
Manhem I är tillbaka i elitserien! Men det 
var dramatik ända till slutet. Inför den sista 
ronden ledde Manhem II div. 1 Södra med 
14 poäng, en poäng före Manhem I och Ås-
torp SS. I sista ronden skulle förstalaget 
möta Rödeby, andralaget hade Helsingborg 
på programmet och Åstorp spelade mot 
Malmö. Att det skulle bli segrar för förstala-
get och Åstorp kunde man nog vara säker 
på, men utgången i andralagets match var 
allt annat än given. Nu blev det förlust med 
3-5 och Manhem I stod som segrare före 
Åstorp och andralaget på tredjeplats. Trots 
att det såg lite skakigt ut vid juluppehållet 

så får man väl säga att både första– och 
andralaget kan se tillbaka på årets all-
svenska säsong utan skämmas! Grattis till 
segern önskas Manhem I:s mannar. Årets 
allsvenska säsong blev förresten en av 
sällskapets mest framgångsrika genom ti-
derna. Vi hade inte mindre än fyra serie-
segrare, och inte en enda nedflyttning på 
arton starter! Seriesegrarna var Mm 1, Mm 
5, Mm 11 och Mm 16. Var stolta och passa 
på att njuta! Det lär dröja minst ett år in-
nan någon överträffar det! 
Ha en bra sommar och ”preppa” flitigt in-
för nästa års allsvenska säsong! 
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God Manhem! 

”Det är inte bara genom att upprepa tre drag man kan 
tvinga fram remi, i många vinstställningar räcker det 
med ett enda dåligt drag!!!” 

                                                      Tartakower  
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Manhem åter till Elitserien efter spännade sistarond 

        Nafset 33 
-Nyhetsbrev för Schacksällskapet Manhems medlemmar-   

Pelaro IM-schweizer 2001, 9-17 juni på Schackcentrum 

Du missar väl inte 
 Manhems 

Våravslutning  
Med vårmöte, prisutdelning 

för vårmästerskapet och 
vårblixten 

SS Manhem kallar härmed sina 
medlemmar till vårmöte i klubbloka-

len, Vegagatan 20,  
tisdagen den 29 maj kl. 18.30.  

 
Samtidigt återupplivar vi den gamla 
traditionella vårblixten som går av 

stapeln efter vårmötet. 

Väl mött! 

GM Ulf Andersson på besök hos Manhem 

Den 6-7 april hade SS Manhem fint främ-
mande då den svenske schacklegenden Ulf 
Andersson kom på besök. Besöket kom till 
stånd på Claes-Göran Olaussons initiativ 
och blev mycket lyckat. Ulf visade sig vara 
en oerhört sympatisk person och hans pas-
sion för schack kunde ingen ta fel på. I två 
stycken pass på fredagkvällen och lörda-
gen höll Ulf föredrag för, i första hand, 
Manhems starkare spelare. Besöket avslu-
tades sedan med ett kvällsevenemang där 
Manhems alla ledare och funktionärer var 
särskilt inbjudna. Detta som tack för allt ar-
bete de har lagt ner för klubben. Ulf visade 
upp några av sina korrpartier från den se-

naste OS-finalen och avslutade med att 
spela simultan mot 15 av de närvarande 
manhemiterna. Inte helt överraskande vann 
stormästare Andersson förkrossande med 
13½-1½ över manhemiterna. Jan Herrman, 
Said Outgajjouft och David Fendrich kun-
de dock alla tre vandra hem i lördagsnatten 
nöjda med att ha klarat av att hålla remi mot 
Sveriges främsta schackspelare genom ti-
derna. Sammanfattningsvis så kan sägas 
att  evenemanget blev mycket lyckat och 
gav mersmak för framtiden. Claes-Göran 
skall ha en stor eloge för att han lyckades 
få till stånd detta celebra besök! 

SS Manhem och Pelaro Billeasing AB arran-
gerar för sjätte året i rad Manhems traditionel-
la IM-schweizer, den tredje upplagan av Pela-
ro IM-schweizer. Tävlingen, som går av sta-
peln under tiden 9-17 juni, är i första hand 
öppen för spelare med Elo-tal . Ett begränsat 
antal spelare utan Elo kommer också att kunna 
delta. Årets upplaga ser ut att bli stark. Redan 
i dag har inte mindre än sju stycken titelhållare 
anmält sig. Dessa är IM Slapikas E2448, IM 
Sakalauskas E2437, GM Westerinen E2412, IM 
Przewoznik E2406, IM Czerwonski E2376 samt 
svenskarna IM Bengt Svensson E2401 och 

IM Ari Ziegler E2354. Om Du är intresse-
rad av att delta eller av att hjälpa till så 
kontakta Mats Eriksson t. 031-244745 
eller Håkan Warston t. 031-842326. Mer 
information hittar Du på Manhems hem-
sida  

http://home8.swipnet.se/~w-81818/ 

 

Tävlingen sponsras av Pelaro Billea-
sing AB , Kjell Zackrisson Skattekon-
sult AB, Schack-Kompaniet, Schack-
akademien och GSF.   



Ungdomsnyheter: Flick-SM 2001 med mera Ordföranden har ordet 

Årets tävling spelades 9-11 mars i Skövde. 
På grund av sjukdom fick tyvärr Lina Eng-
ström stanna hemma men 15 flickor försva-
rade Manhems färger. Tävlingen spelades 
på militärförläggningen P4 där  även login 
var lagd. Hårda sängar och karg miljö ver-
kade dock inte påverka spelet nämnvärt. 
      På förhand såg gymnasie-, hög- och 
lågstadiet ut som starka manhemklasser 
och så blev det också. I gymnasiet spelade 
Anita, Maria och Veronica. Veronica Breen 
var förhandsfavorit men spelet ville till en 
början inte stämma. Istället tog sista års 
gymnasisten Anita Skejic chansen och 
knep första  platsen för första gången. 
Anita och Veronica tog 6,5/8 men Anitas 
kvalitets poäng var bäst. Maria var också 
hela tiden med i täten utan att nå riktigt 
ända fram. Det blev en 5:e plats till slut. 
      I Högstadiet var Julia Almer och So-
phie Davidson stora manhemhopp. Hög-
stadieklassen var antagligen den jämnaste 
och de var hela tiden med i toppen utan att 
riktigt ha det rätta flytet och poängen gick 
inte riktigt deras väg. Det blev till slut en 4:
e plats för Julia och en 7:e plats för Sophie 
men tjejerna är i uppåtgående och nästa år 
blir intressant. 
      I den stora mellanstadieklassen var 6 
manhemiter representerade. Klassen var 
stark och tjejerna hade lite svårt att göra 
sig gällande, med ett lysande undantag i 
Judit Almers gestalt, som efter en tidig för-
lust 1:a ronden fullkomligt mejade ner alllt 
mostånd och tog 6 raka vinster innan 
honn i sista ronden stötte på slutsegraren 
och Majornatalangen Julia Vinsa-Jörnulf, 
som blev för svår. Judit verkade dock inte 
allt för nedslagen för det och hennes 5:e 
plats får betraktas som den bästa enskilda 
insatsen av tjejerna. Olivia fick efter en 
stark start möta starkt motstånd och tyckte 
att det sedan gick dåligt men så var inte 
fallet. 4 poäng blev det tillslut. Flick-SM 
debutanterna Johanna och Jessica hade 
det svårt men så går de bara i 4:an. Astrid 
och och Amanda fick 3,5 resp 2 poäng lite 
i underkant för Amanda som hade lite 
svårt med betänketiden. 
      I lågstadiet satte  från början full fart 
och var i en klass för sig. Det blev 11 raka 
men tävlingen var intressant ända in på 
mållinjen när 2:an Ina Agrest bara tappade 
en poäng. Sara som också tillhörde för-
handsfavoriterna såg efter en fin start 
stark ut men tappade tyvärr en del poäng 
på tiden mot hennes snabbfingrade kon-
kurrenter. Sara kom in 6:e plats. De två de-
butanterna Amelie och Paulina visade ing-
en nervositet och tog efter en knacklig 
start rikligt med poäng. Paulina och Amelie 
kom på 11:e resp 14:e plats.  

                                                     Mats Welin 
Rallyt: Hisingen Open: Formel 1: 2. E. 
Karlsson, 3. B. Otréus 4. A. Samuelsson-

Ottgård, 88: 5. K. Hultén, 6. M. Kornham-
mar, 8. P. Hakeberg, 89: 4. M. Slobo, 5. A. 
Wohlén 6. S. Germ Ackersson, 90: 1. H. 
Löfgren, 4. C. Runmarker, 5. Judit Almer, 
91: 2. R. Löfgren, 4. A. de Man Lapidoth, 
5. J Runestam, 92-: 8. T. Lewin, 15. E. Ola-
usson, Metroschacket: 88: 3. J. Arvids-
son, 4. A. Samuelsson-Ottgård, 6. K. Hul-
tén, 89: 1. E. Karlsson, 3. N. Torstensson, 
5. M. Slobo, 90: 1. B. Otréus, 3. D. Krantz, 
4. D. Lidberg, 91 1. R. Löfgren, 3. S. Eben-
felt, 4. J. Fuentes, 92-: 4. E. Olausson, 5. F. 
Khalil, 12. E. Karlsson, Manhemknatten: 
Formel 1: 1. E. Karlsson, 4. H. Löfgren, 6. 
B. Otréus, 88: 1. J. Arvidsson, 2. V. Wider-
berg, 3. S. Michâ-elsson, 89: 2. M. Slobo, 
4. N. Torstensson, 5. K-J Samuelsson, 90: 
2. Judit Almer, 3. C. Runmarker, 4. D. Lid-
berg, 91: 1. R. Löfgren, 3. J. Runestam, 4. S. 
Ebenfelt, 92-: 2. E.  Karlsson, 4. E. Olaus-
son, 7. H. Alkarawi, Knatte-DM A- & B-
final: A- 88: 3. K. Hultén, 4. A. Samuels-
son-Ottgård, 5. V. Widerberg, A-89: 1. N. 
Torstensson, 2. E. Karlsson 3. C. Wallgren, 
A-90: 1. H. Löfgren, 4. C. Runmarker, 5. D. 
Lidberg, A-91: 2. R. Löfgren, 3. S. Ebenfelt, 
4. J. Fuentes, A  92-: 2. E. Olausson, 4. F. 
Khalil, B-88-90: 1. P. Engdahl, 2. T. Ek-
ström, 5. S. Gustafsson, B-91-: 1. A. Strid,, 
2. Hisam Salim Alkarawi, 4. Hisham Salim 
Alkarawi,  
Junior GP: Hisingen Open: 80-84: 1. J. 
Åkesson, 2. V. Breen, 3. S. Ericsson, 85-
87: 4. R. Sagit, 7. V. Nithander, 9. J. Almer, 
Metro-schacket: 80-84: 1. S. Nemeth, 2. J. 
Åkesson, 85-87: 4. R. Sagit, 5. M. Frisk, 8. 
V. Nithander,  Mölndals-junioren: 80-84: 
1. J. Åkesson, 85-87: 4. R. Sagit, 7. Julia 
Almer, 9. J. Bengtsson, Grand GP final: 
80-84: 1. S. Nemeth, 85-87: 1. R. Sagit, 6. 
S. Davidson  8. Julia Almer, Talangjakten: 
1. R Löfgren, 2. S. Ebenfelt, 3. A. de Man 
Lapidoth, Flick SM: Gym.: 1. A. Skejic, 2. 
V. Breen, 5. M. Karlsson, Hög.: 4. J. Almer, 
7. S. Davidson,  Mellan.: 5. J. Almer, 28. O. 
Forsberg, 37. A. Menasanch, Lågst: 1. R. 
Löfgren, 6. S. Ebenfelt, 11. P. Michalska, 
Skol-lag-DM: Gym.: 1. Hvitfeldska, Mel-
lan.: 1. Annedal, 2. Nordhem, 3. Johanne-
berg, Låg.: 1. Nordhem, 2. Annedal. 

Vi kan blicka tillbaka på en allsvensk 
säsong som faktiskt är en av våra mest 
framgångsrika: fyra seriesegrar (Mm 
1, 5, 11 och 16) mot ingen nedflyttning 
lyder vårt fina facit. Kronan på verket 
är förstås representationslagets åter-
komst i Elitserien efter en ettårig de-
gradering. Men hur skall vi klara oss i 
högsta schacksocieteten? 
    Allsvenska serien spelades första 
gången säsongen 1950/51. Det var dock 
först 1968/69 som det moderna seriesy-
stemet med hemma- och bortamatcher 
och uteslutande klubblag infördes. Av 
de 33 säsongerna sedan dess har Man-
hem spelat i högsta serien (division I 
före 1987 och Elitserien därefter) i 28! 
Under de fem åren i näst högsta serien 
är vårt facit 68 poäng av 74 möjliga; 32 
vinstmatcher, fyra oavgjorda och en 
förlust. Man kan med fog säga att Man-
hem under denna period om mer än tre 
decennier hört hemma i högsta serien. 
    1990-talet har dock sett en allt hårda-
re konkurrens mellan elitklubbarna. Den 
har de senaste åren accentuerats ge-
nom intåget av regelrätta proffsspelare 
som vanligtvis får betalt per match. 
Manhem, för några år sedan ett åter-
kommande topplag i kampen om Lag-
SM, står inför möjligheten att agera jo-
jo mellan Elitserien och division I. 
   Inför hösten har därför frågan väckts 
om vår klubb skall arbeta för att förstär-
ka vårt lokala manskap med någon ut-
ifrån kommande proffsspelare. Det vore 
ett avsteg från vår hittillsvarande linje 
att arbeta ideellt på alla plan (litet un-
dantag för städningen) och förtjänar 
därför att dryftas i en vidare krets. Jag 
ställer därför frågan direkt till dig, käre 
medlem. Vilken betydelse har det för dig 
hur det går för klubbens representa-
tionslag? Spelar det någon roll för 
schacklivet i Göteborg? Är det en riktig 
väg att förstärka våra egna krafter med 
någon "proffsspelare"? Och i så fall, 
under vilka förutsättningar? Skall vi tro 
att "betalklubbarna" kommer att få eko-
nomiska problem på sikt och att trenden 
skall vända? Jag vill gärna höra din 
uppfattning - när vi träffas, på telefon 
till klubben (24 47 45) eller via e-post på 
ssmanhem@swipnet.se. Tack på för-
hand för din åsikt! En grundförutsätt-
ning som är långt ifrån självklar är gi-
vetvis att saken är ekonomiskt rimlig för 
föreningen. 

Mats Eriksson 
 
 
 

Resultatbörs: Juniorer 


