God Manhem!
”Jag slog på min dator och började att jämföra
mina och andras analyser av detta parti. Min
”stålkompis” Fritz överraskade ideligen med flera intressanta varianter... Jag tror inte att ens den
store Steinitz själv misstänkte hur många
spännande äventyr som fanns runt hörnet ...”
Kasparov kommenterar
Mongrédien London 1862
Red: Håkan Warston
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Kalendern

September
1
Ind. Blixt -DM
2
Blixt-KM
Årets traditionella IM-turnering var den åtton- motståndare efter motståndare. I sjunde ronden
6
Schackets Dag
de i ordningen. Sedan år 2000 har den arrange- tappade Tichonov dock en halvpoäng mot den
9
Snabb-KM 1
rats med benäget bistånd från Pelaro Billeasing litauiske IMn Sakalauskas.
11
Snabb-KM 2
med den förde detta svenska juniormästaren
Inför åttonde ronden så hade sålunda led- 16
Årsmöte
Anders Wengholm i spetsen. I år stod Weng- ningen före Miezis återigen krympt till en halv 18
Klubbkväll
holms nystartade fondbolag Spiltan & Pelaro poäng. Resten av startfältet var redan i det här 20-21
Domarseminarium i Gbg
Fonder som huvudsponsor. Årets upplaga av läget rejält distanserat. Trean i tävlingen, efter 23
Klubbmästerskapet rond 1
tävlingen bjöd på ett förhållandevis litet men sju ronder, var hela två poäng efter Tichonov. I 25
Klubbkväll
starkt startfält med en stormästare och sex in- den åttonde ronden så besegrade Tichonov 29
GSFs Årsmöte
ternationella mästare i spetsen och huvudspon- danske Kim Pilgaard och Miezis besegrade i 30
KM rond 2
sorn själv i mitten av startfältet!
sin tur Aleksei Holmsten från Finland. Ticho- Oktober
Till start kom slutligen 24 spelare med den novs ledning var sålunda fortfarande en halv2
Klubbkväll
lettiske stormästaren Normunds Miezis, poäng inför den avslutande ronden. Tichonov
7
KM rond 3
E2516, i spetsen. Miezis hade, som redan hade i denna rond att möta IM Alexej Gorba9
Klubbkväll
sagts, sällskap av sex stycken IM där alla utom tov från Ryssland och Miezis hade en re- 14
KM rond 4
en hade mer än 2400 i Elo. Den lägst rankade vanschsugen IM Kim Pil-gaard på schemat. 16
Klubbkväll
IMn i startfältet, Jurij Tichonov från Vitryss- Det är i detta skede som Tichonov ”snubblar” 19
Allsvenskan rond 1
land, med E2391, kom tidigt, tillsammans med och förlorar, något snöpligt, på tid mot Gorba- 21
KM rond 5
Miezis, att spela tävlingens huvudroller. Täv- tov samtidigt som Miezis spelar upp en vinst- 23
Klubbkväll
lingens andra halva blev en intensiv kamp ställning mot Pilgaard. Pilgaard har dock be- 28
KM Hängrond
mellan vitryske Tichonov och stormästare Mi- stämt sig för att avsluta turneringen med flag- 30
Klubbkväll
ezis. Tichonov besegrade Miezis redan i täv- gan i topp och kämpar till sig remi.
31
Åskbollen
lingens fjärde rond och ledde då turneringen i
Miezis kom sålunda ikapp Tichonov men November
ensamt majestät med en halva. Efter sex ron- förlorade i slutändan ändå turneringen på säm- 1-2
Ernst Åhmans minnesturn.
der hade ledningen utökats till en hel poäng re kvalitetspoäng vid särskiljning.
4
KM rond 6
före den ensamme tvåan Miezis. Tichonov
Bäste svensk i turneringen blev för andra
6
Klubbkväll
hade i detta skede ett fast grepp om tävlingen. året i rad vår egen Joel Åkesson på sjätte plats
7-9
Elitserien rond 1-3 i Malmö
Ett grepp som höll på att glida honom ur han- med 5½ poäng.
9
Allsvenskan rond 2
den på upploppet!
Slutresultat. 1. IM Tichonov BLR 7p (38½), 11
KM rond 7
Efter förlusten i fjärde ronden så lade en 2. GM Miezis LAT 7p (34), 3. IM Gorbatov 13
Klubbkväll
mycket revanschlysten Miezis in en långspurt RUS 6p, 4-6. Michajlovskij BLR 5½p (29½), 18
KM rond 8
och vann parti efter parti för att försöka kom- IM Holmsten FIN 5½ (27½), Åkesson 5½ 20
Klubbkväll
ma ikapp Tichonov igen. Tichonov visade (27½)
23
Snabb-DM Lag
dock på starka nerver och krigade även han ner
Håkan Warston
25
KM Hängrond
27
Klubbkväll
Manhem tvåa i Kadettallsvenskan
29-30
Elitserien rond 4 och 5
30
Allsvenskan rond 3
Efter åtta år av medaljtorka slutade Manhems blev de stora slutsiffrorna, som förde upp oss December
lovande kadettlag tvåa när Kadettallsvenskans till tredje plats efter Rockadens båda topplag.
2
KM rond 9
final avgjordes i Malmö i augusti. Det skedde Via 5-1 mot Rockaden 3 ryckte vi upp till
4
KM rond 9H samt Klubbkväll
efter en helgjuten insats där våra mannar silverplats eftersom rockadenettan samtidigt
9
Lussefest med prisutdeln, KM
spelade bra i samtliga fem matcher och bara storsegrade mot sitt andralag. Triumfen 20-21
Schackbutikens Julcup
förlorade knappt mot slutsegrarna Rockaden.
fullbordades med seger 3½-2½ mot Rockaden
Manhem inledde med 4-2 mot ett något 2!
åderlåtet Lunds ASK. Detta var den start vi
I Manhems lag spelade Victor Nithander, SS Manhem kallar härmed sina
hoppats på och i nästa rond bjöd vi gott Peter Vas, Ragna Löfgren, Erik Karlsson,
medlemmar till
motstånd mot topprankade Rockaden. Knappa Andreas Samuelsson Ottgård , Karl Hultén och
2½-3½ skrevs slutsiffrorna.
Joel Zetterlund. Lagledare var Mats Eriksson
Den allra bästa matchen var troligen den mot och Gunnar Johansson.
andrarankade Limhamn i tredje ronden. 4½-1½
Mats Eriksson

Årsmöte

Du missar väl inte säsongsupptakten med Blixt-KM den 2/9 och
Snabb-KM den 9/9 & 11/9. Båda tävlingarna startar kl. 18.30

Tisdag den 16/9 kl. 19.00 i
klubblokalen, Vegagatan 20.

Väl mött!

Ordföranden har ordet
Sommaren går mot sitt slut och en ny
säsong står för dörren. I skrivande
stund är det två månader kvar tills
Allsvenskan inleds och för Manhem
innebär det att vi skall försöka följa
upp det framgångsrika fjolåret på ett
bra sätt.
Med, förra året, sexton lag i elden
svarar Manhem för Schacksveriges
utan gensägelse mest omfattande
seriedeltagande. Ledare i andra klubbar
undrar ofta hur det över huvud taget är
möjligt. Självklart ligger en viktig
förklaring i det fina arbete som läggs
ned av våra lagledare och, ännu mer, av
överlagledaren - de senaste åren Jonas
Ahlqvist.
Men det gäller också att ha en
fungerande modell för arbetet. I
Manhem arbetar vi med trupper för de
olika lagen. Meningen är att spelarna i
laget skall känna varandra. Få tycker
det i längden är roligt att spela i ett nytt
lag varje rond.
Alternativet, som tillämpas i många
klubbar, är att kalla uppifrån och ned i
varje rond. Nya spelare som kommer
in, eller återbud, medför förskjutningar
genom lagen likt dominobrickor som
faller.
Manhems modell är bra och får anses
framgångsrik. Faktum är att den är så
inarbetad att den av väldigt många
manhemiter ses som helt självklar, trots
att få andra klubbar arbetar på samma
sätt och troligen ingen gör det så
konsekvent.
Men allt kan gå till överdrift. Ett
exempel ur min egen praktik kan visa
detta.
Själv började jag i Allsvenskan året
1974/75. Serien var division IV och
laget Manhem 3, vårt vid den tiden
lägsta. Vi hade en väldigt bra lagledare.
Han gick in för uppgiften och

sammanhållningen och närvaron i laget
var hög. Det hände att lagledaren för
Manhem 2 behövde spelare, men ur
trean fick han minsann inga - vår
lagledare värnade sitt manskap
frenetiskt.
Vi i trean trivdes finfint, men
baksidan av medaljen var att det inte
var lika kul i tvåan. Vid ett tillfälle
tvingades det laget åka till en
bortamatch med en färsk junior, en
yngre f.d. manhemit som slutat i
schacket och, som grädden på moset,
dennes kompis som aldrig varit med
över huvud taget.
Vad vill jag ha sagt med detta? När
trupperna görs upp inför säsongen
försöker man förstås så gott man kan
dimensionera dem riktigt - men det är
inte så enkelt. I verkligheten är det
oundvikligt att vissa lag får för få (eller
för många) spelare. Jag tror därför att
en viss flexibilitet behöver finnas i
systemet under säsongen och,
självklart, mellan säsongerna.
Jag uppmanar alla manhemiter att
omfatta detta synsätt. I grunden är det
trots allt så att vi alla spelar för
Manhem. Någonstans finns en gräns,
bortom vilken en bra och fungerande
modell för organisationen övergår till
att vissa lag blir klubbar i klubben. Då
har det gått för långt.
Som gott exempel kan jag nämna hur
en våra lagledare i våras pratade med
mig. En av hans spelare hade utvecklats
starkt under året och var nu vida bättre
än de övriga. - Spelar inte han i fel
lag?, var hans fråga. - Det är förstås bra
för oss att han är med och det är väldigt
roligt - men borde inte han spela högre
upp? Denne lagledare, klubbens yngste,
hade förstått något viktigt; att vi alla
spelar för Manhem!
Mats Eriksson

Juniorkalendern
September
5
ÄJKM rond 1
6
ÄJKM rond 2 & 3
11
Säsongsupptakt Juniorer
19
ÄJKM rond 4
20
ÄJKM rond 5 &
Knatte-KM
26-28 Skol-SM

November
3
JGP 2: Junior-DM rond 1
10
JGP 2: Junior-DM rond 2
13
JGP 2: Junior-DM rond 3
14-16 Juniorallsvenskan div. I
15-16 Juniorallsvenskan div. II
15
Västkustspelen
17
JGP 2: Junior-DM rond 4
24
JGP 2: Junior-DM rond 5

Oktober
4
Rallyt 1: Prologen
6
JGP 1: JDM i Blixt
15
ÄJKM rond 7
18
Rallyt 2 Mölndal Cup
25-26 YJKM
30-2/10 Manhem Open

December
1
JGP 2: Junior-DM rond 6
6
Rallyt 4 Majornapokalen
8
JGP 2: Junior-DM rond 7
9
Lussefest
11
Junioravslutning

Ungdomsnyheter
Sommarens stora attraktion är som vanligt
SM. I år var det Umeå som skötte bestyren.
Manhem ordnade återigen ett SM-läger.
Årets läger samlade 12 juniorer.
Tyngdpunkten låg i år på de lägre åldrarna
och SM-lägret hade en yngre profil än
vanligt.
Markus Frisk var äldst i årets upplaga och
spelade i JSM-gruppen, vilket inte sker varje
dag för våra juniorer. Markus var näst lägst
rankande men gjorde en god debut. Efter
första veckan låg han på delade andra plats,
men den andra veckan gick det tyngre.
Slutresultatet blev ändå gott med en 11:e plats
i den hårda konkurrensen. Victor Nithander
spelade Juniorkvalet där de tre första platserna
ger en plats i nästa års JSM-grupp och det
märktes att det var mycket på spel. Victors
motståndare spelade försiktigt och remierna
duggade tätt. Victor gick dock på i bästa stil
och släppte enbart tre remier och vann med
1½ poängs marginal. Ett stort grattis till nästa
års JSM-spelare.
Kadettklassen var som vanligt ett getingbo
och det var jämnt i toppen. Peter Vas lyckades
mycket bra och tog 6½ av 9 vilket resulterade
i en fjärde plats. Strax där bakom kämpade
Ragna Löfgren mer än gott och tog 6p. Erik
Karlsson hade en lite tyngre turnering som
började mycket bra men en sämre avslutning
förstörde helheten.
I Miniorklassen hade vi sju kämpar,
samtliga debutanter för övrigt. Minior-klassen
samlade ett stort startfält med hela 73 starter.
Våra spelares insatser kan nog bara beskrivas
som lysande. De kom i ett koppel mellan 5
och 4 poäng. Jonathan Fuentes spelade ett av
de sista partierna i miniorklassen och slutade
främst bland manhemiterna på 5 poäng.
Miniorerna använde tiden så gott som
genomgående exemplariskt och få partier var
klara inom de tre första timmarna.
Slutligen ett litet tack till ledarna på SMlägret, Anders Pettersson, Gunnar Johansson,
Hanna Sundby, Marie Malmström, Yngve
Karlsson och Mats Eriksson. Undertecknad
var naturligtvis också med ...
Strax innan SM spelades också de två
Manhem arrangemangen Spiltan & Pelaro IM
schweizer
och
Öppna
svenska
flickmästerskapet. Victor Nithander och
Markus Frisk värmde upp i Pelaro med
varierande resultat. Victor hade en god
turnering medan Markus inte fick spelet att
stämma ordentligt vilket inte är det lättaste i
den hårda konkurrensen.
Ragna Löfgren debuterade i flicktävlingen och hade det ganska tufft. Det blev inte
så mycket poäng denna gång men
förhoppningsvis lite nyttig lärdom inför
kommande tävlingar.
Mats Welin

