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Kalender

Nytt kontrakt i Elitserien!
Helgen 27-28 februari spelades den för
Manhem viktiga dubbelmatchen mot Lunds
ASK och Limhamns SK.
Lunds ASK har vi av hävd haft svårt mot på
senare år och detta blev tyvärr inget annat en
massaker. Oskicklighet i samverkan med dålig
tidshantering ledde till att bara en halv poäng
togs i matchen. Visst fanns det bud på mer,
men en dålig match likväl.
På söndagen tog vi en halv revansch med
oavgjort mot Limhamn. David och Johan vann
viktiga partier och i sista partiet lyckade
Rikard fixa remi i ett svårt tornslutspel i den
eviga tidsnöden som kan uppkomma med 30
sekunder extra per drag.
Inför slutsammandraget i Västerås den 18-20
mars låg vi till synes bra till, om jag minns rätt
på sjätte plats, men det var jämnt mellan lagen
och vi hade dålig partipoäng.
Ett antal bortfall i manskapet uppstod tyvärr,
mest noterbart Rikard Winsnes, vilket gjorde
att
en
reserv
kallades
in.
Inför
slutsammandraget
var dock Eduardas
Rozentalis, vår starke stormästare, med som
en tacksam förstärkning. Vi skulle möta de
andra s.k. nedflyttningskandidaterna och läget
var ovisst.
Fredagens match mot Kungstornet var just så
spännande som man kunde förvänta sig. Vi
tog ledningen då jag lyckades vinna, men
”gamle” Manhemjunioren Anders Bäcklund
besegrade ofint vår lagledare. Joel och
Eduardas spelade solida remier. Johan stod på
vinst mot Patrik Lyrberg och förde hem
vinsten med säker hand. På de återstående
bräderna fick Karl Johan kämpa i
uppförsbacke med bonde under i ett långt

slutspel. Hatims ställning krackelerade och
gick inte rädda. Jonas Bengtsson debuterade
dock med att i ett långt parti betvinga en
Manhem-bekanting, nämligen Arvid Wikner,
i ett bra parti. I dagens sista parti fick tyvärr
Karl Johan ge sig. 4-4 var litet bitterljuvt då
en vinst antagligen hade säkrat kontraktet.
Lördagens motståndare Farsta hade inför
sammandraget kommit med säsongens
starkaste uppställning och vann i en tät match
med 5,5-2,5. Vinst noterades för Eduardas
medan jag själv tappade kontrollen i
tidsnöden. Karl Johan gick in ett angrepp och
fick offra dam. Slaget var dock inte förlorat
där men tiden tog slut i en oklar ställning.
Said
hade
efter
en
tveksam
öppningsbehandling lyckats vända på partiet i
ömsesidig tidsnöd. I vinstställning gjorde han
dock ett fingerfel då kungen stod i schack och
sedan han blivit tvungen att sätta damen
emellan var förlusten ett faktum. Jonas kom
bra ur öppningen men idéerna sinade och
motståndaren tog över. Remipartierna inbjöd
till hopp. Joel hade i en vild öppningsvariant
offrat pjäs för en uppsjö bönder och hade
antagligen vinst innan dragserien. Johan
pressade Thomas Ernst i ett komplicerat
slutspel och slutligen hade Hatim antagligen
vinstchanser i ett rörigt parti med fribönder,
som rusade på kungsflygeln mot vits
ensamma torn och kung.
Inför söndagens sista rond var vi fortfarande
inblandade i bottenstriden. Västerås SK hade
dock åkt ur med en rond kvar och det var dem
vi skulle möta.
Fortsättning sidan 3

Du missar väl inte den klassiska
Äldre-Yngre-matchen 10 maj kl. 18.30!
Anmäl ditt intresse för deltagande antingen via email
info@ssmanhem.se eller per telefon till klubben på 24 47 45! Årets
match spelas tisdagen den 10 maj kl. 18.30, men det är bra och
önskvärt om du är på plats en kvart innan!

April
Ind. DM 5
4
5
Krokodilträff
6
VM 6
7
Klubbkväll, VM H, Carlsen 1
11 Ind. DM 6
13 VM 7
14 Klubbkväll, VM H, Carlsen 2
18 Ind. DM H
20 VM 8
21 Klubbkväll, VM H, Carlsen 3
25 Ind. DM 7
27 VM 9
28 Lagblixt-DM, Carlsen 4
Maj
3
9
10
12
14
15
16
22
23
30

Vårmöte, vårblixten
Sommarschacket 1
Äldre-Yngre-matchen
Carlsen 5
Ingemar Johanssons minne
Tynneredsdagen
Sommarschacket 2
Flunsåsschacket
Sommarschacket 3
Sommarschacket 4

Juni
Pliktadagen
5
Sommarschacket 5
7
11 Positivets dag
13 Sommarschacket 6
18 Pliktaschacket
20 Sommarschacket 7
27 Sommarschacket 8
Kalendern fortsätter på sidan 4

Vårmöte
SS Manhem bjuder in
till årets Vårmöte och
prisutdelning för
Vårmästerskapet.
Kvällen avslutas med
den traditionella
Vårblixten
Tisdagen den 3 maj
2016 kl. 18.30
Väl mött!

Ordföranden har ordet
Manhem låg under spelåren 2013/2014 och
2014/15 i Superettan i Schackallsvenskan. I
många klubbar skulle detta räknas som en
höjdpunkt, men för Manhem, med 24 säsonger
av 29 i Elitserien, var det inte riktigt det.

slagkraftigt lag av åtta spelare, i synnerhet i
slutsammandragen. Inför årets säsong
diskuterade vi saken både med laget och
inom styrelsen och drog slutsatsen att
förstärkningar vore kloka.

Man kan notera att det finns en spärregel om
två utländska medborgare per lag och match,
som reducerat våra möjligheter att dra nytta
av förstärkningarna. Det hela har dock visat
sig genomförbart.

När var tidigare tagit en vilopaus en serie ned
har vi varje gång gjort omedelbar comeback i
högsta societeten. Våren 2014 såg allt bra ut
för en upprepning, men efter ett mycket svagt
slutsammandrag blev så inte fallet. Efter
fjolårets andraplats i Superettan med därpå
följande uppflyttning kunde man ställa sig
frågan: skall gamla fina Manhem nu hänvisas
till en tillvaro som lindansare eller jojo-lag?

Inför höststarten återkom Manhem med
stormästarförstärkning i form av litauiske
GM Eduardas Rozentalis, en angenäm
personlighet som vi stiftat bekantskap med
vid klubbens schackvecka. Mer utländskt
blod har laget haft sedan ett par år tillbaka
genom jemenitiske landslagsmannen Hatim
al Hadarani och till hösten utökades den
utländska
kontingenten
med
danske
elitjunioren Filip Boe Olsen och hans
spelstarke far Mads, även han känd från
Manhems schackvecka.

På annan plats i Nafset kan du läsa Mats
Welins referat från vårsäsongen, där
Manhems förnyande av kontraktet är
huvudämnet. Inte minst för Manhems tillvaro
som ledande juniorklubb är det väsentligt att
vårt lag återfinns där det finaste schacket
spelas.

Vi har en hel del spelare av aktningsvärd
spelstyrka, varmed här menas av elitserieklass.
Trots detta har ett återkommande problem varit
svårigheten att mönstra ett heltigenom

Vad som händer till hösten är inte bestämt
men kommer förstås att bli föremål för
diskussion i styrelsen.
Åter i Eliten!
Mats Eriksson

Ungdom
Dags för riksfinaler!
Manhems även i vanliga fall intensiva
tävlingssäsong för ungdomarna kryddas i år av
att vi svarar för arrangemangen av riksfinalen
av Talangjakten 9 april och av Skollags-SM
(med IFK Hindås) den 16-17 april.
Talangjakten spelas i Flatåsskolans bamba och
väntas samla uppemot 200 deltagare från hela
Sverige, varav många från vår klubb. SkollagsSM arrangeras i Hulebäcksgymnasiet i
Mölnlycke och spelas i separata klasser för
gymnasiet, högstadiet, mellanstadiet och
lågstadiet.
I
skrivande
stund
flyter
anmälningarna in i en strid ström och det blir
spännande att se hur göteborgsskolorna skall
hävda sig.
Skolschack
Samtliga sju skolmästerskap har genomförts
vid Annedal, Fjäll, Landala och Oscar Fredrik.
Finalerna kommer att genomföras under april
månad.
GSF:s och SSF:s kurs inom Schack i Skolan
den 11 februari samlade fjorton respektive nio
deltagare på steg 1 och steg 2.
Schack4an genomfördes lördagen 5 mars. Nytt
rekord för Göteborg kunde noteras med 418
deltagare, fördelade på två pass. Årets tävling
lockade cirka 140 ungdomar till Manhem,
varav ”vår skola” Hålta skola slutade på tionde
plats och därmed gick till riksfinalen.
Klubbträningen
Klubbens träningsgrupper är i gång för våren.
Mats Erikssons två mellanstadiegrupper på
torsdagar har undergått en fusion, vilket ger
sammanlagt tio grupper i nuläget.
Manhems lokala talangjaktsfinal
En frukt av klubbens skolmästerskap är att vi

får ett stort underlag för Talangjakten, vars
manhemfinal avgjordes för lågstadiet
söndagen den 6 mars. Den samlade 100 barn,
inte rekord men en aktningsvärd siffra.
Ett bakslag var att lottningsprogrammet av
inte helt klarlagt skäl strök mängder av
resultat i tävlingens slutskede, detta för de
spelare som hade brutit tävlingen och för
deras motståndare före brytningen. Detta
ledde till tidsfördröjning innan lottningen för
finalronden kunde företes och till att en
korrekt slutresultatlista dröjde ett par timme
efter tävlingens slutförande. Våra fina
sakpriser; schackspel, magiska maskar,
doftljus m.m., kunde utdelas först efter att
barnen ställt upp sig i en improviserad
köordning efter tagna poäng. 32 av piltarna
går till riksfinalen den 9 april.
I lågstadieklassen av vår egen tävling fajtar
man om Manhems kanske mest åtråvärda
vandringspris, Calle Wimans magnifika
träkung. Resultat för de främsta: 1. Marcus
Lindholm 6½ (av 7), 2. Alexander StrömEngdahl 6, 3. Kian Petersson 6, 4. Axel
Gunnarsson 6, 5. Alexander Törngren 6, 6.
Ville Gustafsson 5½, 7. Nicholas Grujic 5½,
8. Bruno Klemets 5½, 9. Melker Stalfors 5,
10. Joel Schenck 5 (100 delt.). Ytterligare sex
barn tog 5 poäng och för sista riksfinalplats
(32:a) krävdes 4 poäng.
Mellanstadiets motsvarighet spelades lördag
den 12 mars och lockade fyrtiotre deltagare.
Resultat för de främsta: 1. Arvin Rasti 6½ (av
7 ). 2. Aria Ben Saeid 6, 3. Gustav Lindholm
5½, 4. William Olsson 5½, 5. Othilia
Hogmalm 5, 6. Juni Drakengren 5, 7. Oscar
Nabbing 5, 8. Aysel Shiraliyeva 5, 9. Dailin
Rosario 5, 10. Nuhad Hattab 4½ (43 delt.).

Nordstan
Våra PR-dagar genomfördes i vanlig stil och
inte utan en viss ungdomsprägel. Tävlingen
Nordstadsraketen
ordnades
med
nya
rekorddeltagandet 32 spelare, jämnt fördelas
på mellan- och lågstadiet. Nordstan ställde
upp med ett par presentkort till vinnarna.
Resultat, mellanstadiet (2003-2005): 1.
Gustav Lindholm 7 (av 7), 2. Valentin
Åkerberg, Kålltorps SS 5, 3. Ludvig Rosenius,
Uddevalla SS 5 (16 delt.); lågstadiet (2006-):
1. Alexander Ström-Engdahl 7, 2. Marcus
Lindholm 5½, 3. Joel Schenck 5 (16 delt.).
Nordstans knattecup samlade åtta tioåringar
(födda 2005), som gjorde upp i en
utslagsturnering. I finalen drabbade William
Olsson och Gustav Lindholm i en hårt fajt
som vanns av den förre.
Nordstadsdagarnas åriga simultan gavs av
Gustav Lindholm som också tjänstgjorde i
denna roll förra året. Den gången vann Gustav
med 9 – 6 och årets segersiffror 15 – 4 visar
på samma utveckling som segern i Skol-SM.
Vinterlovsschacket
Denna traditionella lovaktivitet samlade 28
ungdomar i olika åldrar, de flesta från
Manhem. Aria Ben Saeid vann högsta gruppen
och Felix James den lägsta gruppen.
Flick-SM
Manhems enmannatrupp bestod av Johanna
Nabbing, som belade sjunde plats i
högstadieklassen bland tolv deltagare.

Ungdom fortsätter på sidan 3

Manhems avslutning på Elitserien (fortsättning från sidan 1)
Västerås hade ytterligare ett lag med som
kämpade för kontraktet i Superettan och hade
släppt några spelare från förstalaget för detta
ändamål. På papperet var vi favoriter men
gjorde en dålig match. I de sista ronderna kan
det ske en del konstigheter och detta kunde
också noteras i toppstriden där Rockaden och
Team Viking fick vara glada över poängen i sina
matcher.
På bord 7 och 8 kom vi tidigt i dåligt läge och
ställningarna gick inte att rädda. Joel tog en tidig
remi i sitt parti och fick sedan genomlida plågan
att stå bredvid och se på. På bord 5 och 6
förbrukades betänketiden av Karl Johan och
Hatim och dragen till dragseriens slut spelades

på tids-inkrement, dock med gott resultat
från klart sämre ställningar. På de 3 första
borden pressade vi. Johan fick in preppen
mot Ralf Åkesson som försvarade sig
kallblodigt och räddade remi. Jag lyckades
vinna på bord 3. De sista partierna gick vår
väg, Eduardos pressade hem slutspelet och
Hatim och Karl Johan ordnade de viktiga
remierna. 4-4 och nytt kontrakt säkrat! Det
hade tidigare spekulerats i om det gick att
gå vidare vid förlust men skönt var att
slippa testa detta i praktiken.

Eduardos och far och son Mads och Filip Boe var
fina tillskott till laget. Jonas Bengtsson gjorde
debut i laget i slutsammandraget.
Våra spelare under säsongen.
Eduard Rozentalis (4) partier, Rikard Winsnes
(5), Mats Welin (9), Johan Hultin (9), Joel
Åkesson (9), Karl Johan Moberg (9), Mads Boe
(4), Filip Boe (4), Hatim al Hadarani (5), David
Fendrich (5), Said Outgajjouft (3), Jonas
Bengtsson (3) och Harald Berggren Torell (2).
Mats Welin

Jag vill tacka berörda spelare vid seriens
slut.

Ungdom (fortsättning från sidan 2)
Junior-DM
Särspelet mellan Victor Ahlquist och Aria Ben
Saeid har genomförts med resultatet 1 - 1 och en
förlängning vanns av Aria med 2-0. Han kan
därmed titulera sig årets göteborgsmästare för
juniorer.
Knatterallyt
Säsongens femte rallytävling Hisingen Open
spelades den 16 januari. Vi har nu nått en nivå
där våra ungdomar ligger väl framme i samtliga
klasser, delvis kanske beroende på andra
klubbars svaghet men delvis beroende på att vi
har
fått
fram
bra
spelare
i
alla
mellanstadieklasser.
Resultat, juniorer: 2. Gösta Larsson 4 (av 7), 3.
Raz Dleir Mohammed 4 (3 delt.); kadetter: 2.
Isak Storme 5½, 3. Gabriel Winsnes 5 (11 delt.);
födda 2003: 5. Oscar Nabbing 3 (10 delt.); födda
2004: 2. Nuhad Hattab 5, 3. Aria Ben

Saeid 5 (13 delt.) födda 2005: 1. Arvin
Rasti 6, 2. Gustav Lindholm 6, 3. Oscar
Nordin 4½, 4. William Olsson 4, 5. Emil
Ström 4 (13 delt.); födda 2006: 1.
Alexander Ström-Engdahl 7, 3, Melker
Stalfors 4½, 4. Max Larsson 4, 5. Albin
Ganic 4 (7 delt.); födda 2007-: 1. Marcus
Lindholm 5, 2, Joel Schenck 4, 4. Ville
Gustafsson 4 (15 delt.).
Säsongens
sjätte
rallytävling
Västkustpassanten gick den 6 februari i
Jörlanda i Stenungsunds SK:s regi. 64
ungdomar deltog varav åtta i juniorklassen
och övriga 56 sålunda i rallyklasserna.
Resultat, juniorer: 1, Gabriel Svorono 7 (av
7), 3. Raz Dleir Mohammed 4 (8 delt.);
födda 2003: 1. Oscar Nabbing 4 (8 delt.);
födda 2004: 1. Aria Ben Saeid 6½, 2.
Nuhad Hattab 5, (9 delt.); födda 2005: 1.
Arvin Rasti 6, 2. Gustav Lindholm 5, 3.
William Olsson 5, (15 delt.); födda 2006: 2.

Alexander Ström-Engdahl 6, 10 delt.); födda
2007-: 1. Marcus Lindholm 5,4. Ville Gustafsson
4, (14 delt.).
Den avslutande tävlingen i årets rallyserie var
höjdpunkten; ”Juvelen i rallykronan”, d.v.s.
Manhemknatten, som spelades lördagen den 19
mars. Ett furstligt prisbord kunde erbjudas de 84
deltagarna, däribland 34 manhemiter. Resultat;
födda 2003: ingen manhemit på pokalplats (16
delt.); födda 2004: 1. Gustav Törngren 7, 4. Aria
Ben Saeid 5 5. Nuhad Hattab 5 (12 delt.) födda
2005: 1. William Olsson 5½, 2. Gustav
Lindholm 5, 3. Arvin Rasti 4½, 4. Alexander
Törngren 4 (19 delt.); födda 2006: 2. Alexander
Ström-Engdahl 6, 3. Melker Stalfors 5, 5. Albin
Ganic 4 (10 delt.); födda 2007-: 1. Marcus
Lindholm 5, 4.Noan Ghaderi 4½, 5. Joel Schenck
4, 6. Nils Engström (bäste född 2008 eller
senare) 4. 8. Aryan Patil 4, 9. Ville Gustafsson 4,
10. Agaton Schou 4 (27 delt.).
Mats Eriksson

Allsvenskan 2015/2016
Manhem ställde under året upp med 14 lag i de
schackallsvenska serierna. Sju lag spelade i
någon av de Sveriges schackförbund
administrerade serierna (div. III och uppåt),
medan sju lag spelade i Göteborgs
Schackförbunds ”distriktsserie” (div IV och V).
Totalt över alla Manhems lag lyckades tre lag
placera sig på uppflyttningsplats, medan noll
lag
hamnade
på
nedflyttningsplats.
Resultatmässigt är detta över ett förväntat
normalresultat och självklart är det roligt för
klubben när de allsvenska lagen går bra.
Redovisning över alla lags resultat följer:
Elitserien:
Manhem I placerade sig på en sjundeplats i
Elitserien och blir därmed kvar i högsta serien
även nästkommande säsong.
Superettan:
Inget Manhemlag deltog.
Division I:
I division I västra spelade Manhem II. Det blev
en andraplats för Manhem II denna säsong.

Laget har tidigare lyckats utmana om
vinsten i divisionen och därmed rätten att
kvala för att ta sig upp till Superettan. I år
skulle dock Örebro SS, som tog 14 av 14
matchpoäng, bli för svåra.
Division II:
I division 2:5 spelade Manhem III. Det blev
en andraplats även för Manhem III; detta
med
mycket
liten
marginal
till
divisionsvinnarna
Hisingsalliansen
Götaverken/Lundby.
I division 2:6 spelade Manhem IV och
Manhem V. Fyran lyckades vinna
divisionen med de starka siffrorna 14 av 14
matchpoäng. Femman var inblandade i en
tät bottenstrid, men tog en viktig seger mot
Harplinge SS/Halmstad II och undvek med
detta nedflyttning.
Division III:
I division 3:6 spelade Manhem VI och
Manhem VII. Sexan kom på en andraplats
efter de marginellt mer poängtagande
Göteborgs SS. Sjuan klarade sig kvar i
divisionen på att man tagit betydligt fler
partipoäng än nedflyttade SK Solrosen.

Division IV:
I division 4 spelade Manhem VIII och Manhem
IX. Åttan var bra med och kom till slut på en
andraplats efter Kålltorps SS II, som var starkare
sett över hela säsongen. Nian placerade sig på
femteplats, det vill säga i mitten av divisionen.
Division V:
I division V spelade Manhem X, Manhem XI,
Manhem XII, Manhem XIII och Manhem XIV.
Bäst gick det för Elvan som vann divisionen.
Även Fjorton placerade sig hyggligt med en
tredjeplats. Tian och tretton gick det sämre för.
Plats åtta respektive nio belades.
Det är ett ganska stort maskineri med Manhems
alla allsvenska lag och lagtävlingsansvarige
Claes R. Nilsheden förtjänar stort beröm för att
han på ett förtjänstfullt sätt roddat Manhems
insats i Allsvenskan även detta år. Även
lagledarna i de enskilda lagen förtjänar ett tack
för sina insatser.
Harald Berggren Torell

Kalender (fortsättning från sidan 1)
Juli
4
11
15-24
18
25

Sommarschacket 9
Sommarschacket 10
SM i Uppsala
Sommarschacket 11
Sommarschacket 12

Augusti
Sommarschacket 13
1
Sommarschacket 14
8
12-21 Schackveckan
Sommarschacket 15
15
19-21 Göteborg Open
Sommarschacket 16
22
25
Blixt-KM

Vårmästerskapen

Lag-DM

Vårmästerskapet är en årligt återkommande
tävling under våren. I år samlades
sammanlagt över öppna- och lilla gruppen
84 deltagare – Ett gott antal. Nytt för i år är
att tävlingen lottas med hjälp av SSF:s
medlemssystem; vilket i teorin gör att det
blir något enklare för både tävlingsledning
och deltagare.
När detta skrivs har Vårmästerskapstävlingarna kommit halvvägs. I Öppna
gruppen
är
förhandsfavoriten
tillika
klubbmästaren FM Hatim al Hadarani den
enda med hundra procent vinster. Han har
dock, likt många andra, uppskjutna partier
kvar att spela. I Lilla gruppen leder Johan
Martinsson på fem av fem med inga
uppskjutna partier. Tävlingen fortsätter
under våren och prisutdelning sker på
Manhems vårmöte tisdagen den 3 maj.

Manhem fanns representerat i Lag-DM under
början av året. Tävlingen spelas med
sexmannalag och 90 minuters betänketid för
fyrtio drag därefter 30 minuter för resten. Likt
förra året var det spel i bara en division. Då
intresset för tävlingen var förhållandevis stort
bland Manhems medlemmar ställde klubben
upp med hela sex stycken lag. Totalt i tävlingen
var det tolv lag som ställde upp fördelat på fem
klubbar. Med den inte så stora mängden
representerade klubbar kan man förstå att
tävlingen saknade en viss bredd. Tävlingens
topp var tyvärr också något svag då många av
distriktets starkare klubbar inte ställde upp med
lag. Manhem I gick därför in som väldigt
överlägsen favorit att vinna. Så skedde också
efter förhållandevis klara vinster. I övrigt tog
Manhem II andraplatsen och Manhem IV kom
på fjärde plats, mycket nära tredjeplatsen som
var en prisplats.

Harald Berggren Torell

Harald Berggren Torell

Juniorkalender
April
2
9
10
16-17
23
30

Plikta
Talangjakten riks, Gbg
Ungdomsträning 7
Skollags-SM, Göteborg
Schackåttan
Schackmyran, vårdraget

Maj
14-15
19
21

Kadettallsvenskans kval
Junioravslutning
Knatte-DM, JDM snabb

Juni
4

Schack4ans riks

Augusti
12-14 Kadettallsvenskans final

Städupprop
SS Manhem är en av Sveriges största
schackklubbar med över 400 medlemmar. En
större orsak till detta är att Manhem är en
klubb
som
erbjuder
aktiviteter
(ungdomsträningsgrupper, ungdomstävlingar,
seniortävlingar, kurser etc.) Klubben har
framförallt omfattande ungdomsverksamhet
med uppemot dussintalet träningsgrupper
utspridda måndag till torsdag samt
ungdomstävlingar, ibland mycket välbesökta.
Utöver
ungdomsverksamheten
anordnas
senioraktiviteter och tävlingar, vilka också
innebär att många personer kommer ner till
Manhems lokal. All aktivitet som pågår i
klubblokalen leder oundvikligen till att
lokalerna blir smutsiga; vid högsäsong eller i
samband med större tävling ganska snabbt
dessutom.
Då tidigare städkrafter för ett tag sedan tackat
för sig befinner sig Manhem nu i ett läge där
det behövs hjälp med att städa lokalen. Då
ingen annan lösning hittats går detta
städupprop ut till SS Manhems medlemmar
med förhoppningen att några kan vara villiga
att hjälpa till med städningen av lokalerna.
Läget är att lokalen behöver städas åtminstone
en gång varannan vecka (två timmars arbete
för två personer). Om tillräckligt antal
medlemmar eller föräldrar delar på uppgiften
skulle rimligen insatsen kunna inskränka sig
till en gång per termin.

Kontaktperson för frivilliga städinsatser tillika
lokalansvarig SS Manhem
Claes Brauer 076-2729090

Magnus Carlsen – hur vinner han och varför vinner han?
Schacksällskapet Manhem bjuder in till en föreläsningsserie om vår nye världsmästare Magnus Carlsen.
I takt med att schacket har blivit mer och mer globalt under de senaste årtiondena har på motsvarande vis Sverige och Norden krympt i förmodad
betydelse. Trots detta har vi sedan hösten 2013 en norsk världsmästare i vårt ädla spel! Det är lätt att fråga sig: hur har detta varit möjligt när
Norges befolkning är mindre än en promille av världens?
En annan utveckling av modernt schack har varit datorernas frammarsch från en undanskymd plats i schackets kuriosakabinett, via positionen som
människans allt farligare utmanare och sedermera till den som vår överman vid brädet. Använder MC datorer och hur har de i sådana fall inverkat
på hans spel?
Under en tid samarbetade MC som möjligen bekant med giganten Garri Kasparov. Vilken nytta hade MC av sitt samarbete med Kasparov?
Och förstås: vilka lärdomar kan en vanlig amatör vinna på att studera Carlsens partier? Dessa och fler frågor försöker Manhems elitspelare Johan
Hultin besvara under fem torsdagar.
Magnus Carlsen-serien
Riktar sig i huvudsak till spelare med rating om 1700 eller däröver men är öppen för varje manhemit och schackvän.
Start: torsdagen den 7 april.
Tid: fem torsdagar kl. 19-21.
Kursavgift: 200 kronor.
Kursledare: Johan Hultin.
Anmälan: omedelbart

Datum för de fem föreläsningarna:
Torsdagen den 7 april
Torsdagen den 14 april
Torsdagen den 21 april
Torsdagen den 28 april
Torsdagen den 12 maj

Senior resultat
Ebbe Cup XXXIII: 1. Hatim al Hadarani 5 (av 5),
4. Svante Norlander 3½, 8. Andreas Ottgård 3, 9.
Isak Storme 3, 13. Raz Dleir Mohammed 2, 14.
Claes Fransson 2, 15. Aria Ben Saeid 2, 17.
William Olsson 1½, 18. Oleg Shchetinin 1, 20.
Per Hellgren 1, 21. Nuhad Hattab 0, 22. Gösta
Larsson 0 (22 delt.)
Nordstadsdagarna Trettonblixten: 1. Jörgen
Dircks 10 (av 10), 3. Anders Petersson 9½, 5.
Patrik Abrahamsson 7, 6. Andreas Ottgård 6, 7.
Aria Ben Saeid 4½, 8. Raz Dleir Mohammad,
4½, 9. Victor Ahlquist 2, 10. Per Sandström 2,
12. Patrik Sandström 1 (12 delt.).

Nordstadsdagarna Veteranblixten: 3. Sören
Svensson 5½ (av 9), 6. Lennart Rydholm
3½ (10 delt.). Lars Sjöberg utgick.
Rilton Cup: 61. Isak Storme 4 (av 9, 94
delt.).
Rilton Elo: 19. Gabriel Svorono 6 (av 9),
22. Sven Degerfeldt 5½, 113. Håkan
Warston 1½ poäng (121 delt.)
Karlstad Open: 53. Hashim Hattab 3½ (av
7), 76. Svante Norlander 2½, 77. Aste
Oliondersson 2½, 83. Claes Fransson 2, 90.
Nuhaed Hattab 1½ (97 delt.)

Dr Arpad Open: 2. Elliot Ekblad 7 (av 7), 5.
William Olsson 6, 6. Aria Ben Saeid 6, 7.
Gustav Lindholm 6, 8. Claes Fransson 4, 10.
Keyvan Jazayeri 2, 11. Love Troberg Eskola
2, 12. Jonas Tesfay 1½, 13. Johanna Nabbing
1, 14. Oscar Nabbing 1, 15. Seppo Eskola 1,
17. Marcus Londholm ½, 18. Kaj Koniarski 0
(18 delt.)
Dr Elo Open: 1. Henrik Axelsson 7 (av 7), 2.
Hatim al Hadarani 7, 5. Love Troberg Eskola
6, 8. Raz Dleir Mohammed 3, 9. Gösta
Larsson 3, 11. Aria Ben Saeid 2½, 12. Victor
Ahlqvist 2, 15. William Olsson 1½, 16. Ino
Alagic 1, 17. Keyvan Yazayeri ½, 18. Seppo
Eskola ½ (18 delt.)

