
Manhemknatten 2020 
 

Schacksällskapet Manhem har nöjet att inbjuda till rally-
tävlingen Manhemknatten, som i år spelas för 
trettioåttonde gången! 
 
Tidpunkt Lördagen den 28 mars kl. 10.00. Avprickning senast kl. 

09.30. Prisutdelningen beräknas äga rum cirka kl. 15.00. 

Plats Schackcentrum, Vegagatan 20. 

Startavgift 80 kronor per deltagare. Tag med jämna pengar eller 
betala (helst) i förskott till pg 42 28 22 – 7, Schacksällskapet 
Manhem!  

 I startavgiften ingår saft + 2 korvar med bröd. 

Spelform Sju ronder Monrad i två spelgrupper, mellanstadiet (födda 
2007-2009) respektive lågstadiet (födda 2010 eller senare). 
Mellanstadiegruppen spelar med 12 minuter+3 s/drag, 
lågstadiegruppen utan klocka till en början. Klocka kan 
dock sättas in vid behov.  

Priser Alla får pris! Pokaler eller motsvarande utdelas till fyra 
07:or, fyra 08:or, sex 09:or, åtta 10:or och tio 11:or eller 
senare. 

Specialpriser Pris utdelas till bästa 11:a, till bästa debutant (= deltagare 
från klubb i Göteborgs SF som aldrig spelat i Rallyt förut) i 
mellan- respektive lågstadiet samt till bästa deltagare från 
skolschacksklubb som ej varit med i ”vanlig” schackklubb 
tidigare, också i mellan respektive låg. 

Vandringspriset Bästa skola i lågstadiegruppen erhåller en inteckning i 
vandringspokalen och får behålla denna till nästa års 
tävling. Tävlingen avgörs efter högst sammanlagd poäng 
av deltagarna från samma skola. 

Servering Finns. Förtäring ingår i startavgiften för samtliga deltagare. 

Anmälan Anmälan görs, gärna klubbvis, med e-post till 
info@ssmanhem.se eller på tel. 24 47 45 senast torsdag 
kväll (20 mars). Hjälp oss att förbereda tävlingen! 

Information Mats Eriksson, tel 24 47 45. 

 Claes R. Nilsheden 24 07 45 



Välkommen! 
 
 

Manhemjunioren 2020 
 
Schacksällskapet Manhem har nöjet att inbjuda till 
ungdomstävlingen Manhemjunioren, som i år spelas för andra 
gången! Tävlingen spelas parallellt med den klassiska 
Manhemknatten! 
 
Tidpunkt Lördagen den 28 mars kl. 10.00. Avprickning 

senast kl. 09.30. Prisutdelningen beräknas äga 
rum cirka kl. 15.00. 

Plats Schackcentrum, Vegagatan 20. 

Startavgift 80 kronor per deltagare. Tag med jämna pengar 
eller betala (helst) i förskott till pg 42 28 22 – 7, 
Schacksällskapet Manhem!  

 I startavgiften ingår saft + 2 korv med bröd och 

Spelform Fem ronder Monrad med betänketiden 18 
minuter+10 s/drag i en grupp födda 2001-2006. 

Priser Pris till de främsta. 

Servering Finns. Förtäring ingår i startavgiften för samtliga 
deltagare. 

Anmälan Anmälan görs, gärna klubbvis, med e-post till 
info@ssmanhem.se eller på tel. 24 47 45 helst 
före torsdag kväll (26 mars). Hjälp oss att 
förbereda tävlingen! 

Information Mats Eriksson, tel 24 47 45. 

 Claes R. Nilsheden 24 07 45 

Välkommen! 


