God Manhem
”Kanske är det så att det endast är i
partier där Topalov, Anand, Shirov eller
Morozevich spelar vi fortfarande kan hitta
distinkta särdrag. Detta ger oss lite hopp
om att en renässans för schacket fortfarande är möjlig!”

Mark Taimanov sågar det moderna
schacket och datorernas inflytande.
Red: Håkan Warston
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Manhem kryddade Vetenskapsfestivalen med schack!

Harald Berggren Torell, praoelev, besegrade allt motstånd
(foto: Michael Sheingold)

Manhems sponsorer under Vetenskapsfestivalen, vilka
skall ha ett varmt tack!

Bältespännarparken

Stadsmuséet

Under onsdag-fredag under Vetenskapsfestivalens vecka huserade Manhem i
Bältespännarparken med flera programpunkter varje dag. Vår nyupprustade
vikvägg fanns på plats och tiden 12-18
fanns funktionärer från klubben på plats.

Under lördagen och söndagen så var
aktiviteterna förlagda till Stadsmuséet.
David Fendrich höll ett utförligt föredrag
om Schackets historia och dess ursprung
på Stadsmuséet. Ca 600 år efter vår nya
tideräkning lär det finnas en saga om
vetekorn på ett 64 rutors bräde. Talet blir
som ni vet oändligt om man dubblar på
varje ruta. Resan via Irak till Europa och i
slutet av 1400-talet formades spelet till vad
det är idag. Problemet "Vattenhjulet"
visades med 36 drag och jakten på
Konungen med två springare i tre varv.

Programmet
bestod
dels
av
15minutersföreläsningar, dels av spel. Mats
Eriksson berättade två gånger vardera om
schackspelets historia och om koncentration
i schack. Ari Ziegler och Lars-Åke
Schneider berättade om strategi och analys
under var sitt pass.
Klubbens storbräde var med och kom till
flitig användning. Första dagen vann Joel
Åkesson ett uppvisningsparti mot Victor
Nithander och därefter spelades också
knatteturneringen
Bältespännarcupen.
Arman Nakhaei från Mölndal vann.
På torsdagen höll Joel blinduppvisning och
lyckades också besegra de två utmanare
som steg fram. Senare under dagen spelade
Victor simultan mot ett ganska kvalificerat
motstånd men vann med 13½-½.
Sista dagen slog Victor i sin tur Peter Vas
med 2-0. På fredagen kunde också den som
ville utmana Göteborgs juniormästare
Harald Berggren Torell på brädet.

Den 17 januari 2008, dog hedersmedborgaren på Island och tillika schackvärldsmästare 1972-1975 Bobby Fischer. Fischer
var och är ett mytomspunnet, excentriskt
geni. Varför blev han sådan? Joel Åkesson
och Itai Panas höll ett välbesökt
seminarium om Bobby Fischer liv och
gärning. Hans livsöde och intressanta
bakgrund berättades på ett föredömligt sätt
av Joel och Itai. Hans fantastiska juniortid
då han vann USAs juniormästerskap - bara
13 år gammal och sedan som 14-åring (!)
även vann USAs seniormästerskap före
storheter som Bisguier, bröderna Byrne,
Mednis m fl. Alltefter vinsten mot
sovjetmedborgaren Boris Spasskij om
världsmästerskapet, vilken hade ett

enormt genomslag i propagandakriget mellan
öst och väst, blev relationerna mellan USA
och Fischer alltmer ansträngda. I slutändan
gick denna konflikt så långt att att han efter
1992 aldrig mer besökte hemlandet. Skälet
var att han samma år bröt mot FNs sanktioner
och spelade sina sista officiella schackdrag i
Serbien mitt under Balkankriget och därmed
hotades av åtal i USA om han skulle
återvända. Fischers schackpartier var ofta
kryddade med exakta kombinationer med
djup varianträkning som signum. Partiet mot
Byrne anses av många experter vara ett av
århundradets bästa. Här visade Fischer vilken
underbar spelare han var.
Som avslutning på söndagen så höll Olle
Häggström, som är professor i matematisk
statistik på Chalmers, ett föredrag om
möjligheten att konstruera en felfritt spelande
schackdator.
SS Manhems styrelse vill å det varmaste tacka
våra två sponsorer under Vetenskapsfestivalen; Autoadapt AB och Svante
Olssons Åkeri AB samt alla medverkande
och inte minst Vetenskapsfestivalens
ledning för de insatser som gjorde det möjligt
att under några spännande dagar sätta
schacket i fokus!

SS Manhem kallar till vårmöte
27 maj 2008.
Se inbjudan på sid 5!

Ordföranden har ordet
När
dessa
rader
skrivs
har
Vetenskapsfestivalen 2008 just gått i mål.
Temat var spel och vad kunde då vara
lämpligare än att spelens konung – schack –
presenterades av gamla fina Manhem? Skvatt
intet, och det var också precis vad som skedde.
I artikeln i Nafset kan du läsa mer om vad som
sig tilldrog. Våra vikväggar fick dessutom en
rejäl uppfräschning med tonvikt på klubbens
slogan ”Schackglädje för alla”. Ett stort tack
till Göran Ström och Zdenko Naglic för
värdefulla insatser med framställningen! Stort
tack också till Sam Friberg för engagerat arbete
med festivalprojektet från ax till limpa!
Givetvis är det fantastiskt att spelet, och vår
förening, på detta sätt visas upp för en bred
publik. Förhoppningsvis var du själv på plats
och i så fall fann du troligen ett och annat av
intresse för dig som schackspelare och
manhemit.
Ett numera stående inslag i Manhems kalender
är de
introduktionskurser för
vuxna
hemmaspelare som inleder både höst- och
vårsäsong. En komprimerad upplaga av denna
kurs genomfördes de gångna veckorna,
naturligtvis för att reagera snabbt på det
intresse som Vetenskapsfestivalen kunde
generera. Vet du någon som kan vara
intresserad vid nästa kurstillfälle – höststarten –
så tveka inte att locka denne. Många är
intresserade av schack!
En nyhet som i viss mån hänger samman med
Vetenskapsfestivalen är våra nya klubbtröjor.
En ny upplaga av den ungdomliga
krokodiltröjan, med målningen av medlemmen
Robert Tisell – denna gång med större krokodil
i åttafärgstryck – är klar när du läser dessa
rader! Dessutom har vi premiär för en stilren
Manhem-tröja som har alla förutsättningar att
bli en tidlös klassiker: en marinblå pikétröja
med Manhems eleganta klubbmärke broderat
på bröstet. Självaste hans majestät Konungen
skulle med stolthet gå klädd i denna, låt vara att
han inte är medlem (än). Skäms du över att
vara manhemit? Skulle knappast tro det. Grip
alltså tillfället att ekipera dig!
Det händer alltså en hel del (som vanligt).
Schack är en kanonsysselsättning och det är
många som är intresserade om de bara får
chansen att visa det. Därför gäller det att ta alla
chanser att visa upp oss. Får du frågan att
bidraga, så tacka gärna ja!
Mats Eriksson

Ungdomsnyheter
Schack4an
Schack4an gjorde i år sin andra säsong i
Göteborg. Manhem sände ut information till 75
klasser vid fyrtio skolor i Centrum,
Linnéstaden, Högsbo, Frölunda, Tynnered och
Askim, en ökning från i fjol. 25 klassbesök
genomfördes av undertecknad eller Joel
Åkesson och till själva tävlingen kom 171 barn
att jämföra med fjolårssiffran 167. Manhem har
fått 99 nya medlemmar, som alla har fått
personligt
brev
med
erbjudande
om
schackträning i klubblokalen under återstoden
av våren. Hittills har sju barn anmält intresse.
Tävlingen vanns klart av Manhem-skolan Lilla
Sam 4-5CD. Det blir dock det enda
manheminslaget i sverigefinalen i Stockholm
den 10 maj.
Rilton
En gruppresa företogs under ledning av Joel
Åkesson och med deltagande av fem
manhemjuniorer. Ungdomarna gjorde väl ifrån
sig och framför allt svarade Zakarias Sjöström
Dyrefelt för en lysande insats med en
ratinguppgång på över hundra poäng över sju
partier.
Rilton Cup: 31. Victor Nithander 5 (av 9), 48.
Joel Åkesson 4½ (84 delt.); Rilton Elo: 22.
Johannes Aira 5½, 26. Johan Hansson 5½ (102
delt.); Rilton Open: 5. Zakarias Sjöström
Dyrefelt 5½ (av 7), 39. Harald Berggren Torell
3½ (74 delt.).
Resultatbörs
Samtliga mästerskap i Linnéstaden är
genomförda och det med rekordantalet 486
barn! Gensvaret har varit mycket gott, i
synnerhet vid Oscar Fredrik där rekordsiffror
inregistrerades och varifrån också ett flertal
barn i träningsgrupperna kommer.
Skolmästerskap, Annedal, mellan; Bästa klass:
4B, 1. William Almér, 2. Henrik Sabel, 3.
Theodor Collin, 4. Elias Gausel (35 delt.); låg;
Bästa klass: 3AB, 1. Jonas Persson, William
Jönsson, 3. Elin Hällin, 4. Daniel Orduna (66
delt.); Fjäll, mellan; Bästa klass: 5A, 1. Joar
Hellqvist, 2. Axel Liljendal, 3. Markus Boman,
4. Frej Agélii (52 delt.); låg; Bästa klass: 3A, 1.
Johannes Rorsman, 2. Albert Palle, 3. Simon
Andersson, 4. Wilma Palle (43 delt.); Haga,
mellan; Bästa klass: 4-5C Toffelmakaren, 1.
Ruben Sandström, 2.Aksel Lindqvist, 3. Carl
Wallander Carlsson, 4. Philip Zanganeh (41
delt.); Haga låg; Bästa klass 2-3C Marsipan-

bagaren, 1. Simon Kimfors, 2. Axel Hed, 3.
Jonathan Bonde Klingspor, 4. Malcolm
Forsberg (34 delt.); Nordhem, mellan; Bästa
klass: 4-5M, 1. Isak Ungerfält, 2. Jesper
Knapp, 3. Oskar Qvarfort, 4. Ludvig Svensson
(14 delt.); låg; Bästa klass: 1-2T, 1. Adrian
Qvarfort, 2. Pouya Shirin Sokhan, 3. Rut
Löfgren, 4. Yusef Aman (24 delt.); Oscar
Fredrik, mellan; Bästa klass: 6B, 1. Daniel
Skorczynski, 2. Delroy Gonzalez Minott, 3.
Carl Bygren, 4. Zackarias Parr (111 delt.);
låg; Bästa klass: F-3A, 1. Axel Hagren, 2. Ali
Karimi Damavandi, 3. Jacob Weissglas, 4.
Rayan Golkar (66 delt.).
Årets skolmästerskap lockade rekorddeltagande och därifrån kvalificerar man sig
till Manhems talangjaktstävling, som blev en
veritabel orgie i schackglädje. 123 låg- och
mellanstadiebarn ställde upp till spel, de flesta
klubblösa. Några har dock redan anmält
intresse att börja i Manhem. Talangjakten;
lågstadiet: 1. Gösta Larsson 7 (av 7), 2.
Johannes Rorsman 6, 3. Adrian Qvarfort 6, 4.
Jonathan Bonde Klingspor 5½, 5. Filip
Dallendörfer 5½, 6. Elliot Forslund 5½, 7.
Sebastian Moberg 5, 8. Axel Hed 5, 9. Simon
Kimfors 5, 10. Kajom Garagol 5, 11. Marcus
Ossowicki 5, 12. Jacob Weissglas 5, 13. Hugo
Hallberg 5, 14. Rayan Golkar 5, 15. Tuva
Johansson 4½, 16. Jonathan Lithner 4½, 17.
Fredrik Olausson 4½, 18. Klas-Göran Ahlberg
4½, 19. Agnes Alm 4½, 20. Olle Oldaeus 4½,
21. Arvid Norberg 4, 22. Marcus Glover 4,
23. Antonio Jelencovich 4, 24. Nils Lyrbring
4, 25. Jonas Persson 4 (82 delt.);
mellanstadiet: 1. Alexander Moberg 6, 2.
Gabriel Svorono 6, 3. Anders Engdahl 6, 4.
Delroy Gonzalez Minott 5½, 5. Olof Sanchez
5½, 6. Pedram Pakmehr 5, 7. Alex Nitsche 5,
8. Nickrad Kavoosi 5, 9. Fredde Addison 5,
10. Ruben Sandström 5, 11. Joar Karlgren
Gustavsson 4½, 12. Isak Ungerfält 4, 13.
Amir Arabou 4, 14.Valentin Deleniv 4, 15.
Carl Bygren 4, 16. David Torinsson 4, 17. Leo
Zetterlund , 18. Jesper Magnusson 4, 19. Tove
Axelsson 4, 20. Linus Sundström 3½ (41
delt.). Dessa barn gick vidare till riksfinalen i
Säffle den 26 april. Dessutom ordnades en
separat kvaltävling för barn födda 1995.
Resultat: 1. Daniel Skorczynski 7½ (av 8), 2.
Alexander Scabuzzo 7, 3. Viktor Lundmark
6½, 4. Jan-Junior Gonzalez Minott 4, 5.
Markus Boman 3½, 6. Max Malmström 3, 7.
Fritjof Lützow Holm 3 (9 delt.). Dessa barn
till
riksfinalen.
Ungdomsnyheterna fortsätter på nästa sida

Juniorkalender

Ungdomsnyheter (forts)
Nordstans knattecup: 1. Gabriel Svorono, 2.
Anders Engdahl, 3-4. Linus Sundström och
Valentin Deleniv (4 delt.).
Hisingen Open, 1987-90: Ingen manhemit
deltog (1 delt.); 1991-94: 2. Andreas Ahlberg 5
(av 7; 8 delt.); 1995: 4. Daniel Skorczynski 4½,
(9 delt.); 1996: 2. Lukas Thell 5, 3. Hannes
Thell 4 (17 delt.); 1997: 4. Gabriel Svorono 5
(24 delt.); 1998: (19 delt.) 1999-: 4. Leonardo
Aira 4½ (18 delt.). Totalt deltog 95 spelare
varav 86 i rallyåldrarna.
Schack i Nordstan, 1987-90: 1. Peter Vas 6½
(av 7), 2. Richard Jern 3 (4 delt.); 1991-94: 1.
Johan Hansson 5, 2. Jessica Bengtsson 4½ (8
delt.); 1995: 2. Daniel Skorczynski 5½, 3.
Louise Segerfelt 5½ (11 delt.); 1996: 3. Lukas
Thell 4½, 4. Ruben Sandström 4 (19 delt.);
1997: 3. Gabriel Svorono 4½ (18 delt.); 1998:
Ingen manhemit på topplats (17 delt.) 1999-: 2.
Leonardo Aira 5 (16 delt.).
Manhemknatten, 1995: 1. Philip Blom, Örgryte
SK 6 (av 7), 2. Daniel Skorczynski 5½, 3.
Louise Segerfelt 5 (11 delt.); 1996: 1. Simon
Nordensson, Örgryte SK 5½, 5. Lukas Thell 4
(20 delt.); 1997: 1. Gabriel Svorono 7, 6. Noel
Waters 5 (33 delt.). 3. Leonardo Aira 5, 4.
Rayan Golkar 5, 6. Gösta Larsson 4, 8.
Sebastian Moberg 4 (28 delt.).
Vandringspriset till bästa lågstadieskola vanns
av Kärralund på 23 före Oscar Fredrik 15,
Bagaregården 14, Fjäll 12, Annedal 10½ o.s.v.
Priset för bästa 00:a gick till Filip Landin. Priset
till bäste debutant i mellanstadiet gick till
Alexander Olsson, Mölndals SK på 3 poäng.och
i lågstadiet till Marcus Ossowicki på 4 poäng.
Bästa lågstadieflicka blev Bhakti Buch, Örgryte
SK på 4½ poäng. Rallyt, totalt: 1995: 2. Daniel
Skorczynski 27, 3. Louise Segerfelt 26½, 9.
Viktor Lundmark 12½; 1996: 2. Lukas Thell
21½, 4. Hannes Thell 20½, 8. Isak Ungerfält 18;

Kalender
Maj
8
12
15
19
22
26
27
29

Vårfajten 1
Sommarschacket 1
Vårfajten 2
Sommarschacket 2
Vårfajten 3
Sommarschacket 3
SS Manhems Vårmöte
GSFs Vårkonferens

Juni
2

Sommarschacket 4

Vinterlovsschacket, A (1993-97): 2. Gabriel
Svorono 6½ (av 10), 3. Daniel Skorczynski 5½
(7 delt.); B (1994-98): 2. Alexander Moberg
18½ (av 22), 4. Valentin Deleniv 14, 5. Anders
Engdahl 14 (12 delt.); C (1998-2000): 1.
Sebastian Moberg 17 (av 17), 2. Filip
Dallendörfer 11½, 3. Gösta Larsson 8 ( 9 delt.).
Skollags-DM, lågstadiet: 1. Kärralund 23½, 2.
Oscar Fredrik 14/9 (Axel Hagren 3, Jacob
Weissglas 4, Marcus Glover 3½, Ali Karimi
Damavandi 3½), 3. Annedal 14/8 (Filip
Dallendörfer 4, Fredrik Olausson 3, Jonas
Persson 5, Jonathan Lithner 2), 4. Haga 14/7, 5.
Kärralund 2 13, 6.Kungsladugård 12, 7.
Drakberg 2 10½/6, 8. Drakberg 1 10½/4,
9.Oscar Fredrik 2 9½/5, 10. Katolska 1 9½/3,
11. Katolska 2 7½ (11 lag).

17-18
24
24-25

Schackfyran riksfinal
Junioravslutning
Vårdraget,
Schackmyran
Skollags-SM
Junior-DM snabbschack
Knatte-DM

Juni
3
6-8
23-26
28-13/7

Äldre-Yngre-matchen
Göteborg Cup
GSF:s sommarträning
SM i Växjö

Augusti
15-17
Kadettallsvenskans final

Missa inte chansen!
Piké-tröjor med
Manhemlogo
249 kr/st

Mellanstadiet samlade sjutton lag, som först
genomförde ett kval för att få fram åtta finallag.
Såväl i kval som i final var ISGR:s
namnkunniga lag helt suveränt och tog den
första av tre platser i sverigefinalen. Resultat: 1.
ISGR 24 (Viktor Lundmark 4½/6, Gabriel
Svorono 6½/7, Hannes Thell 6/6, Lukas Thell
4/4, Alexander Scabuzzo 3/5), 2. Balltorp 1 18,
3. Pixbo 17½, 4. Högadal 16½, 5. Annedal 11½,
6. Oscar Fredrik 2 9½, 7. Balltorp 2 7½/3,
Oscar Fredrik 1 7½/2 (17 lag varav 8 i final).

(se separat annons)

De två högstadielagen spelade tillsammans med
det enda gymnasielaget. Resultat: 1. Vittra 11½
(Johan Hansson 4/4, Kalle Carlstedt 2½/4, Felix
Hallqvist
¾,
Edvin
Hägg
2/4),
2.
Kunskapsgymnasiet 9½, 3. Fjäll 3 (3 lag).
Mats Eriksson

Juni forts
3
Äldre-Yngre-matchen
9
Sommarschacket 5
16
Sommarschacket 6
23
Sommarschacket 7
28-13/7 SM i Växjö
30
Sommarschacket 8
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7
14
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28

Maj
10
14
17

1997: 1. Gabriel Svorono 29; 1998: 9. Henry
Chen 19; 1999-: 2. Leonardo Aira 23½.

Sommarschacket 9
Sommarschacket 10
Sommarschacket 11
Sommarschacket 12

Augusti
2-10
4
11
18
25

SS Manhems Schackvecka (se annons)
Sommarschacket 13
Sommarschacket 14
Sommarschacket 15
Sommarschacket 16

SS Manhem kallar sina
medlemmar till

Vårmöte

Tisdagen 27 maj kl. 18.30

Väl mött!

Karl-Erik Åberg †
1921-2008

Allsvenskan 2007/2008 avslutad
Årets allsvenska seriespel är nu avslutat och
det är dags att summera säsongen. Detta var
en säsong som var annorlunda på många vis,
framför allt på grund av den stora serieomläggningen som genomfördes i och med
säsongen 2007/2008. Huvudskälet till att
man lade om det allsvenska seriesystemet
var att anpassa sig till det minskande antalet
lag. Man minskade det allsvenska
seriesystemets omfång genom att flytta över
ansvaret för div. 4 till distrikten. För vår del i
Manhem så betydde dessa förändringar
kanske inte så mycket. Den mest drastiska
konsekvensen var nog att antalet åttamannalag ökade från fem stycken förra säsongen
till åtta stycken denna säsongen. Denna
ökning kan nog dock vara väl så jobbig för
den som skall ansvara för att hela Manhems
serieskuta med 18 (!) lag skall fungera. Det
behövs ett omfattande arbete för att detta
skall fungera och Vincent Andréasson och
Claes R. Nilsheden har fått arbeta åtskilliga
timmar för ro att skutan i land.
Så hur gick det då? Om vi börjar med
elitserien. Förstalaget hade en fin femteplats
från förra året att försvara. Tyvärr så blev det
”stolpe ut” vid ett par tillfällen under
säsongen och förra årets resultat kunde inte
upprepas. Förlusterna mot Åstorp (3½-4½)
och Solna (3-5) kändes lite onödiga.
Samtidigt så skall det sägas att oavgjort mot
båda skånelagen, LASK och Limhamn, är
bra resultat. Framför allt så var oavgjort mot
Limhamn med Brynell, Hector och Ahlander
i spetsen riktigt bra! Kanske vittnar detta om
ojämnhet hos våra mannar, men det säger oss
också att det finns mycket att hämta då det
stämmer för laget. I slutändan så hamnade
man nu på nionde plats med 9 matchpoäng
och 39½ partipoäng.

Superettan med Manhem II blev till slut en
sorglig historia. Innan säsongen, och även
efter det inledande sammandraget i Göteborg
så hade jag stora förhoppningar på att
mannarna skulle kunna vara med och slåss i
toppen. Särskilt efter de två första ronderna,
där man spelade oavgjort mot Farsta och
sedan besegrade Rockaden II, var jag riktigt
optimistisk. Men tyvärr så hamnade laget i en
formsvacka och förlorade mot Västervik,
Lundby och mot UASS. Detta resulterade i
respass ur Superettan och nu får laget ett år i
div. 1 att slicka såren och formera om sig för
att komma igen!
I div. 2 gr. 5 så representerades klubben av
inte mindre än tre lag, Manhem III, IV och V.
Inte helt oväntat så var Trean helt överlägsen
och vann serien med 13 mp och 40½ pp.
Detta var hela 3mp och 5½ pp före tvåan som
var Kamraterna II. Även Fyran gjorde en fin
säsong och tog 8mp/29½. Tyvärr så räckte
det bara till en femteplats. Femman hamnade
under nedflyttningsstrecket med 2mp/19½pp
och får spela i div. 3 nästa år.
Sexan gjorde en stark insats i div. 3 gr. 7 och
hamnade till slut på tredje plats med
9mp/30½pp. I div. 3 gr. 8 så spelade Sjuan
och Åttan. Gruppen var extremt jämn och
Sjuan slutade på andra plats efter att, märkligt
nog, ha tillbringat en stor del av säsongen i
nedflyttningsstreckets
skugga.
Åttan
hamnade på sjätte plats.
Nu ser vi fram mot nästa säsong, som
förhoppningsvis kommer att ge oss en bättre
placering i elitserien och en andralagsvinst i
div. 1!

I div. 5 spelade Manhem 11-14 och dessa
gjorde
fina
insatser.
Elvan
belade
andraplatsen, Tretton tredjeplatsen, Tolvan
fjärdeplatsen och manhem 14 kom på sjätte
plats.

Karl-Erik var värmlänning till ursprunget
och hade bl.a. ett skövdemästerskap på
meritlistan när han blev medlem redan
säsongen 1953-54. Han gjorde ett uppehåll
men återkom 1969 och bar vid sin
bortgång efter 44 medlemsår Manhems
veteranmärke guld.
När klubben firade 75-årsjubiléum år 1981
skedde detta bl.a. genom ManhemWindsor Mixed Cup. I denna tävling
ställdes tre yngre manhemiter mot tre
kvinnliga elitspelare, däribland en ung Pia
Cramling. I sin egenskap av ägare till
Windsor Hotel stod Karl-Erik som sponsor
för det evenemanget.
Tre år senare, 1984, blev Karl-Erik
klubbens ordförande efter Torsten Lindh,
en post som han behöll i två år innan egen
verksamhet åter tog hans tid i anspråk.
Som spelare hade han talrika DM-starter
bakom sig.
De senaste åren var han mest aktiv i
Göteborgs Schackveteraner, men han
stödde Manhem inte bara som medlem
utan även genom Manhems krokodiler där
han var krokodil nr. 4. Sista gången KarlErik besökte klubblokalen blev vid den
gemytliga jubileumsbanketten hösten
2006.
Vi minns Karl-Erik med saknad.
Mats Eriksson

Håkan Warston

Distriktsserierna
Även distriktsserierna påverkades naturligtvis
av serieomläggningen i och med att att GSF
tog över ansvaret för div. 4. Det som var två
göteborgsdominerade allsvenska div. 4grupper förra året blev en div. 4-grupp i årets
distriktserie. I denna grupp kämpade Nian och
Tian och slutresultatet blev en tredjeplats för
Nian med 9mp/19pp och en femteplats för
Tian med 7mp/15pp.

Manhems äldste medlem, Karl-Erik Åberg,
har lämnat oss.

Slutligen i div. 6 så deltog lagen Manhem
15-18. Manhem 16 var helt överlägset
och segrade på 13mp/26½pp vilket var
hela 3mp före tvåan. Sjutton kom på
fjärde plats, Femton på femte plats och
sist men inte minst Arton som belade
sjunde platsen.
Till sist så skall ett stort tack riktas till
alla lagledare, både i allsvenskan och
distiktsserierna för ett väl uträttat värv.
Med hopp om återseende nästa säsong!
Håkan Warston

Jens Ekström och
Mattias Mullback
segrade i VM
Vårmästerskapets Öppna Grupp vanns något
överraskande av Jens Ekström på 7½ poäng
tätt följd av Jonas Bengtsson på samma poäng.
Trea kom Zakarias Sjöström Dyrefelt på 7 p.
Även i den Lilla Gruppen segrade Mattias
Mullback på 7½ p. Här kom Louise Segerfelt
tvåa med 7p, tätt följd av Pelle Löfving, även
han med 7p.
Prisutdelningar förrättas i samband med
Manhems vårmöte den 27 maj.

SS Manhem
kallar
härmed sina medlemmar till vårmöte
i klubblokalen på Vegagatan 20
tisdagen den 27 maj 2008 kl. 18.30
På programmet står även servering
samt
prisutdelning för
Vårmästerskapet och Vårfajten !
Kvällen avslutas
med den traditionella

Vårblixten
Väl mött
önskar
SS Manhems styrelse!

Göteborgs Schackförbund bjuder in till 2008 års upplaga av den tidslösa klassikern

SOMMARSCHACKET!
Under sexton måndagar klockan 18.30 med start den 12 maj blir det blixtturnering i Göteborgs Schackcentrum,
Vegagatan 20. Prisutdelning varje gång! Dessutom läggs 5 kronor från varje startavgift till en sammanlagd pott.
Man får räkna sina tolv bästa resultat och vid sista deltävlingen den 25 augusti blir det sammanlagd
prisutdelning!.
Det blir också sammanlagda deltävlingar i ratinggrupperna 1750-1999 och 1500–1749 och -1499.
Servering finnes.
Startavgift: Spelare

med rating 2100-:
med rating 1700-2099:
med rating –1699:

45 kronor
35 kronor
25 kronor

Du kan vara med i så många deltävlingar du själv vill. Tre stycken? Allihop? Du bestämmer!
Tävlingsledare: Mats Eriksson, tel. 031 – 24 47 45.

Väl mött vid blixtbrädet!

Äldre-Yngre-matchen 3 juni 2008!
Skall Yngre-laget få revansch efter fjolårets svidande nederlag?
Tisdagen den 3 juni går årets upplaga av den prestigeladdade klassikern Äldre-Yngre-matchen. Manhems yngre medlemmar
gör upp med de något äldre i en match där man möter samme motståndare i ett blixtparti, ett tjugominuters snabbparti och
ett entimmes. De senaste åren har bjudit på ett par gastkramande uppgörelser över trettio bord och däröver.
Visst vill du vara med! Underlätta för tävlingsledningen genom anmäla ditt intresse till info@ssmanhem.se eller per telefon
24 47 45. Du kan självklart också prata direkt med Claes R Nilsheden eller Mats Eriksson på klubben.
Och du – det kostar inget att vara med! Billigare går det inte att få en kväll i glada vänners lag.

SS Manhems nya Piké-tröja

• Vi har ett unikt erbjudande till dig som är medlem i SS
Manhem;
• Du får köpa vår nya Piké-tröja för endast: 249 kr / st inkl.
moms. Om du köper två blir priset bara 229 kr/st, max 2
st per person
• Gör som Joel – njut och var stolt medlem när du har den
på dig….!
• Kontakta vårt kansli och köp Pikén redan nu!!! Vi har 100
st fina tröjor till försäljning i olika storlekar.

Nu har den kommit!

Den klassiska t-tröjan med krokodilen såg först dagens ljus i
samband med 90-årsjubiléet 1996. Nu har en ny upplaga
tryckts upp efter Robert Tisells målning och tolv års förbättring
av tryckeritekniken har satt sina tydliga spår i en större, ljusare
och tydligare krokodil!
• Köp tröjan nu! Den finns på klubben till priset 139:-.
• Tröjan finns i storlekarna 130/140, 150/160, S, M, L
och XL.
• Tröjan är i åttafärgstryck med texten
Schacksällskapet Manhem.
Du bär den med stolthet till vardag och fest

