
PSK Årsmøteinnkalling 2020 : 
 
Tirsdag 25 februar kl 18.00-19.00. 
 
Sted: Bakgården Ungdomshus (tidl Meierigården ungdomskulturhus), Porsgrunn 
sentrum(spillestedet). 
a. På ordinært årsmøte skal følgende saker stå på dagsorden og behandles: 

i. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
ii. Valg av møteleder. 
iii. Valg av sekretær for møtet. 
iv. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen. 
v. Styrets årsberetning. 
vi. Regnskap med revisjonsberetning. 
vii. Ansvarsfrihet for styret. 
viii. Innkomne forslag. 

1) Forslag til samarbeidsavtale med Grenland sjakksenter. 
ix. Valg av formann.   
x. Øvrige valg. 
xi.  

Forslag bes sendes på mail til Jove-lor@online.no. Det kan også fremmes på Facebook sida vår. 
Hvis det ikke er kontroversielle forslag kan de også fremmes direkte på møtet. 
 
Årsmelding: 
 
Formannens betraktninger: 
PSK året startet dramatisk med at formannen i forkant av årsmøtet stilte det ultimatum at for å ta 
gjenvalg så måtte PSK og Grenland sjakksenter søke å slå seg sammen. Det viste seg imidlertid at 
Grenland sjakksenter ikke var klar for en slik sammenslåing, og som kjent er det vanskelig å inngå 
ekteskap når den ene part ikke vil. Ei heller PSKs årsmøte var klar for dette og stemte forslaget ned. 
Det ble så kampvotering om formannsvervet, men da sittende formann innså realitetene og 
renonserte på ultimatumet ble han gjenvalgt med knappest mulig margin. I år er situasjonen at 
Grenland sjakksenter selv ønsker et utvidet samarbeid med PSK, endog med mulig samlokalisering 
i nye lokaler etterhvert. Hva som enn blir utfallet i 2020 er det er et faktum at den største 
sjakkfaglige kompetansen ligger hos Grenland sjakksenter og ikke hos PSK. Derfor lanserer vi et 
forslag for årsmøtet om et utvidet samarbeid mellom PSK og Sjakksenteret. Formannen stiller ikke 
denne gang noe ultimatum for gjenvalg men håper forslaget blir vedtatt og er spent på å se hva et 
slikt samarbeid kan tilføre. Når det gjelder sjakklige prestasjoner i 2019 taler årsberetningen for seg. 
Spillere som har utmerket seg er Andreas Sebastian som definitivt har tatt et kvalitativt steg opp i 
den hardeste klassen i Norge (A gruppa). Men også Eirik Strøm Austad, Nicolai Maxime Østensen, 
Jonathan Espeland og vår kjære senior Tore Teigen gjort formidable prestasjoner i sine respektive 
klasser i løpet av året. I seriesjakken har vi i år valgt å stille hele tre lag og har nå lag i 2, 3, og 4 
divisjon av østlandsserien. 2019 endte jo med opprykk for våre to lag og derfor måtte vi jo fylle opp 
med et nytt fjerdedivisjonlag også. Spennende å følge hvor dette vil ende. Og til slutt vil jeg rette en 
takk til de jevne sliterne som utgjør grunnfjellet i PSK. Dere som elsker sjakkspillet og møter trofast 
opp på klubbkveldene enten dere vinner eller taper. Hva hadde vel klubben vært uten dere?    
 
 
Pr. 31.12.2019 var det registrert 50 medlemmer i Porsgrunn Sjakklubb. 
 
 
 
 



 
 
 
Resultater og premievinnere fra PSKs turneringer 2019 
 
Klubbmesterskap langsjakk gruppe A. 
 

10 deltakere  
 
 
 
Klubbmesterskap langsjakk gruppe B: 
  
14 deltakere, her er topp 10 vist.  

 
Klubbmesterskap hurtigsjakk: 
 
14 deltakere  

 
Klubbmesterskap lynsjakk: 
 
13 deltakere  



 
PSK langsjakk høst: 
15 deltakere, her er topp 10 vist. 

 
 
 
Grenland Grand Prix: 
 
Topp ti i A gruppa. Sterke plasseringer av Andreas Sebastian, Tommy Thoresen og Benjamin 
Halvorsen. 

 
I B gruppa besatte PSK 2 av 3 toppplasser. Kudos særlig til Lars Tormod Haugen og Eivind Løberg. 

 
 
 
 
 



 
Grenlandsmesterskap i Blitz: 
 
PSK nådde her ikke helt opp men hederlig likevel av Eirik, Benjamin og Lyder(26 deltagere)   
 

 
 
 
Andre  terminfestede PSK turneringer: 
 
Tematurneringer (høst) : 
Første Tema-turnering gav seier til Eirik S.Austad. Åpningene som ble trukket var Polsk(b4), Konge-
gambit(e4-e5, f4..) og Benko-gambit(d4-Sf6, c4-c5, d5, b5... Hver åpning ble spilt med hvit og svart. 
Andre Tema-kveld gav seier til Nicolai Østensen. Åpningene som ble spilt var Benoni(d4-Sf6, c4-c5, 
d5...), Aljechin(e4-Sf6) og Grob(g4): Eirik vant så igjen tredje og siste tematurnering(vi spilte 
Trompowski, Grunfeld og Budapest gambit). 
 
Fischer- random (høst): Årets chess 960 ble avsluttet med Stefan Flügel som overlegen vinner. Full 
pott. Daniel Østevold og Lars Tormod Haugen fulgte på de neste plassene. 
 
Lynturneringen høst 2019 ble avgjort ved 2 runder omspill mellom Lars Tormod og Eirik. Eirik stakk av 
med seieren til slutt. 
 
Det ble også arrangert en kveld med retrolyn(med gamle tårnur) i høst. Eirik stakk her av med seieren 
foran Jan Ove og Lars Tormod. 
 
Sesongen ble avsluttet slik:Juleavslutning i PSK med handicap lyn. 
Det ble Eirik som stakk av med seieren med et halvt poeng ned til Lars Tormod etterfulgt av Trond 
Risberg. 
 
 
Et utvalg andre prestasjoner fra PSK spillere i det vide land: 
 
Kragerø Grand Prix: Andreas Sebastian 9 plass og Jonathan Espeland 13 plass i A gruppa(49 
deltakere) 
 
Norway Chess i Stavanger: 
Når resultatlista ser sånn ut blir vi glade: her fra gruppe B. 

 
 
Landsturnering  i Larvik: 



Her ble det premier til flere PSK spillere, best gjorde Eirik og Tore det, men også Jøran og Erland ble 
premiert. Stefan skrev slik på facesida vår: «Eirik(Strøm Austad)  vant partiet sitt etter en veldig en 
spennende kamp (han hadde matt til slutt med to nye dronninger). Det ble en veldig sterk andre plass i 
NM. Axel Tunsjø vant i dag og hadde bittelitt bedre kvalitet til slutt. Gratulerer til begge»   

 
Og Tore Teigen ble nr 2 i senior B: 

 
 
 
Sjakk i Risør under trebåtfestivalen: 
Stefan oppsummerte begivenheten slik på våre face sider: «Lyder vant klasse 2 i dag i 
lynsjakkturneringen i Risør!! Gratulerer. Undertegnede kom på andre plass i klasse 1, bak Nicolai 
Østensen (da Klyve SK, nå PSK). Nicolai imponerte og fikk æren å spille på første bordet mot Aryan 
Tari! ....... Vi tok med oss generøse pengepremier (og fine kopper) til Grenland!» 
 
Gardermoen Grand Prix: Kjartan rapporterte: «Vi Gratulerer Nicolai Østensen PSK med seier i 
klasse B under Gardermoen Grand Prix. En meget sterk prestasjon der Nicolai fikk 4,5 av 5 
poeng. En ratingøkning på 124».   
 
 
 
 
 


