
Sjakklubben Caissa Ungdom – Årsberetning 
sesongen 2020  
 
Årsberetningen omhandler kalenderåret 2020 
 

Medlemmer 
I 2019 hadde Caissa Ungdom 26 registrerte medlemmer. I 2020 har medlemstallet gått noe 
ned, og på spillekvelder har det i snitt deltatt ca. 15 medlemmer. På grunn av covid-
situasjonen har ikke klubben aktivt gått inn for å øke antallet i 2020. 
 

Styret 
Styret har i perioden bestått av: 
Leder: Ivar Ramberg 
 Kasserer: Rune Hansen 
Sekretær: Erik Sandvik 
Foreldrerepresentant: Frank Zhu 
 
Barnesjakken er første punkt på alle ordinære styremøter i sjakklubben Caissa, Slik at disse 
styremøtenes første del, fungerer som styremøter for ungdomsklubben. 
 

Spillekvelder 
Det spilles hver mandag kveld fra klokken 17:30 til 18:45, med spillefri alle skolens fridager. 
Spillekveldene består av undervisning, ulike sjakkvarianter og en fast turnering. Undervisning 
holdes i to grupper, etter nivå. Spill foregår i en felles gruppe. I tillegg kommer 
sjokoladetrekningen på slutten av dagen, som er høydepunktet for mange. I perioder har 
klubben vært nødt til å holde stengt på grunn av covid-situasjonen Som instruktører har vi hatt 
Jørgen Nordløv og Morten Sundby.   

 
Aktiviteter i sesongen 
På grunn av covid-situasjonen. Så har året 2020 blitt veldig annerledes. Det har ikke blitt 
arrangert turneringer, fordi det har vært restriksjoner på grunn av smittefare. Vi har også hatt 
periode med nedstenging.  Og koronaen har lagt store begrensninger på aktivitet i hele 2020. 
Men vi har hatt klubbkvelder og avholdt klubbturnering. Som ble avsluttet til jul. 
 

Klubbturneringen 2020 
Vårsesongen ble veldig oppstykket. Da Norge stengte ned i mars på grunn av corona. Vi fikk 
avholdt klubbturnering, som ble avsluttet til jul. Med utradisjonell feiring med McDonalds 
mat ute i skolegården. Da det ikke var tillatt å spise inne.  
 
Vinner av turneringen ble Olav Åsmund Løvli. 
Tett fulgt av henholdsvis Oliver Tvedt Bjørklund og Storm Erian Budde.1  
 
 
 

 

 



 
Ellers er det verdt å merke seg at vår egen Lykke Merlot Helliesen nå har en live rating på 
1708.  Noe som er veldig lovende i hennes alder. Hun var med i online VM for jenter 12 år. 
Og ble nr 20 av 100 deltagere. Det er et resultat det står stor respekt av. Og vi ønsker henne 
lykke til framover.     
 
 
Sandefjord, 28. februar 2021, 

 

 

Ivar Ramberg 

 

 

Rune Hansen   Erik Sandvik    Frank Zhu 

 


