Årsberetning 2015
Porsgrunn Sjakklubb
Organisasjonsnummer 986 226 826

I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og
ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer i sjakklubben. Dette er en
økning på nesten 70 prosent fra 2014 hvor det var 25 medlemmer.
På årsmøtet i mars 2015 ble Jan Ove Lorentzen gjenvalgt som formann. Henning
Plischewski ble gjenvalgt som kasserer og Tor Petterson som styremedlem. Lars
Ziegler og Stig Atle Ravnås ble valgt til styremedlemmer. Siden Stig Atle flyttet fra
Porsgrunn overtok Stian Bækkevold som redaktør av klubbens nettsider:
http://psk-sjakk.no/
Gunnar Lie og Jørgen Smeland ble gjenvalgt som revisorer for klubbens årsregnskap.
Morten Wendelborg er klubbens turneringsleder.
Valgkomiteen bestod av Kai-Tore Karlsen og Per Magnus Larsen.
Endelig regnskap for 2015 viser et lite underskudd på kroner 1 960. Porsgrunn
sjakklubb har fortsatt god likviditet. Av inntektene inngår blant annet gaver og
sponsormidler på til sammen kroner 7 000 fra Skagerak Energi og Sparebanken
Grenland.
Klubben hadde også i 2014/2015-sesongen ett lag påmeldt i Østlandsserien. Det endte
til slutt med en skuffende 6. plass.
For sesongen 2015/2016 har klubben ett lag spillende i 4. divisjon, gruppe E.
Hjemmekampene i Østlandsserien har vært spilt på Meierigården i Porsgrunn. Her har
også klubbkveldene vært arrangert og antall møtende på disse kveldene har vært
økende gjennom året.

Det har gjennom året vært avholdt klubbmesterskap i langsjakk, hurtigsjakk og lynsjakk,
samt en høstturnering i langsjakk. Det er også arrangert flere mer eller mindre uoffisielle
hurtig- og lynsjakkturneringer.

Klubbturneringer gjennom året
2I mars ble årets klubbmesterskap i langsjakk avsluttet, og etter mange år i klubben ble
det endelig Tore Teigen som gikk seirende ut med sterke 8,5 poeng av 10 mulige. Det
er en seiersmargin på hele 2 poeng. Jan Ove Lorentzen og Thomas Schelver fulgte på
annen og tredje plass med 6,5 poeng.
Det var god deltakelse i klubbmesterskapet med totalt 21 deltakere, hvorav 16
startende fra første runde.

I det åpne hurtigsjakkmesterskapet for 2015 gikk Petter Gjertsen som representerer
Arendal Sjakklubb av med seieren. Dermed vanket det klubbmestertittel på
andreplassen ved Jan Ove Lorentzen. De to endte begge opp med fem av seks mulige
poeng. Johnny Sebastian tok tredjeplassen.
Totalt 15 spillere spilte alle de seks rundene.
http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=PSKapenthrtigsjakkmesterska
p20-PorsgrunnSjakklubb
Høstens langsjakkturnering ble vunnet av Jøran Pettersen med 6 av 7 poeng. Lars
Ziegler fulgte på annenplass med 5,5, mens Jan Ove Lorentzen ble nummer tre med 5
poeng.
I desember ble det avholdt klubbmesterskap i lynsjakk over to tirsdager. Lars Ziegler
gikk til topps med sterke 19,5 poeng på 21 runder. Jan Ove Lorentzen tok 18 poeng og
fikk dermed sin tredje andreplass i klubbmesterskap for 2015. Stian Bækkevold tok en
sterk tredjeplass med 17 poeng.

Andre turneringer/opplevelser
I mai ble det avholdt åpent kretsmesterskap for kretsene Telemark og Agder. Her gikk
Johnny Sebastian til topps i klasse 3. Vi gratulerer Johnny som kretsmester!
Han endte totalt på 6. plass i A-gruppa med 3,5 poeng av 6.
Fra klubben vår deltok totalt 15 spillere i denne turneringen.
http://turneringsservice.sjakklubb.no/standings.aspx?TID=ApentSkagerakmesterskap20
15GP-KrageroSjakklubbUngdom

I desember ble det avholdt simultansjakk med GM Kjetil Aleksander Lie, IM Espen Lie
og sjakkentusiast Hans Olav Lahlum på Brotorvet kjøpesenter i Stathelle. Porsgrunn
Sjakklubb stilte her mannsterke med hele 8 spillere hvorav to partier endte med seier og
3 endte med remis. Frode Hansen og Ørjan Holt vant sine partier, mens Fredric Opheim
Larsen, Johnny Sebastian og Runar Torpe Lien spilte remis. En meget solid
klubbinnsats mot sterk motstand!

Aktive spillere utenfor klubbens lokaler
De mest aktive spillerne, dvs mer enn tre turneringer, utenfor klubbens lokaler i 2015
har vært Tore Teigen, Per Magnus Larsen, Andreas Sebastian, Jøran Pettersen og ikke
minst Lars Ziegler. Han har i tillegg til deltakelse i en rekke norske turneringer også
deltatt i flere utenlandske.
Jøran Pettersen vartet opp med en sterk tredje plass klasse B under Nordstrand Grand
Prix. Han spilte også Eidsvold Grand Prix blant annet sammen med vår juniorspiller
Andreas Sebastian som ble nummer 2 i gruppe C. Sistnevnte gjorde det godt også i
Hønefoss Grand Prix med en ratingprestasjon tett opp mot 1700.
Andreas Sebastian tok også en 6. plass i Gruppe C under Kristiansand Open. Lars
Ziegler var her den beste spilleren fra PSK med en 15. plass av 41 i Gruppe B.
Under Sandefjord Grand Prix stilte klubben med 6 spillere. Her var det Andreas
Sebastian som gjorde det sterkest med en 10. plass av 71 deltakere i B-gruppa.
Andreas vant med det klasse 5. Tor Petterson fikk også et hederlig resultat med sin 23.
plass i B-gruppa.
Under Helge Elias Thetings Minneturnering i Kragerø spilte Tore Teigen godt, men etter
et tap i det siste partiet endte han på 3. plass i Gruppe B. Per Magnus Larsen gjorde
også et godt resultat med 7. plass i den samme gruppa.
Under landsturneringen (NM) på Oppsal i Oslo var det 5 spillere med fra klubben vår.
Lars Ziegler gjorde det sterkt i klasse 3 med en 11. plass av 90 spillere. Per Magnus
Larsen gjorde også et godt resultat med sin 17. plass i klasse 4.

Regnskap 2015
STATUS
Kasse
Sparebanken Telemark
Egenkapital 31.12.2015
Beholdning 01.01.2015
Resultat
SUM

0
51347,49
51347,49
53307,78

53307,78
-1960,29
51347,49

TAP OG VINNING
Debet
202
220
245
261
262
272
290
293

251
253

810
820
860
870
880

2. UTGIFTER
Kontorrekvisita
Profilering
Sjakklokker, brett og brikker
Forbundskontingent NSF
Kretskontingent
Servering klubb, årsmøte mm
Premier klubb
NGP og ELO-avgifter
Delsum
25. LAGJAKK
Reise- og servering, Østlandsserien
Startkontingent Østlandserien
Delsum
8. ANDRE INNTEKTER
Kveldskontingent
Medlemskontingent
Sponsorgave fra Skagerak
Gave fra Sparebanken Grenland
Renter, momsrefusjon
Delsum
SUM
Resultat

Kredit

Ut

Inn

89,00
1370,00
4782,00
13674,00
1368,00
753,00
574,00
1720,00
25660,00
2739,29
400,00
3139,29
4225,00
14100,00
5000,00
2000,00
1514,00
28799,29
-1960,29

26839,00
26839,00

Jørgen Smeland, revisor

Gunnar Lie, revisor

Henning Plischewski, kasserer

