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”För varje komplext problem på
schackbrädet så finns det ett svar som är
klart, enkelt och helt fel!”
Den
ryske
schacktränaren
och
stjärnförfattaren
Mark
Dvoretskij
uppmanar sina läsare att vara noggranna
då de analyserar ställningen vid brädet!
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Manhems Schackvecka: Rozentalis och Tiger segrade i GMturneringen. Hultin gjorde succé i IM-turneringen.
2013 års upplaga av Manhems Schackvecka
gick av stapeln 10-16 augusti. I år
arrangerades två elitturneringar, en GM- och
en IM-turnering.
I GM-turneringen såg vi dels de tre
stormästarna Eduardas Rozentalis, Emanuel
Berg och Tiger Hillarp Persson i kamp med
en uppsättning starka IM. Internationella
mästare i turneringen var svenskarna Erik
Blomqvist, Daniel Semcesen, Axel Smith och
vår egen Victor Nithander. Det utländska
inslaget bestod av IM Torstein Bae från
Norge, IM John-Paul Wallace från Australien
och IM Jasmin Bejtovic, spelande för
Bosnien-Hercegovina men boende i Sverige.
Inte helt oväntat kom de tre stormästarna att
dominera tävlingen redan från start. Emanuel
Berg ledde tävlingen inledningsvis men i
fjärde ronden kom Tiger Hillarp Persson i fatt
och efter det så släppte han aldrig första
platsen. Spänningen kulminerade inför sista
ronden då alla tre GM delade ledningen på 5½
poäng och alla hade varsin IM på programmet
i sista ronden. Ingen tvivlade på att alla tre
skulle spela på vinst. Tiger och Rozentalis
spelade båda vit. För motståndet stod Bae
respektive Nithander. Båda GM gick segrande
ur dessa bataljer. Berg å sin sida spelade svart
mot Wallace. Efter ett långt och hårt parti fick
Berg gå med på remi efter idoga vinstförsök.
Turneringen slutade därför med att Eduardas
Rozentalis och Tiger Hillarp Persson delade
segern på 6½ poäng med Emanuel Berg på
tredje plats med 6 poäng. Fjärde platsen
belades av Erik Blomquist och femma kom
Daniel Semcesen. Båda slutade på 5 poäng.
Vår egen Victor hamnade till slut på en
sjätteplats med 4 poäng. Övriga resultat
återfinns i resultatbörsen på sidan 4.

Johan skulle egentligen ha spelat GMturneringen, men pga. att tävlingsledningen,
d.v.s. undertecknad, glömde av Johans
anmälan så blev det så att han istället spelade
IM-turneringen. För Haralds del så var det
premiär i våra titelturneringar. Förra året
spelade han i Schackveckans Elo-turnering
och segrade överlägset. Det skulle bli
spännande att se hur han skulle klara sig mot
det betydligt tuffare motståndet i en IMturnering. Startfältet utgjordes, utöver av
manhemiterna, av internationella mästare
Patrick Zelbel från Tyskland, Jens-Ove Fries
Nielsen från Danmark och Ari Ziegler
spelande
för
Örgryte
SK.
Dessa
kompletterades av urstarke FM Jonathan
Westerberg från Team Viking i Stockholm,
FM Linus Johansson från Limhamns SK,
danske FM Jacob Carstensen, Rahul Kumar
från Indien men spelande för Örgryte och
Tom Rydström från Växjö SK.
Hultin tog omedelbart kommandot i
turneringen genom att inleda med fyra raka
segrar. Det var segrar mot tre av de högst
rankade spelarna i turneringen; Zelbel,
Carstensen samt Westerberg. Efter det så
spelade han remi mot Harald och förlorade
mot Fries Nielsen. Han tog sedan revansch
genom att vinna mot Johansson och säkrade
sedan turneringsvinsten och sin tredje IMinteckning med två avslutande remier. Han
segrade i ensamt majestät på 6½ poäng. Johan
har nu precis som Joel Åkesson tre IMnormer och båda behöver höja sitt Elo till
2400 för att få IM-titeln.
Tvåa i turneringen kom Fries Nielsen på 6
poäng före Zelbel, även han på 6 poäng.
Harald slutade på tionde plats med 2 poäng.
Övriga resultat återfinns på sidan 4.

I IM-turneringen var Manhem representerat
av Johan Hultin och Harald Berggren Torell.

Håkan Warston

Manhem tvåa i Svenska Cupen

Kalender
September
16
Klubbdomarkurs
17
SS Manhems årsmöte
19
Ny i Schacket 3
24
KM rond 1
25
KM onsdagsgrupper rond 1
26
Klubbkväll, KM Hängrond
Ny i Schacket 4

Oktober
1
KM rond 2
2
KM onsdagsgrupper rond 2
3
Klubbkväll, KM Hängrond
Ny i Schacket 5
8
KM rond 3
9
KM onsdagsgrupper rond 3
10
Klubbkväll, KM Hängrond
Ny i Schacket 6
15
KM rond 4
16
KM onsdagsgrupper rond 4
17
Klubbkväll, KM Hängrond
19-20 Ernst Åhmans Minnesturnering
22
KM rond 5
23
KM onsdagsgrupper rond 5
24
Klubbkväll, KM Hängrond
27
Allsvenskan rond 1
29
KM Hängrond
30
KM Hängrond
31
KM Hängrond

November
1
Åskbollen
5
KM rond 6
6
KM onsdaggrupper rond 6
7
Klubbkväll, KM Hängrond

SS Manhem

Andra upplagan av den återuppväckta
Svenska Cupen gick av stapeln helgen 6-8
september i Linköping. Tävlingen är en
handikappturnering
där
skillnaden
i
snittranking avgör hur många poäng det
vinnande laget måste ta för att segra i en
match. Detta medför att även relativt
lågrankade lag har en chans mot lag med
elitspelare. Tävlingen blir på detta sätt både
spännande och svårförutsägbar.

Torell, Johannes Aira, Gabriel Svorono och
Leonardo Aira, lyckades med den finfina
bedriften att komma tvåa i tävlingen! Segrade
gjorde SK Team Viking.

Manhems lag, bestående av Harald Berggren

Håkan Warston

Harald gjorde en lysande insats och tog 5½ av
7 i stenhårt motstånd. Bland annat så
besegrades Per Vernersson, Eksjö SK, 2406,
Erik Blomqvist, SK Rockaden, 2582, samt
Anton Frisk Kockum, Örgryte SK, 2410.

påminner sina medlemmar om

Årsmötet

i klubblokalen på
Vegagatan 20
Tid: Tisdagen 17 september
2013, kl. 19.00

Väl mött önskar
SS Manhems styrelse!

Ordföranden har ordet
Ett nytt påfund inom svenskt schack är de
s.k. skolschacksklubbarna, som det är tänkt
skall samla barn till verksamhet vid den
egna skolan, ofta under ledning av
pedagoger eller fritidsledare. Ett begrepp
knutet till detta är att man kan bilda en
”ekonomilös” klubb, där riksförbundet står
för alla registreringsavgifter och där
klubben slipper hanteringen av ekonomi, allt
för att göra arbetet så enkelt som möjligt.
Självklart är inte bara fördelar förknippade
med en slik modell: till exempel uppstår för
den
ambitiöse
och
framgångsrike
skolschacksklubbsledaren förr eller senare
ett behov av pengar. Då ligger det nära till
hands att ombilda klubben till en ”riktig”
schackklubb.
Just detta kunde vi se ett exempel på nyligen
där klubben ordnade årsmöte och skrev
protokoll och grejade. Dess värre fäste man
på pränt att ombildningen skulle ske till en
ekonomisk förening, vilket som den i
föreningsformalia insatte väl vet är en
förening med syfte att gynna medlemmarna
ekonomiskt genom ekonomisk verksamhet
som medlemmarna deltar i.
Föga förvånande var detta en skrivning som
diskvalificerade
föreningen
x
från
kommunala bidrag, där ett bärande element
är att verksamheten är ideell, d.v.s. bärs av
ett ädelt och ekonomiskt oegennyttigt syfte.
Historien fick dock ett lyckligt slut efter att

klubbledningen mycket snabbt ordnat ett
nytt möte och nya handlingar…
Det går ju att raljera över denna dråpliga
episod, men det är inte mitt syfte. Däremot
visar det att vi lever i en tid av avtagande
kunskap och förståelse för vad det innebär
att driva en ideell förening.
Den 17 september håller Manhem årsmöte
för sina medlemmar (kallelse i Nafset 73
och påminnelse på annan plats i detta
nummer) och därmed görs avstampet för
nästa verksamhetsår från 1 september till
31 augusti 2014. Den avgående styrelsen
redovisar klubbens verksamhet, dels
ekonomiskt i form av ett bokslut, dels
verksamhetsmässigt i form av en
verksamhetsberättelse. Förhoppningsvis
gillar, eller åtminstone godkänner, då
medlemmarna styrelsens fögderi och
beviljar ansvarsfrihet för det gångna året.
Samma kväll väljs en ny styrelse för det
kommande
året
och
bestäms
medlemsavgifterna för året. Dessa
beslutas av de närvarande medlemmarna
själva.
Allt arbete i Manhem görs utan ekonomisk
ersättning, vilket inte är samma sak som
att det ligger något positivt i en dålig
ekonomi.
Nu står vi inför årsmötet varvid bokslutet
för 2012/2013 läggs fram med ett positivt
resultat för åttonde gången på tio år och

när medlemsavgiften skall bestämmas av
medlemmarna är styrelsens förslag att
avgifterna hålls oförändrade. Skälet är att
Manhem har en välskött ekonomi och att
en hel del arbete läggs ned av klubben för
att skapa nya intäkter. De gradvisa
hyreshöjningar som väntar de kommande
åren kommer att ställa oss inför
krympande marginaler, så varningssignaler
saknas inte.
Manhem är alltså en ideell förening, vars
ändamål är det ädla schackspelets
spridning och medlemmarnas förkovran
däri. Den ideella föreningen är en viktig
del av det som brukar kallas
civilsamhället,
enskilda
människors
frivilliga arbete tillsammans utan snöd
vinning eller statliga kommandon.
En klubb som Manhem bygger på
medlemmarnas vilja och medverkan. Att
modellen kan vara ganska slitstark visas av
att klubben i januari firar sin 108-årsdag.
Säkert är det många manhemiter som
förknippar klubben med olika av dagens
ledare, men i mer än ett sekel har det alltså
funnits medlemmar som stått beredda att
fatta stafettpinnen när så har behövts. För
att Manhem skall kunna fortsätta att
blomstra behöver alltså medlemmar
fortsatt arbeta för klubben! En delaktig
medlem är en bra medlem!
Mats Eriksson

Ungdom
Föräldramöte
Den 28 augusti hade klubben föräldramöte
för hugade föräldrar till klubbens unga
proselyter. Här följer ett utdrag ur den
information om klubbens ungdomsverksamhet som gavs:
Ungdomsverksamheten består av träning och
tävling. Träningen bedrivs i grupper som
träffas i klubblokalen en kväll i veckan. Vi
använder Sveriges Schackförbunds officiella
material Caïssas stege (Caïssa - den
förmodade schackgudinnan) och våra tränare
är utbildade på dessa material i
Tränarskolan, förbundets utbildning för
ungdomstränare.
Under våren hade vi åtta träningsgrupper
som låg på måndagar (2), tisdagar (2),
onsdagar (2) och torsdagar (2). För att
undvika kollisioner med kvällstävlingar med
längre betänketid strävar vi efter att lägga de
starkare grupperna på torsdagar. Vanligtvis
riktar sig dessa främst till ungdomar på
högstadiet och uppåt. Antalet grupper är som
regel något större på vårarna.
Schack är en tävlingssport. För barnen i
Göteborg samlar det s.k. Knatterallyt de

viktigaste tävlingarna för låg- och
mellanstadiebarn, i synnerhet för lågstadiet.
På mellanstadiet tillkommer en del resor.
Lagtävlingarna
Schackåttan
(utanför
Malmö på våren) och Rockadenjunioren (i
Stockholm på senhösten) är fasta punkter i
tävlingskalendern. Det är viktigt att det
händer nya saker allteftersom man har
hållit på med schack ett par år, annars finns
det risk att det går slentrian i det.
När barnen lämnat det rena basstadiet,
oftast i femte-sjätte klass, vill vi gärna lotsa
in dem i spel av tävlingar med längre
betänketid och med protokollföring av
partierna. Vi brukar börja med att öva i
träningsgruppen och när vi bedömer barnen
mogna kan de spela i klubbturneringen med
vuxna (och andra barn). Det är en stor grej
när man vinner mot en vuxen första
gången! Det finns också en allsvensk serie
som sträcker sig från Elitserien ned till
division VI. Där brukar vi ha med några
ungdomslag.
Ibland kan man höra resonemang
lille Leif ”inte är tillräckligt bra
tävla” utan att han skall träna och
först. Det fungerar ytterst sällan

om att
för att
bli bra
på det

viset. Det är gott och väl att förstå olika
knep och principer på träningen, men det är
först vid tävling som ny kunskap får
användas praktiskt. Barnen spelar visst på
träningarna, men det är inte alltid det sker
med någon större koncentration. På tävling
infinner sig ett bra pirr i kroppen som
sporrar till koncentration och ansträngning.
Att vara med på tävling är ett sätt att träna
eller helt enkelt bara att spela schack. Det är
inte så att vi från klubben drömmer om att
klubbens barn skall komma från tävlingarna
tungt lastade av pokaler och kunna ta åt oss
äran av detta. Det är faktiskt roligt att spela
schack och genom att säga nej till tävlingar
säger man också nej till en väsentlig del av
schackspelet.
Hösten
Höstsäsongen
sträcker
sig
från
månadsskiftet augusti/september till början
av december. Den exakta utformningen av
tävlingsprogrammet
framgår
av
ett
programblad som kommer att framställas
och av kalendern i Nafset.
Klubbmästerskapen i tre olika ålders grupForts. på sid 3.

Ungdom (forts)
per är förstås viktiga. För lågstadiebarnen är
de fyra rallytävlingarna huvudnumret i övrigt
och för uttagna mellanstadiebarn tillkommer
resan till lagtävlingen Rockadenjunioren i
december.
Mer förfarna mellanstadiebarn och äldre
ungdomar kan spela i Allsvenskan, som
spelas några söndagar och är en viktig tävling
är den om Skol-SM. År 2009 arrangerade vi
den tävlingen själva men i år spelas den 11-13
oktober i Bromma i Stockholm. Manhem
ordnar givetvis en gemensam resa dit.
I
Allhelgonahelgen
ordnar
vi
vår
internationella elitturnering Manhem Open

Juniorkalender
September
21
ÄJKM rond 6
21-22 YJKM
29
Rallyt 1: Torslaget
Oktober
6
Mellanstadieträning 1
11-13 Skol-SM i Stockholm

(upp till 15 år) och i november går
Juniorallsvenskan (upp till 20 år), denna
gång i Malmö.
Kadettallsvenskan
Finalen för denna tävling genomfördes i
Uppsala den 16-18 augusti. De våra
hemförde tredjeplatsen bland de sex
lagen,
vilket
ungefär
motsvarar
förväntningarna. Detta skedde efter tre
inledande segrar mot i tur och ordning
Uppsala SSS 2 (som fick gå in sedan
Växjö lämnat ett sent återbud) med 6 – 0,
Västerås SK med 4½.-1½ och Uppsala
SSS 1 med 5 – 1. Därmed var det dess

värre slut på det roliga och mot de två
topprankade motståndarna SK Rockaden och
Limhamns SK drog vi de kortare stråna med
siffrorna 1½-4½ respektive 2 – 4.
I vårt lag tog Gabriel Svorono 4, Leonardo
Aira 3, Olof Sanchez 2, Ossian Jansson 3½,
Simon Torell 3 och Love Troberg Eskola 3½
poäng.
Resultat: SK Rockaden 10/23, Limhamns SK
8/22½, SS Manhem 6/19, Uppsala SSS 4/10½,
Västerås SK 2/11½, Uppsala SSS 2 0/3½ (6
lag).
Mats Eriksson

Preliminärt Rallyt 2:
Hindåsrockaden
21
Junior-DM i blixt
28-30 Glada Höstschacket
31-3 Manhem Open

Manhems allsvenska lag söker
fler spelare.
Är du intresserad att vara med?

November
3
Mellanstadieträning 2
4
Junior-DM rond 1

Kontakta klubben på tel:
031-24 47 45.
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SS Manhem inbjuder till Klubbmästerskapet 2013
9 ronder. Spelstart den 24 respektive 25 september. Spelet börjar klockan 18.30 varje rond.
40 drag på 2 timmar, därefter 20 drag per timme. Avbrott efter 4 timmars spel.
Ordinarie speldagar är följande tisdagar: 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11 och 3/12.
Eller följande onsdagar: 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 6/11, 13/11, 20/11 och 4/12.
Hängronder torsdagar samt enstaka tisdagar och onsdagar enligt följande: 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 29/10, 30/10, 31/10, 7/11,
14/11, 21/11, 26/11, 27/11, 28/11 samt 5/12 (avbrotten r 9)
Prisutdelning äger rum vid Lussefesten tisdagen den 10/12.
Anmäl dig på anmälningslistan i klubblokalen, med e-post till tavling@ssmanhem.se, på klubbens hemsida www.ssmanhem.se
eller per telefon till klubblokalen, 031 - 24 47 45.
Observera att startavgiften måste vara betald innan första ronden startar!

KM-gruppen

10 deltagare enligt Bergers system.
Startavgift: 350 kr.
Priser: 2 500, 1 500, 1 000.
Deltagare: Direktkvalificerade är:
Mats Welin, Harald Berggren
Torell, Jonas Bengtsson, Johan
Lennartsson samt Gabriel Svorono.
Segraren erhåller titeln
klubbmästare.
Obs! Endast spelare som är
direktkvalificerade till KM - och
Kandidat kan anmäla sig till
dessa. Eventuella vakanser efter
rating. De spelare som är
kvalificerade till dessa grupper
måste ovillkorligen vara anmälda
senast måndagen den 23/9 kl.
18.00.

Kandidatgruppen
10 deltagare enligt Bergers
system.
Startavgift: 300 kr.
Priser: 1 000, 600, 400.
Deltagare: Direktkvalificerade är:
Daniel Skorczynski, Sören
Svensson, Per Green, Rickard
Dave, Markus Freed, Anders
Svensson, Per-Erik Andersson,
Torgny Kjellström samt Rasmus
Kindberg.
Segraren erhåller en plats i nästa
års KM-grupp.

Onsdagsspel
Om spelare i öppna gruppen och
lilla gruppen har svårt att spela på
tisdagar arrangerar vi spel på
onsdagar under förutsättning att
det blir minst 10 st i varje grupp. I
så fall kommer
uppflyttningsplatserna till
kandidatgrupp och öppen grupp
att fördelas mellan de två

grupperna enligt Klubbtävlingsutskottets beslut. Vid färre än
tio blir det inget onsdagsspel.
Spelare som önskar kan deltaga
både på tisdag och onsdag.

Öppna gruppen
Obegränsat antal deltagare.
9 ronder enligt Monrads
system.
Startavgift: 200 kr.
Priser: Beroende på
deltagarantal. Hälften av den
totala prissumman delas ut i
form av sakpriser och hälften i
penningpriser.
Deltagare: Alla spelare som
har 1300 eller mer i rating äger
rätt att spela i Öppna gruppen.
De tre främsta erhåller platser
i nästa års Kandidatgrupp.

Lilla gruppen
Obegränsat antal deltagare.
9 ronder enligt Monrads

system.
Startavgift: 200 kr.
Priser: Beroende på
deltagarantal. Hela
prissumman delas ut i
form av sakpriser.
Deltagare: Alla spelare
som har under 1400 i
rating äger rätt att spela i
Lilla gruppen. De tre
främsta erhåller rätt att
spela i Öppna gruppen i
nästa klubb- eller
vårmästerskap

Bondegruppen
Spelare med starkt
begränsad tävlingserfarenhet kan, i samråd
med kursledaren för Ny i
Schacket och den ungdomsansvarige, beredas
plats i denna grupp som
inte är ratinggrundande.
Startavgift: 170 kr

Resultatbörs Seniorer
Rödeby Open: 52. O. Sanchez 3 (av 7),
59. G. Lappas 2½, 62. O. Jansson 2½ (76
delt.).

KM i Snabbschack: 1. R. Dave 4½ (av 6), 2.
P. Abrahamsson 4, .3. A. Subramanian 3, 4.
J. Granholm ½ (4 delt.).

Politiken Cup: 147. P. Green 5 (av 10),
161. S. Degerfeldt 5, 196. K. Rønnow
Jensen 4½, 203. G. Svorono 4½, 220. S.
Norlander 4 (309 delt.).

Svenska Cupen: 1. SK Team Viking
13mp/17½pp, 2. SS Manhem 10mp/17pp, 3.
SK Rockaden II 10mp/16½pp, 4. Linköpings
ASS 10mp/16½pp, (31 delt. lag).

Utmaningen: Ettan 14/23, Fyran 14/22,
Tvåan 10/20, Femman 8/17, Trean 7/15,
Sjuan 7/13½, Sexan 6/13½, Tian 3/10½,
Tretton 3/9½ (9 lag).

Manhems GM-turnering: 1-2. E. Rozentalis
6½ (av 9), 1-2. T. Hillarp Persson 6½, 3. E.
Berg 6, 4. E. Blomquist 5, 5. D. Semcesen 5,
6. V. Nithander 4, 7. A. Smith 3½, 8. J.-P.
Wallace 3, 9. T. Bae 3, 10. J. Bejtovic 2½ (10
delt.).

KM i blixt: 1. S. Outgajjouft 7 (av 8), 2.
M. Kardell 6½, 3. P. Abrahamsson 4, .4.
J. Granholm 2½, 5. S. Kassell 0 (5 delt.).

Manhems IM-turnering: 1. J. Hultin 6½ (av
9), 2. J.-O. Fries Nielsen 6, 3. P. Zelbel 6,

4. J. Carstensen 5, 5. J. Westerberg 5, 6. R.
Kumar 4½, 7. L. Johansson 4½, 8. A.
Ziegler 3, 9. T. Rydström 2½, 10. H.
Berggren Torell 2 (10 delt.).
Ebbe Cup 28: 1. S. Andersson, Götaverkens
SK, 4½ (av 5), 2. T. Wickström, FalunBjursås SK, 4½, 3. S. Jonasson 4, A.
Pettersson 4, 5. T. Bengtsson, Majornas SS,
5 (32 delt.).
Arne Berggrens Minne: 1. L. Svensson,
Borås-Fristads SK, 5 (av 5), 2. U. Axelsson,
SK Kamraterna, 4, 3. B. Wihlborn, Växjö
SK, 3½, 4. G. Bue, Norge, 3, 5. R.
Torstensson, SK Kamraterna, 3 (13 delt.).

SS Manhem inbjuder till

Ernst Åhmans Minnesturnering
19 oktober – 20 oktober 2013
Avprickning 12.30 på lördagen

SS Manhem hälsar välkommen till den tjugotredje upplagan av Ernst Åhmans Minnesturnering. Tävlingen spelas i Göteborgs
Schackcentrum, Vegagatan 20. Du kommer dit enklast genom att ta buss 60 till hållplatsen Oscar Fredriks kyrka.
Spelformen är sju ronder Monrad med betänketiden 45 minuter per spelare och parti.
Priser: beroende på deltagarantal.
Du anmäler Dig till turneringen genom att sätta in startavgiften 200 kr på SS Manhems plusgiro 42 28 22 – 7 eller till e-post
info@ssmanhem.se. GM och IM - ingen avgift vid föranmälan, annars full avgift. Du kan även anmäla dig på vår hemsida
www.ssmanhem.se. Ange ratingtal och klubb vid anmälan.
Du kan, i mån av plats, anmäla Dig fram till kl. 12.30 på lördagen.
Om Du vill ha ytterligare information kan Du ringa till SS Manhem på 031-24 47 45 eller skriva till info@ssmanhem.se

SPELPROGRAM
Lördag 19 okt.

senast 12.30
13.00-14.30
15.00-16.30
17.30-19.00
19.30-21.00

Avprickning
Rond 1
Rond 2
Rond 3
Rond 4

Söndag 20 okt.

10.00-11.30
12.00-13.30
14.00-15.30
16.30

Rond 5
Rond 6
Rond 7
Prisutdelning

TIDIGARE SEGRARE
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Christian Jepson och Ludvig Sandström
Thomas Ernst
Thomas Ernst
Thomas Ernst och Niklas Cederqvist
Bengt Svensson
Robert Bator
Arvid Wikner
Samir Lejlic
German Koetjetkov
Bengt Svensson
Johan Hultin
Björn Andersson
Ingvar Andréasson
Joel Åkesson
Ingvar Andréasson
Rikard Winsnes
Ari Ziegler
Victor Nithander
Arash Akbarinia
Victor Nithander
Victor Nithander
Lars Bergström
ingen tävling

