
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God Manhem 
”Den som väljer Laskers försvar riskerar 
sällan att erövra hela poängen utan måste 
snarare vara beredd på en utdragen kamp 
om halva!” 
 
Anatolij Karpov är inte allt för 
imponerad av Laskers försvar i Avböjd 
Damgambit! 
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I mitten av februari spelades Ebbe Cup för 
tjugofemte gången sedan starten 1997. Det 
var en aning trögt i  portgången, men de nio 
senaste upplagorna har samlat 28 deltagare 
eller mer. Trettio man fanns på plats i 
jubileumsebben 25, som fick en ungdomlig 
toppstrid. Topprankad med närmare 300 
poäng var unge stockholmaren Jonathan 
Westerberg, känd från SM-gruppen. Han 
gick genom turneringen utan poängförlust 
innan Manhems svårslagne yngling Harald 
Berggren Torell kunde lugga honom på en 
halva. Harald slutade tvåa strax före 
likaledes unge Johannes Aira som tycks ha 
korsat 2000-strecket, förhoppningsvis för 
gott. 

Manhem tvåa, trea och fyra i Lag-DM -  

men Örgryte distriktsmästare 
Kalender 

Mars 
  7 VM rond 3 
  8 VM H, Klubbkväll, 
 Slutspelskurs 3 

  9 Schackfredag 
  9-11 Elitseriesammandrag rond 7-9 
12 Ind. DM rond 4 
13 Veteran-DM rond 4 
14 VM rond 4 
15 VM H, Klubbkväll, 
 Slutspelskurs 4 

16 Schackfredag 
18 Allsvenskan rond 7 
19 Ind. DM rond 5 
20 Veteran-DM rond 5 
21 VM rond 5 
22 VM H, Klubbkväll, 
 Slutspelskurs 5 

23 Schackfredag 
25 Schackboksauktion nr 45 
26 Ind. DM rond 6 
27 Veteran-DM rond 6 
28 VM rond 6 
29 VM H, Klubbkväll, 
 Slutspelskurs 6 

30 Schackfredag 
 
April 
  1 Ind. Snabb-DM 
  2 Ind. DM rond 7 
  3 Veteran-DM H 
  4 VM rond 7 
  5 VM H, Klubbkväll, 
  9 Ind. DM H 
10 Påskblixt, Veteran-DM rond 7 
11  VM H, Klubbkväll 
12 Schackfredag 
16 Ind. DM rond 8 
17 Veteran-DM rond 8 
18 VM rond 8 
19 VM H, Klubbkväll 
20 Schackfredag 
23 Ind. DM rond 9 
24 Veteran-DM H 
25 VM rond 9 
26 VM H, Klubbkväll 
26 Ind. Blixt-DM 
27 Schackfredag 
 
Maj 
  3 Lagblixt-DM 
  4 Schackfredag 
  7 Sommarschacket 1 
  8 Veteran-DM rond 9 
11 Schackfredag 
14 Sommarschacket 2 
15 SS Manhems Vårmöte 
17-20 Göteborg Open 

Resultat; 2. Harald Berggren Torell 4 (av 
5), 3. Johannes Aira 4, 4. Dariush Kenani 
4, 5. Martin Oxelqvist 3½, 7. Vojislav 
Djordjic 3½, 16. Bertil Ekstrand 2½, 18. 
Robert Jörn 2, 20. Svante Norlander 2, 21. 
Aste Olindersson 2, 22. Leonardo Aira 2. 
23. Martin Bjureblad 2, 24. Jan Lindberg 
1½, 26. Edvin Johansson 1, 27. Per-Axel 
Persson 1 (30 delt.). Ratingpriser 
erövrades i grupp 1 av Martin Oxelqvist  
och i grupp 2 av Daniel Namvar, Borås-
Fristads SK och Marco Limeta, Örgryte 
SK 

Mats Eriksson 

Lag-DM slutfördes i början av februari 
och i klass I stod en regelrätt seriefinal på 
dagordningen när Ettan gjorde upp med 
Örgryte. Det blev en jämn match både 
siffermässigt och ratingmässigt och till 
slut kunde våra vedersakare dra det 
längsta strået med 5 – 3. Därmed slank de 
förbi i tabellen och är alltså nya 
distriktsmästare. Lag-DM har i övrigt 
bjudit på en del klena insatser från andra 
klubbar och dessa vill jag uppmana att i 
detta avseende ta Örgryte till efterföljd, ty 
den som inte försöker vinna gör det som 
regel inte heller. Samtidigt förlorade 
Tvåan mot Lundby medan Trean vann 
mot Majorna. I och med detta lämnar 
Majorna högsta societeten för den här 
gången. Man kan notera att de tre 
manhemlagen följer i svit efter vinnande 
Örgryte. 

Klass I: Örgryte SK 9/30, Manhem 
8/28½, SS Manhem II 5/18½, SS 

Ungdomlig topp i jubileumsebbe 

Fredagsschack 
Fredagen den 24 februari var det premiär 
för Schackfredag. Under opretentiösa 
former granskas partier av närvarande 
klubbmedlemmar och även av aktuella 
partier ur världselitens produktion under 
Magnus Carlhammars ledning. Tiden är fre-
dagar kl. 1800 och platsen vår klubblokal.  

Välkommen! 

Schackboksauktion 45 
Äger rum i Manhems lokaler på  

Vegagatan 16  
den 25 mars kl. 12.00 

Katalog finns att hämta på klubben, och 
finns även tillgänglig på Manhems 

hemsida www.ssmanhem.se 
under menyn Aktiviteter 

Manhem III 4/16, Lundby SS 4/15½, 
Majornas SS 0/11½. 

I klass II kunde Fyran genom sin 
avslutande vinst mot Kamraterna II 
vinna den jämna gruppen och avancera 
till klass I. Detta medför att vi nästa år 
får se fyra manhemlag i klass I vilket 
kan ses både positivt och negativt ur 
Manhems synvinkel. 

Klass II: SS Manhem IV 4/14½, 
Kålltorps SS 4/13½, SK Kamraterna 
4/12, SK Kamraterna II 0/4. 

I klass III slutade Sexan sitt segertåg 
med att besegra också Femman och 
vinna serien med samtliga matchsegrar. 

Klass III: SS Manhem VI 10/19½, 
Kärra SS 7/15, SS Manhem VII 6/13½, 
SS Manhem V 5/11½, SS Manhem VIII 
2/9½, Kålltorps SS II 0/6. 

Mats Eriksson 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flick-SM 

Efter tre dagars spel avslutades årets Flick-
SM på söndagen. Det var andra året i rad som 
Manhem svarade för denna mysiga tävling. 
Även om det är ett SM så lämnar spridningen 
över landet en del övrigt att önska. Av de 
sextio deltagarna kom 28 från Stockholm, 9 
från Skåne, 6 från Mälardalen och en från 
vardera av Uppland, Dalarna och Småland. 
Resterande 14 var från Göteborg, varav sju 
helmanhemiter. Även om det är bra mycket 
mindre än de dryga tjugo manhemiter som 
spelade vid mitten av 1990-talet då klubbens 
skolschack stod på topp är det mer än de 
flesta klubbar kan mönstra. Och helt utan 
framgång gick de våra inte ur striden! 

Att den sammanslagna 
gymnasie/högstadieklassen skulle bjuda på 
framgångar för Manhem var knappast otippat 
med två sådana ess som Jessica Bengtsson 
och Louise Segerfelt på startlinjen. Ändå var 
deras facit med 14 av 14 mot övriga deltagare 
imponerande. Det inbördes mötet vann 
Jessica som blev svensk mästarinna än en 
gång. 

Resultat; gymnasiet: 1. Jessica Bengtsson 8 
(av 8), 2. Louise Segerfelt 7 (2 delt.) 

Resultat; högstadiet: Ingen manhemit deltog 
(9 delt.). 

Ida Lindberg dominerade tävlingen genom att 
via sju raka vinster ha grejat slutsegern redan 
en rond före slutet och att det då blev en 
förlust skämde inte insatsen. Kathleen 
Cardino Friborg gjorde sin hittills finaste 
insats i tävlingen och spelade turneringen 
igenom på något av toppborden. Sjätte plats 
blev följden av en insats som lovade mer för 
framtiden. Johanna Nabbing ökade på sin 
poängskörd och bättrade på sin placering från 
fjolårsdebuten. 

Resultat; mellanstadiet: 1. Ida Lindberg 7, 6. 
Kathleen Cardino Friborg 5, 10. Saga 
Drakengren 4½, 23. Johanna Nabbing 3 (28 
delt.). 

I lågstadieklassen företräddes Manhem av 
systrarna Lycka och Juni Drakengren, vilka 
som grupp förbättrade poängskörden från 
fjolåret.. Här hade man dock önskat sig en 
större deltagartrupp. 

Resultat; lågstadiet: 10. Lycka Drakengren 
5½ (av 11), 14. Juni Drakengren 5 (21 delt.) 

Knatterallyt 

Den 14 januari spelades Hisingen Open, 
ungdomens eget Hisingen Open för att vara 
mer exakt. Den ingår i Knatterallyt men 
rymmer också klasser för juniorer och 
kadetter. 67 barn och ungdomar ställde upp 
till spel, däribland 23 unga manhemiter. Vi 
kan vara nöjda med det deltagandet som 
också tillförsäkrade oss segern i 
klubbtävlingen. De tre äldsta åldersklasserna 

Det nyligen avslutade Lag-DM var en 
sällsam upplevelse. Jag tänker då inte på att 
Örgryte lade beslag på DM-titeln i sista 
ronden, för även om Manhem vinner Lag-DM 
fyra år av fem så finns ju det femte året 
också. De nya mästarna är att gratulera, 
samtidigt som vi hoppas komma igen nästa 
år. 
 
Men i övrigt såg årets tävling Mölndal dra sig 
ur kort före start, Lundby lämna match-w.o. i 
första ronden, Kamraterna komma med åtta 
man i första ronden – på två åttamannalag, 
och Majorna strössla med bords-w.o.:n… 
Även om det tog sig mot slutet blev tävlingen 
en vemodig tillställning. Och i slutänden 
vann vi inte DM men vi har nästa år fyra lag 
av sex i klass I. Det är en stor förändring 
sedan undertecknad började sin ledarbana för 
trettiotalet år sedan. 
 
Det är svårare att driva en schackklubb i dag 
och det är många klubbar som går på knäna. 
Att det går bevisar ändå Manhem, men 
kraven är större. Det är länge sedan det räckte 
att plocka fram bräden och klockor för blixt. 
Tillvaron är alltför fylld av meningslösheter 
som gör anspråk på uppmärksamheten. 
Marknadsföring av schacket blir allt viktigare 
och väl på klubben förväntar sig 
medlemmarna en väl fungerande verksamhet. 
 
Manhem är inte förloraren på denna moderna 
utveckling. Inte bara vill medlemmarna ha 
bra verksamhet. Det är också lättare att 
motivera att göra en insats för en verksamhet 
som fungerar väl, som är mer ”på riktigt”, 
och de senaste åren har visat exempel på hur 
medlemmar har tagit ett steg fram för att 
bidra till att utveckla klubben. 
 

Mats Eriksson 

Ungdom 

föll också vår väg, som framgår av 
nedanstående resultat. 

Resultat; juniorer (1993-95): 1. Daniel 
Skorczynski 6½ (av 7), 2. Elliot Ekblad 5 
(3 delt.); kadetter (1996-98): 1. Gabriel 
Svorono 6 (6 delt.): 1999: 1. Leonardo 
Aira 6½, 2. Ossian Jansson 5½, 3. Ida 
Lindberg 5,6. Simon Andersson 4 (12 
delt.); 2000: 2. Gabriel Winsnes 5, 6. Carl 
Gustafsson Wold 4 (14 delt.); 2001: 3. 
Simon Torell 4½, 5. Keivan Mohsevand 3 
(12 delt.); 2002: 3. Lycka Drakengren 5 
(4 delt.); 2003-: 6. Filip Vlahovic  4 (16 
delt.). Manhem vann tävlingen om bästa 
klubb tämligen eftertryckligt på 86½ före 
Hindås 27½, Kamraterna 25. Lundby 23 
och Örgryte 19 poäng. Lycka Drakengren 
blev bästa flicka född 2002. 

Den 28 januari spelades Schack i 
Nordstan, säsongens femte rallytävling 
som liksom Hisingen Open rymmer 
klasser för äldre ungdomar. I år ställde 
sextio ungdomar upp till spel, varav 55 i 
rallyklasserna (låg och mellan), något fler 
än i fjol. Det var en tävling som bjöd på 
fina framgångar för de våra med inte 
mindre än fyra klassegrar från våra nitton 
deltagare. Leonardo Aira och Gabriel 
Winsnes upprepade segrarna från 
Hisingen Open på övertygande vis och 
Lycka Drakengren tog sin första 
rallyseger och blev dessutom bästa flicka 
i lågstadiet. I tillägg till sedvanliga 
minnespriser utdelades också priser i 
form av presentkort till butiker i 
Nordstan, vilket nordstadsledningen 
tackas för. Även den sparsamt besatta 
juniorklassen såg en manhemseger! 

Resultat; juniorer (1991-94): 1. Arvin 
Bahmani 4 (av 8; 2 delt.), kadetter (1995-
98): Ingen manhemit deltog (3 delt.) 
1999: 1. Leonardo Aira 7 (av 7), 2. Ida 
Lindberg 5, (10 delt.); 2000: 1. Gabriel 
Winsnes 5, 4. Carl Gustafsson Wold 3 (11 
delt.); 2001: 3. Andrej Kampe Svanhill 5, 
4. Simon Torell 5 (11 delt.), 2002: 1. 
Lycka Drakengren 6 (5 delt.); 2003-: 
Ingen manhemit på pokalplats (18 delt.). 

Talangjakten 

Den 25 februari spelades Manhems kval 
till Sveriges Schackförbunds 
rekryteringstävling Talangjakten med 96 
entusiastiska deltagare, fördelade på 
Mellanstadiet (45 st.) och Lågstadiet (56 
st.). De små spelar utan schackklocka, 
medan de större spelar 15-
minuterspartier. Lottningen utfördes med 
samma lottningsprogram som nyttjas i 
KM, vilket gjorde att den intresserade 
kunde följa händelseutvecklingen löpande 
på klubbens hemsida. Flera av deltagarna 
har efter tävlingen anmält intresse av att  

Forts. på nästa sida 

Ordföranden har ordet 

Ett litet minne från förr! 
Matt i tre! En manhemit visar sig på styva linan. 

Är det någon som vet vem och var? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mars 
10 Rallyt 7: Manhemknatten 
17 Schackåttan 
21 Skollags-DM Lågstadiet 
22 Skollagsmästerskapen Mellanstadiet 
24 Schack4an mästerskapen, 
 Talangjakten, riksfinal 
27 Skollag-DM Högstadiet & Gymnasiet 

samt final Mellanstadiet 
31 Schackmyran, Vårdraget 

Ungdom (forts) 

börja i klubbens träning, ett gott betyg om 
något. Och det är ju det som är meningen 
med en rekryteringstävling! Ett 
beklämmande tecken på svenskt schacks 
kris är att det är ganska vanligt att klubbar 
med juniorer ofta helt enkelt skickar dessa 
till sverigefinalen och struntar i 
rekryteringsdelen. Här kan man tala om att 
skjuta sig i foten. Nedanstående är de barn 
som kvalificerade sig för sverigefinalen i 
Eskilstuna ur Manhems tävling. 

Mellanstadiet: 1. Leonardo Aira 6, 2. 
Andrej Kampe Svanhill 6, 3. Simon Torell 
5½ 28, 4. Ossian Jansson 5½, 5. Gabriel 
Winsnes 5, 6. Gösta Larsson 5, 7. Carl 
Gustafsson Wold 5, 8. Albert Palle 5, 9. 
Basil Kasib Al Waeli 4½, 10. Loa 
Strandberg 4½, 11. Simon Andersson 4, 

12. Saga Drakengren 4, 13.Gabriel 
Eriksson 4, 14. Johanna Nabbing 4, 15. 
Gabriel Slåttnes  4, 16. Hannes Ryberg 4 
poäng (40 delt.). 

Lågstadiet: 1. Jacob Winsnes 6, 2. Lycka 
Drakengren 6, 3. Baltzar Wiklund 6, 4. 
Lukas Pallin 5½, 5. Alessandro Bartoli 5½, 
6. Filip Vlahovic 5, 7. Joel Pallin 5, 8. Olle 
Lundqvist 5, 9. Frey Blanquer 5, 10. 
Gordon Lindquist 5, 11. Gabriel Alftenius 
5, 12. Julius Rennerman Högenberg 5, 13. 
Elias Hero 4½, 14. Neeo Skogsberg 4½, 
15. Julius Vogel 4, 16. Babak Tehrani Jam 
4, 17. Oscar Magnusson Engman 4 (56 
delt.). 

Nordstans knattecup 

Manhems schackdagar i Nordstan 
avslutades på lördagen. Då var 

huvudnumret avslutandet av knattecupen, den 
utslagningsturnering där åtta tioåringar gjorde 
upp vid vårt storbräde. 

I semifinalerna möttes paren Simon Torell - 
Keivan Mohsevand och Andreas Thorén - 
Douglas Kleen-Lavass, i båda fallen med 
seger med 2 - 0 för den förstnämnde. I den 
följande finalen kunde storfavoriten Simon 
Torell besegra också Andreas med siffrorna 2 
- 0 och därmed ta hem segern i knattecupen. 

Junior-DM 
Junior-DM gick som tidigare meddelats till 
särspel, som genomfördes under jullovet. 
Ossian Jansson vann över Ida Lindberg med 2 
– 0 och är sålunda göteborgsmästare för 
juniorer/kadetter. 

Mats Eriksson 

Lördagen den 3 mars spelades 
göteborgstävlingen i Schack4an, det 
rekryteringsevenemang som nu gick för sjätte 
gången i vår stad. Detta år är 
normalfjärdeklassaren född 2001.  

Man kan notera att deltagandet i år har varit 
något svagare än de senaste åren, dels 
beroende på ett lägre intresse för klassbesök 
bland skolorna, dels beroende på att färre 
klubbar har krafter att genomföra de viktiga 
klassbesöken. Rutger Almquist är värd ett 
erkännande för sitt trägna arbete med att 
sprida schacket till centrala och västra 
Göteborg och till Kungälv! Icke desto mindre 
är Schack4an en tävling där ”landsorten” visar 
framfötterna och det kan bero på att tävlingen 
premierar hög andel deltagande barn. 
 
Resultat: 1. Stensbo Skola, Orust 421, 2. 
Kopperskolan 4b, Stenungsund 389 3. 
Jörlandaskolan 4a, Stenugnsund 322 14/17, 4. 
Nya Varvets skola 4h 314, 5. Fredkullaskolan 
271 6. Drakbergsskolan  251, 7. 
Högadalsskolan, Mölnlycke 4a 246, 8. 
Stenungsunds Montessoriskola 240, 9. Hålta 
Skola,  4 230 16/26, 10. Jörlandaskolan 4b, 
Stenungsund 214 

Mats Eriksson 

Vårmästerskapen har startat med totalt 66 
deltagare fördelade 30 i lilla gruppen och 36 i 
den öppna gruppen. I den öppna gruppen har 
efter två omgångar sex spelare full poäng. 
Dessa är Pontus Servin, Martin Oxelqvist, 
Patrik Abrahamsson, Håkan Warston, 
Leonardo Aira och Gabriel Svorono. 
Kämpaglöden i turneringen är det inget fel 
på, i de 27 första partierna så har endast en 
remi noterats! 

I lilla gruppen har fem spelare, Jonas von 
Essen, Isak Ungerfält, Oscar Wellenstam, 
Günter Annby och Lorentz Becker-Sander, 
ännu full poäng. Även i lilla gruppen så är 
kämpaglöden stor. Endast en remi på de 
första 22 partierna. Vi får se om detta håller i 
sig i de resterande omgångarna. 

Mattias Fredriksson 

Juniorkalender 

Vårmästerskapen  

Årets Krokodil Cup vanns av Martin Oxelqvist 
efter finalseger mot Dariush Kenani. I 
semifinalerna besegrade de Rickard Dave 
respektive Robert Jörn. I det följande finalspelet 
vann Dariush det första partiet, men i det andra 
partiet kunde Martin utjämna. I särspelspartiet i 
blixt vann Martin och bärgade därmed 
vandringspriset, ett afrikanskt kalahaspel i trä, 
för det kommande året. 

Semifinalförlorarna gjorde upp i match om tredje 
pris och förloppet blev snarlikt: Rickard Dave 
vann det första partiet, men i det andra 
utjämnade Robert Jörn. Liksom i finalen visade 
sig den lägre rankade spelaren ha de kallare 
nerverna och Robert kunde alltså vinna och sluta 
trea i 2012 års Krokodil Cup. 
Resultat: 1. Martin Oxelqvist, 2. Dariush 
Kenani, 3. Robert Jörn, 4. Rickard Dave 

Mats Eriksson 

medlemmar, varav 23 är Stor-Krokodiler. 
Möjligheten finns nu att förnya eller 
nyteckna medlemskap för året 2011-2012. 
Manhems Krokodiler innebär ett mycket 
viktigt ekonomiskt stöd för SS Manhem 
eftersom andra inkomster varierar. 

Föreningen arrangerar årligen en s.k. 
krokodilträff, som i år äger rum torsdagen 
den 14 april. Programpunkten är inte 
bestämd, men självklart bjuds något 

Manhems Krokodiler bildades 1993 för att 
stötta sällskapet ekonomiskt efter en tid av 
besvärliga finanser. Man kan ansluta sig genom 
att betala ett stödbidrag på minst 250 kronor, 
vilket premieras med ett 'Krokodil'-
medlemskap. 'Stor-Krokodiler' blir de som 
betalar 600 kronor. Medlemmar får alltid ett 
medlemskort.  

Föreningen är fortfarande mycket livaktig och 
hade för medlemsåret 2010-2011 46 

April 
  1 Mellanstadieträning 
15 Rallyt 8: Torslandaslaget 
21-22 Skollags-SM 
Maj 
  6 Mellanstadieträning 
10 Junioravslutning 
12-13 Kadettallsvenskans kval 
17-20 Göteborg Cup 

intressant. Medlemsnamnen anslås i 
klubblokalen på medlemstavlorna, som hänger i 
allrumsdelen av våra lokaler. 

Du kan alltid bli medlem! Du kan betala direkt 
till plusgiro 628 66 93 - 4, Manhems Krokodiler, 
men glöm inte att ange namn och adress. Har du 
frågor eller funderingar, var god kontakta mig på 
manhemkrokodiler@ssmanhem.se. 
 

Roland Sobenius 
1:e krokodilskötare, 031-14 77 98 

Schack4an Krokodil Cup 2012 

Manhems Krokodiler 

Lösning på problemet på sid. 2: 1. Lg7+ 
Txg7, 2. Dh5+ (Dh6+ funkar lika bra!) Th7. 
3. Dxh7≠, (Winsnes-Eslon, Rilton Cup 1987)  



 

”Smile” med SS Manhem!  
 

 
 

SS Manhem satsar framåt med ett leende. 

 

För endast 25 kr köper du en praktisk designtandborste. 

 

Om du köper ett paket om fyra tandborstar för bara 100 kr till 

dig och din familj, så får du boken ”Schack 92” helt gratis eller 

kan välja Manhems medlemsnål.  

(Detta gäller så länge lagret räcker). 

 

Tandborsten har böjbart borsthuvud och är förpackad i ett s.k. 

”blister”, d.v.s. i en plastingjutning som skyddar tandborsten 

väl och kan därmed enkelt förvaras i din resväska 


