God Manhem!

”-ja vi har blivit alldeles tokiga i den öppna linjen, vi
kan helt enkelt inte släppa den så där utan vidare.
Ett sista farväl och sedan ännu ett allra sista och
sedan ett viftande med näsdukar...”

Nafset 34
-Nyhetsbrev för Schacksällskapet Manhems medlemmar-

Nimzowitsch försöker övertyga sina elever om att öppna
linjer inte är allt! My System 1925
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Kalender

Välkommen till säsongen 2001/2002 !!!
Nu startar säsongen 01/02 och vi hoppas att
det skall finnas något i den digra kalendern
för alla medlemmar. Vi börjar den 4 september med säsongsupptakt samt KM i blixt.
Resten av kalendern för hösten hittar du
härintill. Höstens stora evenemang inom
klubben är naturligtvis KM 2001 som börjar

den 25 september. Allsvenskan börjar i
mitten av oktober och alla är naturligtvis
spända på att se hur det kommer att gå för
förstalaget i Elitserien. Hösten avslutas
sedan med lussefest, pristutdelning för
KM och Skinkblixten den 11 december.

Starkaste IM-schweizern sedan starten!
Vasilij Gagarin segrade men Mats Welin var vinstrikast!
Årets upplaga av Pelaro IM-schweizer var
den starkaste tävlingen sedan starten 1996.
Inte mindre än 34 spelare, varav 11 IM och
en GM, kom till start. Högst rankad i startfältet var Evgenij Motjalov från Vitryssland
med E2458, tätt följd av de Vytautas Slapikas, E2448, och Vaidas Sakalauskas, E2437,
båda från Litauen. Fjärderankad var ryssen
Vasilij Gagarin med E2431. Första halvan av
tävlingen dominerades av Ari Ziegler och
Vadim Aleksejev, Vitryssland, som båda
efter fyra ronder hade 3½ poäng. I femte
ronden förlorade emellertid båda två. Gagarin slog Aleksejev och Sakalauskas slog
Ziegler. Vare sig Ari eller Aleksejev hämt ade sig riktigt efter dessa tunga förluster.
Ari slutade på 7:e plats med 5½ p. och
Aleksejev kom till slut på 11:e plats med 5p.
Gagarin, Sakalauskas och Przewoznik, Polen, tog i mitten av turneringen över huvudrollerna. Alla tre avslutade med 3½/5
och tog totalt 6½/p vilket räckte till en delad seger. En seger som de delade med den

andra halvans dominanter Pontus Carlsson, Sollentuna, och Anton Åberg, Kamraterna. Efter fyra ronder hade båda 2½ men
avslutade med långspurter och tog 4/5 under turneringens andra halva och hamn ade
till slut även de på 6½/9. Vasilij Gagarin utropades efter särskiljning som segrare.
Carlssons resultat gav honom en första
IM-inteckning.
Den bästa insatsen bland manhemiterna
stod utan tvekan Mats Welin för då han
tog 6p och slutade på en sjätte plats.
”Wellas” insats imponerar då han var den
ende i hela turneringen som tog sex vinster, varav en mot GM Westerinen. Nämnas
kan att även David Fendrich vann mot
Westerinen. Slutställning: 1-5.Gagarin,
Sakalauskas, Carlsson,Przewoznik,
Åberg 6½ p, 6. Welin 6 p, 12. Hultin 5 p,
19. Åkesson 4½ p. 20. Fendrich 4 p, 30.
Kanani 3 p, 31. Göransson 3 p, 33. Bertelsen 2 p.
Håkan Warston
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Årsmöte!
SS Manhem kallar härmed sina
medlemmar till årsmöte i klubblokalen, Vegatan 20.
Tisdagen den 18 sept. kl. 19.00

Väl mött!

SM 2001 i Linköping
För årets SM stod Linköping och arrangerande klubben LASS som värdar. Ett arrangemang som i Nafsetredaktörens ögon var
något sämre än förra årets SM i Örebro,
mest på grund av den spellokal som användes, dvs stadens sporthall. Alla utom SMgruppen spelade i samma spelsal med allt
vad det innebär av buller och dålig luft.
Mest av allt saknade jag emellertid att man
inte hade tagit fasta på förra årets succé att

låta kända spelare kommentera SMgruppens partier live. Positivt var att den
intresserade kunde följa alla SMgruppens partier direkt på nätet istället.
På det hela taget var det dock ett godkänt arrangemang. Manhem bidrog i år
med 24 starter, vilket var 11 färre än förra
året. Det är synd att inte fler manhemiter
provar på att spela SM, då det utan tvekan är en mycket trevlig tävling! För de

deltagande manhemiterna var resultaten
som vanligt blandade. Maria Karlsson
vann en kl. II-grupp efter att fått dispens att spela där, Victor Nithander
gjorde en stark insats och kom fyra i juniorkvalet. Sören Svensson kom trea i
klass 1, för tredje året i rad!
Håkan Warston

Ungdomsnyheter

Ordföranden har ordet
Får schack kosta? Denna sällan ställda fråga besvaras av de flesta schackspelare med ett "Nej, självklart inte!",
om än kanske undermedvetet. Manhem
har också hållit en lågkostnadslinje,
men ett hårdnande ekonomiskt klimat
sätter denna under allt starkare press.
Bokslutet för verksamhetsåret 00/01 är i
skrivande stund ännu inte klart, men
det mesta talar för att det blir ett begränsat underskott. Det kanske inte låter så farligt, men då bör man beakta två
omständigheter:
• Underskottet kommer till trots osedvanligt gynnsamma (ekonomiska)
förutsättningar, främst förstalagets
spel i div. I i stället för Elitserien.
• Det blir det fjärde året i följd som
klubben går med förlust.
Prisstegringstakten i samhället är visserligen inte så hög. Likväl ökar våra
kostnader med automatik, medan intäkterna snarast går åt motsatt håll. Var
och en inser att en förening i längden
inte kan fortsätta att gå back utan att
verksamheten blir lidande. Utvecklingen måste vändas.
Medlemsavgiften i Manhem är sedan
fyra år tillbaka 320 kronor. Av dessa
pengar går 70 kronor till SSF och 30 kronor till GSF. För juniorer är mo tsvarande
siffror en medlemsavgift om 50 kronor
varav 10 kronor går till SSF och 10 kronor till GSF.
Det finns dess värre ytterligare ett betydande problem. Bidragsreglerna för
GSF har ändrats kraftigt som en följd av
den nya länsindelningen. För det gångna året tycks GSF, gå miste om tidigare
bidrag på ett sexsiffrigt belopp. Förbundet är därför i allvarligt ekonomiskt
trångmål. En närliggande åtgärd kommer säkert att vara höjda registreringsavgifter för föreningarna, däribland
Manhem, även om detta i sig är otillräckligt.
Medlemsavgifterna för vuxna har varit
oförändrade i fyra år och de för juniorer
sedan urminnes tider. Inför årsmötet i
september ter det sig dock oundvikligt
att avgifterna höjs. Styrelsen har inget
färdigt förslag i nuläget, men om att det
kommer råder ingen tvekan.
Som medlem kan du, förutom förstås
att betala avgiften när inbetalningskortet kommer, tänka över idéer för att förstärka klubbens inkomster. Kan du kanske rentav tänka dig att jobba med våra
intäkter? Hör gärna av dig till
Mats Eriksson

Sommarens stora begivenhet SM i schack
spelades i 100-årsjubilerande Linköpings
regi. Manhems ungdomar och ledare förgyllde som vanligt arrangemanget med sitt
årliga SM-läger. Årets SM samlade en liten, men ack så fin, skara. Vi hade vår logi i
pannhuset på ungefär 10 minuters avstånd
från spellokalen. I den tryckande värmen
kämpade våra deltagare väl.
Erik och SM-debutanten Sara spelade i
minor-SM, där Erik låg väl framme och Sara
jobbade hårt i sina partier och trots en liten svacka i slutet av veckan gjorde hon
en mycket fin debut.
I Kadettklassen spelade Lijing, Markus
och Victor. Victor och Lijing hade både en
mycket fin turnering, där Victor var snubblande nära att vinna efter att hela tiden legat i täten. Det blev en tredjeplats denna
gång. Lijing låg också väl framme genom
hela tävlingen och det var en fröjd att se
Victor och Lijing inta första bordet i mitten
av turneringen. Markus hade det svårare.
Efter en remi mot slutsegraren i första partiet vill spelet inte riktigt lossna. Markus
kan bättre och visade det inte minst i sista
partiet som han vann efter elegant spel.
I Juniorkvalet försvarade Andreas,
Maria, Mattias och Sebastian Manhems
färger. Resultaten var lite skiftande Sebastian hade spelade mycket bra men mis slyckades i de viktiga partierna, placeringen
blev god utan att riktigt nå någon av de 3
första. Maria startade knackigt men spelade upp sig successivt, här fanns helt tydligt ytterligare att ta av. Andreas och Mattias hade det svårare och många ställning
gled dom ur händerna. Att Andreas i slutet av veckan gick och blev sjuk gjorde
inte saken bättre.
Vår enda gruppseger kom i vecka 2 där
Maria föredömligt ställt upp och dessutom
fixat dispens till klass 2, där hon vann på 6

av 7. Ett stort grattis till Maria!
Övrigt i schackväg är följande:
Manhem arrangerade kadettallsvenskans
kval i Göteborg 19-20 maj. Två 6-mannalag
försvarade Göteborgs stolthet, 1:a laget
gled in på en 2:a plats och tog plats i finalen. 2:a laget kämpande storartat och gjorde många jämna bra matcher i det starka
sällskapet.
I Kadettallsvenskans final i Malmö
gjorde Manhems lag en mycket stark in sats och var så nära att snuva Rockadens
lag på bronset.
I Skollags-SM hade både Annedals
mellanstadielag och Hvitfeldtska kvalificerat sig. Annedal som hade gjort en bragd
bara att komma till final kämpade tappert
men denna gång blev motståndet övermäktigt. Annedal slutade till slut 4:a i den
mycket starka finalen. Vad kunde då vårt
3/4 manhemlag i gymnasiet göra. Minnesgoda läsare av Nafset eller Manhem lektyr i
allmänhet kommer säkerligen ihåg Angereds gymnasiet glansfulla väg upp mot
skyarna som abrupt stannade vid en 4:e
plats i finalen 96. Hvitfeldtska visade sig
var väl så goda och läxade upp de deltagarna lagen och tog en (med en smula tur)
plats i NM (Nordiska mästerskapet för
skollag). Starkt!!
Göteborg cup har också hållits i början
av sommaren. Vi kan speciellt glädja oss
över två gruppsegrar. Erik Karlsson vis ade
verkligen klorna och tog sin första (mig veterligen) seger med 8 segrar av 8 möjliga.
Ragna ville inte vara sämre utan segrade
med 15 segrar av 15 möjliga i lågstadieklassen. Ännu ett stort grattis till Er.
Mats Welin
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