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Ledare

När de här raderna skrivs sitter undertecknad på en buss till 
Norrköping. Det är schack-GP-tävlingen  Påskturneringen som 
lockar och dit åker också ett gäng andra manhemiter. Det är i 
allmänhet  ett  trevligt  turneringskoncept  med  de  här  GP-
tävlingarna.  Åk iväg,  bo på ett  någorlunda prissatt  hotell  och 
spela mycket schack. Som jag brukar se det gör det heller inte 
så mycket om man inte är på topp. Nederlagsivraren inom mig 
säger  att  det  lär  vara någon GM som vinner allt  i  slutändan 
ändå (dock... rankingpriser... också en grej!).

Det gjorde mig därför glad när SS Manhem förra året tilläts hop-
pa med i GP-kretsen med Kvibergspelen. Vi hoppas också kun-
na överträffa succén därifrån i år. Gäller som jag ser det samma 
saker för den tävlingen som för den jag ska bevista själv nu. Fin 
tävling, trevligt folk och GM:s som vinner i slutändan... eller nja, 
vi  får  se  men  det  är  redan  ett  ganska  profilstarkt  startfält  i 
Kvibergspelen.

Utmaningen för en aktiv arrangörsklubb som Manhem är i  så-
dana här sammanhang att trots att vi är en stor klubb är det inte 
så enormt många fler människor bakom de här arrangemangen 
än på andra ställen. De som är med gör det i princip alltid bra 
(och Manhem har en hel del fantastiska arrangörer och funk-
tionärer, det går inte att förneka) men onekligen krävs det också 
att det då och då kommer fram en ny person och säger "det här 
låter kul, det här vill jag vara med att bygga upp på något sätt".

Det finns förvisso också andra sätt att hjälpa till vid sådana här 
arrangemang. Att bara ha folk som åtar sig någon mindre upp-
gift;  exempelvis  att  ställa  digitalklockor  eller  transportera  ma-
terial är mycket viktigt. Om man snackar liknelser är det i princip 
som att  de som gör detta är det extra materialet som hälls i 
murbruket för att göra det extra starkt i slutändan.

Förvisso beroende lite på hur man tänkt engagera sig, kan jag 
också  gott  rekommendera  att  gå  den  schackdomarkurs  som 
GSF skall försöka få förlagd till Göteborg inom en inte allt för 

Kalender

April
4 Krokodilträff
9 Individuella DM, rond 5
11 Vårmästerskapet rond 7
11 Påskblixt
9 Individuella DM, rond 6
18 Vårmästerskapet rond 8
20-
22

Kvibergspelen, Göteborg 
(Svenskt grand prix 7 av 
8)

23 Individuella DM, rond 7
25 Vårmästerskapet rond 9
27 Näringslivet möter förorten
29 Individuella DM i 

snabbschack

Maj
7 Individuella Blixt-DM
8 Vårmöte
8 Vårblixten
10-
12

Deltalift Open, Tylösand 
(Svenskt Grand Prix 8 av 8)

14 Sommarschacket, etapp 1
15 Äldre-Yngre-matchen
19 Lag-blixt-DM
21 Sommarschacket, etapp 2
28 Sommarschacket, etapp 3

Juni
1 Vegaligan, start
4 Sommarschacket, etapp 4
11 Sommarschacket, etapp 5
18 Sommarschacket, etapp 6
25 Sommarschacket, etapp 7
26 Vegaligan, rond 1-3 slut
29- Schack-SM, Ronneby
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lång tid framåt. Bra för klubben med många domarkompetenta i 
medlemsskaran (oavsett om de dömer så mycket eller inte) och 
ofta nyttigt för individen att ha gått kursen, även i sammanhang 
då denne inte själv är domare.

Trevlig vår!

Harald Berggren, ordförande SS Manhem

Seniorer

Allsvenskan 2017/18 är färdigspelad.

Denna säsong ställde klubben upp med inte mindre än 16 lag. 
Intresset  för  allsvenskt  spel  är  alltså  med  andra  ord  oför-
minskat.

Manhem I höll till i Superettan, en serie som, precis som i fot-
bollen och hockeyn, är andradivision. Alla förhoppningar om ett 
eventuellt  avancemang tillbaka  till  finrummet  grusades  tyvärr 
ganska snabbt. I börjsammandraget, d.v.s. rond 1-3, tog laget 
en av sex matchpoäng och man kunde ana att det skulle krävas 
en uppryckning. Rond 4-6 blev sedan inte jättemycket bättre. 
Efter en knapp förlust mot Örgryte i rond fyra, stod Växjö SK på 
programmet (hemma då de hade kommit till Göteborg). Där var 
Växjö tyvärr favoriter rankingmässigt och åter blev det förlust. 
Kvar då i den vändan av matcher var en oerhört viktig match 
mot SK Kamraterna, som också hade gått knackigt.  Där blev 
det dock en övertygande seger; något som gav hopp inför slut-
sammandraget,  även  om  läget  inte  var  jättebra.  Väl  uppe  i 
Stockholm för slutsammandraget, alltså rond 7-9, visade dock 
Manhem  I  god  moral.  Betydligt  högre  placerade  Rockaden 
Umeå avfärdades övertygande i rond 7. Wasa SK blev förvisso 
för tunga i rond 8, men det kunde man nästan förvänta sig sett 
till att de spetsat sitt lag något enormt. Sista ronden var riktigt 
spännande rent tabellmässigt. Det kunde gå lite hur som helst 
egentligen. Manhem I spelade 4-4 mot Schack 08 Norrköping i 
alla fall  och det räckte precis för att  hålla laget kvar i  Super-
ettan.

Manhem 2 höll till i division I västra. Säsongen för laget var inte 
den starkaste och man hade dessutom ganska hård konkurrens 
för året i form av hårdsatsande Alingsås SS. Med mindre roliga 
bortaresor till  Hultsfred och Västervik i rond 6 och 7 fanns till 
och med en viss risk att laget skulle åka ur. Efter lite hjälp resul-
tatmässigt från andra lag blev det dock inte så, utan Manhem II 
slutade sexa i den åttahövdade skaran.

Manhem 3 höll till i division 2:6. Efter en plump mot Uddebo SK 
och ett  starkt spelande Östra Skaraborgsalliansen att  tampas 

Juli
-8 Schack-SM, Ronneby
2 Sommarschacket, etapp 8
9 Sommarschacket, etapp 9
16 Sommarschacket, etapp 10
23 Sommarschacket, etapp 11
27 Vegaligan, rond 4-6 slut
30 Sommarschacket, etapp 12

Augusti
3-5 Cellavision Chess Cup 

(Svenskt Grand Prix)
6 Sommarschacket, etapp 13
10-
19

SS Manhems Schackvecka

13 Sommarschacket, etapp 14
17-
19

Göteborg Open

20 Sommarschacket, etapp 15
26 Vegaligan, rond 7-9 slut

2



med, var det länge oklart  om laget  skulle klara att  avancera. 
Sista  ronden  borta  mot  Skaraborgsalliansen  blev  direkt  av-
görande, men där visade Manhem III klass, vann och säkrade 
därmed avancemang. I samma division fanns Manhem 5 som 
inte hade en särskilt bra säsong. Det blev en åttondeplats och 
degradering tyvärr.

Manhem 4&6 höll till i angränsande division 2:5 och här blev det 
en tredjeplacering för Manhem 4 och en åttondeplats och de-
gradering för Manhem 6.

I division 3:7 fann man inte mindre än två manhemlag i form av 
Manhem 7 och 8. Sjuan tog en relativt stabil fjärdeplats; sett till 
att det fanns flera generellt högre rankade lag. Åttan hade det 
motigt och hamnade i slutändan på nedflyttningsplats.

I distriktsserien division 4, där lagen ställer upp med blott fem 
spelare,  spelade  Manhem  9,  Manhem  10,  Manhem  11  och 
Manhem 12.  Det  var många manhemlag i  serien med andra 
ord. Bäst gick det för Manhem 12 (fjärdeplats), medan de övriga 
lagen placerade sig på platserna 6-8.

I  division 5 fanns endast  ett  manhemlag för  att  representera 
klubbens färger. Manhem 13. Det gjorde de emellertid med den 
äran och seriesegern vanns klart med fyra vinster, en oavgjord 
och noll förluster.

Division 6  var  en ganska manhemtät  serie.  Här  hittade man 
nämligen tre manhemlag. Det var Manhem 14, Manhem 15 och 
Manhem 16. Det var ganska jämnt och lagen låg inte så långt 
ifrån varandra. Manhem 15 gick in som tvåa i slutändan medan 
Manhem 14 & Manhem 16 hamnade på plats fyra respektive 
fem.

Allt  som allt  ingen jättesäsong för  Manhem vad gäller  avan-
cemang kontra degraderingar, men ingen katastrof heller.

Harald Berggren

Junior-kalender

April
14-
15

Kadettallsvenskan, kval

28 Schackmyran
28 Föräldramästerskap
28 Schackåttan

Maj
5 Vårdraget, flickor
5-6 Skollags-SM, Linköping
13 SS Manhems knattelagcup
17 Junioravslutning
20 Knatte-DM
20 Junior-DM i snabbschack

Juni
17-
20

Manhem Open

Augusti
6-9 Sommarträning
10-
12

Kadettallsvenskan, final, 
Norrköping
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Ungdomar

Skolschack

Klasstävlingarna för samtliga våra sju skolmästerskap vid närliggande skolor genomfördes under 
veckorna 6 och 7 med totalt 451 deltagare. Resultat; Annedal, låg: 61 deltagare; mellan: 33 del-
tagare;  Fjäll, låg: 61 deltagare;  mellan: 51 deltagare;  Landala, låg-mellan: 77 deltagare;  Oscar 
Fredrik, låg: 94 deltagare; mellan: 74 deltagare. 

Schackskola vid Fjäll har börjat i Claes R. Nilshedens regi med tolv deltagande nya manhemiter. 

Den idoge Rutger  Almquist  har  genomfört  besök för  Schack4an i  icke mindre än 100 fjärde-
klasser! Under de senaste veckorna har tre kvaltävlingar ordnats i Tuve med nio klasser med 162 
barn, i Kungälv med fjorton klasser med 211 barn och i Önnered med tio klasser med 130 barn. 
Notera dock att dessa barn ännu ej hade gått in i klubben utan nästa steg var att de gjorde det för  
att kunna spela i göteborgstävlingen i Kungälv söndagen den 4 mars.

Lördagen den 23 mars spelades Schack4an-mästaren för de barn som tog 11 eller 12 av 12 möj-
liga i kungälvstävlingen. Resultat: 1. David Rasti 5 (av 5), 2. Sören Linder 4, 3. Elliot Dahlberg 3, 
4. Viggo Lengstrand 3, 5. Emrik Törnkvist 3, 6. Marcus Persson 3, 7. Isak Rydberg 3, 8. David 
Ilkko 3, 15 deltagare).

Sveriges Schackförbunds kurser inom Schack i Skolan genomfördes i Göteborg med steg 1 och 
steg 2 tisdagen den 13 mars. Steg l och 2 lockade 23 deltagare.

Nordstadsdagarna

Dagarna ägde rum den 2 – 5 januari och denna schackfest rymde som vanligt en del aktiviteter av 
ungdomsintresse. Simultan mot allmänheten gavs av Alexander Ström-Engdahl som besegrade 
motståndet med 20 poäng mot 2.

Nordstans knattecup samlade fyra 07:or till  utmanarspel vid storbrädet.  Ville Gustafsson vann 
efter att ha finalbesegrat Jonathan Lydén. 

Nordstadsraketen lockade i år beskedliga femton deltagare. Resultat; mellanstadiet: 1. Alexander 
Ström-Engdahl 6½ (av 7), 2. Oscar Nordin 5, 3. Sandro Lacko 4 (8 deltagare); lågstadiet: 1. Aryan 
Patil 6 (av 6), 2. Nicholas Alexandersson, Kungsbacka SK 4½, 3. Lana Ghaderi 4 (7 deltagare).

Junior-DM

Tävlingen genomfördes med tolv deltagare och tätstriden i det manhemdominerade startfältet slöt 
med ett kommande särspel mellan Alexander Ström-Engdahl och Arvin Rasti.

Vinterlovsschacket

Förbundets traditionella  lovarrangemang genomfördes måndag-onsdag under  vinterlovsveckan 
med spel och träning. 
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Som mest lockades sjutton schackintresserade ungdomar. Resultat för spelgrupperna: grupp gul 
(1999-2007): 1. Ludvig Granath 9½ (av 13), 2. Sandro Lacko 5½, 5. Vilda Nyström 4½ (12 del-
tagare);  grupp grön (2007-2012): 1. Felix James 13½ (av 14), 2. Sören Nilsson Linder 12½, 3. 
Marcus Blankenfjell 8½, 5.Ebba Johansson 5 (11 deltagare)

Flick-SM

Tävlingen spelades i år i Västerås med deltagande av fem manhemiter.  Resultat; mellanstadiet: 
19. Vilda Nyström 5 (av 10; 36 deltagare); lågstadiet: 4. Lana Ghaderi 6½, 9. Ingrid Parai 5½, 15. 
Tuvalisa Nyström 5, 16.Märta Sandenvik 4½ (26 deltagare).

Knatterallyt

Knatterallyts femte deltävling Kålltorpsträffen spelades den 28 januari. 90 barn och ungdomar del-
tog, varav 22 spelande för Manhem. Resultat; hög: 3. Joel Storme 4 (av 5), (25 deltagare); födda 
2005: ingen manhemit på prispallen (10 deltagare); födda 2006: ingen manhemit på prispallen (8 
deltagare); födda 2007: 3. Marcus Lindholm 5 (av 7; 23 deltagare); födda 2008: 1. Theo Storme 7 
(8 deltagare); födda 2009-: 1. Lana Ghaderi 6 (16 deltagare).

Knatterallyts sjätte deltävling Västkustpassanten spelades den 28 januari. 72 barn och ungdomar 
deltog, varav 13 spelande för Manhem. Resultat; juniorer: 2. Gustav Lindholm 4½ (av 5), (19 del-
tagare);  födda 2005: Sandro Lacko 5½, (7 deltagare);  födda 2006: Alexander Ström-Engdahl 7 
(17 deltagare); födda 2007: 1. Marcus Lindholm 5 (av 7; 14 deltagare), 2. Adrian Lacko 5, 3. Ville 
Gustafsson 4½; födda 2008: 1. Theo Storme 6 (5 deltagare); födda 2009-: 2. Lana Ghaderi 5 (9 
deltagare).

Vårens knatterally avslutades med Juvelen i rallykronan, Manhemknatten, den 17 mars.

Manhemknatten

Säsongens sista deltävling var juvelen i kronan”, alltså Manhemknatten, som gick den 17 mars. 
79  deltagare  lockades  till  denna  schackfest  med  följande  resultat;  födda  2005:  1.  Gustav 
Lindholm 6 (av 7), 4.Sandro Lacko 5 (12 deltagare), födda 2006: 1. Alexander Ström-Engdahl 6 (9 
deltagare); födda 2007: 3. Noan Ghaderi 4, 4. Marcus Lindholm 4, 5. Vilda Nyström 4, 6. Adrian 
Lacko 4 (22 deltagare); födda 2008: 1. Theo Storme 6, 3. Felix James 5½, 5. Erik Krümmel 4, 6. 
Aleksandar Cekic  4, 7. Vilma Jungbark 3½, 8. Ahmed al Hegni 3 (10 deltagare); födda 2009-: 2. 
Theodor Sauer 5, 3. Ludvig Håkansson 5, 4. Lana Ghaderi 5 (bästa flicka), 5. Filip Rasti 4, 8 
Aleksandar Cekic 4, 9. Joel Norberg 4, 25 deltagare)10. Pannaga Bhat 3½. Oscar Fredriksskolan 
vann överlägset vandringspriset för bästa skola i lågstadieklassen.

Mats Eriksson
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SS Manhem inbjuder till 

Kvibergspelen i Göteborg 20-22 april 2018

–  deltävling i Svenskt Grand Prix 2017/2018

Spelform
Turneringen spelas med 8 ronder Fide-Schweizer och är 
Elo-registrerad. 
Rond 1 – 4: 15 minuter + 5 sek per drag 
Rond 5 – 8: 90 minuter + 30 sek per drag

Spelprogram
Fredag 20 april. Personlig anmälan kl 16.00 – 17.30  
R1: 18.30, R2: 19.30, R3: 20.30, R4 21.30
Lördag 21 april  R5: 10.00, R6: 16.00
Söndag 22 april R7: 09.00, R8: 14.00

Priser 
Huvudpriser:1: 12000 kr. 2. 6000 kr. 3. 4000 kr. 4. 2000 kr. 5. 999 kr. 6. 999 kr. 
Särskiljning enligt kvalitetspoäng. Huvudpriser delas enligt Hortmetoden, dock endast 
t o m plac 12. Ratingpriser 1. 700 kr 2. 500 kr i grupper om cirka 12 spelare. 
Specialpriser till bästa dam, U20, U16, U12 och Veteran (65+) 600 kr. 
Preliminärskatt dras enligt Skatteverkets regler.

Anmälan 
Via Sveriges Schackför-
bunds medlemssystem, 
www.schack.se/svenskt-
grand-prix

Startavgift
Avgiften är 650 kr. Vid betalning före 6 april ges 100 kr rabatt.
GM, WGM, IM och WIM anmälda senast 6 april har fri startavgift.
Det finns även ett begränsat antal fria hotellrum till stormästare – ta kontakt!
Startavgiften sätts in på SS Manhems postgiro pg 42 28 22 - 7 
Vid betalning på plats tas ut en extra avgift på 100 kr (gäller inte för utländska spelare).
Spelare som är markerade som betalda på webben kan komma direkt till första rondstart 
utan avprickning.

Boende 
Kviberg Park Hotel & 
Conference erbjuder:
Enkelrum 795 kr/ dubbel-
rum 995 kr/fyrbäddsrum 
1495 kr. Priserna gäller 
per rum och natt inklusive 
frukost.
Ange ”schack” vid bokning 
031-395 11 00.

Information
Se tävlingens hemsida 
www.kvibergspelen.se. 
Harald Berggren Torell 
tel. 031 24 47 45.
E-mail: info@ssmanhem.se

Lilla Kvibergspelen
Parallellt med Kvibergspelen spelas Lilla Kvibergspelen, som är öppen för alla med Elo-
tal lägre än 1600. 
Startavgift 550 kr. Vid betalning före 6 april ges 100 kr rabatt. Vid betalning på plats 
tillkommer 100 kr.
Spelform, spelprogram och anmälan är samma som för Kvibergspelen.
Huvudpriser: 1. 2500 kr, 2. 1500 kr, 3. 999 kr. Delas enligt Hortmetoden, dock endast 
t o m placering 6.
Ratingpriser 1. 700 kr, 2. 500 kr i grupper om cirka 12 spelare.
Endast spelare med Elo-tal kan erhålla ratingpris.

Spelplats
Prioritet Serneke Arena, nordens största multisport-
arena med fotbollshall, sporthallar, skidhall för längd-
skidåkning, gym, hotell och restaurang mm. 
Arenan är belägen vid Krutvägen 2 intill Kviberg 
gamla regemente. Bilparkering i anslutning till are-
nan.

Spårvagn linje 6, 7, 11 stannar vid hållplats Kviberg, 
därifrån c:a 400 m promenad. Restid med spårvagn 
från city är 8 minuter. Undantaget linje 6 som har 
längre restid.

Spellokaler i Kviberg Park Hotel & Conference.



 
SCHACKSÄLLSKAPET MANHEM 

Schackglädje för alla 

 

Välkommen till Manhems vårmöte med 
vårblixt tisdagen den 8 maj kl. 18:30 

Schacksällskapet Manhem bjuder in till vårmöte i schacklokalerna på Vegagatan 
tisdagen den 8 maj kl. 18:30. Under vårmötet diskuteras hur det har gått för 

klubben sportsligt och ekonomiskt under verksamhetsåret. Styrelsen närvarar 
och alla medlemmar har möjlighet att ställa frågor och lämna utvecklingsförslag. 
I samband med vårmötet sker även prisutdelning för Manhems vårmästerskap. 

Det bjuds på gott kvällsfika till alla vårmötesdeltagare. 

Kvällen avslutas med den traditionella vårblixten – till vilken alla sugna på blixt 
är välkommen, ung som gammal, amatör som proffs! 

 

Väl mött önskar styrelsen i Schacksällskapet Manhem! 

	



 

 
Schacksällskapet Manhem 

Schackglädje för alla 

 

 
   

 

Schacksällskapet Manhem inbjuder till sommartävlingen 

Vegaligan 2018 
(1 juni – 26 september) 

Tävlingen är öppen för medlemmar i SS Manhem samt övriga spelare med SSF registrering. 

Turneringsform: Vegaligan är en ovanlig form av schack-liga. Målet i ligan är att samla så 
mycket poäng som möjligt under ligans löptid. Detta görs genom att deltagarna varje månad ges 
chansen att spela upp till tre elo-rankade långpartier och poäng tagna i dessa partier, oavsett 
motstånd, räknas till ens sammanlagda poäng. I och med att ligan löper fyra månader kan man 
som mest ta tolv poäng. I ligan väljer man själv vilka ronder man vill och inte vill spela och det 
finns inget krav att man måste spela någon specifik rond för att få vara med i en senare rond. Det 
finns heller inget krav på minimalt antal spelade partier för att få vara med; ett räcker. 

Partierna & Lottningen: Upp till tre partier per månad som inte spelas på fasta speldagar; dock 
gäller att de skall spelas senast en bit innan slutet av månaden (se spelperioder nedan). 
Lottningen i alla ronder är inte efter fast lottningssystem utan styrs av spelarna och ytterst 
tävlingsledningen. I praktiken betyder detta att tävlingsledningen för en lista över vilka som vill 
spela en given tid och underlättar kontakten mellan spelarna på denna lista. Spelarna kan i 
högsta grad se vilka som finns på listan och fråga fritt om det är någon de vill möta. 
Tävlingsledningen måste alltid godkänna att spelare möts och även tidpunkten för partiet. Alla 
partier måste dessutom spelas på Vegagatan 20. Samtliga protokoll från partier i tävlingen skall 
också sparas till uppemot två månader efter tävlingens slut och om de efterfrågas lämnas in till 
tävlingsledningen. Alternativt kan karbonpapper användas och protokollskopian behållas. För att 
förenkla lottningen kan man också möta upp till fyra spelare i tävlingen en andra gång. 

Spelregler, Betänketid & Ranking: Fide:s regler för långpartier gäller. Mobiltelefon som är 
påslagen (utan domarens tillåtelse) eller avger ljud leder dock endast till tidsbestraffning på minus 
10 minuter för felande spelare och samtidigt plus fem minuter för motståndaren 

Betänketid för partierna är 40 drag på 90 min, därefter 15 min. för resten av partiet. Tidstillägg 
sker med 30 sekunder per drag under hela partiet. 

Ranking räknas månadsvis (istället för vid turneringsslutet) till följd av att turneringen löper över 
mer än 90 dagar. För att tävlingsledning och SSF:s rankingansvarige skall ha chans att 
färdigställa och skicka in rankingräkningsunderlag till Fide gäller följande spelperioder för de olika 
ronderna (parentesen anger senaste datum partier skall ha spelats för att räknas till de ronderna): 

Rond 1-3 (26/6) Rond 4-6 (27/7) Rond 7-9 (27/8) Rond 10-12 (26/9) 

Kostnad: Ingen startavgift för att vara med i turneringen istället avgift per parti. För manhemit 
gäller 20kr per parti (erläggs innan partiet) och för icke manhemit 40kr per parti. 

Priser: Bokpris till vinnaren. En vandringspokal finns också för tävlingen. Prisutdelning sker i 
samband med Manhems årsmöte i september månad. 

Anmälan: Görs närsomhelst under ligans löptid till vega@ssmanhem.se Skriv då under vilken 
tidsperiod ni är öppna för spel (ungefärliga datum och tid) och om ni har någon specifik lägsta- 
eller högsta nivå för motståndet i åtanke. Tävlingsledningen återkommer om möjliga motståndare 
finnes och tid bestäms mellan spelarna och tävlingsledning. Deltagare uppmanas vara aktiva 
med att försöka hitta motståndare själva, då det inte alltid går lätt att hitta för tävlingsledningen. 

Intresselista och kommunikationskanal: http://www.ssmanhem.se/vegaligan 

Frågor: Till e-post vega@ssmanhem.se eller tel. 24 47 45 

mailto:vega@ssmanhem.se
http://www.ssmanhem.se/vegaligan
mailto:vega@ssmanhem.se



