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A� rsberetning 2022 for sjakklubben Caissa 
 

2022 ble endelig et vanlig sjakk år – uten pandemi og restriksjoner. 
Vårturnering, høstturnering, seriesjakk og lyn/ hurtigsjakkturneringer, ble derfor 
avholdt som vanlig. 

Styret har avholdt 7 styremøter i årsberetningsperioden og diskutert 37 saker. Av 
sakene kan nevnes; Involvering i Camp Caissa, forberedelser til kongress i 
Kongsvinger, aktiviteter for Ukrainske flyktninger, høstfest, Sandefjord Grand 
Prix og juleavslutning.  

Medlemsutvikling har holdt seg stabil de senere år, med en liten topp i 2022 
med 49 registrerte medlemmer. 

Medlemsutvikling 

2019 2020 2021 2022 

46 45 46 49 
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Vårturnering/klubbmesterskap 

Etter to år med redusert pga pandemi så har vi omsider fått et helt år med 
tilnærmet normal aktivitet. Vi begynte våren med et nytt klubbmesterskap, som 
ble avholdt som en full berger over 11 runder. Det ble spilt to grupper, med 12 
spillere i hver gruppe. Etter en dramatisk finale endte Rune Hansen på 10 poeng, 
foran Pål Farmen med 9 poeng, og ble med det klubbmester. Deretter fulgte 
Vidar Johansen og Carl Eric Horda, begge med 8,5 poeng. 

 

 

Gruppe B ble vunnet Leif Tidemann-Andersen med 10 poeng, foran Jan Brix 
med 9,5 og Anders Juhl Pedersen med 8,5. 
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Østlandsserien 2021/2022 

Vi deltok i 2021/2022-sesongen med et lag i 4. divisjon. Vi vant en kamp, spilte 
en uavgjort, og tapte tre, noe som ga 3 poeng og en 5. plass av 6 mulige. 

  

Vårt lag i sesongen besto av Morten Skarstad, Torben Sandøy Egeland, Jørgen 
Nordløv, Anders Juhl Pedersen, Kjell Ringstad, Torbjøn Kristofferen og Leif 
Tidemann-Andersen. 

 

Østlandsserien 2022/2023 

Vårt lag gjør et nytt forsøk i Østlandsserien, siste runde ble nylig spilt. Vårt lag 
endte med 3 seire og 2 tap, og kom på 3. plass. 

 

 

Vårt lag har i sesongen bestått av Morten Skarstad, Torben Sandøy Egeland, 
Jørgen Nordløv, Leif Tidemann-Andersen og Tron Walseth. 
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Hurtig-Konrad 

Nytt av året var at det på kvelder med utsatte partier ble satt opp en Konrad-
turnering i hurtigsjakk, hvor spillere som ikke hadde utsatte partier kunne hoppe 
inn og ut ved anledning eller ønske. Til sammen deltok 21 spillere på denne. 
Øverst endte Anton Eklund, som spilte 6 runder og endte på 4 poeng. 
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Høstturnering 

Høstturneringen ble avviklet som en monrad-turnering på 8 runder. Det ble spilt 
to grupper med hhv 13 og 14 deltagere. Gruppe A ble vunnet av Rune Hansen 
med 6,5 poeng, foran Roger Stampe og Carl Eric Horda med 6 poeng. 

 

Gruppe B ble vunnet av nykommer Sebastian Hauknes med 7,5 poeng, foran 
Einar Kjæmperud med 6,5 poeng, fulgt av Jan Brix og Kjell Ringstad med 5,5 
poeng. 
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Klubbmesterskap i lynsjakk 

28. november spilte vi klubbmesterskap i lynsjakk. Det ble spilt 10 runder 
monrad med 18 spillere, og på topp endte Rune Hansen (9,5 poeng), Roger 
Stampe (8 poeng) og Pål Farmen (7,5 poeng). 
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Klubbmesterskap i hurtigsjakk 

5. og 12. desember spilte vi klubbmesterskap i hurtigsjakk. Det ble spilt 9 runder 
monrad med 19 spillere. På topp endte Rune Hansen (8 poeng), Roger Stampe 
(7 poeng) og Torbjørn Kristoffersen (6,5 poeng). 
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Jule-avslutning og nisse-lyn 

Før jul ble det avholdt en uhøytidelig juleavlutning med godteri, gaver og ikke 
minst nyvinningen nisse-lyn, hvor det ble spilt lynsjakk med tilfeldig trukkede 
åpninger. Vi spilte 6 runder monrad med 12 spillere, og på topp endte Jørgen 
Nordløv (5 poeng), Leif Tidemann-Andersen (4,5 poeng) og Morten Skarstad (4 
poeng). 

 

 

Ukraina sjakk på biblioteket  

Som en støtte til Ukraina mot Russlands krigføring arrangerte Caissa sjakk for 
Ukraina på biblioteket 26.3 2022. Vi varslet gjennom annonse i Sandefjords 
Blad og på hjemmesiden. Omtrent 15 spillere møtte opp og spilte en liten 
uhøytidelig turnering. Inntektene for deltagelse gikk uavkortet til Redd barna, 
Røde Kors, Flyktninghjelpen, Caritas, Kirkens Nødhjelp og UNICEF og deres 
arbeid knyttet til Ukraina. Litt skuffende at vi ikke fikk noen mediedekning, men 
forøvrig viste vi vår solidaritet med det ukrainske folk på en god måte. 
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Camp Caissa  

Formål 

Camp Caissa har som formål å arrangere et årlig sjakkarrangement hvor en 
kombinasjon av læring og spill skulle settes i fokus, ble nyvinningen Camp 
Caissa stiftet som en ikke-kommersiell, allmennyttig forening den 13.02.22. 
Hovedmålgruppen for Camp Caissa er barn og unge i vårt naturlige geografiske 
nedslagsområde, men arrangementet er også åpent for andre medlemmer av 
sjakkfamilien. Det ble lagt opp til at verdensledende sjakkspillere skulle være 
instruktører. 

Instruktører i 2022 

GM Jorden Van Foreest (nr 26 i verden, 2714 i rating). 

GM Ivan Saric (nr 41 i verden, 2695 i rating). 

GM Johan-Sebastian Christiansen (nr 240 i verden, nr 4 i Norge, 2590 i rating). 

GM Borki Predojevic (nr 256 i verden, 2585 i rating). 

Arrangement 

Den første utgaven av Camp Caissa ble arrangert over 4 dager i månedsskiftet 
juni/juli. Fredag 24.06.22 var det offisiell åpning av arrangementet hjemme hos 
GM Johan-Sebastian Christiansens foreldre. Her var instruktørene, sponsorene, 
styret i Camp Caissa og styrene i Sjakklubben Caissa/Caissa Ungdom invitert til 
grilling på terrassen hos Laila og Vidar Christiansen.  

Lørdagene 25.06.22 og 02.07.22 ble arrangementet gjennomført i henholdsvis 
kommunestyresalen og klubblokalene i Stockfleths gate 26. Dagene ble innledet 
med foredrag av GM Johan-Sebastian Christiansen, før deltagerne ble delt i 
grupper og spilte simultan langsjakk mot verdensstjernene. Etter at partiene var 
ferdigspilt, ble disse gjennomgått med respektive stormester for læring og 
inspirasjon. 

Begge lørdager var det 19 deltagere. Første dag deltok 6 spillere fra Sjakklubben 
Caissa og 4 fra Caissa Ungdom, mens det på andre lørdag var 9 spillere fra 
Sjakklubben Caissa og 4 fra Caissa Ungdom. 

Mandag 27.06.22 var det 3 timer undervisning og partigjennomgang eksklusivt 
for 20 av klubbens medlemmer i alle aldre (også fra Caissa Ungdom) i 
klubblokalene. Her tok GM Jorden Van Foreest på inkluderende og 
underholdende vis oss gjennom noen av hans tidligere spilte partier og delte 
noen av tankene han hadde underveis i partiene. 
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Finansiering 

Det var startkontingent for eksterne deltagere. Men uten støtten fra Sparebank 1 
Stiftelsen BV, Thorbjørn Hansens Stiftelse, Scandic American Shipping Ltd, 
Profax Aluminium, Kiwi, Sjakklubben Caissa og Caissa Ungdom, ville ikke 
arrangementet vært mulig å gjennomføre. Vi retter stor takk til alle våre 
støttespillere. 

Oppsummering 

Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra både deltagerne og instruktørene og er 
allerede godt i gang med planleggingen av Camp Caissa 2023.
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Sjakk NM 2023 

Landsturneringen i sommer ble arrangert på Kongsvinger 8.-16.juli. 385 deltok i 
NM i festningsbyen ved Glomma. Noe færre enn ventet. Spilleforholdene var 
gode i Kongsvingerhallen og turneringen ble solid gjennomført. Vi fra Caissa 
bodde spredt rundt om i Kongsvinger og distriktet. Derfor så vi lite til hverandre 
utenom i spillelokalet. Fra vår klubb deltok 7 stykker fra miniputt til senior 65+. 

Norsk mester ble Simen Agdestein med hele 8 av 9 poeng. En makt 
demonstrasjon med kun to remiser med svart. Johan Sebastian Christiansen 
deltok ikke i år. i år. 

«Vår» Stig Kulltorp Martinsen vant klart med 8 poeng, kun et tap. En flott seier 
med tanke på at klassen hadde flere med høyere eller like høy rating. 

 I gruppe 3 spilte Jørgen Nordløv. Etter den flotte seieren i klasse 4 i Larvik gikk 
det tråere denne gangen og han endte på 3,5 p og 32. plass av 41 deltagere 
(32/41). 

Torben Sandøy Egeland deltok i gruppe 4 og kom inn på 2p i sin første 
Landsturnering. Torben fikk det ikke helt til i sitt første NM. Han kommer helt 
sikkert sterkere tilbake. I gruppe 5 spilte Ståle Solberg fikk 4 poeng og ble nr. 
18/26. Det må sies å være godkjent i sitt første NM. I samme gruppe fikk Fred 
Engelstad 2poeng og plassering 23/26. 

I gruppen 65+ ble det hjemmeseier med Ole Smedby. Leif Tidemann-Andersen 
spilte 6 remiser og endte på 4 p. og ble nr.17/25. I gruppe senior 50+ B, deltok 
Kjell Ringstad og sluttet på 3 poeng. Kjell var uheldig i flere partier og fikk litt 
dårlig uttelling. 

Til slutt må Helene Kåsastul Karlsskov nevnes. Hun deltok for første gang i 
Sjakk NM og spilte flere gode partier i gruppen miniputt, poengfangsten kunne 
med litt flaks vært større enn de 1,5 hun fikk. 

Kafesjakk Boye 

Kurbadhagen ved Edvard Gran tok for kontakt med Caissa med forespørsel om 
lån av brikkesett og brett til 10 deltakere i utgangspunktet. De ønsket å tilby èn 
sjakk kveld i måneden i kaféen til gjester og for Caissa medlemmer. 3 kvelder er 
avholdt med Leif og Boye og denne kafesjakken kommer til å fortsette da 
interessen absolutt er til stede. 
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Sandefjord GP 

Sandefjord GP ble spilt på Kurbadet 21-23.oktober, med to runder hurtigsjakk 
på fredag og deretter fire runder langsjakk. Det var 75 deltagere fordelt på to 
grupper med ratingskille 1600. Turneringsledere var Pål Farmen og Morten 
Skarstad. 

A-gruppen ble vunnet av IM Elham Abdulrauf (OSS) foran FM Vegar Koi 
Gandrud (Offerspill) og Steven Hansen (offerspill). Med kun to Caissa-spillere 
blant de 31 deltagerne, var det uvanlig få hjemmespillere i øverste gruppe i år. 
Rune Hansen ble best av våre med 3,0p og 18.plass. Torbjørn Kristoffersen ble 
nr 24 med 2,5p. 

 

 

B-gruppen besto av 44 spillere og her var vi til gjengjeld langt bedre 
representert. Hele 13 av klubbens medlemmer deltok og flere satt preg på 
resultatlisten. Gruppen ble vunnet av Even Huneide Hetland (Horten), med Stig-
Atle Paulsen (Modum) på andreplass. Caissas egne Olav Drabløs og Anders Juhl 
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Pedersen endte begge med 4,5p. Etter kvalitetsberegning endte Olav som 
nummer 3 og Anders som nummer 4. 

Øvrige Caissa-resultater: 

16. Jørgen Nordløv 3,5p 

19. Helge Fischer Pedersen 3,0p 

26. Haakon Enoksen 3,0p 

30. Torben Sandøy Egeland 2,5p 

33. Per Olav Kapstad 2,5p 

34. Leif Erik Larsen 2,5p 

35. Boye Pettersen 2,5p 

39. Olav Åsmund Løvli 1,5p 

42. Baard Ivan Hansen 1,0p 

43. Geir Raastad 0,0p 

44. Fred Engelstad 0,0p 
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Resultatliste gruppe A 

 

Resultatliste gruppe B 
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Høstfest  

Caissa arrangerte høstfest fredag 16. september med 17 deltakere som koste seg 
med reker, drikk og lynsjakkturnering. Noe uklart hvem som vant. 

 

Juleavslutning  

Fredag andre desember arrangerte Caissa tradisjonelt julebord for 18. gang. 
Denne gangen ekstra generøst sponset av klubben. I alt 21 gjester kom med godt 
humør. Menyen var julemiddag laget av Monica. 

Damer var også denne gangen invitert og 5 stykker var med. Karl-Eric var 
forsanger for sanghefte og stilte som vanlig med Quiz til kaffen. Kvelden ble 
avsluttet med en litt fuktig lynturnering. Som alltid ble det en hyggelig 
førjulsfest. 

 

Styret 

Årsmøtet 2022 ble avholdt mandag 14. mars. På årsmøtet ble følgende valgt; 

Leder: Ivar Ramberg 

Kasserer Rune Hansen 

Turneringsleder: Morten Skarstad 

Materialforvalter: Boye Pettersen 

Styremedlem: Carl Eric Horda 

Sekretær: Paal Even Nygaard 

Foreldrerepresentant: Anne Grete Løvli 

Valgkomite: Pål Farmen og Carl Eric Horda. 

Klubbens revisor er Roger Stampe. 


