
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God Manhem 
 

"Taktikern vet vad han skall göra när 
det finns något att göra - strategen vet 
vad han skall göra när det inte finns 
något att göra"  
 

Saviely Tartakower 
 

 

Nafset 78 

    - Nyhetsbrev för Schacksällskapet Manhems medlemmar – 
                                         - Anno 1906 - 

Red: Mattias Fredriksson    Årgång: 25         Nummer: 1                                      Onsdagen den 6 maj 

Säsongen 2012/13 åkte Manhem I ur 
Elitserien, ned i Superettan. 2013/14 var ett 
mellanår som kunde blivit betydligt roligare 
om inte två högexplosiva minor gåtts på i rond 
7 och 8. 2014/15 vändes dock trenden uppåt 
igen. Förutsättningarna inför säsongen var 
förmodligen sämre än året innan. Besvikelsen 
från förra året var ganska djup. Superettan såg 
också något svårare ut än förra året. Burgsvik 
och Upsala (nedflyttade) hade ersatt 
Kungstornet och Solna (uppflyttade) och 
serien hade även fått in hyggligt starka lag 
underifrån. Det fanns dock en del positivt. Ett 
spelartillskott gick in i truppen på de mittersta 
till senare borden i form av FM Hatim al 
Hadarani, vilket var viktigt för bredden på 
laget. Spelschemat såg också något lättare än 
förra året. Superettan spelas i formen nio 
matcher, uppdelade på ett sammandrag (3 
matcher), hemma- och bortamatcher (3 
matcher) samt ett till sammandrag (3 matcher). 
Sammandragen innebär kortfattat att samtliga 
lag i serien kommer till samma plats och spelar 
tre matcher under en helg. 

Säsongen började med ett sammandrag i 
Täby, i slutet av november. Tre övertygande 
vinster togs utan en enda partiförlust. Det kan 
nämnas att Hatim visade var skåpet skall stå 
genom att vinna sina tre första matcher för 
klubben. Efter börjsammandraget var det dags 
för tre enkelmatcher, varav alla förlagts till 
Göteborg med Manhem som hemmalag; Växjö 
SK och Limhamns SK II i mitten av januari och 
SK Kamraterna i slutet av januari. I matchen 
mot Växjö gick det dåligt. Det var Växjö som, 
trots rankingunderläge, var de som skapade 
chanserna i matchen och de vann också rättvist 
med 5-3. Dagen efter Växjömatchen slogs 
Limhamn II med 5½-2½, vilket var skönt.  

Efter Limhamn II väntade säsongens 
dittills viktigaste match – derbyt mot 
Kamraterna. I den matchen spelade Manhem 
bra (med en del fina partier) och fick dessutom 
fenomenal utdelning. Slutresultatet: 7-1 till 
Manhem. 

Fem vinster och en förlust innebar tredelad 
serieledning inför slutsammandraget. 
Konkurrenterna var de två nedflyttade 
elitserielagen Burgsvik och Upsala, med viss 
chans för Kamraterna att blanda sig i och en 
långsökt chans för Umeårockaden. Schemat i 
slutsammandraget låg för Manhems del 
Upsala (fredag), Burgsvik (lördag) och SK 
Rockaden Sthlm II (söndag). Viktigt var att 
lägga antingen Upsala eller Burgsvik bakom 
Manhem I i tabellen, genom att slå någon av 
dem, och även att ta bra partipoäng. Matchen 
mot Upsala var relativt bra från Manhemlagets 
sida. Upsala hade svårt att på allvar komma in 
i matchen och segersiffrorna skrevs till 5½-
2½. Det räckte i det läget med att slå Burgsvik 
för att i praktiken vara klart för avancemang. 
Burgsvik var dock bra, vann med övertygande 
siffror (6½-1½) matchen mot Manhem och 
säkrade seriesegern med det. 

Läget var ändå inte jättetungt då 
tabellmässig hjälp hade inkommit i rond 8 när 
Kamraterna slog Upsala. Det räckte därmed att 
slå SK Rockaden II i sista ronden och Manhem 
skulle gå upp trots den missade chansen i rond 
8. Manhem bara skulle vinna om man såg till 
ranking, men det var högst krampaktigt spel. 
Till slut stod dock segersiffrorna 4½-3½. 
Manhem hade säkrat andraplatsen i serien och 
därmed avancemanget till Elitserien. 

Harald Berggren Torell 

 

Förstalaget tillbaka i Elitserien! 

Du missar väl inte den klassiska 
Äldre-Yngre-matchen den 19 maj kl. 18.30! 

Anmäl ditt intresse för deltagande antingen via epost 
info@ssmanhem.se eller per telefon till klubben på 24 47 45! Årets match spelas 

tisdagen den 19 maj kl. 18.30, men det är bra och 
önskvärt om du är på plats en kvart innan! 

 

Flick-NM: guld och brons för 

Sverige och Manhem! 

Den gångna helgen spelades årets Flick-
NM med deltagande av flickor från fem 
nordiska länder. Gymnasieklassen såg våra 
manhemiter Jessica Bengtsson och Louise 
Segerfelt i elden för sista gången, 
sistaårsjuniorer som de är. Tävlingen blev 
en kamp dem emellan med isländskan 
Hrund Hauksdottir som krydda. 
Manhemiterna remiserade inbördes och 
mot Hauksdottir remiserade Jessica medan 
Louise förlorade. När också isländskan 
delade poängen med sin landsmaninna 
avgjorde detta tävlingen då båda 
svenskorna vann sina övriga partier. 
Tävlingen avgjordes i Danmark. 

Resultat, gymnasiet: 1. Jessica Bengtsson 4 
(av 5), 3. Louise Segerfelt 3½ (8 delt.). 

Kalender 

Maj 
4 Individuella Blixt-DM 
5 Vårmöte 
11 Sommarschacket 1 
18 Sommarschacket 2 
19 Äldre-Yngre-matchen 
25 Sommarschacket 3 

Juni 
1 Sommarschacket 4 
8 Sommarschacket 5, GSF:s vårmöte
14 
15 

Flunsåsschacket 
Sommarschacket 6 

22 Sommarschacket 7 
27 Pliktaschacket 
29 Sommarschacket 8 
Juli  
6 Sommarschacket 9 
10-19 
13 

Schack-SM, Sunne 
Sommarschacket 10 

20 Sommarschacket 11 
27 Sommarschacket 12 
Aug 
3 

 
Sommarschacket 13 

7-16 Manhems schackvecka 
10 Sommarschacket 14 
17 Sommarschacket 15 
22-23 
 
24 
25 

Manhem på Frölunda torg 
med Utmaningen (23) 
Sommarschacket 16 
Höststart på klubben: Blixt-KM 

Sept 
1 
8 
15 

 
Snabb-KM 1 
Snabb-KM 2 
Årsmöte 

  



  
Göran Andersson † 

1946-2015 
 
Det var med bestörtning vi mottog budet att Göran hade ryckts bort från oss i början av april. Vid sin bortgång var han 69 
år gammal men i full färd med att spela i göteborgsmästerskapet för veteraner. 

Så sent som i mars månad blev han näst bäste poängplockare i det svenska lag som kom sjua i klassen +65 i Veteranlag-
VM i Dresden. Sin sista match för Manhem spelade han den 22 mars i Superettans slutsammandrag, när klubbens förstalag 
tog steget upp i Elitserien igen. Att skriva att Göran hade mycket kvar att ge vid schackbrädet är inte att töja på sanningen. 

Göran, smålänning till börden, kom från Alvesta via Nässjö SS till Jönköpings SS, som runt 1980 hade samlat ett starkt 
regionalt lag som tillhörde landets bästa. Det var också så jag själv hade förmånen att möta honom två gånger med Manhem 
i division I (Södra), som rikets högsta serie hette på den tiden. 

Görans samvetsgranna läggning gjorde honom väl lämpad för det krävande korrespondensschacket, där en turnering kan 
ta kanske sju år att fullborda. Där avancerade han i graderna till IM-titel och VM-final XII, där han slutade på elfte plats. 
Via segern i svenskt korrespondensschacks starka jubileumstävling SSKK 50 erövrade han stormästartiteln i disciplinen år 
1991. Detta var innan datorernas intåg förändrade korrschacket i grunden och även om Göran långt ifrån var någon 
datanovis förstod jag på honom att han inte kände sig lockad av spel på de nya villkoren. Vid sin bortgång hade han det 
respektingivande ratingtalet 2548 i korrschack. 

I slutet av 1980-talet sökte sig Göran till västkusten och Lerum. Schackligt lät han lockas till vår fina klubb säsongen 1988-
89, där han gick in som en trogen medlem av vårt ädla andralag under många år. Med laget var han med och vann division 
I säsongen 1992-93. Den påföljande säsongen fick han och laget spela i Elitserien (resultat: åttonde plats) innan den s.k. 
Lex Manhem ”höjde statusen” och omöjliggjorde en upprepning. I andralaget var han också lagledare ett antal säsonger. 

Civilt var Göran programmerare. I Göteborg tog han arbete på BASF (ett tyskt företag), där han blev nära arbetskamrat 
med mångårige manhemiten Björn Andersson. Björn vittnar om hur Görans lojalitet visade sig i hans förmåga att alltid 
slutföra sina åtaganden, något som kunde kräva många nätter av arbete. Detta gjorde honom mycket uppskattad, inte minst 
av tyskarna. Göran blev kvar vid BASF till pensionen. 

1990 svarade vår förening för arrangemangen av stora SM i schack. Ibland hör man talas om klubbar som avstår från att 
söka arrangemang av rädsla för att slita ut klubbens ledare. Vad de bortser från är att åtaganden som gör att klubben behöver 
spänna sina muskler också kan locka nya medlemmar och fler medlemmar att träda i klubbens tjänst.  

Just så var fallet med Göran, som visade sin kapacitet genom värdefulla insatser med datatjänsten under vårt SM i Valhalla 
sporthallar den gången. I efterspelet av SM lät han sig värvas till klubbens styrelse som kassör, eller skattmästare, som det 
heter i Manhem. Göran var inte ekonom men lät sig inte avskräckas av uppgiften. 

Klubbens bokföring hade dittills utförts manuellt med en urgammal kontoplan som inte i nämnvärd utsträckning 
motsvarade vår växande verksamhet och där det främsta kontot var det för ”övriga kostnader”. Göran grep sig arbetet an 
med liv och lust och gjorde mycket betydelsefulla insatser med att föra in Manhems ekonomi i dataåldern. Hans personliga 
kvaliteter kompenserade mer än väl för de brister som möjligen kan ha funnits i de ekonomiska bakgrundskunskaperna och 
som aldrig märktes av oss andra i styrelsen. 

Göran blev kvar som skattmästare i tre år, men återkom efter ett par år som först suppleant för revisorerna och sedan 
revisor, ett värv han var som klippt och skuren för. Han var revisor för Manhem i tretton år, innan han återkom som 
skattmästare från 2010 och fram till i höstas. 

Han hade även vissa mindre uppdrag med klubbens IM-turnering, i valberedningen och med klubbens nordstadsdagar och 
dessutom var han under några år runt tusenårsskiftet först revisorssuppleant och sedan revisor i Göteborgs Schackförbund. 
De sista åren hade han även uppdrag för Göteborgs Schackveteraner.  

Som schackspelare väjde inte Göran för vare sig omfattande spelöppningar eller komplikationer när sådana uppstod i hans 
partier. Han var inte halvmesyrernas man, vilket också visade sig i hans ledargärning. Man kände visshet om att en uppgift 
som Göran åtog sig skulle komma att utföras fullt ut. 

Vid något tillfälle blickade han tillbaka med gillande på sin flyttning till Göteborg men också med viss beklagan att den 
inte hade skett tidigare. Nu är Göteborg större än Manhem, men Göran trivdes i Manhem lika väl som Manhem trivdes 
med Göran. ”Jag gillar den här klubben”, sade Göran i ett ganska sällsynt känsloutbrott för inte alltför länge sedan. 

Vid sin bortgång var Göran medlem i sitt tjugosjunde år som manhemit. Han utsågs till hedersledamot i Manhem vid sin 
avgång som skattmästare vid årsmötet 2014. Han var också storkrokodil i klubbens stödförening. 

Göran var en bra kille. Vi saknar honom. 
Mats Eriksson 

Juniorkalender 

Maj 
9-10 Kadettallsvenskans kval 
21 Junioravslutning 
23 Knatte-DM 
 Junior-DM snabbschack 

Juni 
6 Schack4ans riksfinal 
13 Manhems junitävling, Plikta 

 

 

Juli 
 

4 Manhems julitävling, Plikta 
10-19 Schack-SM (med SM-läger), Sunne 

 
Aug 
1 

 
Manhems augustitävling, Plikta 

3-6 Göteborgs SF:s sommarträning 
14-16 Kadettallsvenskans final 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokollsfajten 

Denna nya träningstävling genomfördes den 
24 januari i god stämning med nio deltagare. 
Resultat: 1. William Olsson 5 (av 5), 2. 
Alexander Ström-Engdahl 4, 3. Elmira 
Akhmetova 3, 4. Kevin Haagensen Strömberg 
3, 5. Othilia Hogmalm 2, 6. Eyakem Beyene 2, 
7. Albin Ganic och Joel Schenck 2 och 9. 
Isabella Hogmalm 2 poäng (9 delt.) 

Klubbträningen 

Under höstsäsongen hade vi åtta grupper på 
banan. I vårens inledning har dock våra 
rekryteringstävlingar givit ett utmärkt resultat 
och efter ett gott tillskott av nya intressenter 
har klubben tolv grupper i aktion för förkovran 
i det ädla spelet! 

Skolschack 

Vårens skolmästerskap har genomförts med 
sina grund-/klasstävlingar och i de sju 
mästerskapen vid Annedal, Fjäll, Landala och 
Oscar Fredrik har icke mindre än 462 barn tagit 
del.  

Skolmästerskap, Oscar Fredrik, 
mellanstadiet: 1. Joel Pallin, 2. Frank Olsson, 
3. Lukas Pallin, 4. Henry Olsson; lågstadiet: 1. 
Elliot Abrahamsson, 2. Oliver Holst, 3. Aziz 
Esmael, 4. Jakob Sauer; Fjällskolan, 
mellanstadiet: 1. Douglas Lundgren, 2. Julius 
Vogel, 3. Sirin Sponga, 4. Valter Benjegård; 
lågstadiet: 1. Jacob Marton, 2. 2. Abbe 
Lagerberg Fridell, 3. Erik Elfström, 4. Fjodor 
Johansson. 

Vårens kurs inom Schack i Skolan 
genomfördes den 21 januari. Deltagandet var 
klart sämre än vid höstpremiären men 
genomförande var ändå möjligt. 

Deltagarsuccé i Manhems talangjakt 

Efter det rekorddeltagande som kännetecknade 
våra skolmästerskap var det inte ägnat att 

förvåna att också vårt talangjaktskval blev en 
deltagarsuccé. Det tvådagsuppdelade spelet 
samlade 116 barn i lördagens lågstadietävling 
och 42 i söndagens mellanstadietävling helgen 
21-22 februari. Vackra siffror, som också yttrar 
sig i ett ännu icke helt definitivt antal nya barn 
i våra träningsgrupper! Ett stort antal unga 
manhemiter kvalificerade sig därmed till 
riksfinalen en månad senare: 

Lågstadiet: 1. Gustav Lindholm 6½ (av 7), 2, 
Alexander Ström-Engdahl 6½, 3. Filip 
Vlahovic 6, 4. Gustav Nordström 6, 5. William 
Olsson 5½, 6. Embla Loeskow 5½, 7. Anton 
Forsström Reddy 5½, 8. Philip Syvänen 5½, 9. 
Oscar Nordin 5, 10. Axel Sandbreck 5, 11. Erik 
Elfström 5, 12. Joel Schenck 5, 13. Marcus 
Lindholm 5, 14. Aston Åhlgren 5, 15. Isabella 
Hogmalm 5, 16. Gunnar Malm 5, 17. Nataniel 
Ekstrand 5, 18. Isak Lithner 5, 19. Sebastian 
Loeskow 4½, 20. Vilhelm Mogren Nordin 4½, 
21. Elvin Hillström 4½, 22. Danilo Skakavac 
4½, 23. Pedram Mohammad Pour 4½, 24. 
Fjodor Johansson 4½, 25. Oliver Holst 4½, 26. 
Dailin Rosario 4½, 27. Edvin Lundsten 4½, 28. 
Lucas Zuckerman 4½, 29. Max Larsson 4½, 
30. Nils Pehrsson 4, 31. Emiliano Larsson 4 
(116 delt.). 

Mellanstadiet: 1. Fredrik Larsson 7 (av 7), 2. 
Erik Forshamn 6, 3. Kevin Haagensen 
Strömberg 5½, 4. Alexander Cato 5, 5. Julius 
Rennerman Högenberg 5, 6. Eric Sun 5, 7. 
Lycka Drakengren 4½, 8. Henry Olsson 4½, 9. 
Ilkin Shiraliyev 4½, 10. Eyakem Beyene 4½, 
11. Joel Pallin 4, 12. Othilia Hogmalm 4, 13. 
Juni Drakengren 4, 14. Liam Kampe Svanhill4, 
15. Pontus Borén 4, 16. Marcus Grösfjeld 4, 
17. Ario Rouhi 4, 18. Noah Hjulström (42 
delt.). 

Talangjakten riks 

Denna tävling spelades i Katrineholm den 21 
mars. Klubbens goda grundande av 
förutsättningarna gav till resultat en 

Den manhemit som följer schackets nyhetsflöde 
har kunnat notera att den gångna säsongen 
förde med sig klubbens återkomst till Elitserien 
i Allsvenskan efter en två säsongers sejour i 
Superettan (se separat plats i Nafset). Senast vi 
tvangs bevista näst högsta serien var säsongen 
2004/2005 och det känns skönt att åter vara där 
vi hör hemma - i den finaste societeten! 

Manhems traditionella modell har varit att 
fostra våra egna spelare, en linje som måste 
betecknas som framgångsrik genom åren. Den 
intresserade läsaren kan återkoppla till min 
ledare i Nafset 71 (dec. 2012) om den närande 
och den tärande schackklubben. Den stora 
merparten av Manhems elitskikt har gått 
klubbens egen väg för att utvecklas! 

Detta är värt att komma ihåg när företrädare 
för andra ”tärande” klubbar lägger ut texten 
med vackra ord i lena munnar. Det är som 
man kan förstå lättare att låta andra göra 
grovjobbet med den uppsökande 
verksamhetens basarbete och skörda 
frukterna av andras ansträngningar. Det är 
lättare att låta andra ordna kvalificerade 
turneringar och dra nytta av deras 
utvecklande arbete än att själv lägga möda 
och ta risker genom att själv ta initiativ. 

När, för några år sedan, ett par av våra bästa 
spelare valde att lämna klubben var det 
därför en motgång för denna självför-
sörjningslinje. Klubbens schackvecka och 
stormästarturnering var i de fallen inte ett 
tillräckligt tecken på klubbens seriositet och 

en aktuell fråga är förstås vilka slutsatser vi 
kan dra av detta.  

Den vision som har drivit Manhem under mitt 
ordförandeskap är den om ”den kompletta 
schackklubben”, d.v.s. att klubben skall ha 
något att erbjuda för varje schackintresserad 
person. Detta kan låta vackert, men jag är 
medveten om att det också kan uppfattas som 
”principen om en slev i varje gryta” och att 
någon kan mena att Manhem hellre borde 
nischa sig och prioritera viss typ av 
verksamhet. 

Kan Manhem, ”den närande schackklubben”, 
också bli ”den lärande schackklubben” och i 
så fall hur? 

Mats Eriksson 

Lycka Drakengren klubbmästare för 

yngre juniorer 

Åtta unga manhemiter slöt upp och bjöd på en 
spännande tävling. Resultat: 1-3. Lycka 
Drakengren, Gustav Lindholm och Arvin Rasti 
5½ (av 7), 4. Filip Vlahovic 5, 5. William 
Olsson 3, 6. Marcus Lindholm 1½, 7. Eyakem 
Beyene 1½, 8. Juni Drakengren ½ (8 delt.). Ett 
särspel förrättades helgen vid fjärde advent men 
gav resultatet med vinster i cirkel. Särspelet 
fortsatte efter jul med följande resultat: 1. 
Lycka Drakengren 2 (av 2), 2. Arvin Rasti 2 (av 
4), 3. Gustav Lindholm 1 (av 4).  

Louise Segerfelt svensk mästarinna 

Flick-SM spelades helgen 23-25 januari i 
Stockholm. Manhems trupp begränsade sig till 
tvenne töser, men däri ingick Louise Segerfelt, 
som kunde kröna sin flickspelarkarriär med att 
bli svensk mästarinna i gymnasieklassen! Totalt 
deltog 67 spelare. 

Resultat, gymnasiet (1995-1998): 1. Louise 
Segerfelt 3 (av 4; 3 delt.); högstadiet (1999-
2001): 11. Johanna Nabbing 3½ (av 8; 13 delt.). 

Nordstadsraketen 

Manhems nordstadsdagar genomfördes än en 
gång med knattetävlingen Nordstadsraketen och 
deltagarrekordet tjugo man. Mellanstadiet: 1. 
Filip Johansen, Stenungsunds SK 5½ (av 7), 2. 
Lycka Drakengren 4½, 3. Kevin Haagensen 
Strömberg 4½ (10 delt.); Lågstadiet: 1. Arvin 
Rasti 6, 2. Jakob Johansen, Stenungsunds SK 5, 
3. Gustav Lindholm 4½ (10 delt.).  

Nordstans knattecup 

Denna tävling är ett stående inslag i 
nordstadsdagarna och i år var turen kommen till 
årgång 2004. Efter en hård final mellan 
kamraterna Erik och Steven vann den 
förstnämnde. Resultat: 1. Erik Forshamn, 2. 
Steven Zhu, 3. Jack Gardiner, 4. Juni 
Drakengren (7 delt.). 

Ungdom 

Ordföranden har ordet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

omfångsrik finalisttrupp med tio deltagande barn 
i mellanstadiet och 22 i lågstadiet. Inte oväntat 
skördade vi fina framgångar i lågstadiet i linje 
med tidigare tävlingar. 

Resultat, mellanstadiet: 26. Eyakem Beyene 4 
(av 8), 34. Fredrik Larsson 4, 41. Henry Olsson 
3, 44. Othilia Hogmalm 3, 47. Marcus Grösfjeld 
3, 49. Erik Forshamn 2½, 50. Frank Olsson 2½, 
51. Kevin Haagensen Strömberg 2, 53. Liam 
Kampe Svanhill 2, 55. Pontus Borén 1 (55 delt.); 
lågstadiet: 3. Filip Vlahovic 7 (av (8), 4. Arvin 
Rasti 6½, 9. Gustav Lindholm 6, 11. William 
Olsson 5½, 20. Philip Syvänen 5, 24. Anton 
Forsström Reddy 5, 27. Oscar Nordin 5, 37. 
Alexander Ström-Engdahl 4, 41. Gustav 
Nordström 4, 58. Joel Schenck 3½, 65. Gunnar 
Malm 3, 68. Marcus Lindholm 2½, 71. Isak 
Lithner 2½, 72. Isabella Hogmalm 2½, 73. Fjodor 
Johansson 2½, 76. Elvin Hillström 2½, 80. Max 
Larsson 2, 81. Axel Sandbreck 2, 82. Joel 
Fagersand 2, 83. Oliver Holst 2, 84. Dailin 
Rosario 2, 86. Aston Åhlgren 1 (86 delt.). 

Knatterallyt 

Säsongens femte rallytävling utgjordes av 
Hisingen Open. Denna traditionstyngda tävling 
samlade 74 deltagare, varav tjugofem från vår 
stolta klubb. Deltagandet bjöd på både god volym 
och fina insatser på flera håll. Resultat; juniorer 
(1996-1998): 1. Arvid Hammar 4 (av 8; 1 delt.); 
kadetter (1999-2001): 1. Isak Storme 8, 2. 
Gabriel Winsnes 5½, 3. Linus Gisselgård 4½ (8 
delt.); födda 2002: 4. Lycka Drakengren 4½ (av 
7; 9 delt.); födda 2003: 4. Othilia Hogmalm 
(bästa flicka) 3½, 5. Kevin Haagensen Strömberg 
3½ (15 delt.); födda 2004: 3. Eric Sun 4½, 4. 
Steven Zhu 4½, (18 delt.); födda 2005: 1. Arvin 
Rasti 6½, 3. Gustav Lindholm 5, 4. William 
Olsson 4 (10 delt.): födda 2006-: 2. Alexander 
Ström Engdahl 5, 4. Marcus Lindholm 4, 6. Joel 
Schenck 3 (13 delt.). 

66 barn ställde upp till spel i den nyinstiftade 
rallytävlingen Västkustpassanten, som detta år 
tog Kung Bores drabbnings plats i kalendern som 
säsongens sjätte. Av deltagarna företog tio från 
Manhems ädla klubb den långväga resan till 
Jörlanda och arrangerande Stenungsunds SK och 
i de yngsta åldersklasserna gjorde de våra tydliga 
avtryck. 

Resultat; födda 2002: Ingen manhemit deltog (11 
delt) ; födda 2003: ingen manhemit på topplats 
(18 delt.); födda 2004: 6. Eric Sun 4 (av 7; 13 
delt.); födda 2005: 1. Arvin Rasti 6, 2. Gustav 
Lindholm 6, 3. William Olsson 5½ (16 delt.); 
födda 2006-: 2. Alexander Ström-Engdahl 4½, 3. 
Marcus Lindholm 4 (8 delt.). 

Efter ett par år av halvdant deltagande i 
Manhemknatten, ”Juvelen i rallykronan” som 
den allmänt kallas, blev årets upplaga 
deltagarmässigt lyckad. Manhemknatten var 
säsongens sjunde och sista deltävling i rallyt. 

Resultat, födda 2002: 1. Lycka Drakengren 5 (av 
7; 10 delt.); födda 2003: 6. Oscar Nabbing 4 (22 

delt.); födda 2004: 6. Eric Sun 4½ (25 delt.); 
födda 2005: 1. Gustav Lindholm 6, 2. 
William Olsson 5½, 3. Filip Vlahovic , 4. 
Arvin Rasti 5, 5. Gunnar Malm 5, 6. Elmira 
Akhmetova 4½, 8. Anton Forsström Reddy 
4 (19 delt.); födda 2006-: 3. Marcus 
Lindholm 5, 4. Alexander Ström-Engdahl 
4½, 5. Nils Pehrsson 4½, 6. Joel Schenck 4, 
9. Kian Peterson 3½ (22 delt.). 

Elmira Akhmetova fick pris som bästa flicka 
i lågstadieklassen och Annedal tog 
inteckningen i vandringspriset för bästa 
lågstadieskola. Nuhad Hattab blev bästa 
debutant i mellanstadiet och Gunnar Malm i 
lågstadiet. Pris delades också ut för bästa 
07:a och till bäste skolschacksklubbspelare. 

Schack4an 

Årets Schack4an samlade 362 fjärdeklassare 
i Flatåsskolans bamba. Manhem fick på 
kuppen drygt 130 nya medlemmar, som ett 
par veckor efteråt fick ett välkomstbrev 
innehållande medlemsdekal, medlemskort i 
vår fina klubb samt inbjudan till tävlingen 
Schack4an-mästaren och i förekommande 
fall vår flicktävling Vårdraget. Resultat: 2. 
Fredkullaskolan, Kungälv 351, 8. 
Älvkullens Montessoriskola 244, Kungälv, 
11. Strandskolan, Kungälv 217, 12. 
Brottkärrsskolan 4A 207 (48 skolor). 

Schack4an-mästaren 

Våra nya medlemmar från Schack4an 
välkomnades till klubben med denna 
tävling, som var öppen för tidigare 
klubblösa ungdomar. Resultat: 1. Aria Ben 
Saied 5½ (av 6), 2. Gustav Berius 4, 3. 
Nathan Lindskog 3½, 4. Tobias Röjemo 3, 
5. Astor Bylund 2, 6. Elis Palmér 2, 7. Tuva 
Brändemo 1 (7 delt.). 

Vinterlovsschacket 

Vinterlovsschacket blev en deltagarmässigt 
blek tävling med 50 deltagardagar. I första 
dagarnas spelgrupper gick det så här:  

Grupp gul (00-05): 1. Arvin Rasti 10 (av 
11). 2. Johanna Nabbing 7 (8 delt.); Grupp 
grön (03-05): 1. Kevin Haagensen 
Strömberg 13 (av 14), 2. Eyakem Beyene 
och Babak Teherani Jam 9 ( 9 delt.). 

Skollags-DM 

Årets tävlingar spelades i förra veckan med 
fem lag i högstadiet (en bra siffra), nio i 
mellanstadiet (mediokert) och tolv lag i 
lågstadiet (rätt så bra). 

Resultat, högstadiet: 1. Ebba Petterssons 
privatskola 8/13½ (Ossian Jansson, Gösta 
Larsson); mellanstadiet: inga manhemlag 
meriterade sig; lågstadiet: 1. Annedal 
12/20½ (Oscar Nordin, Gustav Nordström, 
Emil Ström, Filip Vlahovic), 3. Oscar 
Fredrik 3 8/15½.  

Skollags-SM 

Två lag med manhemanknytning deltog i årets 
riksfinal i Linköping den 25-26 april. I 
högstadiet erövrade Ebba Petterssons privatskola 
silvret i konkurrens med sex andra lag och i 
lågstadiet kunde Annedal med idel manhemiter 
bli fyra. 

Resultat, högstadiet: 2. Ebba Petterssons 
privatskola 10/17 (7 lag); lågstadiet: 4. 
Annedalsskolan 10/19 (26 lag). 

För Ebba Petterssons tog i bordsordning 
Leonardo Aira 2½, Ossian Jansson 3½, Gösta 
Larsson 5 och Sebastian Thörnqvist 3 poäng av 
fem möjliga. 

För Annedal tog i bordsordning Filip Vlahovic 4, 
Oscar Nordin 6, Gustav Nordström 5 och Emil 
Ström 4 poäng av åtta möjliga. 

Schackåttan 

Den 19 april spelades årets upplaga av 
Schackåttan. Tävlingen lockade efter ett antal år 
av vikande antal starter inte mindre än sexton 
lag. Vår förening bidrog med 2½ av dessa, dels 
vårt första och tredje lag, dels ett allianslag 
besående av IFK Hindås och Manhem 2. Efter 
segrar tre år i rad lämnade vi i år över ledartröjan 
till arrangerande Bara Bönder medan våra lag 
befann sig i den mycket jämna klungan bakom. 

Resultat: 1. SK Bara Bönder/Södra Sandby SS 
42½, 2. Lunds ASK 38½, 3. Nolereds SK 35, 4. 
SS Manhem 1  30, 5. Limhamns SK 29½. 6. 
Bornholms skoleskak 29, 7. Lunds ASK 2  28, 8. 
SS Manhem 3  28, 9. Malmö AS 28, 10. SK 
Bara Bönder/Södra Sandby SS 2, 11. IFK 
Hindås/ SS Manhem 2  27½, 12. Eslövs SK 27, 
13. Oxie 26½, 14. Hässleholms SK/Finja SK 
25½, 15. En pass., Svedala 18, 16. Limhamns 
SK 7 (16 lag). 

För Manhem 1 tog i bordsordning Isak Storme 6 
av 7, Arvin Rasti 3½, Erik Eliasson 1½, Isak 
Syvänen 4, Nuhad Hattab 1½, Oscar Nabbing 4, 
Eyakem Beyene 3½ och Kevin Haagensen 
Strömberg 5 poäng. 

I allianslaget tog Erik Forshamn 4 och Daniel 
Burman 5 poäng vid bord 4 respektive 6. 

För Manhem 3 tog i bordsordning Jack Gardiner 
1½, Henry Olsson 4, Liam Kampe Svanhill 2, 
Frank Olsson 4, Viggo Stalfors 4, Christoffer 
Andell 3, Ida Borlid 3½ och Aria ben Saied 6. 

 Mats Eriksson 

Ungdom (forts) 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

I Manhem 2 tog undertecknad över 
lagledarskapet från Göran Andersson som 
hade tjänstgjort på posten i många år. Förra 
säsongen åkte laget ur Superettan, och den 
här gången blev det därmed spel i Div I 
Västra istället. Vårt lag var inte favorittippat, 
men spelarna gjorde bra ifrån sig, och efter 5 
ronder hade vi vunnit 4 matcher och bara 
förlorat 1, och låg därmed på en tredjeplats. I 
den näst sista ronden vann vi med minsta 
möjliga marginal, samtidigt som de båda 
lagen ovanför oss i tabellen oväntat förlorade. 
Inför den sista ronden hade vi därmed intagit 
en serieledning. Finalronden mot Skara 
spelades dessvärre samtidigt som förstalagets 
sammandrag, och laguppställningen blev 
därför lite svagare än vanligt. Vårt åderlåtna 
lag visade sig inte vara någon match för Skara 
som vann med 6-2, med en tredjeplats för oss 
som följd. 

Den allsvenska säsongen färdigspelad 
I Div III Grupp 6 spelade Manhem VII och 
Manhem VIII. Manhem VII kom på en 
femteplats, medan Manhem VIII kom sist med 
en nedflyttning som följd. 

I distriktsseriens Div V ställde Manhem upp 
med hela 4 lag: X, XI, XII, XIII. XI kom på en 
andraplats, X på en femteplats, XII på en 
sjätteplats, och XIII sist på en sjundeplats.  

Jonas Bengtsson 

Den här säsongen så spelade Manhem 3 i Div I 
Södra istället för Div I Västra på grund av 
platsbrist i västra gruppen. Detta innebar för 
deras del många och långa resor, och att de fick 
möta monster-laget Malmö AS. De slutade på en 
sjundeplats vilken innebär nedflyttning till Div 
II. 

I Div II ställde Manhem IV och Manhem V upp 
i grupp 6 respektive 5. Ingen av lagen var med i 
sin respektive grupps toppstrid, men de klarade 
sig undan nedflyttning med en fjärde- respektive 
en sjätteplats. 

I Div III Grupp 5 hade Manhem med 2 lag: VI 
och IX. Både lagen låg risigt till, men i och med 
att Bosna SK blev diskvalificerat i sista ronden 
klarade sig Manhem VI precis ovanför 
nedflyttningsstrecket, medan Manhem IX inte 
gjorde det. 

Seger i Lag-DM! 

Under januari och februari spelades den 
traditionella GSF-tävlingen Lag-DM. 
Tävlingen har under ett antal år fått färre 
deltagande GSF-klubbar, varför man gjort 
vissa ändringar. I år spelades exempelvis 
tävlingen över fem ronder i en öppen 
Schweizergrupp (tidigare fanns ett 
divisionssystem). Man spelade också med 6-
mannalag istället för 8-mannalag och 
betänketiden hade kortats till 90 min/40 
drag+30 min, utan någon tilläggstid per drag 
alls. Med dessa ändringar blev det så att 
tretton lag från åtta klubbar kom till start, 
varav fyra från Manhem. Kortfattat om 
Manhemlagen: Manhem 1 hade mästartiteln 
från föregående års tävling och skulle försöka 
vinna igen. Manhem 2 var lägre rankat än 
Manhem 1, men verkade ändå kunna bli 
farliga motståndare för nästan alla lag i 
tävlingen. Manhem 3 hade i tidigare upplagor 
hållit en plats i förstadivisionen och kunde 
förväntas kämpa mycket hårt igen. Manhem 
4 var ett ungdomligt lag fyllt av farliga 
juniorer med alla chanser att gå över 
förväntan. 

Förutsättningarna för Manhem 1 (det lag som 
fokuseras på hädanefter) var ganska goda. Av  

stadens schackklubbar med de slagkraftigaste 
lagen (Manhem, Örgryte och Kamraterna) ställde 
bara Manhem och Örgryte upp. Med full, eller i 
vart fall uppslutning över förväntan, från 
Manhems toppspelare skulle också Manhem 
kunna gå in i en sådan match som knappa 
favoriter. Intressant nog visade det sig dock att 
uppslutningen blev sådär under tävlingen och att 
lagets ranking hamnade på en nivå som i princip 
var ganska likvärdig med Örgrytes (som heller 
inte alls hade full uppslutning). När så tävlingen 
började och både Manhem 1 och Örgryte 1 vann 
sina tre första matcher stort (6-0, 5-1 etc.) stod det 
också klart att lagens inbördes match skulle bli 
hyperviktig för turneringsresultatet. I denna 
match, som skedde i rond 4, fick manhemiterna 
som tur var spelet att stämma ganska bra. Örgryte 
var med bra i början men vissa av partierna vände 
under spelets gång; från tidig fördel för 
örgrytespelaren till fördel för manhemspelaren. 
Sådana vändningar och ganska bra utdelning i 
övrigt gav till slut Manhem segern med 5-1. Med 
denna seger över toppkonkurrenten infann sig en 
känsla av segervittring och den sista ronden i 
tävlingen vanns sedan utan svårighet med 6-0. 
Manhem stod som bästa klubb i Göteborg 
återigen. 

Harald Berggren Torell 

Vårmästerskapet 2015 

det tuffaste på länge! 
 Under våren har Vårmästerskapet varit igång 
med allt som allt 64 spelare i tre olika grupper. 
Toppen i Öppna gruppen var i år ganska stark, 
med den nye manhemiten FM Hatim al 
Hadarani och fjolårsvinnaren Jonas Bengtsson 
som de två favoriterna till turneringssegern. 
Deras inbördes möte slutade remi, men då 
Bengtsson släppt ifrån sig en till remi två 
ronder innan var det inget dåligt resultat för al 
Hadarani.  

Resultat, Öppna gruppen: 1. Hatim al Hadarani 
8½ (av 9), 2. Jonas Bengtsson 8, 3. Sören 
Svensson 7, 4. Bertil Ekstrand 6, 5. Anders 
Svensson 6, 6. Edvin Johansson 6, 7. Patrik 
Abrahamsson 5½, 8. Martin Oxelqvist 5½, 9. 
Markus Freed 5½, 10. Anders Berntsson 5½, 
11. Gabriel Winsnes 5½, 12. Henrik Axelsson 
5, 13. Ragnar Uhlin 5, 14. Alexander Moberg 
5, 15, Håkan Warston 5, 16. Hashim Hattab 5, 
17. Bo-Göran Mellbin 5 (38 delt.); Lilla 
gruppen: 1. Gustav Lindholm 8, 2. Gösta 
Larsson 7½, 3. Arvin Rasti 7½, 4. Said Rasti 5, 
5. Roine Karlsson 5, 6. Klas Holmgren 5, 7. 
Per-Ulrik Stenhammar 5, 8. Keyvan Jazayeri 5, 
9. Michael Sheingold 4½, 10.Ino Alagic 4½, 
11. Niklas Kleveros 4½, 12. Lars Ábrahamsson 
4½, 13. William Olsson 4, 14. Saide Rohallah 
Zahedi 4, 15. Kjell Ljungqvist 3½, 16. Pierre 
Wallin 3½, 17. Jan Ambecker 3½, 18. 
Alexander Törngren 3, 19. Madelene Törngren 
2, 20. Jens Böhmer 2 (21 delt.). Joakim Larsson 
utgick. Bondegruppen: 1. Oscar Nabbing 7 (av 
8), 2. Alexander Ström-Engdahl 6½, 3. Nuhad 
Hattab 5½, 4. Marcus Lindholm 4 (6 delt.). 
Matsayo Matsuo och Camilla Pettersson utgick. 

Samtliga deltagare med 5 poäng eller mer i 
Öppna får pris. Samtliga fullföljande deltagare 
i Lilla och i Bonde får pris. Prisutdelningarna 
äger rum vid vårmötet. 

Påskturneringen: 13. Philip Landgren 6, 66. 
Jessica Bengtsson 4½, 85. Louise Segerfelt 
4, 99. Gabriel Svorono 4, 150. Sven 
Degerfeldt 3, 170. Gustav Törngren* 2½ 
samt 194. Svante Norlander 1½ (199 delt.) 
Lilla Påskturneringen: 36. Madelene 
Törngren* 3½ samt 47. Alexander Törngren 
*2½ (53 delt.). 

Veteranlag-VM (65+): Sverige kom på 7:e 
plats, tvåan på 17:e, trean på 18:e och fyran på 
35 plats. 

Elit Hotels Open: 119. Louise Segerfelt 
3½,155. Bo-Göran Mellbin 2.(165 delt). 
Lag-DM: 1. SS Manhem 10 (av 10), 4. SS 
Manhem II 6, 7. SS Manhem IV 5, 10 SS 
Manhem III 4 (13 lag). 

Krokodil Cup:1. Isak Storme, 2. Gustav 
Törngren, 3. Christian Recktenwald, 4. Johan 
Lönnroth (18 delt.). 

Ebbe Cup XXXI: 2. Dariush Kenani 4 (av 5), 3. 
Henrik Axelsson 3½, 5. Hashim Hattab 3, 8. 
Isak Storme 2½, 10. Tiam Safdari 1½, 11. 
Claes Fransson 1½, 13. Keyvan Jazayeri 1 (14 
delt.) 

Resultatbörs Seniorer 



 

Per-Axel Persson † 
1948-2015 

 
Per-Axel Persson gick in i Manhem hösten 2004. Han blev aldrig någon stark spelare utan låg genom hela sin karriär fast förankrad strax över det 
1000-streck som markerar botten i Manhem. 
 
Per-Axels stora stund inträffade ett år i Utmaningen då han ställdes mot en av A-lagets spelare. Tidshandikappet var 9 minuter mot 1 och plötsligt fick 
Per-Axel in en schack och en till och en till och en till. Storspelarens kung fick dansa och så var det matt! Storspelaren tog det hela med fattning men 
ansåg nog liksom alla andra att utfallet trots tidshandikappet var en sensation. 
 
Men normalt sträckte sig Per-Axels förhoppningar möjligen till att, som han uttryckte det på sitt målande vis, lyckas fälla en tolvtaggare. ”Min dumme 
idiot, min dumme idiot, min dumme idiot” och ”Nu fick jag smaka på käppen!” är annars exempel på hur det kunde låta när han recenserade sitt eget 
spel på föga skonsamt vis.  
 
Någon, möjligen Tarrasch, har sagt om schack att spelet har förmågan att göra människan lycklig och Per-Axel var en schackälskare av renaste vatten. 
Han var en ofta sedd gäst vid Manhems auktioner för antikvarisk schacklitteratur och hemma brukade han enligt egen utsago bänka sig för en 
högtidsstund med en klassisk schackbok och en whisky. 
 
De sista åren av hans liv präglades av dålig hälsa och blev ganska besvärliga för Per-Axel som blev 66 år gammal. Nu har han flyttat sin sista bonde. 
 
Han lämnar ett tomrum efter sig. 
 

Mats Eriksson 

SS Manhem i samarbete med Härryda kommun  
bjuder härmed in till 

   

 
SS Manhems Schackvecka 

i Mölnlycke Kulturhus, 7-16 augusti 2015 
SS Manhem bjuder återigen in till en vecka fylld med schackaktiviteter. Höjdpunkten i årets 
schackvecka kommer att vara en stormästarturnering! Några av Skandinaviens bästa spelare 
kommer att bjudas in tillsammans med ett antal internationella mästare. Detta kommer utan 
tvekan att bli en höjdpunkt för alla schackintresserade från när och fjärran! 

Manhems Schackvecka omfattar: 
• Härryda International GrandMaster Tournament 8-14 augusti 

• International Master Tournament  8-14 augusti 

• SS Manhem Elo Tournament 8-14 augusti 

• 14-16 augusti, Göteborg Open & Lilla Göteborg Open, 

i samarbete med Göteborgs Schackförbund och IFK Hindås schacksektion 

Tävlingarna kommer att gå av stapeln i Mölnlycke Kulturhus i Mölnlycke centrum. 
Veckan kommer att erbjuda något för alla schackintresserade! 

All information om evenemanget hittar du på Manhems hemsida på nätet: 
 

www.ssmanhem.se/schackveckan/ 
 



  

Göteborgs Schackförbund i samarbete med SS Manhem och IFK Hindås  
bjuder härmed in till 

    

Göteborg Open 14-16 augusti 
Spelformen är åtta ronder Fideschweizer. 

  
Betänketid:  

Rond 1-4: 15 minuter plus 5 sekunders tillägg per drag och spelare. 
Rond 5-8: 90 minuter plus 30 sekunder per drag och spelare.  

Långpartierna Eloregistreras.  
 

Priser: 
1. 8000 kr, 2. 5000 kr, 3. 2500 kr, 4. 1000 kr, 5.-8. 600 kr  
Ratingpriser 800 kr + 500 kr i grupper om 15 tävlande 

Specialpriser 600 kr till bästa dam, veteran (60+) och junior. 
Priserna garanteras vid 80 deltagare 

 
Startavgifter: 

450 kr vid anmälan före 14 juli 
500 kr vid anmälan före 14 augusti 

550 kr vid anmälan på speldagen 14 augusti 
GM / WGM och IM / WIM har fri startavgift 

. 
Program: 

Anmälan på plats fredag 14 augusti senast kl 17.30.  
Fredag 14/8: Rond 1: kl. 18.30, Rond 2: kl. 19.30, Rond 3: kl. 20.30, Rond 4: kl. 21.30,  

Lördag 15/8: rond 5: kl. 10.00, rond 6: kl. 16.00,  
Söndag 15/8: rond 7: kl. 9.00, rond 8: kl. 14.00,  Prisutdelning. ca kl. 18.30. 

 
Turneringen kommer att spelas i Mölnlycke Kulturhus i Mölnlycke, ca 12 km 

utanför Göteborg.  
För logi rekommenderas Wendelsbergs Hotell & Vandrarhem i Mölnlycke, ca 5 min. 

från spellokalen. Tel. 031 – 338 05 36. Internet:   http://wendelsberg.com/ 
 

Göteborg Open är en del av SS Manhems Schackvecka 2015, innehållande flera 
tävlingar i form av stormästar-, IM- och Elo-turnering. För mer information se:  

 

www.ssmanhem.se/schackveckan/ 
 

Anmälningar skickas till info@ssmanhem.se  
 



 

Göteborgs Schackförbund i samarbete med SS Manhem och IFK Hindås  
bjuder härmed in till 

    

Lilla Göteborg Open 14-16 augusti 
 

Öppen tävling för spelare från de nordiska länderna med rating under 1500. 
Spelformen är åtta ronder Fideschweizer.  

 

Betänketid: 
Rond 1-4: 15 minuter plus 5 sekunders tillägg per drag och spelare. 

Rond 5-8: 90 minuter plus 30 sekunder per drag och spelare. 
Långpartierna Eloregistreras. 

 
Priser:  

1. 2000 kr, 2. 1000 kr, 3. 500 kr, 4. 500 kr, 
Ratingpriser 500 kr i grupper om 10 tävlande 

Priserna garanteras vid 30 deltagare. 
 

Startavgifter: 
300 kr vid anmälan före 14 juli 

350 kr vid anmälan före 14 augusti 
400 kr vid anmälan på speldagen 14 augusti 

 
Program: 

Anmälan på plats fredag 14 augusti senast kl 17.30.  
Fredag 14/8: Rond 1: kl. 18.30, Rond 2: kl. 19.30, Rond 3: kl. 20.30, Rond 4: kl. 21.30,  

Lördag 15/8: rond 5: kl. 10.00, rond 6: kl. 16.00,  
Söndag 15/8: rond 7: kl. 9.00, rond 8: kl. 14.00,  Prisutdelning. ca kl. 18.30. 

 
Turneringen kommer att spelas i Mölnlycke Kulturhus i Mölnlycke, ca 12 km 

utanför Göteborg. 
För logi rekommenderas Wendelsbergs Hotell & Vandrarhem i Mölnlycke, ca 5 min. 

från spellokalen. Tel. 031 – 338 05 36. Internet:   http://wendelsberg.com/  
 

Lilla Göteborg Open är en del av SS Manhems Schackvecka 2015, innehållande flera 
tävlingar i form av stormästar-, IM- och Elo-turnering. För mer information se:  

 

www.ssmanhem.se/schackveckan/ 
 

Anmälningar skickas till info@ssmanhem.se  
 


