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God Manhem! 

”Nimzowitsch är enligt min mening ingen genial 
strateg, men en slug och erfaren taktiker. Han 
älskar inte som Spielmann striden på öppet slag-
fält, men han förstår att genom gerillakrig ut-
matta och försvaga motståndaren…”. Gideon 
Ståhlberg resencerar partiet Nimzowitch�Ahues 
i TfS januari 1931 

Dags att betala 
medlemsavgiften 

för 1999/2000 
Tillsammans med detta nummer 
av Nafset får du inbetalnings-
kort för medlemsavgiften för 
säsongen 1999/2000. Hur 
mycket du skall betala står på 
inbetalningskortet. Medlems-
avgiften skall senast vara be-

JSM-grupp och Björn Brantängs andraplats i 
minior-SM. Joel Åkesson vann äldsta klas-
sen i Skol-SM i Norrköping och Susanne 
Ericsson slutade tvåa i det Öppna Svenska 
Flickmästerskapet i Göteborg. Efter ett par år 
av vikande trend spelare återigen allt fler 
flickor i klubben och vid Flick-SM deltog en 
rekordstor trupp från Manhem. 
  Det allsvenska året har fallit väl ut med få 
lämnade w.o. En höjdpunkt var förstås Fy-
rans välförtjänta seger i division II, den för-
sta någonsin av ett fjärdelag. Vad gäller 
klubbturneringarna har däremot intresset fal-
lit, kanske delvis beroende på bristande in-
formation. 
  Det gångna året har Hugget efter ett tidigt 
styrelseavhopp legat nere. När samtidigt vårt 
nyhetsblad Nafset bara utkommit med ett 
nummer och vår hemsida inte fungerat kan 
man konstatera att informationsexplosionen 
för Manhems del bara inneburit att vi tiger i 
flera medier än tidigare. Här måste det kom-
mande året föra med sig en förbättring. 
  Ekonomiskt har året givit en begränsad för-
lust, vilket trots allt en är förbättring från fjol-
året. Bingoverksamheten har ånyo gått bätt-
re. Även om ingen bokauktion genomförts 
har en del förberedelsearbete förhoppnings-
vis lagt grunden till att så kan ske nästa år. 

                Mats Eriksson, ordförande 

Verksamhetsåret 1998/99 skrider in i minnets 
salar. Detta år såg flera säsongers trend av 
ökande medlemsantal brytas - dock till stor del 
beroende på höjd intagningsålder i skolschack-
et. Trots detta har Manhem samlat 407 medlem-
mar, däribland 116 seniorer över 25 år (-5), 32 
ungdomar mellan 19 och 25 år (-10) och 259 ju-
niorer upp till 18 år (-20). 
  Det största glädjeämnet det gångna spelåret 
är ungdomsverksamheten, där fler än någonsin 
deltagit i träningsverksamheten i klubblokalen. 
Elitmässigt är vi på ungdomssidan i en genera-
tionsväxling, men utvecklingen bådar gott för 
framtiden. 
  Klubbens representationslag fick efter stora 
framgångar de senaste åren kämpa för förnyat 
kontrakt i Elitserien. Konkurrensen, inte minst 
från "köpeklubbar", har hårdnat väsentligt och 
utvecklingen tycks fortsätta inför den stundan-
de säsongen. En fråga som inställer sig är 
onekligen hur Manhem under kommande år 
skall försvara sina stolta traditioner i tävlan 
med diverse främlingslegioner. 
  Ett positivt inslag var det goda deltagandet, 
med stöd av klubben, i Ari Zieglers kurs med 
världselitspelaren och -tränaren Artur Jusupov 
under sommaren. Ett annat var vårt framgångs-
rika genomförande av Pelaro Billeasing IM-
schweizer, som också samlade ett ökat antal 
manhemiter. 
  De största framgångarna på ungdomssidan 
var Joel Åkessons andraplats i sommarens 

Ordföranden har ordet 

När detta skrivs så håller årets 
första elitseriesammandrag, i 
Malmö, på för fullt. Vi som inte 
tillhör förstalaget får dock hålla 
oss till nästa söndag, den 24/10 
då allsvenskan startar på allvar. 
Manhem kommer i år att repre-
senteras av 18 stycken lag varav 
ett i elitserien, två i div. 1, ett i 
div. 2, ett i div. 3 och fem lag i 
div. 4. De resterande lagen spelar 
i distriktsserierna. Ytterst ansva-
rig för Manhems Allsvenska spel 
i år är Said Outgajjouft. 
Manhems förstalag kommer un-
der året att spela två stycken 
hemmamatcher, dels den 4 de-
cember mot SK Passanten med 
Pia och Dan Cramling i spetsen, 
dels den 4 mars mot Schack 08 
med Johan Ingbrant och Peter La-
veryd främst. Kom ner och titta 
och heja fram de våra!  

Alla våra lag önskas lycka till! 

Nu startar Allsvenskan Manhems klubbmästerskap 1999 

Nu har klubbmästerskapet äntligen dragit 
igång. Vi spelar ordinarie ronder på tisdagar kl. 
18.30, med undantag av tisdagen den 2 novem-
ber samt tisdagen 30 november. Dessa dagar är 
avsatta för hängronder. Spelarna är indelade i 
fyra grupper. KM-, Kandidat-, Öppna, respekti-
ve Lilla gruppen. Efter tre spelade ronder är 
ställningen; KM-gruppen Ivica Saric 2(1), Hans 
Broden 1½(1); Kandidatgruppen Kristian Aal-
tonen 2(1), Axel Bark, Jörgen Artman 2; Öppna 

gruppen Björn Brantäng 3, Eddy Hennings-
son, Tomas Sakinis, Martin Bjureblad, Mi-
chael Gurebo 2(1); Lilla gruppen Mattias 
Bengtsson, Erik Karlsson Karl Malbert 3, Kai 
Ivanovic, Per Göransson, Julia Almer 2(1) 2. 
Sammanlagt har 75 spelare  kommit till start. 
Vi ses. 
                                                Rickard Dave 

Hjälp Manhem att sälja 
Entertainmenthäften! 

Nästa års Entertainmenthäften 
är till salu nu. Häftena är efter-
traktade, så fråga folk i din om-
givning om någon är intresse-
rad av att köpa. Prata med Da-
niel Malmgren eller ring till  
klubben, tel 24 47 45. 



Helgen 24-26 september avgjordes Skol-SM, 
än en gång i Skara. Totalt samlade tävlingarna 
rekordlåga 674 deltagare. Mer glädjande var 
den rekordhöga siffran 53 manhemiter - det var 
första gången vi sprängde femtiovallen utanför 
Göteborg. Ett trist inslag var ändå att åtta(!) 
förhandsanmälda lämnade mycket sena åter-
bud eller helt uteblev! Svagt. Inkvartering 
skedde i naturskön miljö på Herrtorps Qvarn 
ett stycke utanför Skara och den stora bussen 
rattades av den inte okände Claes R. Nilshe-
den. Tävlingsmässigt skördade Manhem störst 
framgångar i de yngre klasserna. David Svirins 
ledde den yngsta klassen inför sista ronden. 
Då förlorade han men det blev ändå ett fint 
brons. I näst yngsta klassen var Erik Karlsson 
hela tiden med i toppen, men efter en förlust i 
näst sista ronden tappade han segerchansen. 
Fjärde plats blev slutfacit. Goda placeringar 
blev det också för våra elitkadetter Tomas Sa-
kinis, Victor Nithander och Björn Brantäng. 
Manhems pristagare; klass E (1986): 10. 
Björn Brantäng 5½ (99 deltagare); klass F 
(1987): 5. Tomas Sakinis 6, 7. Victor Nithander 
5½, 17. Tim Kornhammar 5 (78 deltagare); klass 
G (1988): 15. Martin Ögren 7 (av 11; 89 delta-
gare), klass H (1989): 4. Erik Karlsson 8½, 22. 
Fredrik Edeland 7, 27. Andreas Wohlén 7, 30. 
Staffan Olsson-Båth 6½, 33. Mikael Lindberg 6 
(112 deltagare); klass I (1990-): 3. David Svi-
rins 8½, 17. Ragna Löfgren 7, 19. Sara Ebenfelt 
7, 23. Fabian Edeland 6½, 24. David Krantz 6½, 
27. Björn Otréus 6½ poäng (90 deltagare). A-
klassen (1980-81) samlade 23 deltagare, B-
klassen (1982-83) 56 deltagare, C-klassen 
(1984) 48 deltagare och D-klassen 79 deltagare. 

Äldre Junior-KM 

Efter ett par år av små startfält samlade Äldre 
Junior-KM denna gång 23 deltagare, en av de 
bästa siffrorna någonsin. Även om toppen 
kanske inte är riktigt lika stark som för ett par år 
sedan visar detta att återväxten är god i klub-
ben. Som ratingfavoriter ställde Veronica Bre-
en, Johan Dahlquist och Markus Frisk upp. 
Markus fick dock en dålig start och måste 

dessutom bryta efter ett olyckstillbud i 
skolan. Veronica och Johan startade 
däremot med 3½ av fyra - remin släpp-
tes inbördes - liksom vårt nyförvärv 
Maria Karlsson. I den femte vann Maria 
mot Veronica i ett långt parti och fram-
stod som främsta hotet mot Johan, som 
också vann. Då partier spelades i efter-
hand fick de dock inte mötas i den sjät-
te. Johan vann igen, mot Lijin Yang, me-
dan Maria fick bita i gräset mot Andre-
as Skaugrud. Inför slutronden ledde 
därmed Johan en hel poäng före Veroni-
ca och Maria. Han frestade Maria med 
ett tidigt remianbud, fick nobben, men 
vann både parti och, välförtjänt, turner-
ing. Samtidigt vann Veronica mot Björn 
Brantäng och gick in på silverplats. Re-
sultat: 1. Johan Dahlquist 6½ (AV 7), 2. 
Veronica Breen 5½, 3. Maria Karlsson 
4½, 4. Tomas Sakinis 4½, 5. Andreas 
Skaugrud 4½, 6. Björn Brantäng 4½, 7. 
Sebastian Nemeth 4½, 8. Anita Skejic 
4½ (23 deltagare). Ratingpriser för spe-
lare under 1300  erövrades av Rauan Sa-
git, 4, och Simon Floer, 4 poäng. 

Fyrnationers 

Fyrnationers för flicklandslag spelades 
den 10-12 september i tyska Hamburg. 
Med Susanne Ericsson (1½ av 3), Vero-
nica Breen (1(3) och Maria Karlsson 
(1½/3) i uppställningen kom halva det 
svenska laget från Manhem! Turnering-
en vanns säkert av Tyskland efter vinst 
i den moraliska finalen mot Sverige re-
dan i första ronden. Resultat: 1. Tysk-
land 6/13, 2. Sverige 4/10, 3. Norge 2/8, 
4. Danmark 0/5. 

Barn-EM 

Erik Karlsson deltog i Barn-EM för 10-
åringar i Litohoro på den grekiska öst-
kusten. I den hårda konkurrensen tog 
han 2½ över de nio ronderna.  

Rekordmånga manhemiter i Skol-SM 

Oktober 
15-17       Elitserien rond 1-3 
19            KM rond 4 
21            Utmaningen 
24            Allsvenskan rond 1 
26            KM rond 5 
November 
  2            KM hängrond 
  5            Åskbollen 

Kalender hösten 1999 

Knatte-KM 1999 
1.Sebastian Germ-Ackerson, 7/7 2. Fabi-
an Edeland, 5½ (29.5) 3.Mikael Lind-
berg, 5½ (29.0) 4. Fredrik Edeland, 5½ 
(28.0) 5.Björn Otreus, 5 (25.5), (44 delta-
gare) 

Yngre Junior-KM 1999 
Tjugo tappra ställde upp i Yngre Junior-
KM, en tävling som i år var öppen för 
spelare födda 1986 och senare. Dock 
räckte en av spelarnas tapperhet bara 
för spel den första dagen. Kvickast ut 
var Björn Brantäng och Victor Nithan-
der, som efter tredje ronden båda ståta-
de med tre poäng. I det följande final-
partiet visade sig Victor starkast och 
han ryckte därmed åt sig en enpoängs-
ledning. När sedan Björn fick nöja sig 
med remi mot Sophie Davidson kunde 
Victor kosta på sig att förlora  näst sista 
rondens parti mot Tim Kornhammar och 
ändå glida i mål ohotad.  1. Victor 
Nithander, 5/6, 2. Björn Brantäng, 4½ 
(20.5), 3. Sophie Davidson, 4½ (20.5), 4. 
Tim Kornhammar, 4 (20.5), 5. Tomas Sa-
kinis, 4 (17.5), 6. Fredrik Thorin, 4 (14.5), 
(20 deltagare) 

Rallyt 1: Prologen 

F87: 1. Victor Nithander 6½/7, 3 Tomas 
Sakinis 6, 4 Tim Kornhammar 5 
F88: 3. Andreas Samuelsson Ottgård 
3½, 4. Mikael Zäll 3, 5. Karl Hultén 3 
F89: 1. Erik Karlsson 4½, 2. Mikael Lind-
berg 4½, 3. Cristopher Wallgren 4½, 
F90: 1. David Svirins 6, 2. Johan Jung-
gren 5½, 3. Fabian Edeland 5, F91-: 1. 
Sara Ebenfelt 6, 2. Ragna Löfgren 5, 5. 
Wictor Olsson 4, (76 deltagare)  
                Mats Eriksson & Terry Feiff 

November forts 
  9             KM rond 6 
13             Elitserien rond 4 
14             Allsvenskan rond 2 
16             KM rond 7 
23             KM rond 8 
26-28       Ebbe Cup 13 
30             KM hängrond 
 

December 
4              Elitserien rond 5 
5              Allsvenskan rond 3 
7              KM rond 9 
8              KM hängrond 9 
14            Lussefest &  
                Skinkblixten 
24-26       Jul (Schackledigt!) 


