God Manhem
”Allt talar för att Magnus Carlsen kommer att
vinna kandidatturneringen i London, hans
enorma rating, hans övertygande spel och
hans energi. Det är av precis dessa skäl som
jag tror att han misslyckas!”
GM Sergej Shipov förutspår utgången av
den pågående kandidatturneringen i sin
årskrönika på Chess in Translation på
nätet! Mycket läsvärt och insiktsfullt!
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Manhem fick respass ut ur elitserien
Elitseriens avslutning ägde rum i Västerås
under en långhelg i mitten av mars. De våra
hade inte lyckats så väl och parkerade på
nionde plats dvs. på nedflyttningsplats, inför
de tre slutronderna. En tröst i bedrövelsen var
att motståndet i de avslutande ronderna såg
någorlunda mänskligt ut, men säg det som är
mänskligt när det inte riktigt vill sig. I sjunde
ronden väntade SK Rockaden, Umeå, som
stod utan poäng, före denna match. Resultatet
blev en svidande förlust med 2-6 mot ett lag
som på papperet såg ut att vara sämre än de
våras.
Lördagsronden förde med sig den åttonde och
absolut näst sista ronden av årets elitserie.
Skulle det bli den näst sista på ett och halvt
år? En del av svaret låg i händerna på
Västerås SK, ett motståndarlag vi inte har haft
oerhört lätt för på senare år trots relativt
likvärdig rating. I en jämn match låg Manhem
hela tiden en poäng före västmanlänningarna,
men i slutänden var det likväl så att matchen
slutade oavgjort när varje poäng var oerhört
dyrbar. Efter 4-4 mot ett förvisso bra lag
kunde man konstatera att vårt lag fortfarande
låg under det s.k. strecket inför sista ronden.
I den sista ronden för året ställdes Manhem
mot gotländska nykomlingarna Burgsvik
Alva. Trots mänsklig rating hade Burgsvik
Alva säkrat kontraktet innan sista ronden och

enda spänningen kretsade kring om Manhem
skulle ro ihop tillräcklig poäng för att hänga
kvar i högsta serien.
En förutsättning var att Örgryte skulle vinna
mot Eksjö, samtidigt som Manhem drog
längsta strået. Joel Åkesson rapporterar om
en match där Manhem förde och länge hade
ett ganska klart övertag. Men som så många
gånger förut smälte försprånget ihop till att
slutligen bli till ännu ett oavgjort resultat mot
en motståndare i brygga. I den samtidiga
matchen mellan Örgryte och den kvarvarande
räddningsplankan Eksjö låg Örgryte bra till,
men också den matchen blev till slut
oavgjord. Det blev alltså så att en halv
partipoäng till i vår match och en halv
partipoäng i Örgrytes match på rätt sida hade
räckt för att förnya kontraktet. Små
marginaler, men sådana är nu sportens
villkor!
Mitt i bedrövelsen kan man ändå konstatera
att Victor Nithander, gjorde en stark insats
under slutsammandraget och tog 2½ av 3 vid
förstabordet mot starkt motstånd. Den
starkaste insatsen under säsongen stod dock
Joel Åkesson för med 6/9 och en
prestationsranking på 2512.
Därmed tar Manhem steget ned till
Superettan. Låt oss hoppas att det blir en
kortvarig sejour även denna gång!

Kvalet till Superettan: en strimma ljus i elitseriemörkret
Efter många om och men kunde Tvåan vinna
division I Västra, en serie där Trean länge
ledde för att stupa på mållinjen. En nyhet för
i år var dock att detta inte innebar
direktuppflyttning; tidigare har hela fyra lag
flyttats ned från Superettan för att bereda
plats för de fyra division I-vinnarna, men
med tiden har uppfattningen spridits att en
superettaserie där tre lag flyttas upp och fyra
ned, och alltså nästan hela besättningen byts
ut från ena året till det andra, skapar en
ganska egendomlig serie. Årets ändring
innebar alltså att två lag i stället för tre gick
upp till Elitserien och att bara två lag
flyttades ned för att ersättas av två division
I-vinnare. De senare skulle bestämmas via
parvisa kvalmatcher mellan dessa vinnare.
Kvalmatcherna bestämdes så att bästa div Ivinnaren ställdes mot den sämsta (sett till
tagna poäng i serien) och näst bästa mot näst
sämsta. Denna sistnämnda utgjordes av
Manhem 2, som i kraft av förmodat sämre

fick spela borta mot motståndarlaget Växjö.
Denna match spelades helgen efter serieavslut
och de kvalificerade lagen hade alltså blott en
vecka att förbereda sig inför drabbningen.
Trots detta kunde Tvåan ställa ett starkt
manskap på benen i kamp mot detta starka
smålandslag. Icke desto mindre hade Växjö
ett ganska klart ratingövertag i en match som
livesändes på Växjös hemsida. Villkoren var
att Manhem 2 inte bara fick spela på
bortaplan, men också att vid oavgjort resultat
så skulle Växjö flyttas upp. Mot alla odds så
vann Manhem 2 matchen med 3-5.
Det blir alltså att klubben får två lag i
Superettan nästa säsong. Tvåan har spelat i
Superettan vid två tidigare tillfällen, men
nästa säsong skiljer sig från de tidigare
genom att endast två lag får respass mot
tidigare hela fyra. Även om motståndet är
hårt i serien är de våra inte helt utan chans till
förnyat förtroende.
Mats Eriksson
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VM H, Veteran-DM H
VM H, klubbkväll
Ind. DM rond 7
Veteran-DM rond 7
VM rond 7

11
15
16
17
22
23
24
25
29
30

VM H, klubbkväll
Ind. DM rond 8
Veteran-DM rond 8
VM H, klubbkväll
Blixt-DM, Ind. DM H
Veteran-DM H
VM rond 9
VM 9H, klubbkväll
Ind. DM rond 9
Veteran-DM rond 9
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Lagblixt-DM
Sommarschacket 1
Manhems Vårmöte
Göteborg Open
Sommarschacket 2
Äldre-Yngre matchen
Sommarschacket 3
Sommarschacket 4
Sommarschacket 5, GSF:s
vårmöte
Sommarschacket 6
Sommarschacket 7
Sommarschacket 8

10
17
24
Juli
6-14 Schack-SM i Örebro

SS Manhem
kallar sina medlemmar till

Vårmöte
Tisdagen 7 maj 2013, kl. 18.30
Även prisutdelning för
Vårmästerskapet och Vårfajten!
Kvällen avslutas med den
traditionella

Vårblixten
Väl mött önskar
SS Manhems styrelse!

Ordföranden har ordet
I skrivande stund spelas Individuella DM,
eller göteborgsmästerskapet, för fullt med
en rond var måndag. Deltagandet har fallit
år från år och i år nås en ny rekordnotering
om 28 deltagare. En högljudd, eller snarare
tjatig, opinion, senast manifesterad i denna
vecka, hänför den negativa utvecklingen till
förekomsten av avbrottspartier om drabbningen pågått fyra timmar. Men med tanke
på att avbrotten togs bort för cirka fem år
sedan utan annan effekt än ett
accelererande fall i deltagandet är jag böjd
att misstänka att anti-avbrottsopinionen
snarare handlar om att ha en förevändning
för att inte spela schack.
Bakom detta, liksom bakom de återkommande strävandena från vissa att förkorta
betänketiden, tycks ligga en önskan att ”bli
av med skiten” så fort som möjligt när man
nu har förmått sig att sätta sig vid ett
schackbräde. Men kan målsättningen med
ett schackparti verkligen vara att det skall ta
slut så fort som möjligt? Jag förutspår att
”reformer” efter dessa och liknande linjer
kommer att bli lika resultatlösa som DMavbrottens borttagande. Att Manhems klubbturneringar är sverigeledande i antal ”trots”
förekomsten av avbrott visar att detta inte är
en faktor av betydelse.
I själva verket är det är få hängpartier som

har gått till avbrott; det rör sig mest om
uppskjutna partier och en mer relevant
fråga om man vill reducera mängden
hängpartier är i så fall om reglerna för att
skjuta upp partier skall stramas upp.
Betänk i stället det gyllene tillfälle
avbrottspartiet erbjuder till analys, den
bästa schackskola som står till buds! Att
analysera sina partier har många av
världens bästa spelare framhållit som den
bästa metoden att förkovras och det unika
i ett avbrottsparti är att kampen
fortfarande pågår. Jag tar mig friheten att
illustrera mitt resonemang med ett
exempel ur egen praktik:
Det föll sig så att jag under mina
öppningsstudier i hemmets vrå (var och en
kan inse att detta utspelade sig för ganska
länge sedan) uppmärksammade att den
tänkte motståndaren hade till sitt
förfogande ett mer naturligt drag än
bokens. Jag granskade ställningen och
fann ett i mitt tycke rimligt sätt att i
sådana fall fortsätta spelet.
Nu föll det sig att jag fick tillfälle att möta
Bengt Svensson, Kamraternas och vid
denna tid också Göteborgs bäste spelare, i
en blixtturnering. Belåten såg jag hur
Bengt styrde in partiet i min specialvariant

och att han också spelade det närliggande
drag som jag själv tyckte låg nära till
hands. Till min egen tillfredsställelse
kunde jag nu spela den fortsättning jag
själv hittat på och Bengt försjönk i
grubbel. Han tänkte väl en, kanske två
minuter, men levererade sedan ett litet
bondedrag som lade min ställning i ruiner!
Hur kunde det komma sig att två minuter
av koncentrerad tankeverksamhet av Bengt
var överlägsen två timmars plockande med
pjäserna av mig hemma i lugn och ro? En
möjlig förklaring är förstås att han är (och
var) ofattbart mycket bättre och att jag är
en ofullkomlig klåpare. Det sistnämnda
kan jag förstås inte utesluta, men jag tror
ändå att sanningen rymmer mer än så.
En analys som bedrivs utan den
koncentration som tävlingssituationen
framkallar kommer med nödvändighet att
brista i skärpa och det var vad som fällde
mig. Självklart visste jag att ställningen
skulle kunna uppkomma i skarpt läge där
jag satt i min kammare, men det krävs mer
än hypoteser för att vi skall plocka fram
vårt bästa. Här är den koncentrerade
avbrottsanalysen ett oöverträffat verktyg
för att finna vägen!
Mats Eriksson

Ungdom
Skolschack
Lördagen den 23 februari spelades Manhems
lokala talangjaktskval. Det är klubbens
främsta rekryteringsevenemang under året.
Först ordnar vi ett antal skolmästerskap vid
stadsdelens skolor och de barn som tar 8
poäng eller mer (= 50%) kvalificerar sig till
”den stora göteborgsfinalen”. Det brukar
vara rätt många av de kvalificerade som
anmäler sig, och det gällde i största
synnerhet i år. I slutänden ställde inte mindre
än 128 barn upp till tävlingen som spelades i
klubbens lokaler vid Vegagatan. Vän av
ordning kan-ske nu undrar hur vi fick plats,
med tanke på att det är svårt att rymma KM
med uppåt hundra spelare.
Skolmästerskap; Nordhem/Annedal, mellan;
bästa klass: 5A/AN på 110, 5B/AN 95,
4A/AN 93, 4-5NO 92, 4C/NO 72 5-6/NO 54
poäng (64 delt).; låg: 3A 123, 3B 82, 2B 72
,1-2A 43 poäng (40 delt.); Fjäll, mellan;
bästa klass: 4-5A 104, 4-5B 71, 6A 65
poäng (30 delt.), låg: 3A 122, F-2C 69, F-2B
60, F-2A 53 poäng (38 delt); Oscar Fredrik,
mellan; bästa klass: 5B 173, 4A 108,
4B 108, 5A 81, 6A 67, 6B på 43 poäng (73
delt.); låg: 2-3C 140, 2-3A 113, 2-3B 110,
2E 72, 3D 49, F-1A på 20 poäng (63 delt.).
128 barn i Schackcentrum vid
Talangjakten!

Detta krävde logistik på hög nivå. Sofforna
i Manhems kök flyttades ut i det yttre
köket, samtidigt som Manhems kök fick
härbärgera sju spelbord. Därmed hade ett
nytt spelrum ordnats, och dessutom fylldes
smårummen på så att också de rymde sju
spelbord var. Ytterligare en åtgärd var att
de bord i stora spelsalen som normalt
rymmer tre bräden i bredd tömdes på sina
Staunton-spel och i stället försågs med fyra
spel av Svensk tävlingsmodell. När det var
färdigt såg det faktiskt rätt OK ut.
Tävlingen gick över all förväntan med både
föräldrar och barn som visade utmärkt
uppförande. Det var faktiskt en och annan
gäst som uttryckte sitt beröm över
arrangemangen!
Sjutton deltagare i lågstadiet och aderton i
mellanstadiet
kvalificerade
sig
till
sverigefinalen i Uppsala den 13 april.
Dessa lyckliga barn kan du se här
Resultat, mellanstadiet: 1. Gabriel Winsnes
6½ (av 7), 2. Carl Gustafsson Wold 6, 3.
Basil al Waeli 6, 4. Andrej Kampe Svanhill
5½, 5. Loa Strandberg 5½, 6. Albert Palle
5½, 7. Lycka Drakengren 5, 8. Charlie
Palmborg 5, 9. Iivo Grimberg 5, 10.
Alexander Ahlbäck 5, 11. Saga Drakengren
5, 12. Douglas Kleen-Lavass 4½, 13.
Viktor Birkedahl 4½, 14. Frans Rydéhn

4½, 15. Johanna Nabbing 4½, 16. Gabriel
Eriksson 4½, 17. Noa Hjulström 4½, 18.
Vincent Franzén 4½ (62 delt.). Resultat,
lågstadiet: 1. Filip Vlahovic 7 (av 7), 2.
Joel Pallin 6, 3. Pontus Borén 6, 4. Melker
Olsson 5, 5,. Alfons Vieweg 5, 6. Arvin
Rasti 5, 7. Neeo Skogsberg 5, 8. Cezar
Gustafsson 5, 9. Babak Teherani Jam 5, 10.
Teodor Sjögren 5, 11. Juni Drakengren 4½,
12. Wilmer Svedberg 4½, 13. Erik
Simonsson 4½, 14. Gustaf Wisenius 4½,
15. Valdemar Mörk 4½, 16. Liam Kampe
Svanhill 4½, 17. Sebastian Johansson (fj)
4½ (66 delt.).
301 barn i Schack4an i Göteborg
Den 2 mars var det dags för årets
göteborgstävling av den riksomfattande PRoch rekryteringstävlingen Schack4an, som
riktar sig till fjärdeklasser. Drygt hundra
fjärdeklasser har fått klassbesök under
vintern med schacklektion, utdelning av
schackspel
att
träna
på
och
klubbinformation.
Nytt för i år var att tävlingen efter att ha
gått i Exercishuset, Chalmers kårhus och
Folkets Hus kongressal nu tog säte i
Flatåsskolans rymliga matsal. Den rymde
ganska exakt de 301 barn som ställde upp
Forts. på sid 3.

Ungdom (forts)
till spel och gav också göteborgsschacket
möjlighet att ordna servering i egen regi till
skillnad från Folkets Hus och Chalmers
kårhus.
Som vanligt dominerades tävlingen av de
norra kranskommunerna, men också ett antal
Manhem-skolor fanns med på banan, icke
minst från Kungälv. Den flitige Rutger
Almquist har ensam besökt över fyrtio klasser
med ett större antal nya manhemiter som
följd.
Åtta klasser gick vidare till sverigefinalen,
som spelas i ABB Arena i Västerås den 1
juni: 1. Hålta skola, Kungälv 391, 2.
Fredkullaskolan 3-4, Kungälv 374, 3.
Hällingsjö skola, Härryda 370, 4. Varekils
skola, Orust 328, 5. Kopperskolan 4B,
Stenungsund 320, 6. Kopperskolan 4A,
Stenungsund
311,
7.
Stenungsunds
Montessoriskola 291, 8. Kållekärrs skola,
Tjörn 282 (42 klasser).
Resa till Rilton
Till Rilton Cup med sidotävlingar reste en
tapper skara manhemiter under Victor
Nithanders ledning. De käcka manhemiternas
resultat var generellt goda:. Resultat, Rilton
Cup: 12. Victor Nithander 6 (av 9), 62.
Harald Berggren Torell 3½, 68. Johannes
Aira 3½ (79 delt.); Rilton Elo: 39. Gabriel
Svorono 5, 55. Sven Degerfeldt 4½, 85.
Håkan Warston 3 (103 delt.); Rilton Open: 5.
Leonardo Aira 5½ (av 7), 39. Olof Sanchez
3½, 47. Ossian Jansson 3½ (83 delt.).
Skollags-SM

Juniorkalender
Mars
20
Skollags-DM Lågst.
21
Skollags-DM Mellanst.
23
26
Skollags-DM Högst. & Gymn. samt
final Mellanst.
April
6
Knatte-DM AB,

Manhem kommer att svara för
arrangemangen av Skollags-SM: s final
helgen 27-28 april. Tävlingen kommer
att spelas på Oscar Fredriksskolan och
förhoppningsvis kommer även följden att
bli att göteborgsdeltagandet i årets
Skollags-DM, som utgör kvaltävling, blir
gott.

Khatiri, Filip Berggren, Berta Broman, Neeo
Skogsberg) 115.6 poäng, 2. "Schackpaddorna"
(Loa Strandberg, Johanna Nabbing, Alfred
Häglund, Mikail Demir, Erik Bertilson, Elin
Osbeck) 98.6 poäng, 3. "Byggare-Bob"
(Marcus Ossowicki, Love Troberg Eskola, Ida
Borelid, Oscar Nabbing, Kaan Demir, Elton
Cedergren) 95.6 poäng.

Mats Eriksson

Knatterallyt; Hisingen Open, juniorer (19941996): Ingen manhemit deltog (1 delt.);
kadetter (1997-1999): 1 Leonardo Aira 5½ (av
6), 3. Simon Andersson 3 (5 delt.); födda 2000:
1. William Karlsson, 2-4. Gabriel Winsnes och
Carl Gustafsson Wold 5, 6. Saga Drakengren 4
(även bästa flicka, 10 delt.); född 2001: 3.
Simon Torell 6, 4. Love Troberg Eskola 5, 5.
Basil al Waeli 4 (14 delt.); födda 2002: 3.
Alexander Ahlbäck 3, 5. Lycka Drakengren 3
(12 delt.); födda 2003: 3. Jacob Winsnes 4½
(10 delt.); födda 2004-: 3. Filip Vlahovic 5
(bästa 2005:a; 20 delt.).

Resultat
Nordstadsraketen, äldre (1999-): 1.
Gabriel Winsnes 7 (av 7), 2. Isak Storme,
Lundby SS 6 3. Lycka Drakengren 4, 4.
Alexander Ahlbäck 3, 5. Saga
Drakengren 2 (5 delt.); yngre (2003-): 1.
Filip Vlahovic 4, 2. Arvin Rasti 2, 3. Juni
Drakengren 0 (3 delt.) poäng.
Nordstans knattecup(2002): 1. Lycka
Drakengren, 2.Frey Blanquer, 3. Julius
Rennerman Högenberg och Alexander
Ahlbäck (5 delt.).
Vinterlovsschacket; spelgrupper, födda
2000-02: 1. Love Troberg Eskola
12½/14, 2. Lycka Drakengren 5½, 3.
Gabriel Winsnes 4 (6 delt.); födda (200005):
1.
Marcus
Ossowicki,
Annedalsskolan 10½/12, 2. Arvin Rasti
9, 3. Alfred Häglund, Annedalsskolan
4(8 delt.); födda 2002-06: 1. Mikail
Demir 15½/16, 2. Kaan Demir 13, 3.
Erik Bertilson, Oscar Fredriksskolan 11½
(11 delt.); Resultat lagtävlingen 13
februari; "Ingen särskild" (Gabriel
Winsnes, Marcus Öjebrink, Arshya
6
7
13
14

Junior-DM snabbschack
Mellanstadieträning
Talangjakten riksfinal
Schackmyran, Schack4anmästaren
20
Schackåttan
27-28 Skollags-SM i Göteborg,
Vårdraget
Maj
3
Mellanstadieträning

Tack vare vårt goda deltagande tog vi en klar
seger i tävlingen om bästa klubb. Örgryte SK
tog 24½ som trea, tvåa kom Noleredsskolans
SK med 43, men gamla fina Manhem gick till
topps med 82½!
Kung Bores drabbning, juniorer: 2. Simon
Andersson 0 (av 2); 2 delt.); födda 2000: 1.
Gabriel Winsnes 5 (av 7), 3. Carl Gustafsson
Wold 4, 5. Saga Drakengren 4 (6 delt.); födda
2001: 2. Love Troberg Eskola 5, 4. Andrej
Kampe Svanhill 5 (10 delt.); födda 2002: 5.
Lycka Drakengren 3 (9 delt.); födda 2003: 5.
Jacob Winsnes 4 (11 delt.); födda 2004-: 3.
Filip Vlahovic 5 (18 delt.).
10-12
14
16
18-19
Juni
1
15-18
Juli
6-14

Göteborg Cup
Äldre-Yngre-matchen
Junioravslutning
Kadettallsvenskans kval
Schack4an riksfinal
SSF:s lägervecka
Schack-SM

Resultatbörs Seniorer
Malmö Open: 30. Robin Johansson 4½ (av
7), 55. Jessica Bengtsson 4, 87. Sören
Svensson 3,95. Gabriel Svorono 3 (142
delt.).
MSF Open: 9. Jan Lindberg 5, 20. William
Karlsson 4 ( 64 delt.).
Skinkblixten: A-final: 1. Jan Möller, 2.
Rickard Dave, 3. Harald Berggren Torell, 4.
Patrik Abrahamsson; B-final: 1. Bertil
Ekstrand, 2. Roland Häll (13 delt.).
Rilton Cup: 12. Victor Nithander 6 (av 9),
62. Harald Berggren Torell 3½, 68.
Johannes Aira 3½ (79 delt.); Rilton Elo: 39.
Gabriel Svorono 5, 55. Sven Degerfeldt 4½,
85. Håkan Warston 3 (103 delt.); Rilton

Open: 5. Leonardo Aira 5½ (av 7), 39.
Olof Sanchez 3½, 47. Ossian Jansson 3½
(83 delt.).
Karlstad Open: 17. Johan Björkeroth 4½
(av 7), 20. Per Green 4, 58. Svante
Norlander 2½, 68. Aste Olindersson 1½
(71 delt.).
Nordstandagarnas veteranblixt: 1. Åke
Ekener, Göteborgs SV 11½ (av 13), 2.
Bertil Westergren, SK Kamraterna 11, 3.
Göran Andersson 10, 4. Sören Svensson 9,
5. Gunnar Johansson, Lundby SS 8, 6.
Johan Lönnroth 7½, 8.Ingvar Gummesson,
SK Kamraterna 7, 9. Rune Torstensson,
SK Kamraterna 5½, 10. Lars Andersson,

SK Kamraterna 4, 11. Halid Cukur, SK
Proletären 3½, 12. Stanley Kassell 3, 13. Ilija
Nikolic, SK Proletären 3, 14. Björn Johansson,
Kålltorps SS 1 (14 delt.).
Resultat Trettondagsblixten: 1. Kasib al Waeli
6½ (av 7), 2. Patrik Abrahamsson 6, 3. Looay
al Waeli 5, 4. Per-Olof Rehnquist 4, 5. Basil al
Waeli 3, 6. Saga Drakengren 2, Charlotte
Drakengren 1, 8. Adrian Marengo, klubblös (8
delt.).
Hisingen Open: 9. Joel Åkesson 4½ (av 7), 12.
Per Green 4½, 18. Dariush Kenani 4, 21.
Johan Lönnroh 4, 24. Vincent Andréasson 3½,
26. Anders Svensson 3½, 27. Johan
Forts på sid. 4

Resultatbörs Seniorer (forts)
Lennartsson och Bo-Göran Mellbin 3½, 30.
Rasmus Kindberg 3, 33. Jan Lindberg 3 (48
delt.).
Lag-DM; klass I: SS Manhem 10/36½
(distriktsmästare), Örgryte SK 8/28½, SS
Manhem 2 6/17½, SS Manhem 3 3/16,
Lundby SS 3/14, SS Manhem 4 0/7½ (nedfl.).
klass II: SS Manhem 5 - SK Kamraterna 2
3½-4½, Kålltorps SS - SK Kamraterna 4 - 4.
Slutställning: SK Kamraterna 2 4/12, SK
Kamraterna 3/12½, Kålltorps SS 3/11½, SS
Manhem 5 2/12. klass III: Länsmansgårdens

SS - SS Manhem 6, SK Kamraterna 3 - SS
Manhem 7 2½-2½. Länsmansgården blev
slutsegrare på 6/11½ före Sjuan på 3/7,
Sexan på 2/8 och Kamraterna 3 på 1/3½.
Krokodil Cup: 1. Rickard Dave, 2. Love
Troberg Eskola.
Ebbe Cup 27: 1. Harald Berggren Torell 4½
(av 5), 2. Lars Hägglund, Borås-Fristads SK
4, 3. Gabriel Svorono 4, 4. Julian Johnsson,
SK Kamraterna 3½, 5. Håkan Knutsson,
Uddebo SK 3½, 6. Kristian Aaltonen, SK

Lag-DM

Vårmästerskapen

I förra årets lag-DM fick Manhem se sig
besegrade och Örgryte slutade som
distriktsmästare.

Vårmästerskapen är nu i full gång med 60
startande varav 32 i öppna gruppen och 28 i
lilla gruppen. Efter fem ronder i den Öppna
Gruppen så står Rasmus Kindbergs namn i
ensamt majestät med 4 poäng högst upp i
den haltande tabellen. Rasmus jagas av
duon Fredrik Bjerkne och Martin Oxelqvist
på 3½ p. Martin har ett parti som inte är
färdigspelat. I vassen lurar dessutom Jonas
Bengtsson på 3 poäng och 2 partier som inte
är färdigspelade.

Under årets Lag-DM kunde vi se en
Manhem-dominerad tabell med hela 4 lag
från Manhem samt Örgryte och Lundby.
Både Manhem 1 och Örgryte hade enbart
vinster då de möttes i sista ronden och
denna gången drog Manhem det längsta
strået. Manhem 1 kunde gå igenom hela
tävlingen och endast tappa 3½ poäng av 40
vilket är imponerande.

I Lilla Gruppen så toppas tabellen av
kvartetten Rickard Jern, Adam Olsson, Isak
Ungerfält och Michael Sheingold där
samtliga har 4p. Adam har dock ett parti
som inte är färdigspelat.

Manhem 2 och 3 klarar sig kvar i klass 1
medan Manhem 4 får återgå till klass 2. Vi
får därmed endast se 3 Manhemlag i klass
1 nästa år.

Alla spelare med hängpartier uppmanas att
spela färdigt dessa i god tid innan den sista
ronden, som spelas den 24 april.

Kamraterna 3, 7. Börje Persson, Borås-Fristads
SK 3, 8. Per-Olov Sandgren, SA Fenix 3, 9.
Aste Olindersson 2½, 10. Bo-Göran Mellbin
2½, 11. Jan Lindberg 2½, 12. Markus Freed
2½, 13. Svante Norlander 2½, 14. Robert Jörn
2½, 15. Klas Lindell, Helsingborgs SS 2½, 16.
Anders Svensson 2½, 17. Claes Fransson 2½,
18. Edvin Hägg 2, 19. Marco Limeta, Örgryte
SK 2, 20. Fredrik Bjerkne 1½, 21. Stanley
Kassell 1, 22. Håkan Eriksson, Göteborgs SS 1,
23. Joel Paulin Hugo, IFK Hindås 0 poäng (23
delt.).

En kväll om Tata Steel
Chess Tournament 2013
Den 6 februari så höll Håkan Warston ett
föredrag om den berömda turneringen i Wijk
aan Zee. Håkan berättade dels om
turneringens 75 år långa historia, dels om
intrycken från det besök han gjorde under
årets upplaga av turneringen tillsammans med
Schackakademien och stormästaren Pontus
Carlson.
Vi fick höra en del om svenska spelares
insatser i turneringen under årens lopp samt
en del om årets upplaga med stora delar av
världseliten, i form av Magnus Carlsen,
världsmästaren Viswanathan Anand och
Levon Aronian, på plats. Håkan berättade
även om hur turneringen arrangeras och vad
vi i Manhem kan lära oss av en världens
äldsta och bästa världsturneringar.

Allsvenskan 2012/2013 avslutad
Den 10 mars avslutades årets allsvenska serie
med tillhörande Göteborgsserie. Ettan spelade
vid Elitseriens slutsammandrag i Västerås
men övriga lag spelade hemma i Göteborg,
eller åtminstone i regionen. De sjutton lagen
nedanför Elitserien samlade ihop sju vinster,
en oavgjord, sex förluster, två lag i ett derby
och ett lag med frirond.
I division I Västra reste Tvåan på bortamatch
mot tabelljumbon Mölndal och återvände hem
med goda 1½–6½. Trean spelade samtidigt
borta mot gamla storlaget Skara och förlorade
med klara siffrorna 6 – 2. Detta innebär att
Trean förlorade den serieledning man burit
med sig serien igenom och att Tvåan kunde
slinka förbi i säsongens slutskede. För Tvåan
medförde
detta
avancemang
till
superettankval att spela följande helg och för
Trean en slutlig tredjeplats, efter en grandiost
genomförd serie.
I division IV:6 hade Fyran efter en svängig
serie fortfarande inte klarat kontraktet, men
när det gällde i slutronden tog sig laget
samman och kunde hemmabesegra Harplinge
med eftertryckliga 6 – 2 med en slutlig
femteplats som resultat. Femman hade
chansen till uppflyttning i den mycket jämna

II:5 och kunde också på bortaplan vinna över
Tvåstadsalliansen med 2 – 6. Eftersom
huvudkonkurrenterna också vann blev följden
tredje plats med en svag doft av uppflyttning.
I division III:7 spelade Sexan hemma mot SF
Sindjelic och vann med knappa 4½-3½. Man
kan konstatera att seriefinalen var mötet med
Halmstad i näst sista ronden som förlorades.
Eftersom Halmstad inte gjorde något misstag
i slutronden blev facit av årets spel andra plats
för Sexan på 8 poäng av tio. I samma serie
avslutade Nian med frirond och sjätte plats
bland de sex lagen. Inget lag flyttas ned.
I grupp III:6 spelade Sjuan borta mot
Götaverken och förlorade med 6 – 2. Därmed
gick laget i mål på sista plats och inför nästa
år är nedflyttning vårt bittra facit. Åttan
spelade
också
borta,
mot
Östra
Skaraborgsalliansen 2, och förlorade också
med 2 – 6. För Åttan bar serien med sig en
slutlig femteplats och därmed förnyat
kontrakt.
Göteborgsseriens division IV bjöd
toner i slutackordet. Tian avslutade
bortaslå Kamraterna 4 med 1½-3½
samtidigt Elvan spelade oavgjort,

muntra
med att
och när
2½-2½,

mot Solrosen, blev epilogen så lyckad att våra
lag vann dubbelt och båda flyttas upp till
division III. Samtidigt förlorade Tolvan borta
mot Lundby 2 med 4 – 0 och flyttas ned.
Tolvans lagenhet kapsejsade under säsongens
gång och fick nykomponeras inför
slutronderna och kan säkert återkomma till
hösten med friska krafter.
I division V stod en seriefinal mellan Tretton
och Lundby 3. Hisingspojkarna vann med 1 –
3 och tog därmed hem spelet. Samtidigt vann
Fjorton borta mot Proletären 2 med 1½-3½,
medan Femton reste till Hindås för en förlust
med 1 – 3. För Tretton och Fjorton innebär
detta oförändrad serietillhörighet, medan
Femton får tag steget ned för att samla ny
kraft nästa säsong.
I den manhemdominerade divison VI möttes
Sexton och Sjutton i ett derby, som slöt 4 – 0
för de förstnämnda. Samtidigt bortavann
Aderton mot Kålltorp 3, det enda ickeManhemlaget i denna fyralagsserie. Sexton
vinner och tar steget upp och ingen flyttas
förstås ned.
Mats Eriksson

