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1. Formáli
Þetta er níunda Skylmingaþing sem haldið er, frá stofnþingi
sambandsins sem var þann 28.10.2006. Skýrsla þessi lýsir í
stuttu máli helstu verkefnum sem sinnt hefur verið frá síðasta
þingi.
Þessi tvö ár hafar vissulega verið erfitt fyrir íþróttahreyfinguna
í heild vegna Covid 19 farsóttar með öllum þeim áskorunum
sem því fylgdu en vonandi sjáum við fram á bjartari tíma.

2. Skipan í stjórn og nefndir
Á síðasta SKY þingi 8. júlí 2020 var Nikolay Ivanov Mateev
kosinn formaður, í stjórn voru kosin Anna Karlsdóttir, Kristmundur Bergsveinsson, Ólafur
Bjarnason og Þorbjörg Ágústsdóttir. Varamenn voru kosnir Guðjón Ingi Gestsson,
Ingibjörg Laufey Guðlaugsdóttir og Sævar Baldur Lúðvíksson.
Stjórnin ákvað á sínum fyrsta fundi eftirfarandi skipan:
Anna Karlsdóttir
varaformaður
Kristmundur Bergsveinsson
gjaldkeri
Þorbjörg Ágústsdóttir
ritari
Ólafur Bjarnason
meðstjórnandi
Nikolay sér um daglegan rekstur SKY. Stjórnin hefur komið saman um það bil annan
hvern mánuð, en þéttar í kringum atburði eins og keppnir og æfingabúðir. Vegna
heimsfaraldurs kórónuveiru voru fundir haldnir með fjarfundarbúnaði.
Landsliðsnefnd: Guðrún Jóhannsdótir, Nikolay Mateev og Þorbjörg Ágústsdóttir

Mótanefnd: Gunnar Egill Ágústsson, Ingibjörg Laufey Guðlaugsdóttir og Sævar Baldur
Lúðvíksson
Dómaranefnd: Kristmundur Bergsveinsson, Nikolay Mateev og Sævar Baldur Lúðvíksson
Tækninefnd: Guðjón Ingi Gestsson, Kristmundur Bergsveinsson og Lúðvík B.
Ögmundsson

3. Helstu verkefni stjórnar SKY
3.1 Skylmingamiðstöð Íslands
Bylting varð í aðbúnaði fyrir skylminga á Íslandi með tilkomu Skylmingamiðstöðvarinnar
í Laugardal sem vígð var 19. janúar 2008. Í Skylmingamiðstöðinni er æfingaaðstaða
Skylmingafélags Reykjavíkur jafnframt því sem hún þjónar öllum landsliðshópum SKY.
Salurinn státar af 12 fullbúnum keppnisbrautum á sérhönnuðu skylmingagólfi. Þar eru
haldin mót og æfingabúðir, auk venjulegra æfinga. Skylmingamiðstöðin er því gríðarleg
lyftistöng fyrir skylmingar á Íslandi.
Vegna farsóttarinna var mikið minna um alþjóðlegar æfingabúðir og keppnir hjá okkur
og ekki var hægt að halda árlegt heimsbikarmót okkar Viking Cup. En til að vega upp á
móti voru haldin þjálfara- og dómarnámskeið í gegnum fjarfundabúnað, en þetta var
skipulagt af Evrópska Skylmingasambandinu EFC.
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3.2 Skylmingafjölskyldan
Styrktaraðilar sambandsins eru World Class og Icelandair. World Class er með
afsláttarkjörum bæði vegna keppanda okkar og einnig erlenda skylmingamenn sem
komið hafa í æfingabúðir til okkar.
Við viljum þakka styrktaraðilum kærlega fyrir stuðninginn og vonum að hann haldi
áfram í framtíðinni.
Frá og með árinu 2021 hefur SKY verið í samstarfi við Christian Bauer Academy í
Frakklandi. Christian hefur unnið allt að 5 Ólympíugull sem þjálfari og er það afar mikill
heiður fyrir sambandið og okkar skylmingafólk að fá að vinna með honum. Auk þess
erum við í samstarfi við skylmingafélag Mladost í Sofíu í Búlgaríu.
SKYLMINGAFJÖLSKYLDAN

3.3 Afreksmál
Á undanförnum árum hefur stjórn SKY sótt um styrki í Afrekssjóði ÍSÍ til styrkveitinga
afreksíþróttamanna í skylmingaíþróttinni. Meginhlutverk Afrekssjóðs ÍSÍ í uppbyggingu
afreksíþrótta á Íslandi er að styðja sérsambönd fjárhagslega og þar með íslenskt
afreksíþróttafólk við að ná árangri í alþjóðlegri keppni. SKY er flokkað í Afreksflokk B –
Alþjóðleg sérsambönd.
Afreksstefna SKY er í sífelldri endurskoðun og er útgáfa sem gerð var fyrir tímabilið 20172020 birt á heimasíðu Sambandsins. Vegna frestun Ólympíuleikanna 2020 til 2021 var
ákveðið að fresta endurskoðun afreksstefnunnar fram yfir Ólympíuleikana 2021.
Eftirfarandi úthlutanir fengust á tímabilinu:
Afrekssjóður ÍSÍ
Landsliðsverkefni 2020
9.594.596 kr.
Landsliðsverkefni 2021
9.800.000 kr.

Andri Nikolaysson Mateev og Daníel Þór Líndal Sigurðsson
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Íþróttamaður og íþróttakona Skylmingasambands Íslands árið 2021
Andri Nikolaysson Mateev, Skylmingafélagi Reykjavíkur
Andri Nikolaysson Mateev er Skylmingamaður ársins
í fimmta sinn. Hann varð RIG meistari á árinu.
Síðastliðinn september hóf Andri starfsemi sína í
Ólympíuhópi Christian Bauer í Frakklandi. Christian
hefur unnið allt að 5 ólympíugullum sem þjálfari og
er það afar mikill heiður að fá að vinna með honum.
Andri var hársbreidd frá því að ná lágmarki fyrir
Ólympíuleikana í sumar og endaði hann þar í fimmta
sæti af 24 sterkum keppinautum í Evrópu þar sem
aðeins eitt aukasæti er gefið. Hans aðalmarkmið er
að ná þátttökurétti á leikunum og leggur hann mikið
á sig í að keppa í París árið 2024.

Andri – GP Orléans, FRA

Anna Edda – NM 2021, Espoo, FIN

Anna Edda Gunnarsdóttir Smith, Skylmingadeild FH

Þetta er í fyrsta skiptið sem Anna Edda Gunnarsdóttir Smith
hlýtur verðlaun fyrir Skylmingakonu ársins.
Hún fékk silfurverðlaun í keppni kvenna með höggsverði á
Reykjavíkurleikunum í byrjun árs 2021. Anna Edda hafnaði í
þriðja sæti á Norðulandameistaramótinu í kvennaflokki á
árinu, sem var haldið í Finnlandi.
Hún er án efa ein efnilegasta skylmingakona Íslands og hefur
mikla möguleika í að ná langt í framtíðinni.

3.4 Keppnir hérlendis
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Heimsfaraldurinn hafði áhrif á bæði keppnistímabilin á starfstímabilinu sem og allt
landsliðs- og afreksstarf á árinu 2020 sem og að hausti 2021. Það hefur farið mjög mikill
tími og kraftur stjórnar og nefnda sambandsins í ýmsa vinnu tengda COVID-19.
SKY sá um Íslandsmeistaramót og Íslandsbikarmót, keppt var í barna, unglinga og
fullorðinsflokkum. Einnig var keppt í keppni í tengslum við RIG sem í janúar 2021 og
2022 bæði í karla og kvenna flokki.
Hér að neðan er fjöldi keppenda á ofantöldum
mótum:
Íslandsmeistaramót fullorðinna, U20, U17 og
U14
• 2021: samtals 79 keppendur
Íslandsmeistaramót barna B8: 7-8 ára, B10: 9-10
ára og B12: 11-12 ára
• 2021: 89 keppendur
Íslandsbikarmót
• 2021: 87 keppendur í öllum aldursflokkum

RIG, Reykjavik International Games
• RIG 2021: 58 keppandur í öllum aldurshópum frá 5 löndum
Skylmingamaður mótsins:
Andri Nikolaysson Mateev
Skylmingakona mótsins:
Giedrė Razgutė, LTU
• RIG 2022: 59 keppandur í öllum aldurshópum frá 3 löndum
Skylmingamaður mótsins:
Andri Nikolaysson Mateev,
ISL
Skylmingakona mótsins:
Giedrė Razgutė, LTU
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3.5 Keppnir erlendis
Á árunum 2020-2022 var farið á fjöldann allan af mótum. Heimsmeistaramót bæði
unglinga og fullorðinna, Evrópumeistaramót, Heimsbikarmót bæði unglinga og
fullorðinna ásamt Evrópumótaraðar U17.
Einnig var að sjálfsögðu farið á Norðurlandamót, með frábærum árangri eins og
vanalega.
Norðurlandameistaramót með höggsverði
• 2021, Espoo, FIN: yfir 100 keppandur í öllum
aldurshópum frá 10 löndum
9 íslenskir keppendur tóku þátt í hinum ýmsu flokkum.

Sævar Baldur Lúðvíksson
Norðurlandameistari í karlaflokki

Team Iceland – Norðurlandameistari í liðakeppni karla
Emil Ísleifur Sumarliðason, Gunnar Egill Ágústsson, Jakob Lars
Kristmannsson og Sævar Baldur Lúðvíksson
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European Olympic Qualification
Madrid, ESP 24.-25.4.2021
Andri Nikolaysson Mateev
Men Sabre
5-8 sæti / 19 keppendur
Daníel Þór Líndal Sigurðsson
Men Foil
23 sæti / 24 keppendur

Alexander Viðar, 5.3.2005
---)---- Höggsverð
Hann keppir 2. apríl í flokki 20 ára og yngri
og 3. apríl í flokki 17 ára og yngri

Jakob Lars Kristmannsson, 31.3.2004
---)---- Höggsverð
Hann keppir 2. apríl í flokki 20 ára og yngri
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Andri Nikolaysson Mateev
GP Orléans, FRA

Daníel Þór Líndal Sigurðsson
HM U20, Cairo, EGY

Andri Nikolaysson Mateev
WC Budapest, HUN
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Alexander Viðar
HM U17/U20, Dubai, UAE

Dagur í lífi skylmingamanns
Andri Nikolaysson Mateev @andrimateev margfaldur
Íslandsmeistari í skylmingum og lykilmaður í landsliði
Íslands, tók við ÍSÍ story á Instagrami ÍSÍ @isiiceland
þann 9. september 2022.

Anna Edda og Giedrė
NM 2021, Espoo, FIN

Þing Skylmingasambands Íslands 12. maí 2022

9

3.6 Alþjóðleg samskipti
Alþjóðlegt samstarf hefur verið mikið og gott á tímabilinu.
Nikolay Mateev er varaforseti Evrópska Skylmingasambandsins (EFC). Nikolay hefur setið
í nefnd Alþjóðaskylmingasambandsins (FIE) um kynningar-, samskipta- og markaðsmál
allt frá árinu 2008 og er núverandi formaður þeirrar nefndar. Einnig var hann formaður
þjálfaranefndar EFC 2009-2013 og nefndarmaður í mótanefnd EFC og síðar formaður
móta- og dómaranefndar.
Guðjón Ingi Gestsson hefur setið í tækninefnd nefnd Alþjóðaskylmingasambandsins (FIE)
allt frá árinu 2012.
Nikolay og Guðjón Ingi störfuðu í mótsstjórn á vegum FIE og EFC. Bæði Nikolay og
Guðjón fóru síðan sem eftirlitsmenn á fjölda heimsbikarmóta á vegum FIE.
Nikolay hefur setið aðalfund Alþjóðasambandsins, Evrópska sambandsins og Norræna
sambandsins.

3.7 Fræðslu- og útbreiðslustarf
Útbreiðsla skylmingaíþróttarinnar innanlands er okkur hjartans mál og munum við halda
áfram að sinna henni eins vel og við getum á næstu árum.
---)---- Vefsíða SKY www.skylmingar.is, er uppfærð reglulega með nýjustu fréttum og
upplýsingum
---)---- SKY nýtir samfélagsmiðla, t.d. Facebook og Instagram
Skylmingafélag Reykjavíkur rekur skylmingaskóla fyrir nemendur á aldrinum 4 til 6 ára og
hefur þessu verið mjög vel tekið og stöðug aukning hefur verið af þáttakendum.
Hjá skylmingaskólanum fer fram áhugaverð dagskrá þar sem haft er að leiðarljósi að efla
skyn- og hreyfiþroska barnanna ásamt því að kenna þeim helstu grunnatriði
skylmingaíþróttarinnar. Í tímunum er notast við skylmingabúnað sem er sérstaklega
hannaður fyrir börn á þessum aldri.
Á Stykkishólmi hefur Ragnar Ingi Sigurðsson, sigursælasti skylmingamaður Íslands, haldið
sumarnámskeið í skylmingum sl. 2 ár, 2020 og 2021.
Á Þingeyri, hefur Arnar Sigurðsson, haldið skylminganámskeið sl. 2 ár, sem hafa verið
mjög vinsæl og vel sótt.
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Útbreiðslustarf hefur á undanförnum árum að helst byggst á kynningum í skólum, sem
og kynningum til fyrirtækja, þar sem starfsmönnum er gert kleift að koma og spreyta sig
á skylmingum með aðstoð þjálfara.

4. Rekstur SKY
Stjórn SKY er ábyrg fyrir fjárhagslegum rekstri sambandsins. Daglegur rekstur er í höndum
formanns, Nikolay Mateev.
Ársreikningar eru færðir samkvæmt bókhaldslyklum ÍSÍ. Þeir eru áritaðir af stjórn og
félagslega kjörnum endurskoðendum (Gunnar Bragason og Jón Gestur Viggósson).
Rekstur sambandsins gekk vel miðað við aðstæður árin 2020 og 2021. Covid setti strik í
reksturinn hjá aðalstjórn en þó sérstaklega hjá félögum sambandsins sem gátu ekki
haldið viðburði og mót á löngum köflum.

5. Þátttaka á þingum, fundum og námskeiðum
Formaður og varaformaður hafa sótt fundi hjá ÍSÍ, t.d. formannafund ÍSÍ. Eins og áður
segir hefur Nikolay setið fundi á vegum Norræna-, Evrópska- og
Alþjóðaskylmingasambandsins.

6. Lokaorð
Rekstur sambandsins gengur vel og við horfum bjartsýn fram á veginn.
Mikilvægt er fyrir íslenskar skylmingar að fylgjast með framþróun skylmingaþjálfunar á
heimsvísu. Íslenskir skylmingamenn eru fremstir í skylmingum með höggsverði á
Norðurlöndum og stefnt er að því að halda þessu forskoti með því að afla þekkingar á
nýjustu og bestu þjálfunaraðferðunum.
Stefnt er að því að halda þjálfara- og dómaranámskeið í tengslum við heimsbikarmótið
Viking Cup sem á að halda í október 2022.

Reykjavík, 12. maí 2022,
fyrir hönd stjórnar Skylmingasambands Íslands,
Anna Karlsdóttir og Nikolay Mateev
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