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Sammanfattning  
Manhem samlade 283 medlemmar (-162), varav 116 seniorer över 25 år (-32),  
5 ungdomar mellan 19 och 25 år (-14), 127 juniorer upp till 18 år (-14) samt    
35 Schack4an-ungdomar (-102).  

I mars 2020 blev det uppenbart att klubben skulle ha svårt att ha igång 
verksamhet sett till covid-19 viruset. Det var många saker som oroade, men 
framförallt väntades vården sättas på ett väldigt stort prov. Så skedde i princip 
och hade på något sätt schacket, eller Manhem specifikt stått för fler smittade 
hade det inte varit bra. Nu stängde vi istället ner verksamheten med lyckligtvis 
inga kända smittofall då och strax efter. Det följde sedan ett minst sagt 
annorlunda år för klubben. 
 
Ett halvår utan större schackverksamhet gynnar verkligen inte klubben, men i 
svåra tider får man ofta göra det bästa av läget. Online-lagspel på Lichess 
schackserver anslöt Manhem sig till tidigt och tidvis har det varit mycket lyckat 
resultatmässigt. Manhem var oerhört nära att ta hem motsvarande ett svenskt 
online-lagmästerskap i snabbschack och rapporterna från laget (där spel fortgår 
varje onsdag samt söndag och vilken medlem som helst fortfarande kan gå med 
i) är att det varit ett givande sätt att fortfarande hålla kontakten med 
klubbkamraterna; både genom att spela tillsammans och prata i röstchatt 
anordnad av lagledaren Björn Andersson. Vi har också försökt komma ut på 
stadens gator och torg med schacket nu när vi inte varit igång på klubben. En 
torgschacksturné med stora schackpjäser hölls på 17(!) torg under sommaren. 
 
När det kommer till klubbens ekonomi går Jonas och Jan (skattmästare 
respektive bokföringsansvarig) in mer på hur coronaviruset påverkat, men man 
kan konstatera att det, vad det verkar, är effekterna på sikt om är mest oroande. 
Klubben gör överskott för året kopplat till främst lägre kostnader för 
schackallsvenskan och visst stöd från kommunen (dock ej regeringens stödpaket 
där beklagligt nog Riksidrottsförbundet till synes helt fick sätta agendan och 
beslöt att utesluta alla föreningar utanför RF oavsett storlek). Schack4an är ett 
område där coronan ställer till det och insatser, med start nu hösten 2020, 
kommer behövas av alla som kan tänkas hjälpa till om klubben ska kunna nå 
upp till samma nivåer av Schack4an medlemmar som tidigare år. Det är inte 
oviktigt för klubbens ekonomi. Schackveckan 2020 med mästarturneringar (som 
förvisso inte är till för att göra överskott) och Kvibergspelen 2020 (tänkt att ha 
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visst överskott) ställdes in i år. Det fanns inga förutsättningar för tävlingarna i 
och med viruset. Det gjorde lite ont att ställa in båda dessa i och med hur bra och 
framträdande båda arrangemangen är. 
 
Under året beviljade Barnhusfonden ett bidrag för materialinköp på ca. 
75.000kr. Sådant händer av förklarliga skäl inte varje år men det går inte nog att 
understryka hur viktigt sånt här är för klubbens verksamhet på sikt. Det är bara 
att rikta ett stort tack till Göteborgs Barnhusfond för detta glädjeämne under ett 
annars tufft år. 
 
Nu väntar ett minst sagt spännande verksamhetsår 2020/2021. Vi kommer öppna 
upp verksamheten och hålla KM tävlingar under ordnade former på hösten. 
Bedömningen är att pressen på vården, speciellt intensivvården, är väldigt 
mycket lägre idag jämfört med sommaren och juni månads stora svårigheter, 
men oavsett detta bör medlemmar i riskgrupper fortsatt inte medverka. Vett och 
hygien från deltagare förväntas. Ungdomsverksamheten fortsätter. 
 
Harald Berggren Torell 
Ordförande, SS Manhem 
 

 
1. Styrelse  
 
Styrelsen har under året bestått av (i bokstavsordning) Vincent Andréasson 
(suppleant), Jonas Bengtsson, Harald Berggren Torell, Oskar Engdahl, Mats 
Eriksson, Claes Fransson, Jamal Ghaderi (suppleant), Roy Johansson, Jan 
Möller och Claes R. Nilsheden. 
 
Ansvarsområden har besatts enligt följande:  
 

Ordförande  Harald Berggren Torell 
Vice ordförande  Claes R. Nilsheden 
Sekreterare  Oskar Engdahl 
Vice sekreterare  Roy Johansson 
Lokal- och materialansvarig Vincent Andréasson 
Skattmästare  Jonas Bengtsson 
Vice skattmästare  Jan Möller 
Bokföringsansvarig  Jan Möller 
Informationsansvarig Claes Fransson 
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Vice informationsansvarig Jamal Ghaderi 
PR- och rekryteringsansvarig Roy Johansson  
Ungdomsansvarig  Claes R. Nilsheden 
Klubbtävlingsansvarig Harald Berggren Torell 
Biträdande klubbtävlingsansvarig Claes R. Nilsheden 
Lagtävlingsansvarig  Claes R. Nilsheden 
Biträdande lagtävlingsansvarig Claes Fransson 
Elitansvarig  Styrelsen i sin helhet 
Finansieringsansvarig Styrelsen i sin helhet 
Schackveckoansvarig Styrelsen i sin helhet 
Grand Prix-ansvarig Harald Berggren Torell 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt vid 14 tillfällen.  
 

2. Valberedning  
 
Valberedningen har under året bestått av Håkan Warston (sammankallande), 
Oleg Shchetinin och Thomas Kosmidis.  
 
 

3. Revisorer  
 
Revisorer för verksamhetsåret har varit Sören Svensson och Richard Nilsson. 
Revisorssuppleant för verksamhetsåret har varit Jonas Ahlqvist. 
 

4. Externa uppdrag  
 
Jonas Bengtsson ...................... revisorssuppleant GSF 
Claes Brauer ............................ lokalansvarig styrelsen GSF 
 ................................................ ledamot SSF:s veterankommitté 
Claes R. Nilsheden .................. tävlingsansvarig styrelsen GSF 
Anders Pettersson .................... ledamot SSF:s elitkommitté 
Niklas Sidmar .......................... anställd SSF:s kansli 
 ................................................ kassör styrelsen GSF 
Anders Wengholm ................... revisor GSF 
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5. Utmärkelser  
 
Inga utmärkelser har delats ut under året.  

 
6. Information  
 
Manhems webbplats (www.ssmanhem.se) har under det gångna verksamhetsåret 
administrerats av Jonas Bengtsson, Harald Berggren Torell och Claes Fransson. 
Nyhetsinlägg på webbplatsen har författats av Harald Berggren Torell, Oskar 
Engdahl, Claes Nilsheden, Jonas Bengtsson, Jamal Ghaderi och Claes Fransson. 
Separata webbplatser för tävlingarna Kvibergspelen (www.kvibergspelen.se) 
och Schackveckan (www.schackveckan.se) har därtill administrerats av Jonas 
Bengtsson, Harald Berggren Torell och Claes Fransson (även om det inte blev 
någon Schackvecka den här gången). En officiell Facebook-sida finns därtill på 
adressen www.facebook.com/ssmanhem. 
 
Nyhetsbladet Nafset har utkommit med två nummer i digitalt PDF-format på 
webbplatsen, och för ett av numren, även via e-post. Oskar Engdahl, Mats 
Eriksson och Harald Berggren Torell har skrivit artiklar till Nafset det gångna 
verksamhetsåret. Claes Fransson har svarat för redigering och sammanställning. 
Informationsutskick via e-post till SS Manhems medlemmar har Claes 
Nilsheden, Harald Berggren Torell och Mats Eriksson svarat för. 
 
Claes Fransson 
Informationsansvarig 
 
 

7. Lokal  
 
Schacksällskapet Manhems lokaler på Vegagatan 20 har i mångt och mycket inte 
varit fullt så välbesökta som förra verksamhetsåret p.g.a. coronan. 
 
Värdet av att ha en stabil lokallösning visade sig under året. Förfrågningar från 
Göteborgs schackveteraner och senare Majornas SS om att få nyttja Schack-
centrum p.g.a. att deras egna lokaler stängts med hänvisning till corona har 
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inkommit under verksamhetsåret. Manhem begär i första hand att hänsyn tas till 
klubbens egna verksamhet i sådana sammanhang och så ska vara fallet dessa 
gånger. Veteranernas förfrågan ledde inte till något konkret när de istället 
pausade sin verksamhet. 
 
Det negativa är såklart att en stor lokal måste skötas om. Styrelsen har funderat 
på att fräscha upp lokalen och även tagit in offerter för en storstädning. Frågan 
kommer ställas till medlemmarna om det är en väg framåt eller om det går att få 
resultat med andra, mindre kostsamma, lösningar. Utöver detta har styrelsen, 
bl.a. efter omfattande efterforskningar kring ansvarsförhållanden och feedback 
från städfirmorna som var här och gjorde offerter, kommit fram till några frågor 
att lyfta med hyresvärden så snart som möjligt. 
 
Harald Berggren Torell  
 
 

8. Kansli  
 
Manhems Brother-skrivare genomgick en lyckad reparation hos Skrivarmästarna 
AB. 
 
En enklare laptop har köpts in av klubben. Denna kom till användning bl.a. när 
styrelsen under året hade möten med mötesdeltagare på distans. 
 
Harald Berggren Torell  
 
 

9. Skattmästeri  
 
Verksamheten det gångna året, våren-sommaren 2020, har naturligt kraftigt 
påverkats av den pandemi som fortfarande råder i vår omvärld. Såväl nationella 
som klubbturneringar har ställts in i mängder sedan tidigt i våras. Vår 
schackfyranverksamhet (mars) drabbades hårt och vi ser tyvärr ett stort 
medlemstapp jämfört med tidigare år. Något som givetvis påverkar föreningens 
ekonomi negativt. Manhem är av tradition en förening som erbjudit sina 
medlemmar många olika tillfällen till schackspelande (aktiviteter) på 
hemmaplan. Vi har som bekant strävat efter att hålla medlems- och startavgifter 
så låga som möjligt för medlemmarna och istället sökt finansiering av 
verksamheten genom att vara en aktiv förening och turningsarrangör. Därför 
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kommer fortsatta inställda tävlingar 2020-21 högst troligt få konsekvenser på 
sikt. 
 
Schacket är som bekant inte medlem av Riksidrottsförbundet, vilket har 
inneburit att det stöd som getts till idrottsföreningar under året inte har varit 
möjligt att ta del av för vår del. Dock skickade styrelsen in en ansökan om ”stöd 
till föreningar med anledning av coronaviruset” till Göteborgs kommun och 
beviljades ett bidrag för delvis uteblivna intäkter/ löpande kostnader under 
våren. Just bidragsansökningar har varit något som styrelsen, ordförande i 
synnerhet, har lagt ner tid på under året. Vi har, förutom stödet ovan, ansökt och 
beviljats medel till inköp av schackmaterial av såväl Barnhusfonden som 
Göteborgs kommun (avseende sk Torgschack på storbräde under sommaren). 
Den fjärde upplagan av GP-tävlingen Kvibergspelen gick av stapeln under 
september och även denna gång gav tävlingen ett litet överskott till klubbkassan. 
Det är därför väldigt tråkigt att den femte upplagan som skulle spelats nu till 
hösten inte är möjlig att genomföra. Vi får hoppas och tro på en stark comeback 
2021! 
 
Vi har under året varit arrangör för två sk Rikstävlingar, Juniorallsvenskan och 
Veteran-SM (tillsammans med Majorna SS). Två tävlingar som gav ett 
välkommet tillskott till klubbkassan i form av arrangörsbidrag från SSF. 
Trots den situation som nu råder presentar styrelsen ändå ett överskott även detta 
år. Dock är inte enskilda överskott i sig något som en ideell förening bör ha som 
mål (utan mer en balans på några års sikt). Och ett överskott, som delvis, kan 
förklaras av bidrag av engångskaraktär, inställda juniorlagtävlingar samt lägre 
kostnader avseende seriespelet är något vi hoppas är ett undantag. 
 
Jan Möller & Jonas Bengtsson 
Bokföringsansvarig & Skattmästare 
 
 

10. Finansiering  
 
Sponsorer och andra arrangörsbidrag  
 
Tyvärr har två av våra sponsorer till schackveckan valt att avsluta sitt 
engagemang detta år. Trots det hade styrelsen som ambition att anordna 
Schackveckan, inkl Göteborg Open, fast i ett mindre format. Något som visade 
sig inte vara möjligt att genomföra i den situation som nu råder. 
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Försäljning  
 
Vi tillhandahåller sedan länge olika varor med förhoppningen att vara till nytta 
för såväl medlemmarna själva som för klubbkassan. Enjoyguiden, vars affärsidè 
är ett flertal så kallade ”två för en” erbjudanden samt rabatter i olika affärer, 
visar glädjande nog ökade försäljningssiffror efter ett antal år med fallande 
siffror och i år såldes det 50 guider (46 förra året). Naturligt inom ramen för vår 
verksamhet finns även försäljning av schackrelaterade varor såsom; 

• Schackpjäser av svensk tävlingsmodell  
• Tillhörande masonitbräden. 
• Klubbens pikétröja med klubbemblemet på bröstet samt t-shirt prydd med 

krokodil.  
• Manhempennor. 

 
Bingo  
 
Bingointäkterna från Idrottens Bingo har varit en stabil inkomstkälla för klubben 
under många år. Tyvärr har intäkterna helt uteblivit sedan i våras och vi kan bara 
hoppas på bingohallarna inom en rimlig framtid kommer starta igång igen. 
 
Manhems krokodiler 
 
Klubbens stödförening och dess medlemmar (storkrokodil 600 kr, alternativt 
krokodil 250 kr) som, förutom medlemsavgiften, bidrar till klubbens ekonomi 
får styrelsens varma tack! 
 
Bokauktionen 
 
Under våren anordnades klubbens 53:e schackboksauktion. Sedan några år är 
auktionen internetbaserad och intresserade kan på ett enkelt och överskådligt se 
objekten på hemsidan, lägga sitt bud och sedan följa eventuell budgivning.  
 
Jan Möller & Jonas Bengtsson 
Bokföringsansvarig & Skattmästare 
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11. Ungdom  
 
Under det gångna året har Claes R. Nilsheden varit ungdomsansvarig. 
Verksamma tränare har varit Oleg Shchetinin, Anders Kaoru, Harald Berggren 
Torell, Mats Eriksson, Carl-Gustaf Jarebo, Jan Möller, Roshan Ghaderi, Joel 
Storme, Arvin Rasti samt Claes R. Nilsheden som har skött träningen i en stor 
omfattning med tolv välfyllda träningsgrupper i klubblokalen. Därutöver har 
Claes R. Nilsheden, utöver sitt förtjänstfulla arbete med klubbens lågstadiebarn i 
ovan nämnda grupper, bedrivit eftermiddagsverksamhet i två grupper i västra 
Göteborg i kommunens regi och i Fjällskolan. Ungdomsutskottet har bestått av 
Rutger Almquist, Harald Berggren Torell, Mats Eriksson Carl-Gustaf Jarebo och 
som sammankallande Claes R. Nilsheden. På grund av coronapandemin bedrevs 
ungdomsverksamheten i mindre omfattning. Som kompensation bedrevs viss 
sommarträning i klubbens regi. 

 
På grund av coronapandemin har Manhem Open flyttats till Allhelgonahelgen. 

 
Skol-SM spelades detta år i Halmstad. Manhem hade som vanligt en trupp på 
plats som svarade för flera goda resultat: Isak Storme blev Sverigemästare i 
högsta klassen (2000-2002), Arvin Rasti blev Sverigemästare i C-klassen (2005) 
och Gustav Lindholm trea i samma klass. Alexander Ström-Engdahl kom sjua i 
klass D (2006), och Marcus Lindholm sjua i klass E (2007). 

 
Flick-SM spelades i Örebro med flera manhemiter på startlinjen. Lana Ghaderi 
kom femma i lågstadieklassen och Arushi Dutta fyra i lågstadieklassen. 
 
På grund av coronapandemin deltog endast 35 Schack4:anbarn i regionfinalen i 
Kungälv, de flesta från Kungälvskolorna. Klubben genomförde delfinaler i 
Kungälv, Grimbo, Partille och två kval tillsammans med Majornas SS på 
Vegagatan. 
 
Schackfyranmästaren ställdes in på grund av coronapandemin. 

 
Skollags-DM blev inställd på grund av coronapandemin.  

 
SM i Helsingborg blev inställd på grund av coronapandemin. 

 
Vårt lag i Juniorallsvenskan tog brons genom en tredjeplats i division 1. 
Kadettallsvenskan blev inställd på grund av coronapandemin. 
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Äldre Junior-KM (upp till 18 år) vann åter igen Gustav Lindholm, Yngre Junior-
KM (upp till 13 år) av Noan Ghaderi och Knatte-KM (upp till 10 år) av Lana 
Ghaderi. Flick-KM vanns av Bahar Safari (junior) och Tarane Safari (knatte). 

 
Den traditionella resan till Schackåttan i april blev inställd på grund av 
coronapandemin. 
 
Claes R Nilsheden 
Ungdomsansvarig 
 
 

12. PR och rekrytering  
 
Nordstadsdagarna 
 
Sedan lång tid tillbaka intar Nordstadsdagarna en central position i 
marknadsföringen av Manhems verksamhet. Evenemanget sträcker sig över 
flera dagar och omfattar många olika uppvisnings- och deltagaraktiviteter. 
Kostnaden för evenemanget är låg, samtidigt som det varje år ger nya 
klubbmedlemmar. 
 
I år genomfördes Nordstadsdagarna den 2-5 januari. Programmet bestod av en 
veteranturnering, en simultanuppvisning, en knattecup, en blixtturnering, en 
blindschacksuppvisning, ett mästarmöte mellan två av klubbens elitspelare och 
tävlingen Nordstadsraketen som riktar sig till barn i låg- och mellanstadieålder. 
Härutöver svarade klubbens funktionärer på olika frågor från allmänheten om 
Manhem. Allmänheten kunde också spela fria partier.    
 
Ny i Schacket 
 
Introduktionskursen Ny i Schacket har under åren kommit att bli en 
betydelsefull rekryteringskälla av nya medlemmar. Kursen riktar sig till ”vuxna 
hemmaspelare” och ordnas i inledningen av varje höst och vår. I kursavgiften 
ingår förutom själva kursen deltagande i nästföljande vårmästerskap eller 
klubbmästerskap och medlemskap i klubben under ett år. 
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Både höst- och vårkursen leddes av Roy Johansson. Kurserna samlade totalt 
knappt 20 deltagare. Många av deltagarna fortsatte efter kurserna in i den 
ordinarie klubbverksamheten.      

 
Övrig utåtriktad verksamhet 
 
Den rådande coronapandemin har på olika sätt begränsat Manhems möjligheter 
att bedriva verksamhet. Det gäller även den del som avser PR och rekrytering. 
Men ett nytt initiativ skedde som en direkt följd av pandemin. Det var den 
torgschacksturné som klubben anordnade under sommaren i samarbete med 
Göteborgslokaler och med bidrag från Göteborgs Stad. Kommunens tanke med 
arrangemangen var att lämna bidrag till att skapa meningsfulla aktiviteter för 
allmänheten under de samhälleliga restriktioner som gäller under pandemin. 
Klubben besökte femton olika torg i Göteborg och anordnade där 
utomhusschack för allmänheten på storbräde. Främst skedde spelet i form av fria 
partier, men i ett par fall anordnades även mindre tävlingar. Arrangemangen var 
relativt välbesökta. Göteborgslokaler vill redan nu diskutera liknande 
arrangemang under nästa sommar. 
 
Slutligen kan sägas att Manhems internetsajt är viktig för PR och rekrytering av 
nya medlemmar till klubben. Av den anledningen är arbetet med att leverera en 
attraktiv, relevant och uppdaterad sajt alltid en prioriterad uppgift för styrelsen. 
 
Roy Johansson 
PR- och rekryteringsansvarig  
 
 

13. Klubbtävling  
 
Klubbtävlingsutskottet har under året bestått av Harald Berggren 
(sammankallande) och Claes R. Nilsheden och Jamal Ghaderi. 
 
Klubbmästerskapet 2019 lockade 61 deltagare och vanns av Anton Troedsson. 
Övriga gruppvinnare var Martin Oxelqvist (öppna tisdag), Joel Storme (öppna 
onsdag), Ivar Josefsson (lilla tisdag) och Kristian Holm (lilla onsdag). 
 
Vårmästerskapet 2020 samlade 48 deltagare och vinnarna var åter Anton 
Troedsson (Öppna) och Hamed Imani Lasaki (Lilla). Tävlingen fick tyvärr 
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avbrytas efter 6 ronder (början av april) som ett led i att försöka undvika        
covid-19 virusets effekter. 
 
Klubbmästerskap i snabbschack, blixt och klassisk blixt har hållits. 
Klubbmästare blev:  
Snabbschack: Roshan Ghaderi (3 av 5) 
Klassisk Blixt: Anton Troedsson (6 av 7) 
Blixt 3+2: Ställdes in p.g.a. coronaviruset. 
 
Ebbe Cup 40 har spelats med 17 deltagare. Vinnare blev undertecknad. 
 
De två största tävlingarna för verksamhetsåret var (teoretiskt) Kvibergspelen 
höst 2019 och Schackveckan med Göteborg Open. Schackveckan 2020 ställdes 
dock in helt p.g.a. coronaviruset. Kvibergspelen höst 2019 redovisas i separat 
avsnitt nedan. 
 
Harald Berggren Torell  
Klubbtävlingsansvarig  
 
 

14. Lagtävling  
 
Lagtävlingsansvarig under året har varit Claes R. Nilsheden. 
 
I Göteborgs schackförbunds Lag-DM 2019 deltog Manhem med 6 lag (av 16 
totalt). Manhem 1 vann. Resultat: 
Manhem 1 (1:a, 10 av 10 matchpoäng) 
Manhem 2 (5:a, 6 av 10 matchpoäng) 
Manhem 5 (6:a, 6 av 10 matchpoäng) 
Manhem 3 (10:a, 4 av 10 matchpoäng) 
Manhem 4 (15:de, 2 av 10 matchpoäng) 
Manhem 6 (15:de, 0 av 10 matchpoäng) 
 
SS Manhem ställde upp med sex lag i allsvenskan (åttamannalag) med totalt noll 
uppflyttningar och en nedflyttning. Säsongen spelades inte klart i alla serier 
p.g.a. coronaviruset, men tyvärr låg Manhemlaget som flyttades ner sist utan 
möjlighet att klara sig även vid spel. I Göteborgs distriktsserie (femmannalag) 
ställde Manhem upp med tre lag. 
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Klubben har medverkat med lag i cirka 30 tävlingar på Lichess under tiden den 
ordinarie verksamheten legat nere. Det har handlat om veckovisa bataljer i både 
blixt- och snabbschack. Manhem kämpar i högsta divisionen i samtliga 
tävlingsformer och i många av tävlingarna i absoluta toppen. 
 
Harald Berggren Torell  
Bitr. lagtävlingsansvarig 
 
 

15. Kvibergspelen 2019  
 
Kvibergspelen höst 2019 spelades som tidigare år på Prioritet Serneke Arena. 
Datumet (27-29/9) var dock helt nytt. Ändringen kom sig av att Västerås Open 
tackat för sig och det bestämdes då att Kvibergspelen skulle ta den platsen i 
Grand Prix-kalendern istället. Med 128+38 deltagare (Stora + Lilla Kviberg-
spelen höst 2019) är detta årets största schacktävling i Göteborg. Årets 
arrangemang gick överlag bra och man kan konstatera att många var nöjda. 
 
Arrangörsgruppen bestod av: Mats Eriksson, Claes Fransson, Jamal Ghaderi, Jan 
Möller, Claes R. Nilsheden, Oleg Shchetinin, Sören Svensson, Håkan Warston 
och undertecknad. Denna grupp fortsatte sedan att planera för tävling höst 2020, 
men denna fick ställas in p.g.a. coronaviruset. 
 
Vinnare Kvibergspelen höst 2019: GM Tiger Hillarp Persson 
Vinnare Lilla Kvibergspelen höst 2019: Arvid Fridman 
Bästa manhemiter (i den tuffa konkurrensen): Anders Wengholm (även med 
Alingsås SS) och Anton Troedsson 
 
Harald Berggren Torell 
Grand Prix-ansvarig  
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Vincent Andréasson          Jonas Bengtsson          Harald Berggren Torell 
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