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Sammanfattning  
Schacksällskapet Manhem samlade 779 medlemmar (+ 496), varav 110 seniorer 
över 25 år (- 6), 9 ungdomar mellan 19 och 25 år (+ 4), 178 juniorer upp till 18 
år (+ 51) samt 484 Schack4an-ungdomar (+449).  

Det har varit ytterligare ett väldigt ovanligt verksamhetsår på grund av 
coronapandemin. Mycket har ställts in. Det vi prioriterat att hålla igång, under 
ordnade former, har varit ungdomsverksamhet. Vi gjorde ett försök med KM 
hösten 2020, men fick ställa in när smittotal vände och åter pekade uppåt i 
samhället. Sen är det först nu under hösten 2021 som verksamhet dragit igång 
egentligen. På så sätt går året inte till historien som det mest normala. Men... 
Klubben står kvar. Ekonomiskt gjorde vi ett mycket bra år och medlemstapp till 
följd av låg verksamhetsnivå var mindre än vad man hade kunnat befara. 
 
Nu, hösten 2021, går klubben in i en tid när vi faktiskt kommer ha rätt 
omfattande verksamhet. Väl är det då de flesta indikationer pekar på att det finns 
ett betydande sug att spela schack igen. 
 
Efter förberedande under verksamhetsåret som varit och egentligen även innan 
det, är det också bestämt att det blir ett extra långt verksamhetsår 20210901-
20221231. Utan extra avgift för medlemmarna till följd av klubbens stabila 
ekonomi kan nämnas. Ändringen i sig tror de flesta av oss ska kunna förenkla 
administration i olika sammanhang. 
 
Under verksamhetsåret skedde något så ovanligt som att Manhem som klubb 
lade motion till Sveriges schackförbunds kongress 2021. Poängen med denna 
var kortfattat att coronastödspengar, i form av extrabidrag från staten, faktiskt 
skulle gå ut till klubbar och distrikt. Något som av i princip allt att döma var 
tanken med bidraget. 
 
Detta då Sveriges schackförbund, utan eller troligen med viss tanke, valde att 
applicera en modell där dessa stödpengar i väldigt hög utsträckning inte 
användes som direktstöd utan lades i förbundets kassakista i väntan på 
satsningar. Sådana sas ha skett och vara inplanerade, men där förbundet inte 
direkt lyckades presentera hur på någon form av krona in krona satsad basis. 
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I slutändan blev resultatet av motionen ett sorts kompromissförslag där 2/3 av 
motionens yrkanden bifalles och 1/3 avslogs. Precis tillräckligt många distrikt 
stödde den linjen. Man får se framåt och hoppas förbundet använder 
extratillskottet väl d.v.s. inte lägger det i kassa & bank utan gör avvägda 
satsningar som gynnar även klubbar och distrikt. 
 
Nedan följer styrelseledamöternas egna beskrivningar över verksamhetsåret 
som gått. 
 
Harald Berggren Torell 
Ordförande, SS Manhem 
 

 
1. Styrelse  
 
Styrelsen har under året bestått av (i bokstavsordning) Vincent Andréasson 
(suppleant), Jonas Bengtsson, Siv Bengtsson (suppleant), Harald Berggren 
Torell, Oskar Engdahl, Mats Eriksson, Claes Fransson, Andreas Granath, 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  Andreas Granath 
Lokal- och materialansvarig Vincent Andréasson 
Skattmästare  Jonas Bengtsson 
Vice skattmästare  Jan Möller 
Bokföringsansvarig  Jan Möller 
Informationsansvarig Claes Fransson 
Vice informationsansvarig Andreas Granath 
PR- och rekryteringsansvarig Andreas Granath 
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 
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Finansieringsansvarig Styrelsen i sin helhet 
Schackveckoansvarig Styrelsen i sin helhet 
Grand Prix-ansvarig Harald Berggren Torell 
Damansvarig  Siv Bengtsson 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt vid 12 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 ............................. materialansvarig 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 
 

5. Utmärkelser  
 
Inga utmärkelser har delats ut under året.  
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6. Information  
 
SS Manhems främsta informationskanaler till våra medlemmar är webbplatsen 
www.ssmanhem.se, officiella Facebook-kontot ”Schacksällskapet Manhem”, 
den inofficiella Facebook-gruppen ”SS Manhem Göteborg”, nyhetsbladet 
”Nafset”, e-postutskick från kansliet, samt telefonsamtal från detsamma. 

Webbplatsen har i huvudsak administrerats av Harald Berggren Torell, Jonas 
Bengtsson och Claes Fransson. Harald Berggren Torell, Claes Nilsheden, Oskar 
Engdahl, Claes Fransson, Andreas Granath och Jonas Bengtsson har publicerat 
nyhetsinlägg. På de separata webbplatserna www.schackveckan.se och 
www.kvibergspelen.se har det under det gångna verksamhetsåret endast 
informerats om att de tävlingarna varit inställda. 

Nyhetsbladet Nafset har utkommit med ett nummer i digitalt PDF-format på 
www.ssmanhem.se. Harald Berggren Torell, Claes Nilsheden och Jonas 
Bengtsson bidrog med artiklar, och Claes Fransson har svarat för redigering och 
sammanställning. Informationsutskick via e-post till SS Manhems medlemmar 
har Claes Nilsheden, Harald Berggren Torell, Jonas Bengtsson och Jan Möller 
gjort. 

Claes Fransson 
Informationsansvarig 
 
 

7. Lokal & Kansli   
 
Lokalen har i mångt och mycket inte utnyttjats lika mycket under 
verksamhetsåret på grund av pandemin. Undantaget är ungdomsverksamhet som 
fortsatt i betydande utsträckning under året. 
 
Diskussioner med hyresvärd angående lokalförbättringar är fortsatt pågående. 
 
Harald Berggren Torell  
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8. Skattmästeri  
 
Verksamheten har fortsatt kraftigt påverkats av den pandemi som fortfarande 
råder. Såväl våra egna klubbturningar som riksturneringar har tyvärr ställts in de 
senaste arton månaderna. Glädjande är att våra medlemmar har fortsatt vara kvar 
i föreningen trots uteblivna tävlingar och schackaktiviteter. Vi ser till och med 
en ökning på juniorsidan. Vår juniorverksamhet har dock till skillnad från 
seniorverksamheten kunnat bedrivas fortlöpande under året, dock med 
restriktioner.   
 
Schackfyran har i år spelats på nätet (även digitala klassbesök) samt under 
skoltid. Styrelsen tog därför beslutet att dessa nya så kallade 
schackfyranmedlemmar inte skulle erlägga någon avgift under året i de fall de 
inte ville delta i den ordinarie klubbverksamheten. 
 
Till skillnad från föregående år har det under 2021 inte varit möjligt att söka 
specifika stöd hos kommunen. Istället har föreningarna beviljats dubbla 
aktivitets- och lokalbidrag för 2020. Något som har varit ekonomiskt gynnsamt 
för oss. Dock sökte styrelsen, och erhöll, ett extra verksamhetsbidrag under 
hösten 2020. Samtidigt har vi även erhållit ett mindre extra statligt stöd 
transfererat via SSF:s medlems- och aktivitetsbidrag. Det bör i sammanhanget 
påminnas att dessa stöd främst har erhållits tack vare vår stora 
ungdomsverksamhet. Utan den hade läget sett helt annorlunda ut. 
 
Den femte upplagan av GP-tävlingen Kvibergspelen skulle ha spelats under 
september 2020 men fick tyvärr ställas in. Det är samtidigt ytterst tråkigt att 
nästa tävling, som skulle spelats under september 2021 inte heller den var möjlig 
att genomföra. 
 
Trots den situation som vi befinner oss i når föreningen ett stabilt överskott även 
detta år. Men ett överskott som uppstått genom kommunala bidrag av 
engångskaraktär samt inställda schacktävlingar är något som vi hoppas snart kan 
läggas till historien. 
 
Jan Möller & Jonas Bengtsson 
Bokföringsansvarig & Skattmästare 
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9. Finansiering  
 
Sponsorer och andra arrangörsbidrag  
 
Årets sponsring har erhållits från Pelaro Billeasing AB. 
Inga arrangörsbidrag under året. 
 
Försäljning  
 
Vi tillhandahåller sedan länge olika varor med förhoppningen att vara till nytta 
för såväl medlemmarna själva som för klubbkassan. Enjoyguiden, vars affärsidé 
är ett flertal så kallade ”två för en” erbjudanden på restauranger samt rabatter i 
affärer visar, tyvärr men inte helt oväntat, en kraftig minskning sedan förra årets 
trendbrott med ökad försäljning. I år såldes det 28 guider (50 förra året). I 
vintras återupptog vi även att sälja Föreningsljuset från LjusAB. Försäljningen 
gick över förväntan och gav ett litet tillskott till klubbkassan. 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. 

 
En nyhet för i år är varorna finns att beskåda på klubbens hemsida. 
 
Bingo  
 
Bingointäkterna från Idrottens Bingo har varit en såväl stabil som betydande 
inkomstkälla för klubben under många år. Tyvärr har intäkterna fortsatt uteblivit 
även detta år och vi kan bara hoppas på bingohallarna inom en rimlig framtid 
kommer starta i gång igen. 
 
Manhems Krokodiler 
 
Klubbens stödförening och dess medlemmar (krokodil 250kr alternativt 
storkrokodil 600kr) som, förutom medlemsavgiften, bidrar till klubbens 
ekonomi får styrelsens varma tack! 
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Bokauktionen 
 
Under våren anordnades klubbens 54:e schackboksauktion. Tyvärr verkar det 
fortsatt vara svårt att få in relevant material till auktionsutbudet. 
 
Jan Möller & Jonas Bengtsson 
Bokföringsansvarig & Skattmästare 
 
 

10. Ungdom  
 
Under det gångna året har Claes R. Nilsheden varit ungdomsansvarig. 
Verksamma tränare har varit Oleg Shchetinin, Harald Berggren Torell, Mats 
Eriksson, Carl-Gustaf Jarebo, Jan Möller, Roshan Ghaderi, Joel Storme, 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. 
Under året lyckades vi ta en delseger mot covid-19 genom att inte stänga ner 
schackskolan. Munskydd, skyddshandskar och handsprit var obligatoriskt. Vi 
har även den här sommaren bedrivit träning i klubbens regi. 
 
På grund av coronapandemin flyttades Manhem Open till Allhelgonahelgen. 
Vann gjorde Arvin Rasti. 
 
Skol-SM blev inställt på grund av coronapandemin. Tävlingen skulle ha avgjorts 
i Eskilstuna. Flick-SM blev också inställt på grund av coronapandemin. 
 
På grund av coronapandemin spelades Schackfyran i form av en onlinetävling. 
474 schackfyranbarn deltog. Övriga delfinaler ställdes in.  
 
Äldre Junior-KM (upp till 18 år) vanns av William Olsson, Yngre Junior-KM 
(upp till 13 år) av Noan Ghaderi och Knatte-KM (upp till 10 år) av Arushi Dutta. 
Flick-KM vanns av Lana Ghaderi (junior). 
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Även våra småtävlingar Vårdraget, Schackmyran, Manhempyramiden samt vår 
Rallytävling Manhemknatten spelades. 
 
Den traditionella resan till Schackåttan i Bara blev inställd på grund av 
coronapandemin. 
 
Claes R Nilsheden 
Ungdomsansvarig 
 
 

11. PR och rekrytering  
 
Coronapandemin begränsade Manhems PR- och rekryteringsaktiviteter kraftigt 
under verksamhetsåret. Exempelvis ställdes Nordstadsdagarna i januari in. 
Under kalenderårets första månad hölls däremot en välbesökt och uppskattad 
onlinesimultan med FM Isak Storme, som också streamade sina partier på 
sajten twitch.com. 
 
Trots restriktionerna har klubben försökt att hålla i gång viss verksamhet för nya 
medlemmar. Kursen Ny i schacket hölls för första gången helt digitalt med cirka 
15 deltagare och det var tydligt att pandemin och Netflixsuccén Queens Gambit 
ökat intresset för schack i breda lager. Detta ser också ut att hålla i sig till 
kommande verksamhetsår och är något som Manhem förhoppningsvis kan dra 
nytta av för att locka nya medlemmar. Det återstår dock att se hur många av 
deltagarna som fortsätter in i klubbens verksamhet, eftersom det ännu inte hållits 
någon turnering som de har kunnat delta i. 
 
I samarbete med Göteborgslokaler blev det Torgschack även denna sommar, och 
klubben besökte totalt 14 torg runtom i Göteborg (se bilder på framsidan av 
verksamhetsberättelsen). 
 
Andreas Granath 
PR- och rekryteringsansvarig  
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12. Klubbtävling  
 
Klubbtävlingsutskottet har under året bestått av Harald Berggren (samman-
kallande), Claes R. Nilsheden och Andreas Granath. Verksamheten har varit 
ytterst begränsad på grund av pandemin. 
 
Isak Storme spelade i SM-gruppen i SM 2021 och kom 8:a av 10 deltagare. 
Resultatet motsvarade ungefär rankingtalet denna gång. Framförallt är det 
glädjande att Isak ens tog sig in i SM-gruppen ihop med landets absoluta 
elitspelare. 
 
Klubbmästerskapet 2020 ställdes in på grund av coronaviruset. 
Vårmästerskapet 2021 ställdes också in på grund av coronaviruset. 
Klubbmästerskapet i Snabbschack var en av de få tävlingar som spelades på 
klubben under den allmänt restriktiva period som coronapandemin utlöste. 
Vinnare av Snabb-KM blev undertecknad (5 deltagare) 
 
KM i blixt (3min+2s/drag) var tänkt att spelas sent 2020, men flyttades fram till 
2021 och ställdes slutligen in när pandemin inte lättade i den takt som önskades. 
KM i klassisk blixt (5min) var också tänkt att spelas sent 2020, men flyttades 
fram till 2021 och ställdes slutligen in när pandemin inte lättade i den takt som 
önskades. 
 
Ingen Ebbe Cup har spelats under året. 
 
Kvibergspelen 2020 ställdes in. 
Schackveckan 2021 ställdes in. 
 
Klubbmästerskapet i Korrschack som startade maj 2020 vanns av Claes 
Fransson (6 deltagare). Tävlingen spelades för att ge intresserade 
klubbmedlemmar något extra att göra under pandemin och tog alltså slut efter 
över ett år. Tävlingen blev också som ett sorts experiment i hur lätt det är för 
klubbspelare att gå över till korrschack; där man får säga att vissa hinder finns. 
 
Vegaligan spelades under sommaren 2021. Deltagandet var tyvärr inte så stort. 
Vann gjorde Tobias Igne (10 deltagare). 
 
Claes Fransson, Håkan Warston, Claes R. Nilsheden (som redan innehar högre 
titel) och undertecknad deltog på en FA-domarkurs i Uppsala i början av augusti. 
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Kursledare var IA Omar Salama assisterad av IA Kristjan Örn Eliasson. Claes 
Fransson och Håkan Warston tog FA-domarnormer och har nu att döma tre olika 
typer av schacktävlingar med någorlunda detaljerade formkrav för att bli Fide-
domare. 
 
Harald Berggren Torell  
Klubbtävlingsansvarig  
 
 

13. Lagtävling  
 
Samtliga lagtävlingar som Manhem traditionellt medverkar i med ett flertal lag 
(dvs. allsvenska serierna, distriktsserierna och Lag-DM) ställdes in under 
verksamhetsåret 2020/21 på grund av coronapandemin. Manhem deltog dock i 
det lagspel för svenska klubbar i snabbschack (”Lichess Rapid Swedish Team 
Battle”) och blixtschack (”Lichess Swedish Team Battle”) som organiserades 
genom Lichess löpande under hela verksamhetsåret.  
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Göteborg 2021-09-21 
 
 
 
 

 
Vincent Andréasson          Jonas Bengtsson          Siv Bengtsson  

 
 
 
 

Harald Berggren Torell           Oskar Engdahl           Mats Eriksson  
 
 
 
 

Claes Fransson           Andreas Granath            Jan Möller                  
 
 
 
 

Claes R. Nilsheden 
 
 
 
 


