ákveðin áskorun. Hreinsa þurfti allan búnað fyrir og 

eftir mót, skipta þurfti mótinu í hólf og forráðamenn máttu ekki koma inn í húsnæðið. 

Liðsstjórar fá miklar þakkir fyrir þennan skilning og frábært utanumhald með sínum sveitum. 

Skákstjórn á mótinu önnuðust Ingibjörg Edda Birgisdóttir, Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, 

Lisseth Acevedo Mendez, Björn Ívar Karlsson og Stefán Bergsson. 

https://chess-results.com/tnr547363.aspx?lan=1&art=0


 

Landsmótið í skólaskák 2021 
 

Ekki náðist að klára það í maí 2021. Stefnt er að mótshaldinu í haust.  

 

Íslandsmót öldunga 2020 
 

Mótið 2020 féll niður vegna Covid-19. Stefnt er á mót 2021.  

 

 

Íslandsmótið í atskák 65 ára og eldri 2020 
 

Mótið 2020 féll niður vegna Covid-19.  

Íslandsmótið í Fischer-slembiskák 2020 
 

Stórmeistarinn Hjörvar Steinn Grétarsson sigraði á spennandi Íslandmóti í Fischer-

slembiskák sem fram fór 28. október 2020 Chess.com, þar sem úrslitin réðust ekki fyrr en í 

lokaumferðinni. Hjörvar hlaut 9,5 vinninga í skákunum ellefu. Davíð Kjartansson varð 

annar með 9 vinninga og Guðmundur Kjartansson þriðji með 8,5 vinninga. 

Lokastöðuna má nálgast hér 

39 keppendur tóku þátt í mótinu sem var afar sterkt. 

Aukaverðlaunahafar 

Í boði var skákbók eða ársáskrift að New in Chess í samráði við verðlaunahafa. 

Aukaverðlaunahafar urðu 

• Kvennaflokkur – Liss Acevedo Méndez 

• Öldungaflokkur (+65) – Bragi Halldórsson 

• Unglingaflokkur (u20) – Vignir Vatnar Stefánsson 

• Unglingaflokkur (u16) – Ingvar Wu Skarphéðinsson 

• Unglingaflokkur (u12) – Matthías Björgvin Kjartansson og Birkir 

Hallmundarson 

• Stigalausir  – Einar Ágúst Árnason 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQgqrtGInsRGunmbfPLscBTwf1ZajJ58nySh6_urK2uWR1w55iyInf5Kqnws3AOrUkTK9Qi9n8t4Y4l/pubhtml?gid=349475983&single=true&fbclid=IwAR03C6P2JXSQfiiWzUdOBGCdAFFrVLyUwOx29qj_QRoHm7X_sPQ-tUgFvUI


Guðlaug Þorsteinsdóttir, Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir og Róbert Lagerman voru 

heppnir útdregnir keppendur (valin með slembiúrtaki!) og fengu bókina „Einvígi allra tíma“ 

áritaða af höfundinum Guðmundi G. Þórarinssyni að gjöf. 

Kvika – Reykjavíkurskákmótið – EM einstaklinga 2021 
 

Reykjavíkurskákmótið 2021 – EM einstaklinga er fer fram í Hotel Natura í ágúst/september 

2021  

Netskák 

Netskák varð afar vinsæl í kjölfar Covid-faraldursins. SÍ hélt ýmis mót á netinu og þar nefna 

að Íslandsmótið í atskák og hraðskák voru haldin á netinu árið 2020 sem og Íslandsmótið í 

Fischer-slembiskák. Um þau mót er fjallað annars staðar hér í skýrslunni.  

Íslandsmótið í netskák  
 

Fer fram síðar á árinu 2021.  

 

 

Skólanetskákmót Íslands 
 

Skólanetskákmót Íslands fóru fram mánaðarlega á Chess.com. Teflt var að jafnaði fyrsta 

sunnudag hvers mánaðar – alls átta mót. 

Svo fór að Matthías Björgvin Kjartansson og Benedikt Þórisson komu jafnir í mark með 72 

stig fyrir sex bestu mótin og fá báðir fyrstu verðlaun. 

Kristján Ingi Smárason og Viktor Elías Eyþórsson fengu 70 stig. 

Tæplega 100 krakkar tóku þátt í skólanetskákinni.  

Umsjónarmaður var Tómas Veigar Sigurðarson. 

Lokastöðuna má finna hér.  

 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DMFQi6Pzre_bzwE6r1w4VLciqgyLKO6WuBXFgcxJ5Cw/


Skákmót og landskeppnir erlendis 
 

Norðurlandamót 
 

Norðurlandamót ungmenna 2021 (Norðurlandamótið í skólaskák) 

 

Stefnt er á mótið í Færeyjum í september 2021 

 

 

Norðurlandamót grunn- og barnaskólasveita 2020 

 

Norðurlandamót grunn- og barnaskólasveita 2020 átti að fara fram í Danmörku var aflýst 

vegna heimsfaraldursins.  

Norðurlandamót stúlkna 2021 

 

Norðurlandamót stúlkna sem fram fer venjulega í apríl ár fór ekki fram árið 2020 og enn 

óljóst með mótshaldið á árinu 2021.  

Landskeppni fjögurra Norðurlanda fór fram á netinu í 12. og 13. desember 2020 sem einhvers 

konar staðgengilsmót.  

Iðunn Helgadóttir varð þeirra efst og endaði í 5.‒9. sæti 20 keppenda með 3 vinninga að 

loknum umferðunum fimm. 



Batel Goitom Haile og Guðrún Fanney Briem hlutu 2 vinninga, Emilía Embla B 

Berglindardóttir og Þórhildur Helgadóttir fengu 1 vinning en Arna Dögg 

Kristjánsdóttir náði sér ekki strik og fékk ekki vinning. 

Lisseth Acevedo Méndez var liðsstjóri stelpnanna.  

Nánar á Skák.is. 

Evrópumót 
 

Ekkert Evrópumót fór fram í raunheimum á liðnu starfsári. Hins vegar var nokkuð um 

mótshald á vegum ECU á netinu. Við stiklum á stóru um helstu viðburði sem Íslendingar 

tóku þátt í.  

 

Evrópumót í netskák – undankeppni um sæti á heimsbikarmótinu 
 

 
 

Mótið fór fram 24.‒30. maí 2021. Stórmeistararnir Guðmundur Kjartansson og Helgi Áss 

Grétarsson tóku þátt fyrir Íslands hönd. Teflt var eftir útsláttarfyrirkomulagi. Báðir féllu þeir 

út í fyrstu umferð. 

 

Nánar á Skák.is 

 

  

https://skak.is/skaksamband/2020/12/14/idunn-efst-islensku-keppendanna-a-nm-stulkna/
https://skak.is/2021/05/26/gudmundur-og-helgi-ass-fallnir-ur-leik/


Evrópumót ungmenna 2020 í netskák 
 

 

EM ungmenna í netskák fór fram 18.‒20. september 2020 á Tornelo-netþjóninum. 

Átjan íslensk ungmenni öttu kappi við kollega sína víðsvegar að úr Evrópu í gegnum 

töfra internetsins. Margir stóðu sig með prýði en að mesta athyglin beindist að Vigni 

Vatnari Stefánssyni sem var í dauðfæri að komast á pall á mótinu. Hann var einn í 

öðru sæti fyrir lokaumferðina en tapaði í lokaumferðinni eftir mikla baráttu. 

Skoðum árangur íslensku keppendanna á mótinu. 

Strákar 

U18 

Vignir endaði í jöfnu 5. sæti en hafnaði í 8. sæti á stigum. Hann var einstaklega 

óheppinn með paranir en hann tefldi við alla þrjá stórmeistarana í flokknum og fékk 

svart gegn þeim öllum! Vignir má þó vel við una og glæsilegur árangur hjá honum!  

• FM Vignir Vatnar Stefánsson 6.5 vinningar af 9 

• Birkir Ísak Jóhannsson 4 vinningar af 9 

• Alexander Oliver Mai 4 vinningar af 9 

U16 

• Örn Alexandersson 3 vinningar af 9 

• Benedikt Þórisson 3 vinningar af 9 

• Kristján Dagur Jónsson 3 vinningar af 9 



U14 

• Benedikt Briem 3.5 vinningar af 9 

• Gunnar Erik Guðmundsson 3.5 vinningar af 9 

• Ingvar Wu Skarphéðinsson 3 vinningar af 9 

U12 

• Matthías Björgvin Kjartansson 4.5 vinningar af 9 

• Mikael Bjarki Heiðarsson 2.5 vinningar af 9 

• Markús Orri Óskarsson 3.5 vinningar af 9 

Stelpur 

U14 

• Batel Goitom Haile 4.5 vinningar af 9 

• Iðunn Helgadóttir 3.5 vinningar af 9 

• Arna Dögg Kristinsdóttir 2 vinningar af 9 

U12 

• Guðrún Fanney Briem 4 vinningar af 9 

• Þórhildur Helgadóttir 3 vinningar af 9 

• Katrín María Jónsdóttir 3 vinningar af 9 

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/2020/09/20/em-ungmenna-vignir-gratlega-nalaegt-verdlaunapalli/


Heimsmeistaramót 
 

Ólympíuskákmót í netskák 
 

Ólympíumótið í netskák fór fram í fyrsta skipti í júlí‒ágúst í fyrra. Skipt var í deildir efstir 

styrkleika og endaði Ísland í 2. deild. Íslenska liðið endaði í 6. sæti tíu liða í sínum riðli í 2. 

deild.  

Í hverri umferð þurfti að stilla upp tveimur körlum, tveimur konum og einu ungmenni af 

hvoru kyni. Svo mátti nota jafnmarga varamenn. 

Eftirtaldir tefldu fyrir Íslands hönd.  

 

Nánar á Skák.is. 

  

https://skak.is/2020/08/17/island-endadi-i-sjotta-saeti-a-olympiumotinu-i-netskak/


HM ungmenna í netskák 
 

 

 
 

 

HM ungmenna fór fram 7.‒9. desember 2020. Um var að ræða Evrópuundanrásir og tóku 14 

íslensk ungmenni þátt. Teflt var á Tornelo-netþjóninum og tefldar voru sjö umferðir. Engum 

íslensku keppendanna tókst að komast í úrslitakeppnina. Teflt var stráka- og stelpnaflokki.  

 

U10 

 

Jósef Omarsson fékk 2½ vinning, Birkir Hallmundarson fékk 2 vinninga og Sigurður Páll 

Guðnýjarson fékk 1 vinning. 

 

Guðrún Fanney Briem fékk 4 vinninga og endaði í 23. sæti. Þórhildur Helgadóttir hlaut 2 

vinninga.  

 

U12 

 

Tómas Möller hlaut 3 vinninga. 

 

Katrín María Jónsdóttir endaði með 1 vinning. 

 

U14 

 

Benedikt Briem og Gunnar Erik Guðmundsson hlutu 2½ vinning.  

 

Batel Goitom Haile hlaut 3 vinninga og Iðunn Helgadóttir fékk 2 vinninga.  

 

U16 

 



Kristján Dagur Jónsson hlaut 1½ vinning. 

 

U18 

 

Vignir Vatnar Stefánsson hlaut 4 vinninga og Alexander Oliver Mai hlaut 3 vinninga.  

 

 

Liðsstjórar íslenska liðsins voru Helgi Ólafsson og Ingvar Þór Jóhannesson.  

 

Sjá nánar á Skák.is. 

 

Önnur mót 
 

 

Vegna Covid-19 heyrði það til undantekninga að Íslendingar tefldu á alþjóðlegum mótum 

erlendis. Rétt er þó að nefna þátttöku Vignis Vatnars og Hilmis Freys á alþjóðlega 

unglingamótinu í Uppsölum í Svíþjóð. Skáksambandið styrkti þátttökuna og greiddi allan 

fararkostnað. Þeir enduðu báðir með 5 vinninga í 9 umferðum.  

Nánar á Skák.is.   

https://skak.is/2020/12/09/hm-ungmenna-a-netinu-lokid-stigandi-hja-islensku-krokkunum/
https://skak.is/2020/10/29/vignir-vatnar-og-hilmir-freyr-endudu-i-10-17-saeti/


Viðaukar 
 

Forsetar Skáksambands Íslands 
 

Ari Guðmundsson   (6)  1925-26 1933-36 

Pétur Zóphóníasson   (6)    1927-32 

Björn Halldórsson   (1)    1937 

Elías Ó. Guðmundsson  (7)  1938-43 1954 

Árni Snævarr    (6)  1944-46 1949-51 

Aðalsteinn Halldórsson  (2)    1947-48 

Ólafur Friðriksson   (2)    1952-53 

Sigurður Jónsson   (2)    1955-56 

Ásgeir Þór Ásgeirsson  (9)    1957-65 

Guðmundur Arason   (3)    1966-68 

Gunnar Gunnarsson   (4)  1974-75 1982-84 

Ingimar Jónsson   (2)    1980-82 

Þorsteinn Þorsteinsson  (2)    1984-86 

Þráinn Guðmundsson   (3)    1986-89 

Einar S. Einarsson   (5)  1976-80 1989-90 

Jón Rögnvaldsson   (2)    1990-92 

Guðmundur G. Þórarinsson  (10)  1969-73 1992-97 

Ágúst Sindri Karlsson  (2)    1997-99 

Áskell Örn Kárason   (2)    1999-2001 

Hrannar B. Arnarsson   (2)    2001-03 

Stefán Baldursson   (1)    2003-04 

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir  (4)    2004-08 

Björn Þorfinnsson   (1)    2008-09 

Gunnar Björnsson   (12)    2009-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Heiðursfélagar Skáksambands Íslands 
 

  Pétur Zóphóníasson   1933 

  Ari Guðmundsson   1965 

  Jón Sigurðsson   1965 

  Baldur Möller    1965 

  Guðmundur Arnlaugsson  1975 

  Friðrik Ólafsson   1975 

  Guðmundur Ágústsson  1979 

  Ásmundur Ásgeirsson  1981 

  Guðmundur Arason   1982 

  Ásgeir Þór Ásgeirsson  1982 

  Albert Sigurðsson   1986 

  John W. Collins   1986 

  Jóhann Þórir Jónsson   1993 

  Þráinn Guðmundsson   1998 

  Guðmundur G. Þórarinsson  1999 

  Einar S. Einarsson   2000 

  Ólafur H. Ólafsson   2001 

  Ólafur Ásgrímsson   2006 

  Gylfi Þórhallsson   2011 

  Birgir Sigurðsson   2013 

  Ásdís Bragsdóttir   2020 

 

 

 

Heiðursmerki 

Skáksambands Íslands 

 

Gullmerki: 

 

   Gunnar Eyjólfsson  2001 

   Birna Norðdahl  2002 

   Guðbjartur Guðmundsson 2002 

   Sæmundur Pálsson  2017 

 

 

 

Silfurmerki 

 

   Bjarni Felixson  2001 

   Jón Björnsson   2001 

   Tómas Rasmus  2001 

   Garðar Guðmundsson  2002 

 

 



 

Skákmeistarar Íslands 1913-2021 
 

 

1913 Pétur Zóphóníasson 1968 Guðmundur Sigurjónsson 

1914 Pétur Zóphóníasson 1969 Friðrik Ólafsson 

1915 Pétur Zóphóníasson 1970 Ólafur Magnússon 

1916 Pétur Zóphóníasson 1971 Jón Kristinsson 

1917 Pétur Zóphóníasson 1972 Guðmundur Sigurjónsson 

1918 Eggert Gilfer 1973 Ólafur Magnússon 

1919 Stefán Ólafsson 1974 Jón Kristinsson 

1920 Eggert Gilfer 1975 Björn Þorsteinsson 

1921 Stefán Ólafsson 1976 Haukur Angantýsson 

1922 Stefán Ólafsson 1977 Jón L. Árnason 

1923 Frímann Ólafsson 1978 Helgi Ólafsson 

1924 Sigurður Jónsson 1979 Ingvar Ásmundsson 

1925 Eggert Gilfer 1980 Jóhann Hjartarson 

1926 Sigurður Jónsson 1981 Helgi Ólafsson 

1927 Eggert Gilfer 1982 Jón L. Árnason 

1928 Einar Þorvaldsson 1983 Hilmar Karlsson 

1929 Eggert Gilfer 1984 Jóhann Hjartarson 

1930 Hannes Hafstein 1985 Karl Þorsteins 

1931 Ásmundur Ásgeirsson 1986 Margeir Pétursson 

1932 Jón Guðmundsson 1987 Margeir Pétursson 

1933 Ásmundur Ásgeirsson 1988 Jón L. Árnason 

1934 Ásmundur Ásgeirsson 1989 Karl Þorsteins 

1935 Eggert Gilfer 1990 Héðinn Steingrímsson 

1936 Jón Guðmundsson 1991 Helgi Ólafsson 

1937 Jón Guðmundsson 1992 Helgi Ólafsson 

1938 Baldur Möller 1993 Helgi Ólafsson 

1939 Baldur Möller 1994 Jóhann Hjartarson 

1940 Einar Þorvaldsson 1995 Jóhann Hjartarson 

1941 Baldur Möller 1996 Helgi Ólafsson 

1942 Eggert Gilfer 1997 Jóhann Hjartarson 

1943 Baldur Möller 1998 Hannes Hlífar Stefánsson 

1944 Ásmundur Ásgeirsson 1999 Hannes Hlífar Stefánsson 

1945 Ásmundur Ásgeirsson 2000 Jón Viktor Gunnarsson 

1946 Ásmundur Ásgeirsson 2001 Hannes Hlífar Stefánsson 

1947 Baldur Möller 2002 Hannes Hlífar Stefánsson 

1948 Baldur Möller 2003 Hannes Hlífar Stefánsson 

1949 Guðmundur Arnlaugsson 2004 Hannes Hlífar Stefánsson 

1950 Baldur Möller 2005 Hannes Hlífar Stefánsson 

1951 Lárus Johnsen 2006 Hannes Hlífar Stefánsson 

1952 Friðrik Ólafsson 2007 Hannes Hlífar Stefánsson 

1953 Friðrik Ólafsson 2008 Hannes Hlífar Stefánsson 

1954 Guðmundur S. Guðmundsson 2009 Henrik Danielsen 

1955 Guðmundur S. Guðmundsson 2010 Hannes Hlífar Stefánsson 

1956 Ingi R. Jóhannsson 2011 Héðinn Steingrímsson 



1957 Friðrik Ólafsson 2012 Þröstur Þórhallsson 

1958 Ingi R. Jóhannsson 2013 Hannes Hlífar Stefánsson 

1959 Ingi R. Jóhannsson 2014 Guðmundur Kjartansson 

1960 Freysteinn Þorbergsson 2015 Héðinn Steingrímsson 

1961 Friðrik Ólafsson 2016 Jóhann Hjartarson 

1962 Friðrik Ólafsson 2017 Guðmundur Kjartansson 

1963 Ingi R. Jóhannsson 2018 Helgi Áss Grétarsson 

1964 Helgi Sigurjón Ólafsson 2019 Hannes Hlífar Stefánsson 

1965 Guðmundur Sigurjónsson 2020 Guðmundur Kjartansson 

1966 Gunnar Gunnarsson 2021 Hjörvar Steinn Grétarsson 

1967 Björn Þorsteinsson   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Íslandsmeistarar kvenna 1975-2020 
 

1975 Guðlaug Þorsteinsdóttir 1998 Ingibjörg Edda Birgisdóttir 

1976  Birna Norðdahl 1999 Ingibjörg Edda Birgisdóttir 

1977  Ólöf Þráinsdóttir 2000 Harpa Ingólfsdóttir 

1978 Ólöf Þráinsdóttir 2001 Guðfríður Lilja Grétarsdóttir 

1979 Áslaug Kristinsdóttir 2002 Guðlaug Þorsteinsdóttir 

1980 Birna Norðdahl 2003 Guðfríður Lilja Grétarsdóttir 

1981 Sigurlaug Friðþjófsdóttir 2004 Harpa Ingólfsdóttir 

1982 Guðlaug Þorsteinsdóttir 2005 Guðlaug Þorsteinsdóttir 

1983 Áslaug Kristinsdóttir 2006 Lenka Ptácníková 

1984 Ólöf Þráinsdóttir 2007 Guðlaug Þorsteinsdóttir 

1985 Guðfríður Lilja Grétarsdóttir 2008   Hallgerður H. Þorsteinsdóttir 

1986 Guðfríður Lilja Grétarsdóttir 2009 Lenka Ptácníková 

1987 Guðfríður Lilja Grétarsdóttir 2010 Lenka Ptácníková 

1988 Guðfríður Lilja Grétarsdóttir 2011 Elsa María Kristínardóttir 

1989 Guðlaug Þorsteinsdóttir 2012 Lenka Ptácníková 

1990 Guðfríður Lilja Grétarsdóttir 2013 Lenka Ptácníková 

1991 Guðfríður Lilja Grétarsdóttir 2014 Lenka Ptácníková 

1992 Guðfríður Lilja Grétarsdóttir 2015 Lenka Ptácníková 

1993 Guðfríður Lilja Grétarsdóttir 2016 Lenka Ptácníková 

1994 Áslaug Kristinsdóttir 2017 Lenka Ptácníková 

1995 Ína Björg Árnadóttir 2018 Lenka Ptácníková 

1996 Anna Björg Þorgrímsdóttir 2019 Lenka Ptácníková 

1997 Guðfríður Lilja Grétarsdóttir 2020 Lenka Ptácníková 

 

 

  



Íslandsmeistarar skákfélaga 1975-2021 
 

1975 Taflfélag Reykjavíkur 1998 Taflfélag Reykjavíkur 

1976 Skákfélagið Mjölnir 1999 Taflfélagið Hellir 

1977 Taflfélag Reykjavíkur 2000 Taflfélagið Hellir 

1978 Taflfélag Reykjavíkur 2001 Taflfélag Reykjavíkur 

1979 Taflfélag Reykjavíkur 2002 Skákfélagið Hrókurinn 

1980 Taflfélag Reykjavíkur 2003 Skákfélagið Hrókurinn 

1981 Taflfélag Reykjavíkur 2004 Skákfélagið Hrókurinn 

1982 Taflfélag Reykjavíkur NV 2005 Taflfélagið Hellir 

1983 Taflfélag Reykjavíkur NV 2006 Taflfélag Reykjavíkur 

1984 Taflfélag Reykjavíkur NV 2007 Taflfélagið Hellir 

1985 Taflfélag Reykjavíkur NV 2008 Taflfélag Reykjavíkur 

1986 Taflfélag Reykjavíkur NV 2009 Taflfélag Bolungarvíkur 

1987 Taflfélag Reykjavíkur NV 2010 Taflfélag Bolungarvíkur 

1988 Taflfélag Reykjavíkur SA 2011 Taflfélag Bolungarvíkur 

1989 Taflfélag Reykjavíkur SA 2012 Taflfélag Bolungarvíkur 

1990 Taflfélag Reykjavíkur NV 2013 Víkingaklúbburinn 

1991 Taflfélag Reykjavíkur SA 2014 Víkingaklúbburinn 

1992 Taflfélag Garðabæjar 2015 Skákfélagið Huginn 

1993 Taflfélag Reykjavíkur 2016 Skákfélagið Huginn 

1994 Taflfélag Reykjavíkur 2017 Skákfélagið Huginn 

1995 Taflfélag Reykjavíkur 2018 Víkingaklúbburinn 

1996 Taflfélag Reykjavíkur 2019 Víkingaklúbburinn 

1997 Taflfélag Reykjavíkur 2021 Víkingaklúbburinn* 

    *Enginn Íslandsmeistari krýndur árið 2020 vegna Covid. 



  

 

Hraðskákmeistarar Íslands 1945-2020 
 

1945 Baldur Möller 1983 Jóhann Hjartarson 

1946 Guðmundur Ágústsson 1984 Arnór Björnsson 

1947 Guðmundur Ágústsson 1985 Jóhann Hjartarson 

1948 Benóný Benediktsson 1986 Halldór G. Einarsson 

1949 Guðjón M. Sigurðsson 1987 Þröstur Þórhallsson 

1950 Guðmundur S. Guðmundsson 1988 Hannes Hlífar Stefánsson 

1951 Guðjón M. Sigurðsson 1989 Elvar Guðmundsson 

1952 Friðrik Ólafsson 1990 Jóhann Hjartarson 

1953 Benóný Benediktsson 1991 Hannes Hlífar Stefánsson 

1954 Friðrik Ólafsson 1992 Guðmundur Gíslason 

1955 Friðrik Ólafsson 1993 Margeir Pétursson 

1956 Ingi R. Jóhannsson 1994 Jóhann Hjartarson 

1957 Friðrik Ólafsson 1995 Margeir Pétursson 

1958 Lárus Johnsen 1996 Jón Viktor Gunnarsson 

1959 Friðrik Ólafsson 1997 Þröstur Þórhallsson 

1960 Ingvar Ásmundsson 1998 Þröstur Þórhallsson 

1961 Ingi R. Jóhannsson 1999 Sævar Bjarnason 

1962 Ingi R. Jóhannsson 2000 Jón Viktor Gunnarsson 

1963 Friðrik Ólafsson 2001 Jón Viktor Gunnarsson 

1964 Björn Þorsteinsson 2002 Helgi Ólafsson 

1965 Guðmundur Pálmason 2003 Magnús Örn Úlfarsson 

1966 Björn Þorsteinsson 2004 Helgi Áss Grétarsson 

1967 Trausti Björnsson 2005 Hannes Hlífar Stefánsson 

1968 Björn Þorsteinsson 2006 Helgi Áss Grétarsson 

1969 Guðmundur Sigurjónsson 2007 Arnar Gunnarsson 

1970 Jóhann Örn Sigurjónsson 2008 Jón Viktor Gunnarsson 

1971 Friðrik Ólafsson 2009 Arnar E. Gunnarsson 

1972 Magnús Sólmundarson 2010 Jón Viktor Gunnarsson 

1973 Guðmundur Sigurjónsson 2011 Henrik Danielsen 

1974 Helgi Ólafsson 2012 Bragi Þorfinnsson 

1975 Ingvar Ásmundsson 2013 Helgi Ólafsson 

1976 Helgi Ólafsson 2014 Héðinn Steingrímsson 

1977 Helgi Ólafsson 2015 Þröstur Þórhallsson 

1978 Benedikt Jónasson 2016 Jóhann Hjartarson 

1979 Helgi Ólafsson 2017 Hannes Hlífar Stefánsson 

1980 Jóhann Hjartarson 2018 Jóhann Hjartarson 

1981 Jóhann Hjartarson 2019 Jón Viktor Gunnarsson 

1982 Margeir Pétursson 2020 Hjörvar Steinn Grétarsson 

    

 

    

    

  



    

 

Atskákmeistarar Íslands 1988-2020 
 

   1988  Jón G. Viðarsson 

   1989  Þröstur Þórhallsson 

   1990  Þröstur Þórhallsson 

   1992  Karl Þorsteins 1) 

   1993  Margeir Pétursson 

   1994  Margeir Pétursson 

   1995  Hannes H. Stefánsson 

   1996  Helgi Ólafsson 

   1997  Helgi Ólafsson 

   1998  Þröstur Þórhallsson 

   1999  Helgi Áss Grétarsson 

   2000  Helgi Ólafsson  

   2001  Jóhann Hjartarson 

   2002  Helgi Áss Grétarsson 

   2003  Helgi Ólafsson 

   2004  Jóhann Hjartarson 

   2005  Jóhann Hjartarson 

   2006  Arnar E. Gunnarsson 

   2007  Björn Þorfinnsson 

   2008  Arnar E. Gunnarsson 

   2009  Arnar E. Gunnarsson 

   2010  Hjörvar Steinn Grétarsson 

   2011  Hjörvar Steinn Grétarsson 

   2012  Arnar E Gunnarsson 

   2014  Héðinn Steingrímsson 

   2015  Helgi Ólafsson 

   2016  Þröstur Þórhallsson 

   2018  Jón Viktor Gunnarsson 

   2019  Guðmundur Kjartansson 

   2020  Hjörvar Steinn Grétarsson 

 

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

árið 2017. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Aðildarfélög Skáksambands Íslands 
 

Félag/heimasíða Forsvarsmaður/netfang Sími 

Hrókar alls fagnaðar Helgi Brynjarsson  845 8511 

Kátu biskuparnir Þórður Sveinsson 

 

894 

4888 
 

Skákdeild Fjölnis  Helgi Árnason  664 8320 

Skákdeild Hauka  Kristján Ómar Björnsson  695 5415 

Skákdeild KR Kristján Stefánsson  

 

896 

4141 
 

Skákfélag Akureyrar  Áskell Örn Kárason  897 8055 

Skákfélag eldri borgara (Æsir) Garðar Guðmundsson 893 1238 

Skákfélag Íslands Kristján Örn Elíasson  898 8822 

Skákfélag Sauðárkróks  Jón Arnljótsson 865 3827 

Skákfélag Selfoss og nágrennis  

Ingimundur 

Sigurmundsson 

661 8642 

Skákfélag Siglufjarðar Sigurður Ægisson 

 

899 1278 
 

Skákfélagið Huginn  Jón Eggert Hallsson  858 6642 

Skákfélagið Ósk Saga Kjartansdóttir  

 

690 

7472 
 

Skákgengið Halldór Ingi Kárason  861 8817 

Skáksamband Austurlands  

Guðmundur Ingvi 

Jóhannsson 

 

895 

9659 
 

Skáksamband Breiðabliks, Bolungarvíkur og 

Reykjaness  

Heiðar Ásberg Atlason  820 2348 

Taflfélag Blönduóss Kári Kárason    

Taflfélag Garðabæjar  Sindri Guðjónsson 

 

778 

4749 
 

Taflfélag Kópavogs Hlíðar Þór Hreinsson  861 2927 

Taflfélag Reykjavíkur  Ríkharður Sveinsson 772 2990 

Taflfélag Snæfellsbæjar Sigurður Scheving  

 

863 

9663 
 

Taflfélag Vestmannaeyja  Hallgrímur Steinsson 696 7695 

Víkingaklúbburinn Gunnar Freyr Rúnarsson  

 

862 

9744 
 

Vinaskákfélagið Róbert Lagerman  696 9658 
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Reykjavík, 25. maí 2021

Skýrsla og áritun stjórnar og forseta

Ársreikningur félagsins fyrir árið 2020 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og er hann í meginatriðum

gerður eftir sömu aðferðum og árið áður.

Hagnaður ársins nam 4.744.845 kr. Heildareignir 31. desember 2020 námu 66.806.720 kr. og eigið fé á sama 

tíma var jákvætt um 53.874.210 kr.

Stjórn og forseti Skáksambands Íslands staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2020 með undirritun 

sinni.

Einn starfsmaður starfaði hjá Sambandinu á árinu 2020 eins og árið áður. Stjórn þáði ekki greiðslur fyrir störf 

sín.

Áhrif Covid-19 faraldursins á Sambandið voru umtalsverð á árinu 2020 og aðallega á þá leið að starfsemin var

minni en ella hefði verið og viðburðum var frestað til síðari tíma eða þeir felldir niður. Áhrif þessa á rekstur og

efnahag ársins 2020 eru þau helst að fyrirfram innheimtar tekjur sem færðar eru til skuldar nema í árslok 12

millj. króna samanborið við 0 kr. í árslok 2019. Þetta helgast af því að Sambandið fékk á árinu 2020 greidda

styrki vegna viðburða sem munu fara fram síðar en áætlað var.

Hagnaður ársins er færður til hækkunar á eigin fé félagsins samanber skýringar með ársreikningi.

Fasteignamat fasteignar er óbreytt frá fyrra ári og þar af leiðandi er engin endurmatshækkun færð á eigið fé á

árinu 2020.
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Til stjórnar og forseta Skáksambands Íslands

Ábyrgð stjórnar og forseta á ársreikningnum

Stjórn og forseti skulu hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins.

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og

viðhöfum faglega gagnrýni.  Að auki:

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. 

Áritun endurskoðanda

Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Álit

Við höfum endurskoðað ársreikning Skáksambands Íslands („sambandsins") fyrir árið 2020.

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

2020 og afkomu þess og breytingu á handbæru fé á árinu 2020, 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.

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.
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• 

• 

• 

• 

• 

KA Endurskoðun sf.

Reykjavík, 25. maí 2021

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. 

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.

Skáksamband Íslands 5 Ársreikningur 2020



Skýr. 2020 2019 

Tekjur:

4 33.619.886 64.511.592 

13.881 14.388 

33.633.767 64.525.980 

Gjöld:

5 9.061.039 41.711.621 

3 12.272.142 12.383.753 

6 2.913.981 2.829.486 

7 4.160.880 8.425.927 

8 149.903 249.838 

330.977 976.843 

28.888.922 66.577.468 

Hagnaður (tap) ársins ............................................................... 9 4.744.845 (2.051.488)

 Rekstrarreikningur

Laun og launatengd gjöld ............................................................

Annar rekstrarkostnaður ..............................................................

Styrkir, mótsgjöld, aðildargjöld og aðrar tekjur ............................

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

Rekstur húsnæðis .......................................................................

Kostnaður við keppnismót ...........................................................

Vaxtatekjur ..................................................................................

Vaxtagjöld, bankakostnaður og fjármagnstekjuskattur ...............
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Eignir Skýr. 31.12.2020 31.12.2019

Rekstrarfjármunir

57.250.000 57.250.000 

599.612 749.515 

8 57.849.612 57.999.515 

Veltufjármunir

397.593 1.317.000 

189.562 304.460 

184.849 557.182 

2 8.185.104 67.785 

8.957.108 2.246.427 

Eignir samtals 66.806.720 60.245.942 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

53.874.210 49.129.365 

10 53.874.210 49.129.365 

Skammtímaskuldir
12 0 7.025.294 

356.393 2.727.483 

9 12.083.143 0 

492.974 1.363.800 

12.932.510 11.116.577 

Eigið fé og skuldir samtals 66.806.720 60.245.942 

13 Eignir og skuldir utan efnahagsreiknings .....................................

Fyrirfram greiddur kostnaður .......................................................

Handbært fé ................................................................................

Fyrirfram innheimtar tekjur ..........................................................

Áhöld og tæki ...............................................................................

Skammtímakröfur ........................................................................

Efnahagsreikningur

Vörubirgðir ...................................................................................

Fasteign .......................................................................................

Uppsafnaður hagnaður og endurmat fasteignar .........................

Viðskiptaskuldir ...........................................................................

Yfirdráttarlán ................................................................................

Aðrar skammtímaskuldir .............................................................
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Skýr. 2020 2019 

Rekstrarhreyfingar

9 4.744.845 (2.051.488)

149.903 249.838 

10.247.865 1.707.411 

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) 15.142.613 (94.239)

Fjármögnunarhreyfingar

(7.025.294) 129.730 

(7.025.294) 129.730 

8.117.319 35.491 

67.785 32.294 

8.185.104 67.785 Handbært fé í árslok ....................................................................

Afkma ársins ................................................................................

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

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

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

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: ............................

    Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda ............................

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

Yfirlit um sjóðstreymi ársins
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Starfsemi

1.

Reikningsskilaaðferðir

2.

Starfsmannamál

3.

2020 2019 

9.319.907 8.873.979 

2.952.235 3.509.774 

12.272.142 12.383.753 

Fasteign er endurmetin árlega í samræmi við fasteignamat. Fasteign er ekki afskrifuð.

Áhöld og tæki eru færð á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum.

Handbært fé samanstendur af óbundnum bankainnistæðum.

Einn starfsmaður vann hjá sambandinu á árinu 2020, laun og launatengd gjöld greinast þannig:

Laun .................................................................................................................

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

Skýringar með ársreikningi

Allur kostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til, óháð greiðslu.

Skáksamband Íslands er landsamband íslenskra skákfélaga. Samkvæmt lögum félagsins eru markmið

þess:

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.

II. Að efla íslenska skáklist og standa vörð um hagsmni íslenskra skákmanna innan lands og utan.

Ársreikningur Skáksambands Íslands fyrir árið 2020 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.

I. Að vera samtakaheild og yfirstjórn allra skákfélaga á Íslandi.

III. Að efla og treysta samskipti sambandsfélaganna innbyrðis.

IV. Að greiða fyrir samskiptum við skákmenn annara þjóða.
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Skýringar með ársreikningi

Tekjur og gjöld vegna starfsemi sambandsins

4-5. Tekjur og gjöld vegna starfsemi Skásambandsins greinast þannig:

Innlent 2019

Tekjur Gjöld Niðurstaða Niðurstaða 

Reykjavíkurskákmótið ....................................... (24.987) 91.937 (116.924) (3.760.929)

Ýmis Íslandsmót ................................................ 1.201.000 2.690.960 (1.489.960) (1.565.656)

Íslandsmót unglinga .......................................... 1.147.000 826.709 320.291 15.969 

Ólympíuskák ...................................................... 330.000 202.022 127.978 1.484.247 

Netmót ............................................................... 284.278 366.001 (81.723) 0 

Skák í skóla ....................................................... 0 861.346 (861.346) 1.194.295 

Aðalfundur ......................................................... 0 256.571 (256.571) 0 

Íslandsmót skákfélaga ....................................... 0 118.333 (118.333) 648.393 

Önnur verkefni ................................................... 0 114.898 (114.898) (1)

Innlent samtals 2.937.291 5.528.777 (2.591.486) (1.983.681)

Erlent 2019

Tekjur Gjöld Niðurstaða Niðurstaða 

Landsliðsverkefni ............................................... 391.830 988.072 (596.242) (3.665.903)

HM/EM ungmenna ............................................ (110.789) 313.349 (424.138) (1.235.817)

Ýmis norðurlandamót ........................................ 515.500 1.216.730 (701.230) (1.078.115)

Kvennalandsliðið ............................................... 0 832.208 (832.208) (1.235.817)

Erlent skáksamstarf ........................................... 0 0 0 (246.875)

Önnur landsliðsverkefni ..................................... 46.768 181.903 (135.135) (774.312)

Erlent samtals 843.309 3.532.262 (2.688.953) (8.236.839)

Aðrar tekjur

2020 2019 

26.100.000 25.600.000 

1.046.125 969.625 

320.001 1.487.594 

900.000 1.050.000 

720.000 660.000 

753.160 2.317.455 

29.839.286 32.084.674 

2020

Styrkur frá Reykjavíkurborg í formi niðurfellingar fasteignagjalda ...................

Aðildargjöld ......................................................................................................

Húsaleigutekjur ................................................................................................

Þjónustusamningur - Skákskólinn ...................................................................

Aðrar tekjur ......................................................................................................

2020

Rekstrartekjur af fjárlögum ..............................................................................
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Skýringar með ársreikningi

Húsnæðiskostnaður

6.

2020 2019 

1.046.125 969.625 

471.729 653.065 

868.698 476.720 

28.850 191.051 

135.570 186.884 

174.039 166.876 

40.000 99.200 

148.970 86.065 

2.913.981 2.829.486 

Annar rekstrarkostnaður

7.

2020 2019 

1.457.053 1.986.668 

788.835 967.338 

769.065 720.000 

429.039 649.124 

220.290 513.630 

136.200 1.369.395 

104.534 79.755 

69.986 94.581 

49.900 0 

35.950 371.988 

26.115 173.975 

22.188 143.830 

51.725 558.423 

0 628.800 

0 168.420 

4.160.880 8.425.927 

Varanlegir rekstrarfjármunir

8. Breyting varanlegra rekstrarfjármuna á árinu greinist þannig:

Áhöld 

Fasteign og tæki Samtals 

57.250.000 749.515 57.999.515 

(149.903) (149.903)

57.250.000 599.612 57.849.612 Staða í árslok..............................................................................

Fráveitugjald ....................................................................................................

Rafmagn ..........................................................................................................

Rekstur sameignar ..........................................................................................

Fasteignagjöld og lóðarleiga ............................................................................

Gjafir og styrkir ................................................................................................

Akstur ..............................................................................................................

Sími og burðargjöld .........................................................................................

Pappír, prentun og ritföng ................................................................................

Ferðakostnaður ...............................................................................................

Risna ...............................................................................................................

Aðkeypt þjónusta .............................................................................................

Erlent skáksamstarf .........................................................................................

Skák.is heimasíða og fréttabréf .......................................................................

Ræsting ...........................................................................................................

Viðhald á fasteign ............................................................................................

Vátryggingar ....................................................................................................

Fasteign sambandsins er ekki afskrifuð heldur er hún færð miðað við fasteignamat í lok árs.

Endurmatsbreyting ársins er færð beint á eigð fé. Fasteignamat eignarinnar er óbreytt frá fyrra ári. Áhöld

og tæki eru afskrifuð árlega um 25% af bókfærðu verði.

Rekstrarkostnaður húsnæðis greinist þannig:

Annar rekstrarkostnaður greinist þannig:

Afskrifað á árinu..........................................................................

Staða í ársbyrjun.........................................................................

Tímarit .............................................................................................................

Rekstur skrifstofutækja ....................................................................................

Rekstur tölvukerfis ...........................................................................................

Annar kostnaður ..............................................................................................

Funda og viðskiptakostnaður ...........................................................................

Húsaleiga .........................................................................................................

Endurskoðun og reikningsskil ..........................................................................
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Skýringar með ársreikningi

Fyrirfram innheimtar tekjur

9.

4.000.000 

2.274.146 

1.600.000 

4.208.997 

12.083.143 

Eigið fé

10. Yfirlit um hreyfingar á eiginfjárreikningum:

49.129.365 

4.744.845 

53.874.210 

Skattamál

11.

Skuldbindingar

12.

Styrktarsjóður Skáksambandsins

13.

Rekstur og efnahagur sjóðsins greinist þannig á árinu 2020:

Rekstur:

810.000 

29 

(818)

809.211 

Efnahagur í árslok 2020:

809.211 

809.211 

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

Seint á árinu 2020 var stofnaður sérstakur styrktarsjóður Skásambandsins. Honum er ætlað að styrkja

skákmenn til að sækja skákmót erlendis og góð verkefni innanlands með sérstakri áherslu á æskulýðs-,

kvenna- og landsbyggaðarstarf. Árleg áskriftargjöld Skáksambandsins renna alfarið í styrktarsjóðinn. Í

bókhaldi Skáksambandsins er rekstur og efnahagur styrktarsjóðsins sérgerindur og haldið utan efnahags 

sambandsins í ársreikningi.

Fyrirfram innheimtar tekjur eru sundurliðaðar hér að neðan. Um er að ræða styrki vegna verkefna sem

verða innt af hendi á árinu 2021.

Félagið er almennt félag og stundar ekki atvinnurekstur. Það er því undanþegið tekjuskatti. Félagið

greiðir fjármagnstekjuskatt af eignatekjum.

Styrkir til sjóðsins ...................................................................................................................

Skákbúðir................................................................................................................................

Sigtryggssjóður.......................................................................................................................

Vaxtatekjur .............................................................................................................................

Bankakostnaður og fjármagnstekjuskattur ............................................................................

Rekstarafgangur ....................................................................................................................

Bankainnstæða ......................................................................................................................

Eigið fé ...................................................................................................................................

Á fasteign félagsins hvílir tryggingarbréf til tryggingar á yfirdrtáttarláni sem í lok árs 2020 er ekki nýttur.

Skák í skóla.............................................................................................................................

EM einstaklinga/Reykjavíkurskákmótið..................................................................................

Eigið fé í byrjun árs.................................................................................................................

Rekstrarafgangur ársins..........................................................................................................
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Skýringar með ársreikningi

Aðildarfélög Skáksambands Íslands

14.

Skákdeild KR

Skákfélag Akureyrar

Skákfélag Sauðárkróks

Skákfélag Selfoss og nágrennis

Skákfélagið Huginn

Skákfélagið Ósk

Skákgengið

Skáksamband Austurlands

Taflfélag Blönduóss

Taflfélag Garðabæjar

Taflfélag Kópavogs

Taflfélag Reykjavíkur

Taflfélag Snæfellsbæjar

Taflfélag Vestmannaeyja

Vinaskákfélagið

Víkingaklúbburinn

Hrókar alls fagnaðar

Skákfélag eldri borgara (Æsir)

Skákfélag Íslands

Skákfélag Siglufjarðar

Aðildarfélög Skáksambandsins eru þessi:

Kátu biskuparnir

Skáksamband Breiðabliks, Bolungarvíkur og Reykjaness

Skákdeild Fjölnis

Skákdeild Hauka
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Tekjur

Rekstrarframlag ríkissjóðs 25.900.000

Styrkur frá Reykjavíkurborg (fasteignagjöld) 1.000.000

Húsaleigutekjur 900.000

Þjónustugjöld 700.000

Félagsgjöld SÍ 1.500.000

Styrkur frá Styrktarsjóði Sigtryggs 4.000.000

Skák í skóla 2.300.000

EM einstaklinga - ýmsar tekjur 32.000.000

Aðrar tekjur 1.700.000

70.000.000

Gjöld

Skrifstofu- og húsnæðisreikningur 18.000.000

Fasteignagjöld 1.000.000

Erlent skákstarf 1.000.000

Heimasíða, sími og net 1.200.000

Skák í skóla - eftirstöðvar 2.300.000

Ýmsir styrkir 1.500.000

Ýmiss Íslandsmót (nettó) 3.000.000

Landsliðsverkefni 3.000.000

Norðurlandamót (nettó) 1.000.000

EM ungmenna 2020 (nettó) 1.000.000

Kostnaður v/EM einstaklinga 32.000.000

Ráðstöfun styrk frá Styrktarsjóði Sigtryggs 4.000.000

Önnur gjöld 1.000.000

70.000.000

Fjárhagsáætlun starfsárið 2021-22
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108 Reykjavík
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Efnisyfirlit

3

4

6

7

8

9

Yfirlit um sjóðstreymi  ...............................................................................

Skýringar með ársreikningi ........................................................................

Skýrsla og áritun stjórnar ..........................................................................

Skýrsla óháðs endurskoðanda ...................................................................

Rekstrarreikningur  ....................................................................................

Efnahagsreikningur ...................................................................................
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Reykjavík, 25. maí 2021

Stjórn

Skýrsla og áritun stjórnar

Ársreikningur skólans fyrir árið 2020 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og er hann í meginatriðum gerður eftir sömu

aðferðum og árið áður.

Hagnaður ársins nam 1,3 millj. kr.Heildareignir 31. desember 2020 námu 5,5 millj. kr. og eigið fé á sama tíma var 5,2 millj. kr.

Hagnaður ársins er færður til hækkunar á eigin fé félagsins samanber skýringar með ársreikningi. Einn starfsmaður starfaði hjá

skólanum á árinu 2020 eins og árið áður. Stjórn þáði ekki greiðslur fyrir störf sín.

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 2020

með undirritun sinni.
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Til stjórnar Skákskóla Íslands

Ábyrgð stjórnar og forseta á ársreikningnum

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. 

Áritun endurskoðanda

Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Álit

Við höfum endurskoðað ársreikning Skákskóla Íslands („skólans") fyrir árið 2020. 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 2020 og afkomu og

breytingu á handbæru fé á árinu 2020, 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.

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.

Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og viðhöfum

faglega gagnrýni.  Að auki:

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

viðeigandi. 

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. 
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• 

• 

KA Endurskoðun sf.

Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum, og

hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.

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. 

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.

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

Reykjavík, 25. maí 2021
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Skýr. 2020 2019 

Rekstrartekjur

10.800.000 10.600.000 

1.261.680 901.550 

3.200 4.790 

2 12.064.880 11.506.340 

Rekstrargjöld

3 7.511.765 7.432.650 

706.160 1.381.845 

4 1.047.190 1.053.423 

900.000 900.000 

520.853 211.820 

Afskriftir .................................. 77.732 97.164 

7.164 (39.555)

10.770.864 11.037.347 

Hagnaður ársins 1.294.016 468.993 

Kostnaður vegna móta ......................................................................................

Greiðslur til kennara ..........................................................................................

Vaxtagjöld, bankakostnaður, fjármagnstekjuskattur ..........................................

 Rekstrarreikningur

Framlag frá Ríkissjóði ........................................................................................

Laun og launatengd gjöld ..................................................................................

Skrifstofukostnaður ............................................................................................

Námskeiðsgjöld .................................................................................................

Vaxtatekjur ........................................................................................................

Húsaleiga ..........................................................................................................
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Eignir Skýr. 31.12.2020 31.12.2019

Varanlegir rekstrarfjármunir

310.926 388.658 

5 310.926 388.658 

Veltufjármunir

276.203 331.199 

2 4.929.538 3.384.590 

5.205.741 3.715.789 

Eignir samtals 5.516.667 4.104.447 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

5.151.911 3.857.895 

6 5.151.911 3.857.895 

Skammtímaskuldir

364.756 246.552 

364.756 246.552 

Eigið fé og skuldir samtals 5.516.667 4.104.447 

Skammtímakröfur ..............................................................................................

Handbært fé ......................................................................................................

Áhöld og tæki ....................................................................................................

Efnahagsreikningur

Óráðstafað eigið fé ............................................................................................

Aðrar skammtímaskuldir ....................................................................................
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Skýr. 2020 2019 

Rekstrarhreyfingar

6 1.294.016 389.883 

5 77.732 97.164 

173.200 93.794 

Handbært fé frá rekstri 1.544.948 580.841 

1.544.948 580.841 

3.384.590 2.803.749 

2 4.929.538 3.384.590 

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

Handbært fé í árslok ..........................................................................................

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

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: ..................................................

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

Yfirlit um sjóðstreymi ársins

    Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda ..................................................

Afkoma ársins ....................................................................................................
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Starfsemi

1.

Reikningsskilaaðferðir

2.

Starfsmannamál

3.

5.816.077 

1.695.688 

7.511.765 

Skrifstofukostnaður

4.

720.000 

327.190 

1.047.190 

Varanlegir rekstrarfjármunir

5. Breyting varanlegra rekstrarfjármuna á árinu greinist þannig:

Áhöld og tæki

388.658 

(77.732)

310.926 

Áhöld og tæki eru afskrifuð árlega um 20% af bókfærðu verði.

Eigið fé

6.

3.857.895 

1.294.016 

5.151.911 

Skattamál

7.

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

Sími og burðargjöld ...................................................................................................................................................

Þjónustusamningur við Skáksamband Íslands ..........................................................................................................

Skrifstofukostnaður sundurliðast þannig:

Staða í ársbyrjun........................................................................................................................................................

Afskrifað á árinu.........................................................................................................................................................

Áhöld og tæki eru færð á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum.

Handbært fé samanstendur af óbundnum bankainnistæðum.

Yfirlit um hreyfingar á eiginfjárreikningum:

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

Eigið fé í byrjun árs....................................................................................................................................................

Rekstrarafgangur ársins.............................................................................................................................................

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

Skólinn er almennt félag og stundar ekki atvinnurekstur og er því undanþeginn tekjuskatti. Skólinn greiðir fjármagnstekjuskatt af

eignatekjum.

Skýringar með ársreikningi

Allur kostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til, óháð greiðslu.

Skákskóli Íslands er rekinn af Skáksambandi Íslands í samvinnu við mennta og menningarmálaráðuneytið skv. Lögum nr.

76/1990.

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.

Laun ..........................................................................................................................................................................

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

Ársreikningur Skákskóla Íslands fyrir árið 2020 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar

Skákskóli Íslands 9 Ársreikningur 2020


