God Manhem
”Anand och jag spelade remi i de åtta
första partierna i vår VM-match 1995. Men
sedan blev det livat värre! Fyra av de nästa
fem partierna slutade med vinst och
matchen var avgjord!”

Kasparov tröstar alla åskådare till
VM-matchen i Chennai efter två
inledande händelselösa remier!
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Manhem Open

Ernst Åhmans Minne

Under Allhelgonahelgen spelades vår
traditionella elitturnering för juniorer upp till
15 år - Manhem Open. Det var trettiotredje
årets som tävlingen gick av stapeln. Som
regel samlar den en försvarlig del av landets
bästa i de aktuella åldrarna och även årets
upplaga höll god klass. För Manhems del
fanns tre man på plats i startfältet, i samtliga
fall med goda insatser som följd: Basil al
Waeli, Gabriel Winsnes och Leonardo Aira
överpresterade rejält, vilket kommer att
avspeglas på nästa ratinglista.

Årets upplaga av Ernst Åhmans Minne gick
av stapeln redan helgen den 19-20 oktober,
alltså inte under Allhelgonahelgen som
tidigare år varit fallet. Anledningen var
lokalbrist; Manhem Open går av stapeln
under denna helg och då klubben inte längre
förfogar över lokalen på Vegagatan 16 så fick
Ernst Åhman snällt byta helg. 15 tappra
spelare kom till start och startfältet toppades
av vår egen Joel Åkesson, 2345, tillsammans
med Sven Svensson, 2281, från BoråsFristads SK.

Toppstriden fick en dramatisk uppgörelse och
kom att avgöras på särskiljning. Vinnare blev
danske gästen Bjarke Hautop Kristensen före
tvenne starka skåningar och en rockadare.

Joel inledde stillsamt med remi mot Lars
Bergström och lade sedan in en högre växel
och tog sex raka segrar, inklusive en mot
andrerankade Sven Svensson. Slutresultatet
blev 6½ poäng och en överlägsen seger i
turneringen. Svensson, å sin sida, startade
med två vinster för att sedan remisera mot
tredjerankade Jesus Cebada, 2064, och
fjärderankade
Kaj
Andersson,
2024.
Svensson samlade till slut in 5 poäng vilket
räckte till en slutlig andra plats. Trea kom
nämnde Kaj Andersson på 4½ poäng. Fjärde
plats, med samma antal poäng som Kaj, d.v.s.
4½,
erövrades
av
tävlingens
stora
överraskning. En 13 år ung gentleman vid
namn Gabriel Winsnes, son till den inte helt
okände Rikard Winsnes. Gabriel var näst
lägst rankad i tävlingen, men äpplen brukar
inte falla långt från trädet brukar man ju säga!
En fantastiskt fin insats av unge Gabriel!

Resultat: 1. Bjarke Hautop Kristensen,
Danmark 5 (av 6), 2. Martin Jogstad, Eslövs
SK 5, 3. Felix Tuomainen, SK Rockaden,
Sthlm 5, 4. Joakim Mörling, Limhamns SK 4,
5. Anton Darnell, Stockholms SS 4, 6. Milton
Pantzar, Täby SK 4, 7. Edvin Hoac,
Stockholms SS 4, 8. Klemens Ng, Örgryte
SK 4, 9. Basil al Waeli, SS Manhem 3½, 10.
Lisa Fredholm, Stockholms SS 3½, 11.
Leonardo Aira, SS Manhem 3½, 12. Gabriel
Winsnes, SS Manhem 3, 13. Karl Ekberg,
Limhamns SK 3, 14. Jedrzej Szumniak,
Lunds ASK 2½, 15. Martins Vavere, Lettland
1, 16. Signe Jansone, Lettland 1 (16 delt.).
Ratingpris erövrades av Basil al Waeli.
Mats Eriksson

Januari bjuder på två klassiker,
Lag-DM och Krokodil Cup!
Lag-DM klass I/II startar 13/1 och
klass III startar 16/1.
Krokodil Cup startar 14/1.
Håll utkik efter mer information på
Manhems hemsida och i din mailbox!

Resultat: 1. J. Åkesson 6½/7. 2. S. Svensson
5, 3. K. Andersson 4½, 4. G. Winsnes 4½, 5.
L. Bergström 4, 6. L. Hägglund 4, 7. R.
Torstensson, 8. A. Svensson 4, 9. C.
Rechtenwald 3½, 10. L. Aira 3½, 11. J.
Cebada 2½, 12. T. Safdari 2½, 13. D.
Arvidsson 2, 14. N. Hultgren 2, 15. B-G
Mellbin 1½, (15 delt.)
Håkan Warston

Full fart i årets klubbmästerskap
I slutet av september så drog traditionsenligt
årets klubbmästerskap i gång. I årets upplaga
kom 80 deltagare till start i de sex grupperna.
I skrivande stund så har sex ronder avverkats
och i KM-gruppen så leder Harald Berggren
Torell på 5 poäng, en poäng före Jonas
Bengtsson. Jonas har dock bara spelat fyra
partier så här drar det ihop sig till en
spännande avslutning.
I kandidatgruppen så leder Tomas Kron på
3½ poäng före en triad av jagande spelare, i
form av Markus Freed, Aditya Subramanian

och Rasmus Kindberg, på tre poäng.
Den Öppna gruppen leds av Jan Lindberg och
Trym Berglund på 4½ poäng. I den Lilla
gruppen leder Filippo Valguarnera på 5
poäng. I den Öppna onsdagsgruppen så står,
den som vanligt dubblerande Markus Freed
högst upp med 4 poäng. Slutligen i den Lilla
onsdagsgruppen så är det Alexander
Scabuzzo och Isak Ungerfält som har samlat
ihop flest poäng så här långt. Båda har 4½
poäng.
Håkan Warston

Kalender
November
12
KM rond 7
13
KM onsdagsgrupper rond 7
14
Klubbkväll, KM Hängrond
17
Allsvenskan rond 2
19
KM rond 8
20
KM onsdagsgrupper rond 8
21
Klubbkväll, KM Hängrond
22-24 Superettan sammandrag rond 1-3

26
KM Hängrond
27
KM Hängrond
28
Klubbkväll, KM Hängrond
December
3
KM rond 9
4
KM onsdagsgrupper rond 9
5
Klubbkväll, KM Hängrond 9
8
Allsvenskan rond 3
10
Lussefest
Januari
2-5 Prel. Manhems Nordstadsdagar
13
Lag-DM klass I/II rond 1
14
Krokodil Cup I
16
Lag-DM klass III rond 1
Ny i Schacket 1
18-19 Superettan rond 4-5
19
Allsvenskan rond 4
20
Lag-DM klass I/II rond 2
21
Krokodil Cup 2
23
Lag-DM klass III rond 2
Ny i Schacket 2
27
Lag-DM klass I/II rond 3
28
Krokodil Cup 3
30
Lag-DM klass III rond 3
Ny i Schacket 3

Lussefest
SS Manhem bjuder in till
lussefest med
jultallrik, prisutdelning och
schacklig gemenskap i
klubblokalen
tisdagen den 10 december
2013 kl. 19.00

Ordföranden har ordet
År 1972 spelades historiens kanske mest
uppmärksammade
VM-match,
den
mellan världsmästaren Boris Spasskij och
utmanaren Bobby Fischer. Öst stod mot
väst och diverse pikanta händelser
kryddade anrättningen, huvudsakligen
genom Fischers beteende. Tidningarna
flödade över av nyheter och reportage
från matchen och frågorna var många och
kretsade inte bara kring vad som hände
vid brädet. Vid den tiden lockades många
– inte minst jag själv - till det
organiserade schacket. Klubblokalerna
var fulla av schackhungriga ungdomar
och många kom att bli kvar också efter
den inledande förälskelsen.
I dagarna har Viswanathan Anand ånyo
äntrat ringen för att försvara sin VM-titel
och det inte mot vem som helst: för första
gången någonsin är en nordbo med i ett
så fint sammanhang och experterna
tillmäter utmanaren Magnus Carlsen icke
oävna chanser att dra det längsta strået.
Carlsen spelade med i Manhems Pelaro
IM-schweizer 2002 vid 11 års ålder (Elo:
2163) och även om det var tydligt att han
var bra var det nog få som förutsåg den
följande utvecklingen…
Är en liknande Fischer-effekt möjlig

denna gång? Mycket makt ligger i
medias händer och skall jag vara helt
ärlig vågar jag inte riktigt lita på dess
hjälp. För tidningarna är ”agendasättande
journalistik” dagens lösen och redaktörer
ser med skräck på sina fallande
upplagesiffror. Det är inte troligt att
schack kommer att ses som någon hjälp
av tidningarna i något av dessa fall.
I Nafset 68 berörde jag schackspelarnas
inställning till sin sport som jag uppfattar
den och jag tror inte att ett massivt
läsartryck – hur välkommet det än vore kommer att driva fram ökad publicitet
kring VM-matchen ens om det går som
de flesta på våra breddgrader hoppas, att
Carlsen vinner och blir Nordens förste
schackvärldsmästare.
Däremot följer många nyheter via
Internet. Schack är som gjort för det
mediet och det är troligt att en del tar sig
ur schackets medieskugga vad gäller
tryckta media den vägen. Kan Manhem
dra nytta av den pågående VM-matchen
för ökad medlemstillströmning? För
svaret på den frågan vänder jag mig till
dig, käre Nafs-läsare. Idéer och uppslag
är varmt välkomna!

Du har väl betalat
medlemsavgiften!
Vid klubbens årsmöte den 17 september
beslöts om oförändrad medlemsavgift
för det kommande året.
Medlemsavgifterna är:
- seniorer 1994 och äldre: 500 kr
- seniorer: introduktionsmedlemskap: 350 kr
- studerande ungdomar 1988-1994: 250 kr
- juniorer 1995-, i träningsgrupp: 300 kr
- juniorer 1995-, 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!

Mats Eriksson

Ungdom
Fina insatser av Manhems ungdomar
vid Skol-SM i Bromma
Bromma var valplatsen för årets Skol-SM, en
tävling som tappat en del i kvantitet sedan
höjdpunkten runt 1980, då mer än 900 spelare
samlades. Denna gång stannade deltagandet
vid dryga 400, vilket nog speglar svenskt
schack ganska väl. Sista skriket i svenskt
ungdomsschack
är
de
s.k.
skolschacksklubbarna, som bildats land och
rike kring med ganska stor framgång, men
dessa visar ännu inga tydligare spår i
tävlingsdeltagandet.
Manhem fanns på plats med en trupp, vägledd
av undertecknad och den icke oävne Rikard
Winsnes, och kunde inregistrera den bästa
insatsen på ett flertal år med sju placeringar
bland de tio främsta i respektive klass och med
Harald Berggren Torells brons i äldsta klassen
som toppnotering. Harald tar i och med detta
farväl av sin juniorbana, som varat i många år
och som bjudit på en stabil utveckling och allt
högre spelstyrka med stigande ålder.
Ett glädjeämne var vår grupp 2005:or, som
hela tiden hängde med i toppen och som
slutförde tävlingen med tre man bland de sju
främsta! Dessa gossar har redan visat
framfötterna på hemmaplan och visade nu att
spelstyrkan räcker också på riksnivå. Vår näst
bästa årsklass är 2001, där tre man slutade
bland de tretton första och här känner nog den
insatte seniorspelaren i klubben igen vissa

namn.

Lindholm.

I Skol-SM:s mellanåldrar presterade både
Leonardo Aira och Gabriel Winsnes tecken på
en ökad spelstyrka och lönades för detta med
sina bästa placeringar hittills.

Torslaget, födda 2001: 2. Love Troberg
Eskola 6 (av 7; 10 delt.); födda 2002: Ingen
manhemit deltog (8 delt.); födda 2003: 6.
Oscar Nabbing 2½ (8 delt.); födda 2004: 6.
Edvin Ganic 4½ (19 delt.); födda 2005-: 1.
Arvin Rasti 5½, 2. Gustav Lindholm 5 (16
delt.).

Resultat, Klass A (1993-96): 3. Harald
Berggren Torell 5½ (av 8), 12. Jessica
Bengtsson 4½, 21. Louise Segerfelt 3 (26
delt.); Klass B (1997-98): Ingen manhemit
deltog (40 delt.); Klass C (1999): 6. Leonardo
Aira 5 (32 delt.); Klass D (2000): 7. Gabriel
Winsnes 5½, 36. Johanna Nabbing 2½, 38.
Marcus Ossowicki 2½ (41 delt.); Klass E
(2001): 7. Basil al Waeli 5½, 11. Love
Troberg Eskola 5, 13. Simon Torell 5, 25.
Linus
Gisselgård
4½,
33.
Keivan
Mohsenvand 4 (59 delt.); Klass F (2002):
Ingen manhemit deltog (40 delt.); Klass G
(2003): 39. Oscar Nabbing 5 (av 11; 63 delt.);
Klass H (2004): Ingen manhemit deltog (50
delt.); Klass I (2005-): 4. Filip Vlahovic 7½,
5. Gustav Lindholm 7½, 7. Arvin Rasti 7 (60
delt.).
Knatterallyt
Söndagen 29/10 avgjordes säsongens första
rallytävling, Torslaget i regi av Nolereds SK i
Torslanda. 61 barn fanns på plats, däribland 9
manhemiter.
Främsta
manheminsatser
skördades i 2001 med Love Troberg Eskola
som tvåa och i 2005, där vi fick en
dubbelseger genom Arvin Rasti och Gustav

Säsongens andra rallytävling, Hindåsrockaden, gick av stapeln i söndagen 20/10.
53 barn ställde upp till spel med en bred
spridning bland de deltagande klubbarna. 8
manhemiter fanns på plats, samtliga i
lågstadiegruppen.
Hindåsrockaden,
födda
2001:
Ingen
manhemit deltog (10 delt.); födda 2002: Ingen
manhemit deltog (8 delt.); födda 2003: Ingen
manhemit deltog (8 delt.); födda 2004: 6.
Edvin Ganic 4½ (19 delt.); födda 2005-: 1.
Arvin Rasti 5½, 2. Gustav Lindholm 5 (16
delt.).
Skolschack
En skolschacksklubb har bildats vid
Krokslättsskolan i Mölndal. Framtiden får
visa om någon återbäring av insatsen kan bli
följden för Manhems del.
Juniorklubbmästerskapen
Hösten innebär traditionsenligt spel av
klubbmästerskapen för juniorer i Manhem och

forts. på sid 3.

Ungdom (forts)
mästare har korats i de tre åldersgrupperna.

Lindholm 1 (8 delt.).

I Äldre Junior-KM (upp till 18 år) vann nye
manhemiten (inflyttad från Lunds ASK) Aditya
Subramanian efter förlust av blott en halva i ett
mindre startfält: 1. Aditya Subramanian 3½ (av
4), 2. Gabriel Svorono 2½, 3. Rayan Golkar 0 (3
delt.).

Manhems klubbmästerskap för knattar (upp
till 10 år) genomfördes under lördagen. I
skrivande stund har klubben några
ungdomar av god klass i åldersgruppen
2005, vilket borgade för en tävling av bra
klass. Till ny klubbmästare korades unge
Gustav Lindholm med vinst i samtliga sju
partier.

Klubbmästerskapet för yngre juniorer (upp till
13 år) spelades med entimmespartier. En tävling
med stark topp gav en spännande toppstrid men
också ett utvecklande speltillfälle för våra unga
talanger, som fick en första duvning i
protokollspartiers ädla konst. Ratingfavoriten
Love Troberg Eskola drog till sist längsta strået
och blev ny klubbmästare med knapp marginal.
Resultat: 1. Love Troberg Eskola 6½ (av 7), 2.
Basil al Waeli 6, 3. Gabriel Winsnes 5½, 4.
Marcus Ossowicki 3, 5. Lycka Drakengren 3, 6.
Arvin Rasti 2, 7. Filip Vlahovic 1, 8. Gustav

Knatte-KM (upp till 10 år): 1. Gustav
Lindholm 7 (av 7), 2. Arvin Rasti 6, 3. Filip
Vlahovic 5, 4. Babak Teherani Jam 4, 5.
Jack Gardiner 4, 6. Juni Drakengren 3½, 7.
Edvin Ganic 3½, 8. Oscar Nabbing 3, 9.
Mikael Trujillo 3, 10. Thi Johansson 3, 11.
Gabriel Hjelmqvist 3, 12. Max Larsson 2,
13. Albin Ganic 2 (13 delt.).
Mats Eriksson

Juniorkalender
November
11
Junior-DM rond 2
18
Junior-DM rond 3
23
Rallyt 3: Västkustspelen
25
Junior-DM rond 4
29-1/12 Juniorallsvenskan div. I
30-1/12 Juniorallsvenskan div. II
December
1
Mellanstadieträning 3
2
Junior-DM rond 5
7
Rallyt 4: Örgrytedraget
9
Junior-DM rond 6
12
Junioravslutning
Januari
11
Rallyt 5: Hisingen Open
12
Mellanstadieträning 4
24-26 Flick-SM i Falkenberg

Köp Manhems klassiska tröjor!

• Nu finns åter de klassiska Manhemtröjorna till försäljning!
• Du får köpa vår Piké-tröja för: 269 kr / st inkl. moms.
• Den klassiska krokodiltröjan kan köpas för: 139 kr/ st inkl. moms
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 75 kr respektive 95 kr.

6 förpackningar 5 kr rabatt per förpackning

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

