Sjakklubben Caissa. Årsberetning 2020
Pandemiåret 2020, annus horribles, rammet også Caissa. I løpet av året har vi kun hatt åpent
24 kvelder for spilling, med stengte lokaler fra midten av mars til september. Spillekveldene
var preget av strenge smittevernstiltak, hvor mange medlemmer valgte å holde seg hjemme.
Vårturneringen ble utsatt og ferdigspilt på høsten, høstens turnering ble avlyst. Sandefjord
Grand prix ble avlyst, men et alternativt arrangement ble gjennomført, «Caissas mestermøte»
med Johan Sebastian som mester. Vi fikk også gjennomført juleavslutning med høytidelig
markering av 100 år med organisert sjakk i Sandefjord. Leif Tiedemann-Andersen og Ole
Richard Tuft hadde i den anledning forfattet et historisk skrift som ble trykket i 150
eksemplarer.
Spillekveld i februar 2020 – før smitte krevde ekstraordinære tiltak

Drift
Normalt arrangeres spillekvelder i leide lokaler i Stockflethsgate hver mandag fra kl. 19 til
sent på kveld. Dette var også rutinen i januar og februar frem til 12.03.2020. Da hadde
Covid-19 viruset slått rot i Norge i et slikt omfang at myndighetene «stengte ned» samfunnet.
Dette innebar at bl.a. barnehager, skoler, de fleste butikker og arbeidsplasser ble holdt lukket.

Den sosiale kontakten ble redusert gjennom ytterligere tiltak, herunder forbud mot idretts- og
kulturarrangementer. Styret i Sjakklubben Caissa besluttet med grunnlag i vår nasjonale
unntakstilstand at klubbkveldene måtte avlyses ”inntil videre”. Det skulle senere vise seg at
det ikke var forsvarlig å samles igjen før over sommerferien – høstens første ordinære
spillekveld var 31. august.
Klubben iverksatte særskilte tiltak for å redusere smitterisikoen ihht. myndighetenes
anbefalinger, så som nedspriting av møbler og spillutstyr, tometers avstand mellom hver av
deltakerne mv. Fremmøtet før nedstengningen i mars var på normalt nivå med om lag 20
fremmøtte hver mandag, mens mange av medlemmene nok følte utrygghet i annet halvår, slik
at fremmøtet var om lag det halve.
Klubbmesterskapet 2020 og vårturneringen som startet opp i januar var ikke ferdigspilt i
mars. Turneringene ble videreført på høsten, med en avslutning ved utgangen av oktober.
Høstturneringen ble avlyst. På de øvrige kveldene ble det gjennomført hurtigsjakkturneringer.
Året ble avsluttet 14.12. med premieutdelinger.
Årets vårturnering, som også skulle være årets klubbmesterskap, ble satt opp til å gå over 1011 runder. 24 spillere ble påmeldt, fordelt på 12 i A-gruppen, 6 i B-gruppen og 6 i Seniorgruppen.
Vi rakk å gjennomføre 6 av de 11 planlagte rundene i klubbmesterskapet før coronaen traff
oss i mars. Når vi etter hvert fikk åpnet igjen i august måtte vi velge mellom å avslutte den
påbegynte turneringen, eller ”klemme inn” en høstturnering på kveldene vi hadde igjen og la
dette også fungere som klubbmesterskap. Vi valgte å avslutte den påbegynte turneringen etter
beste evne, og droppe en egen høstturnering. En håndfull spillere valgte å ikke spille videre,
men de fleste fullførte sine partier. I løpet av turneringen var det satt opp til sammen 126
partier, hvorav 37 partier ikke ble gjennomført.
Det ble også gjort en justering på tenketiden, med bakgrunn i retningslinjer fra NSF: 30
minutter ekstra tid etter 40 trekk ble byttet ut med 30 sekunder per trekk fra første trekk.
På toppen av resultatlisten i A-gruppa, og med det fortsatt klubbmester, finner vi Pål Farmen,
med 10/11. Gruppe B ble vunnet av Leif Erik Larsen med 9/10, og senior ble vunnet av Leif
Tidemann-Andersen med 10/10.
På slutten av året ble det også avholdt en klubbturnering i hurtigsjakk over 9 runder fordelt på
3 kvelder. Tidskontrollen var 25+10. Av 17 påmeldte spillere endte Carl Eric Horda på topp
med 8/9, fulgt av Sigurd Ihlen med 7/9, og Torbjørn Kristoffersen og Pål Farmen med 6,5/9.
Det ble ikke avholdt noe klubbmesterskap i lynsjakk i 2020, da forbundets føringer om
tidskontroll ikke ga rom for dette.
Sjakklubben Caissa har de senere årene markert seg ved å arrangere Sandefjord Grand Prix,
som for 2020 ble tidfestet til 23.-25. oktober. Dette er et svært ressurskrevende arrangement,
hvor det blant annet kreves sertifiserte turneringsledere og mange personer i arrangørstaben.
Styret diskuterte derfor alternative måter å gjennomføre SGP, evt. å avlyse arrangementet. Så
slo pandemiens andre bølge inn. Arrangementet ville da ha krevet uforholdsmessig store

smittevernstiltak for å kunne gjennomføres. Sandefjord GP ble derfor avlyst. Klubben har nå
ett år på seg til å organisere en turnering i 2021.
Også Østlandsserien ble avlyst i 2020. En forespørsel til klubbens medlemmer tilsa dessuten
at vi ville få problemer med å stille lag.
Men to arrangementer ble gjennomført.
Fra Caissas Mestermøte 24. og 25. oktober 2020. På bildet ser vi Johan-Sebastian Christiansen og Carl Eric Horda, mens utviklingen på
brettet bivånes av Jarle Høyte

Som erstatning for Sandefjord Grand Prix arrangerte vi en litt utradisjonell sjakksammenkomst under tittelen ”Caissas Mestermøte”. Vi inviterte klubbens medlemmer og de
andre klubbene i Vestfold og Telemark til et todagers mestermøte med «vår» stormester og
internasjonalt kjente toppspiller Johan-Sebastian Christiansen. I overkant av 20 deltakere var
til stede i Kurbadet lørdag 24. og søndag 25. oktober. Johan-Sebastian tok for seg åpninger,
midtspill og avslutninger, veiledet den enkelte, hadde blindpartier mot fire spillere, og også
gjennomførte humorpartier mot ordfører og rådmann samt flere simultanspill med alle
deltakerne. En svært vellykket helg som på mange måter frister til gjentakelse.
Den 19. november var det 100 år siden organisert sjakkvirksomhet i Sandefjord startet, ved at
Sandefjord Sjakklubb ble stiftet. Det skulle vise seg at dette skulle bli forløperen til
sjakklubben Caissa - som ble stiftet i 1936. For å markere 100-årsjubileet, gjennomførte
klubben en storstilt markering i kombinasjon med julebord på Magasinet. De om lag 20
fremmøtte fikk utdelt et skrift/hefte med tittelen ”100 år med sjakk i Sandefjord”, forfattet av
Leif Tidemann-Andersen Ole Richard Tuft. Det tok for seg hundreårshistorien i tekst og
bilder, adelskalender, omtale av personligheter i klubben mv. De to forfatterne holdt også et
interessant foredrag om dette, og hadde til overmål samlet inn en rekke gjenstander og bilder
som ytterligere gir nærhet til historien. Begge ble behørig takket og hedret for sitt omfattende
og tidkrevende arbeid.
Barnesjakken har vært i drift i den grad det har vært mulig, og har fulgt restriksjonene pålagt
skolene. Styret viser til egen årsberetning fra dette.

Det er en gryende økning i sjakkinteressen blant befolkningen i Norge, med sannsynlig
bakgrunn i at Norge hevder seg som sjakknasjon gjennom flere internasjonale toppspillere,
hvor Magnus Carlsen er en naturlig ener. Styret har invitert Sandefjords befolkning til
deltakelse i grunnkurs osv. og har fått noe respons. Dessverre har smitterisikoen satt en
midlertidig stopper for gjennomføringen.
Klubben har i 2020 hatt drøye 40 betalende medlemmer.
Styrets arbeid har naturlig nok hatt smittesituasjonen som hovedsak på sine ni møter som er
avholdt siden mars 2020.

Styret
Årsmøtet 2020 ble avholdt mandag 2. mars. Frem til da besto styret av:
Leder: Leif Tidemann-Andersen
Kasserer: Rune Hansen
Turneringsleder: Morten Skarstad
Materialforvalter: Olav Drabløs
Styremedlem: Ivar Ramberg
Sekretær: Reidar Helliesen

Ungdomsleder: Vetle Sundby
Videre var Roger Stampe klubbens revisor.
Fra 02.03.2020 har styret bestått av:
Leder: Ivar Ramberg
Kasserer: Rune Hansen
Turneringsleder: Morten Skarstad
Materialforvalter: Olav Drabløs
Styremedlem: Carl Eric Horda
Sekretær: Erik Sandvik
Videre møter Jørgen Nordløv og Frank Zhu fra barnesjakken.
Klubbens revisor er Roger Stampe, mens valgkomiteen består av Pål Farmen og Carl Eric
Horda.
Det er avholdt i alt 10 styremøter i 2020, hvorav ni av styret valgt i mars. I 2021 er avholdt tre
styremøter. Fire av møtene våren 2020 ble gjennomført via nettet (teams).

Økonomi:
Resultatregnskapet viser totale inntekter på kr. 141.342 og driftsutgifter på kr. 162.82742.
Med netto finansinntekter på kr. 2.118, blir årsresultatet et underskudd på kr. 19.367.
Nettoutgifter i forbindelse med Caissas Mestermøte og hundreårsjubileet er hovedårsakene til
dette. Resultatet var også forventet i budsjettsammenheng. Balansen viser totale eiendeler på
kr. 673.539, hvorav kr. 645.068 er kontantmidler og bankinnskudd.
Resultatregnskapet for Caissas Ungdom viser totale inntekter på kr. 47.316, driftsutgifter på
kr. 4.450 og netto finansinntekter på kr. 26. Dette ga et årsoverskudd på kr. 42.892, hvilket
skyldes fordeling av bingoinntekter mellom klubbene.
I 2020 ble det mottatt til sammen kr. 79.400 i bingoinntekter, hvorav halvparten, kr. 39.700 er
inntektsført hos Caissa ungdom. Totale eiendeler i Caissas Ungdom er kr. 185.978.
Kontantmidler og bankinnskudd utgjør 138.462.
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