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Kort om Manhems årsmöte 2012
Manhems årsmöte började i år något senare
än normalt då bara 14 medlemmar infann
sig vid mötets utsatta starttid. Man behöver
enligt stadgarna vara 15 för att mötet skall
vara beslutsmässigt och där låg problemet.
Lyckligtvis kom en försenad medlem efter
ett kort tag och det hela löste sig alltså
ganska bra till slut. Nedan följer ungefär
vad som hände på mötet:
När mötet väl började valdes Mats Eriksson
till mötesordförande och undertecknad till
mötessekreterare. I början pratades det en
del om verksamhetsåret 2011/2012. En
omfattande verksamhetsberättelse fanns att
läsa och i den stod det mesta som hade hänt
under föregående år. Mötet hittade efter
granskning ett fel i verksamhetsberättelsen
och med detta fel korrigerat godkändes
verksamhetsberättelsen. Klubbens kassör
Göran
Andersson
presenterade
balansräkning och resultaträkning och i
resultaträkningen kunde man läsa att
klubben gjort ett överskott under
2011/2012. Hans Brodén och Lars
Borgström (Manhems revisorer) fann att
räkenskaperna var korrekta och beviljade
styrelsens ansvarsfrihet. De berömde också
Göran Andersson för att räkenskaperna var
så välskötta och lätta att följa. Senare
beviljade
också
mötet
styrelsen
ansvarsfrihet.
Framställningar
från
styrelsen
och
framställningar från enskilda medlemmar
var de nästföljande punkterna på
dagordningen, men inga framställningar
alls hade kommit in till mötet. Det blev
istället dags att prata om verksamhetsåret
2012/2013. Valberedningens förslag till ny
styrelse såg ut så här: Mats Eriksson
(ordförande), Mattias Fredriksson, Göran
Andersson, Claes Brauer, Harald Berggren
Torell, Mats Welin, Per Hellgren och Claes
R. Nilsheden (ledamöter), Madeleine

Strandberg
och
Roy
Johansson
(suppleanter). Valberedningen föreslog
också Hans Brodén och Lars Borgström
som revisorer och Jonas Ahlqvist till
revisorssuppleant. Mötet valde alla nämnda
i enlighet med valberedningens förslag.
När sedan ny valberedning skulle väljas
gick det inte alls så bra. Mötet valde att
bordlägga frågan till ett (kort) extrainkallat
årsmöte vid lussefesten tisdagen den 11
december 2012. Medlemsavgiften för
2012/2013 bestämdes till oförändrad
avgift, alltså 500 kr för seniorer, 350 kr för
seniorer med introduktionsmedlemskap,
250 kr för ungdomar, 100 kr för juniorer
och 50 kr för Schack4an barn.
Under punkten övriga frågor togs det upp
att Bengt Wihlborn (Växjö SK) under
schackveckan framförde klagomål om den
knarrande dörren i stora spelsalen. I
samband med detta donerade Bengt en
summa pengar till SS Manhem för att
åtgärda dörren. De representanter i den
nyvalda styrelsen som fanns på mötet
tackade för donationen och lovade att
försöka åtgärda problemet.
Det diskuterades även om kursen som
brukar anordnas av klubbens elitansvarige.
Deltagarintresset var något svagt senast
den anordnades och klubbens nye
elitansvarige Mats Welin ville skapa
konstruktiv diskussion om kursen. I
diskussionerna som fördes handlade
mycket om kursupplägget och även en del
om informationsflödet inför kursen.
Utmärkelser delades inte ut vid mötet, då
det historiska registret på Manhem har
börjat bli något icke-uppdaterat på senare
år. Det enda priset som delades ut var SS
Manhems stora pris och det vanns av vår
flitige ordförande Mats Eriksson. Sen var
mötet slut.
Harald Berggren Torell

Lussefest

SS Manhem bjuder in till lussefest med
jultalrik, prisutdelning och schacklig gemenskap i
klubblokalen
tisdagen den 11 december 2012 kl. 19.00

Måndagen den 12 november 2012

Kalender
November
13
KM rond 7
14
KM onsdagsgrupper rond 7
15
KM hängrond, klubbkväll
18
Lagsnabb-DM
20
KM rond 8
21
KM onsdagsgrupper rond 8
22
KM hängrond, klubbkväll
27
KM, hängrond, Simultan
28
KM onsdagsgrupper hängrond
29
KM hängrond, klubbkväll

December
1-2 Elitserien rond 4-5
2
Allsvenskan rond 3
4
KM rond 9
5
KM onsdagsgrupper rond 9
6
KM hängrond 9, klubbkväll
11
Lussefest
Januari
3-6 Manhems Nordstadsdagar
7
Lag-DM kl. II-III rond 1
8
Krokodil Cup 1
10
Lag-DM kl. I rond 1
13
Allsvenskan rond 4
14
Lag-DM kl. II-III rond 2
15
Krokodil Cup 2
17
Lag-DM kl. I rond 2

SS Manhem

kallar härmed sina medlemmar
till ett extra årsmöte
i klubblokalen på
Vegagatan 20, som en del av
lussefesten
tisdagen den 11 december
2012 kl. 19:00
Väl mött
önskar
SS Manhems styrelse!

Ordföranden har ordet
Detta skrivs i efterdyningarna av klubbens
årligen återkommande elitjuniorturnering
Manhem Open. Det är en hel del slit till
schackets och Manhems fromma men ett
givande slit. Ibland undrar man hur stor
medvetenheten bland klubbens medlemmar i
gemen är om den verksamhet som riktar sig
till andra manhemiter.
Manhem Open spelades i år för trettioandra
gången. Varje år mottages den nyheten med
förstrött intresse från många av klubbens
äldre medlemmar. Detta är trots tävlingens
mångåriga historia och trots att den vart år
samlar en försvarlig del av landets elit under
15 år. Faktum är att den som följt Manhem
Open genom dess historia har fått tillfälle att
se praktiskt taget hela Sveriges landslag vid
brädet i unga år. Denne fiktive åskådare har
också kunnat se klubbens egna framtidsnamn
innan de ännu har slagit igenom!
Förhoppningsvis har han också fått se en hel
del spännande och intressant schack spelas.
Den som dessutom har ställt upp som
logivärd för någon av våra utländska gäster
har kunnat träffa en framtida storspelare på
nära håll och kanske följer dennes framfart
med intresse.
Det är faktiskt så att Manhems rika
verksamhet bjuder något för de flesta och
därmed också för var och en som höjer
blicken litet över sitt eget schackbräde och
sitt parti. Att denna ”okända” del av vår
verksamhet också gagnar klubbens övriga
medlemmar tycker jag känns bra. I skrivande
stund har just avtal träffats om ett
genomförande
av
våra
traditionella
schackdagar på Nordstadstorget, som denna
gång äger rum den 3-6 januari. Håll ögonen
öppna!
Mats Eriksson

Du har väl betalat
medlemsavgiften!
Vid klubbens årsmöte den 18 september
beslöts om oförändrad medlemsavgift för
det kommande året.
Medlemsavgifterna är:
- seniorer 1993 och äldre: 500 kr
- seniorer: introduktionsmedlemskap: 350 kr
- studerande ungdomar 1987-1993: 250 kr
- juniorer 1994-, i träningsgrupp: 300 kr
- juniorer 1994-, ej i träning: 100 kr
- schack4anjuniorer: 50 kr
Du betalar enklast avgiften genom insättning
av rätt belopp på

SS Manhems plusgirokonto
42 28 22 - 7.
Välkommen till ännu ett år som manhemit!

Ungdom
Manhem Open
I
Allhelgonahelgen
spelades
för
trettioandra året i följd klubbens
elitjuniorturnering
Manhem
Open.
Tävlingen är öppen för spelare över 1450 i
rating som är upp till 15 år, i år alltså födda
1997 eller senare. En stor del av
sverigeeliten bjuds in på förmånliga villkor
och som regel är det dessa som gör upp i
toppen. Årets tävling såg trogne MOgästen (femte starten) Tom Rydström som
ratingmässig dominant och det blev honom
också förunnat att gå genom de sju
ronderna utan minsta poängmässigt
skrubbsår. Med sju raka blev hans avstånd
till tvåan och trean inte mindre än två
poäng.
Vi bjuder också in spelare från Sveriges
grannländer, i år under visst ekonomiskt
risktagande eftersom vi de två senaste åren
inte har fått något stöd från landsförbundet.
Göteborgs Schackförbund tog däremot sitt
ansvar för det uppväxande släktet, för
vilket vi tackar ödmjukt. I år såg vi två
gäster från Danmark och en från Norge,
som dock inte kunde hota slutsegraren, de
heller.
Även om förutsättningarna är sämre nu när
Vega 16 är uppsagd så har vi en fördel i
och med möjligheten att hysa gäster i
klubblokalen. Klubben är väl rustad i och
med vårt förråd av skumgummimadrasser
och tältsängar och Rutger Almquists
förplägnad får ögonen att tåras på den mest
härdade frukostgäst! Att området är
vandrarhemstätt är heller ingen nackdel för
den som vill ordna schackturnering.
I det hårda startfält som samlades till ett
antal av tjugosex huvuden ingick även som
sig bör fyra manhemiter, som på detta vis
fick tillfälle att härdas mot nationellt
motstånd: dessa var våra påläggskalvar
Leonardo Aira, Ossian Jansson, Olof
Sanchez och nykomlingen från vårens
Schack4an Love Troberg Eskola. De
överpresterade alla i förhållande till sin
rating och de tre förstnämnda tog också
ratingpris i sin respektive grupp.
Resultat: 1. Tom Rydström, Växjö SK 7
(av 7), 2. Martin Grüter, Stockholms SS 5,
3. David Bit-Narva, SK Rockaden, Sthlm
5, 4. Joakim Mörling, Limhamns SK 4½, 5.
Axel Berglind, SK Rockaden, Sthlm 4½, 6.
Lisa Fredholm, Stockholms SS 4½, 7. Sam
Yazdankhah, SK Rockaden, Sthlm 4, 8.
Edvin Hoac, Stockholms SS 4, 9. Patrik
Liedbeck, Limhamns SK 4, 10. Anton
Darnell, Stockholms SS 4, 11. Leo Odell
Johansson, SK Rockaden, Sthlm 4 (26
delt.).
Ratingpriser erövrades i grupp 1 av Alfons
Emmoth, Västerås SK och Leonardo Aira,
båda 3½ poäng och i grupp 2 av Ossian

Jansson och Olof Sanchez, båda 3 poäng.
Den som gör sin fjärde start i Manhem
Open utses till Stor grabb och får ett
speciellt pris. Ingen sådan fanns med i årets
startfält.
Klubbträningen
Höstens träningsgrupper är nio till antalet
efter det att medlemmarna Niclas Nabbing
och Kjell Kalén har lockats att ta ansvar för
en
gemensam
lågstadiegrupp
som
rapporterats i gång. Än så länge finns ledig
plats i grupperna och vi får hoppas att fler
barn rinner till när säsongen fortskrider. En
tränarkurs kommer av allt att döma att
genomföras i GSF:s regi tidigt under våren.
Klubbmästerskapen
I Äldre Junior-KM (upp till 18 år) förlorade
topprankade Daniel Skorczynski mot
Leonardo Aira, som i sin tur dukade under
mot
Gabriel
Svorono.
Gabriels
poängförlust inskränkte sig till en förlust
mot Daniel och han stod därmed som
slutsegrare, halvpoängen före Daniel och
helan före Leonardo. Tävlingens slutrond
sammanföll med helgturneringen Västerås
Open, vilket i kombination med
ungdomarnas oförmåga att planera sitt
spelande i förväg gav tävlingen en något
vemodig slutfas. Gabriel har dock hört till
toppskiktet tidigare år och hans seger är
inte oförtjänt.
Resultat, Äldre Junior-KM: 1. Gabriel
Svorono 5 (av 6), 2. Daniel Skorczynski
4½, 3. Leonardo Aira 4, 4. Ossian Jansson
2½, 5. Simon Torell 2, 6. Love Troberg
Eskola 1, 7. Elliot Ekblad (avbröt efter rond
4) 2 poäng. (7 delt.).
Yngre Junior-KM var i år för spelare födda
1999 eller senare. Topprankad var icke
okände Leonardo Aira, men Simon Torell
var i gott slag och när Leonardos gamla
tidsnödssjuka gjorde sig påmind fick han
bita i gräset. Efter vinsten i detta inbördes
möte var Simon svår att stoppa och han
släppte bara en remi i slutronden mot Love
Troberg Eskola. Love kunde gå in som trea
efter de två stora med ganska klar marginal.
Sexton deltagare var en ganska vacker
siffra för denna tävling, som spelas med
entimmespartier och protokollsplikt.
Resultat: 1. Simon Torell 5½ (av 6), 2.
Leonardo Aira 5, 3. Love Troberg Eskola
4½, 4. Gabriel Winsnes 4, 5. Lycka
Drakengren 3½, 6. Saga Drakengren 3½, 7.
Wilhelm Xi Liadal 3, 8. Simon Andersson
3, 9. Gösta Larsson 3, 10. Vilhelm
Rosengren-Svensson 3, 11. Carl Gustafsson
Wold 2, 12. Filip Vlahovic 2, 13. Frey
Blanquer 2, 14. Loa Strandberg 2, 15.
Johanna Nabbing 2, 16. Juni Drakengren 0
(16 delt.).
Forts på sid 3

Ungdom (forts)
KM för knattar spelades för ungdomar födda
2002 eller senare. Det ganska lilla startfältet
såg en tätstrid mellan Filip Vlahovic och Joel
Pallin, av vilka den senare också vann. De
slog övriga deltagare och i de inbördes
mötena blev det 1½-½ till Joel. Nafset
gratulerar!
Resultat: 1. Joel Pallin 7½ (av 8), 2. Filip
Vlahovic 6½, 3. Oscar Nabbing 4, 4. Edvin
Ganic 2, 5. Albin Ganic 0 (5 delt.).
Skol-SM
Skol-SM, svenskt ungdomsschacks mest
klassiska tävling, spelades helgen 12-14
oktober i Norrtälje. Deltagandet är i fallande i
denna liksom i många andra svenska
schacktävlingar, men Manhem fanns förstås
på plats med klubbens påläggskalvar och med
Rickard Dave och undertecknad som
reseledare. Ossian Jansson gjorde sin hittills
bästa Skol-SM-insats med en femteplats,
medan Harald Berggren Torell slutade sexa i
äldsta klassen där Manhem hade tre man

Juniorkalender
November
12
Junior-DM rond 2
15
Junior-DM rond 3
17
Rallyt 3: Västkustspelen
Rockadenjunioren Mellanst .
18
Rockadenjunioren Lågst. & Högst.

bland de tio främsta. Femteklassarna är
numera tävlingarnas största till följd av
modern tids satsning på Schack4an och
här hade Manhem tre man som höll sig
väl framme. Sammanlagt deltog 387
spelare, varav fjorton från Manhem.
Resultat, A (födda 1992-95): 6. Harald
Berggren Torell 4½ (av 8), 9. Elliot
Ekblad 4½, 10. Jessica Bengtsson 4 (21
delt.); B (födda 1996-97): 16. Olof
Sanchez (39 delt.); C (1998; 33 delt.).
Inga manhemiter deltog; D (1999): 5.
Ossian Jansson 5½, 13. Leonardo Aira 5,
20. Wilhelm Xi Liadal 4, 39. Simon
Andersson 2 (42 delt.); E (2000): 8.
Gabriel Winsnes 5½, 43. Johanna
Nabbing 3½ (44 delt.); F (2001): 10.
Simon Torell 7½ (av 11), 15. Love
Troberg Eskola 7, 17. Basil al Waeli 7
(80 delt.), G (2002; 36 delt.): Inga
manhemiter deltog; H (2003): 44. Oscar
Nabbing 3½ (49 delt.); I (2004-): Inga
19
23-25
24-25
26

Junior-DM rond 4
Juniorallsvenskan kl. I
Juniorallsvenskan kl. II
Junior-DM rond 5

December
3
Junior-DM rond 6
8
Rallyt 4: Örgrytedraget

manhemiter deltog (43 delt.).
Resultat
Junior-DM i blixt, juniorer: 1. Oscar
Wellenstam 4 (av 10; 1 delt.); kadetter: 1.
Leonardo Aira 10, 4-5. Loa Strandberg 2 (5
delt.).
Knatterallyt; Torslaget, födda 2000: 1. Gabriel
Winsnes 5 (av 7), 2. Loa Strandberg 4 (3 delt.);
födda 2001: 1. Simon Torell 7, 2. Love
Troberg Eskola 5½, 3. Andrej Kampe Svanhill
5 (16 delt.); födda 2002: 6.Lukas Pallin 3 (11
delt.); födda 2003: 6. Joel Pallin 4 (11 delt.);
födda 2004-: 2. Filip Vlahovic 5 (30 delt.).
Knatterallyt; Hindåsrockaden, födda 2000: 1.
Gabriel Winsnes 5½ (av 7), 3. Loa Strandberg
4 (5 delt.); födda 2001: 2. Love Troberg Eskola
5½, (11 delt.); födda 2002: Inga manhemiter
deltog (6 delt.); födda 2003: 5. Oscar Nabbing
4½ (9 delt.); födda 2004-: 2. Filip Vlahovic 5
(20 delt.).
Mats Eriksson
9
10
13

Mellanstadieträning
Junior-DM rond 7
Junioravslutning

Januari
3-6 Manhems Nordstadsdagar
12
Rallyt 5: Hisingen Open
18-20 Flick-SM

Resultatbörs Seniorer
Utmaningen: Trean 14/23, Tvåan 12/20½,
Femman 11/20, Fyran 9/20, Tolvan 9/20,
Åttan 7/14½, Sjuan 5/12, Nian 4/11 och Elvan
1/6½ (9 lag).

14. Svante Norlander 4, 15. Jan Lindberg 3,
16. Michael Sheingold 3, 17. David Berg 3,
18. Stanley Kassell 2½ (18 delt.).
Svenska Cupen: 5. SS Manhem 9/16 (25 lag).

KM i blixt: 1. Johannes Aira 16 (av 17), 2.
Jessica Bengtsson 14, 3. Mats Eriksson 13½,
4. Patrik Abrahamsson 13, 5. Per Green 11, 6.
Rickard Dave 11, 7. Sören Svensson 9½, 8.
Sven Degerfeldt 9½, 9. Lars Bergström 9, 10.
Bertil Ekstrand 9, 11. Louise Segerfelt 8, 12.
Johan Granholm 7½, 13. Leonardo Aira 6½,

KM i snabbschack: 1. Bertil Ekstrand 9 (av
11), 2. Patrik Abrahamsson 7, 3. Harald
Berggren Torell 6, 4. Per Green 5½, 5.
Leonardo Aira 5, 6. Martin Bjureblad 3, 7.
Anders Svensson 3, 8. Johan Granholm 2½,
9. Jan Lindberg 2½, 10. Stanley Kassell 1½
(12 delt.).

Elitserien: SS Manhem – Örgryte SK 2 – 6,
Team Viking – SS Manhem 7 – 1, SS Manhem –
SK Rockaden, Sthlm 2½ - 5½.
Västerås Open: 37. Johannes Aira 5 (av 8), 93.
Jessica Bengtsson 4, 166. Svante Norlander 2½,
180. Leonardo Aira 2 (194 delt.); Lilla Västerås
Open: 18. Elliot Ekblad 5, 25. Ossian Jansson
4½, 34. Olof Sanchez 4 ( 76 delt.).
Åskbollen: 10 Elliot Ekblad 3 (11 delt).

Enjoyguiden finns nu på klubben med mängder av erbjudanden!

Med Enjoy Bonusguiden äter ni på drygt 250 restauranger och blir bjudna på den ena av två huvudrätter. Hotell i Sverige och Europa
erbjuder Er 50% rabatt på hotellrum. Rabatten gäller på normalpris för obegränsat antal övernattningar i mån av plats. Ni får också
"2 för 1" eller 50% på sport, utflyktsmål, fritidserbjudanden, kryssningar, skönhetsvård och mycket mer.
I Bonus Shopping hittar ni erbjudanden från ledande affärer. Normalt ges mellan 20-25% på ordinarie priser.
Pris 395 kr
Passa på att boka ditt exemplar hos Manhem redan nu på tel. 031-24 47 45 eller e-post info@ssmanhem.se

Handstöpta ljus till jul!
Manhem har med hjälp av Föreningsljuset möjligheten
att erbjuda medlemmarna handstöpta ljus med lång brinntid som passar
utmärkt i höstmörkret, vintern eller som julklapp.
Ljusen är 6 stycken per förpackning och finns i två storlekar 295 mm och 380 mm
vilket ger en brinntid på 10 respektive 13 timmar.
Kostnaden per förpackning är 65 kr respektive 90 kr.

Passa på att boka ditt exemplar hos Manhem redan nu på tel 031-24 47 45
eller e-post info@ssmanhem.se

