God Manhem!
"En sund plan gör oss alla till hjältar.
Frånvaron av en plan förvandlar oss till
idioter!"
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Mats Welin vann KM för tredje gången!
Årets klubbmästerskap förmådde inte
upprepa fjolårets rekorddeltagande, men
stannade ändå på vackra 94 spelare. Fler har
det bara varit fyra gånger, så vi skall inte
vara missnöjda. Möjligheten att spela på
onsdagar gjorde att det fanns nu tisdags- och
onsdagsgrupper både i Öppna och i Lilla. Ett
par spelare grep tillfället att dubblera med
spel två gånger i veckan!

De båda öppna grupperna blev i år i stort sett
jämnstora och i det blev de två gruppsegrarna
som flyttades upp till Kandidat jämte bästa
tvåan. Steget upp tar därmed Anders
Svensson, Torgny Kjellström och Per-Erik
Andersson.

Öppna gruppen: 1. Anders Svensson 7½ (av
9), 2. Per-Erik Andersson 7½, 3. Jan Lindberg
6½, 4. Valdemar Stenhammar 5½, 5. Thomas
KM-gruppens ratingsnitt låg strax under Meyer 5½, 6. Oscar Wellenstam 5½, 7. Toni
2000-strecket, men det skall sägas att Henriksson 5½, 8. Rutger Almquist 5, 9.
spridningen var större än vanligt. Som Darab Eidipour 5 (21 delt).
topprankad ställde Mats Welin upp, följd av
Öppna onsdagsgruppen: 1. Torgny Kjellström
unge Harald Berggren Torell och Jonas
7 (av 9), 2. Michael Gurebo 6½, 3. Bo-Göran
Bengtsson men också av halvdussinet
Mellbin 5½, 4. Jan Lindberg 5½, 5. Markus
spelare mellan 1800 och 1900. Många starka
Freed 5½, 6. Henrik Boustedt 5, 7. Stanley
spelare tycker det är svårt att möta lägre
Kassell 5, 8. Leonardo Aira 5, 9. Robert Jörn 5
rankade, men Mats tog under sin sejour i
(16 delt).
Kalmar för ett par år sedan 27 poäng av 27
möjliga i klubbturneringarna därstädes. Han Också i Lilla var grupperna jämnstora, men
var svårstoppad också här och även om här säger reglerna att en spelare flyttas upp per
Harald luggade honom på en halva tog han påbörjat tiotal fullföljande deltagare. Det
med trygg marginal sin avgörande innebär i det här fallet två man från var grupp,
inteckning i Hotel Opalens vandringspris. Ett alltså Edvin Hägg, Fredrik Stenfors, Lars-Åke
nytt sätts upp inför nästa års KM och då står Nilsson och Per-Olof Rehnquist.
alltså alla åter på noll.
Lilla gruppen: 1. Edvin Hägg 7 (av 9), 2.
KM-gruppen: 1. Mats Welin 8½ (av 9), 2. Lars-Åke Nilsson 7, 3. Michael Sheingold 7,
Harald Berggren Torell 7½, 3. Jonas 4. Love Troberg Eskola 6½, 5. Isak Ungerfält
Bengtsson 6, 4. Rickard Dave 4, 5. Sören 6, 6. Roine Karlsson 5½, 7. Kjell Ljungqvist
Svensson 4, 6. Per Green 4, 7. Patrik 5½, 8. Niklas Kleveros 5½, 9. Carl Gustafsson
Abrahamsson 3½, Ragnar Uhlin 3½, Philip Wold 5, 10. Per-Ulrik Stenhammar 5, (22
Aldebert 2, 10. Jonas Ahlqvist 2 (10 delt).
delt).
Kandidatgruppen blev, trots fallande
ratingsnitt (jfr KM-gruppen), mycket
utslagsgivande: av tio inlottade uteblev en
vid start och ytterligare två förmådde inte
fullfölja och fick sina poäng strukna. I
sluttabellen segrade man alltså på 5½ av 6!
Ett udda rekord som vi får hoppas inte slås
på länge. I gruppen fick vi två man på
segrarpoängen som dessutom särskiljningen
gick bet på. Hellre än att lotta om segern och
uppflyttningen till KM-gruppen är det nu
beslutat om ett särspel mellan Markus Freed
och Johan Lennartsson, att äga rum i maj
månad efter vårmästerskapets slut.

Lilla onsdagsgruppen: 1. Fredrik Stenfors 8½
(av 9), 2. Per-Olof Rehnquist 8, 3. Claes
Fransson 6, 4. Claes Brauer 6, 5. Filip Kalari
5½, 6. Saga Drakengren 5½, 7. Martin Edvall
5, 8. Michael Graillat 5, 9. Anders Bülow 5,
10. Magnus Mennborg 5 (22 delt).

Krokodiltåren
Tisdagen den 29 januari kl. 18.30, parallellt
med inledningen av finalspelet i Krokodil
Cup.
Startavgift: 25 kronor.

En blixtturnering som är öppen för spelare
Kandidatgruppen: 1. Markus Freed 5½ (av som slutfört sitt spel i Krokodil Cup eller
6), 2. Johan Lennartsson 5½, 3. Gabriel som inte spelat den, men som gärna spelar
Svorono 4, 4. Håkan Warston 3, 5. Martin blixtschack en kväll!
Oxelqvist 2, 6. Svante Norlander 1, 7.
Fredrik Bjerkne 0 (9 delt.). Amanj Aref och Anmälan vid start. Betänketid 5 minuter per
Vojislav Djordjic utgick.
spelare och parti.

Kalender
Januari
3-6 Nordstadsdagarna
3
Veteranblixten
Simultan
4
Blindschack
5
Manhems mästarmöte
5-6 Hisingen Open
6
Trettondagsblixten

7
8
10
13
14
15
17
21
22
24
28
29
31

Lag-DM I 1
Krokodil Cup 1
Lag-DM II/III 1
Ny i Schacket 1
Allsvenskan 4
Lag-DM I 2
Krokodil Cup 2
Lag-DM II/III 2
Ny i Schacket 2
Lag-DM I 3
Krokodil Cup 3
Lag-DM II/III 3
Ny i Schacket 3
Lag-DM I 4
Krokodil Cup 4
Lag-DM II/III 4
Ny i Schacket 4

Februari
2-3 Elitserien rond 5-6
3
Allsvenskan 5
4
Lag-DM I 5
5
Krokodil Cup 5
Krokodiltåren
Problem-KM
6
Intryck från Wijk aan Zee
7
Lag-DM II/III 5
Ny i Schacket 5
8-10 Ebbe Cup 27
12
Vinterblixten
14
Ny i Schacket 5
18
Ind. DM 1
19
Spelöppningar 1
Veteran-DM 1
20
VM 1
21
Klubbkväll, VM H
24
Allsvenskan 6
25
Ind. DM 2
26
Spelöppningar 2
Veteran-DM 2
27
VM 2
28
Klubbkväll, VM H

Ordföranden har ordet
Under min gymnasietid hade vi en
samhällskunskapslärare som gärna höll sina
lektioner i föreläsningsform. Självklart hade
han sina favoritämnen och, en del stoff återkom
upprepade gånger. Han uppehöll sig gärna vid
den offentliga ekonomins ”närande sektor”
(som tillför skattemedel) och dess ”tärande
sektor” (som förbrukar skattemedel). På denna
uppdelning har en del synpunkter anlagts och
jag skall inte ge mig in i den debatten, utan i
stället reflektera kring vad vi kan kalla ”den
närande schackklubben” och ”den tärande
schackklubben”.
Den närande schackklubben utmärks av att
den skapar nya resurser för schacklivet och för
den egna klubben.
Den närande schackklubben fostrar nya
schackspelare och ökar därmed mängden
medlemmar i schackets familj.
Den närande schackklubben strävar efter att
öka mängden ledare och även dessas kunskap
för att ytterligare förbättra verksamheten för
schackspelarna.
Den närande schackklubben har som mål att
erbjuda fler och bättre tillfällen till spel och
förkovran och söker skapa ekonomiska resurser
som kan nyttjas i framtiden, schacket till
fromma.
Den tärande schackklubben, å sin sida,
förbrukar resurser för schacklivet som skapats
av någon annan. Den tärande schackklubben ser
grannklubbar som fria resurser, som en sorts
reservoar av schackspelare vars främsta
funktion är att låta sig värvas. Man kan jämföra
med upphovsrätten, där en modern skola är att
den är förlegad och att allt är gemensam
egendom som fritt får nyttjas av vem som helst
utan att någon ersättning behöver lämnas. I
idrottsvärlden tar denna tanke-riktning form i
den s.k. Bosman-domen.
Till en tärande schackklubb kan en klubb
förvandlas i sin nedgångsfas. Klubben lever på i
sådana fall på gamla tillgångar, använder gamla
medlemmar tills dessa tar slut, taxerar ut högre
och högre avgifter tills smärtgränsen nås och
passeras för fler och fler. Det är möjligt att man
vid hungersnöd kan överleva genom att äta
avskurna kroppsdelar, men jag är ganska
övertygad om att en sådan krymparlinje inte är
hållbar i längden.
Man kommer att tänka på Sveriges
Schackförbunds avgiftshöjningslinje som lätt
förvandlas
till
en
klubbarnas
avgiftshöjningslinje.
De
avgifter
som
riksförbundet tar ut från distrikt och klubbar är
ju tänkta att föras vidare till i sista hand ledet av
schackspelare. Men om schacket skall frodas
och utvecklas i vårt land behövs fler närande
schackklubbar, inte fler tärande schackklubbar.
Detta är inte en lätt ekvation att lösa.

Ungdom
Juniorallsvenskan

Resultat

Den gångna helgen avgjordes Juniorallsvenskan i Linköping. Manhem ställde
upp i division I med en tredjeplats att
försvara från de tre senaste årens tävlingar.
Med ett lag bestående av Harald Berggren
Torell, Johannes Aira, Philip Aldebert och
Gabriel Svorono var de våra inte alls
favoriter, men likväl det bästa vi haft sedan
Victor Nithanders och Peter Vas´ dagar.

Ungdoms-VM, Maribor, Slovenien, Flickor 18:
57. Jessica Bengtsson 4½ (av 11; 79 delt.).

Topprankade var Limhamn och Rockaden
och det blev också dessa lag som skulle göra
upp om sverigemästerskapet. Manhem
hängde fint med och spelade oavgjort mot
Limhamn innan Rockaden blev för svåra i
rond 3. Tre lag stod i särklass och Manhem
var mycket långt från att hotas av
nedflyttning, i synnerhet som Västerås som
drog sig ur hela turneringen i ett sent skede.

Västkustspelen, klass A (födda 1992-1995): 1.
Daniel Skorczynski 5 (av 7; 2 delt.); klass B
(födda 1996-1997): Ingen manhemit deltog (5
delt.); klass C (1998-1999): Ingen manhemit
deltog (11 delt.); klass D (2000-2001): 8.
Andrej Kampe Svanhill 4, 18. Loa Strandberg 3
(25 delt.); klass E (2002-2003): 17. Oscar
Nabbing 2½ (20 delt.); klass F (födda 2004-):
3. Filip Vlahovic 5, 16. Edvin Ganic 2½, 17.
Albin Ganic 1½ (18 delt..); Ätranjungfrun 1
(flickor födda 1998-2001): Ingen manhemit
deltog (9 delt.); Ätranjungfrun 2 (flickor födda
2002-): Ingen manhemit deltog (8 delt.).

Tävlingen inleddes med det överraskande
kravet att vårt lag skulle spela i
ratingordning, varmed menades att en
spelare med högre rating i lag II skulle
flyttas upp i lag I. Reglerna har under de 25
år som tävlingen ägt rum spelats med rätt för
det
deltagande
laget
att
formera
uppställningen självt, men de nya reglerna
byggde på antagandet att division I och II
var olika divisioner i precis samma turnering
och att man därför borde sitta i rak ordning
mellan lagen, vilket vore besvärligt eftersom
divisionerna spelas med olika betänketid
med ronderna vid olika tidpunkter och med
ett halvt dygns eftersläpning för division II.
Efter en nattvilas funderande beviljades
dispens för Manhem (och Rockaden). Klokt
ehuru senkommet (men inte för sent).
Slutställning: Limhamns SK 7/11½, SK
Rockaden 6/10½, SS Manhem 5/10, Växjö
SK 2/4, Kristallens SK 0/4. Västerås SK
uteblev och nedflyttas tillsammans med
Kristallens SK till division 2.
I Manhems lag tog Harald Berggren Torell
1½, Johannes Aira 2, Philip Aldebert 4(!)
och Gabriel Svorono 2½ poäng.
Samtidigt spelades division II med tio lag,
däribland ett från Manhem. Dessa slogs om
två platser till division I. Manhem 2 låg
turneringen igenom fast förankrat i mitten av
tabellen, vilket får anses vara en prestation
likvärdig med fjolårets.

Slutställning: 1. Sollentuna SK 10/16½, 2.
Limhamns SK 2 10/16½ (dessa två lag
uppflyttade), 3. Linköpings ASS 9/16, 4. SK
Rockaden 2 8/16½, 5. SS Manhem 2 6/13,
6. SK Rockaden 3 6/10, 7. Örgryte SK 4/11,
8. Växjö SK 2 4/9, 9. Linköpings ASS 2
Mats Eriksson 3/8 10. Linköpings ASS 3 0/3½ (10 lag). I
Manhems lag tog Daniel Skorczynski 3 av 6,
Elliot Ekblad 2, Olof Sanchez 4 och Hampus
Lane 4 poäng.

Junior-DM i blixt; juniorer: 1. Oscar
Wellenstam 4 (av 10; 1 delt.); kadetter: 1.
Leonardo Aira 10, 4-5. Loa Strandberg 2 (5
delt.).
Junior-DM; kadetter: 7. Johanna Nabbing 0 (av
6; 8 delt.).

Örgrytedraget, födda 2000: 2. Carl Gustafsson
Wold 5 (av 7), 3. Johanna Nabbing 4½ (11
delt.); födda 2001: 1. Simon Torell 7 (6 delt.);
födda 2002: Inga manhemiter på pokalplats (10
delt.); födda 2003: Inga manhemiter på
pokalplats (12 delt.); födda 2004-: 2. Filip
Vlahovic 5½ (22 delt.).
Rockadenjunioren: 5. SS Manhem 1 16 (av
28), 20. SS Manhem 2 7 poäng (20 lag).
I Manhem 1 tog Gabriel Winsnes, Carl
Gustafsson Wold, Saga Drakengren och Lycka
Drakengren samtliga 4 av 7 och den jämna
poängplockningen tyder på ett välkomponerat
lag. I Manhem 2 tog Keivan Mohsenvand 2,
Johanna Nabbing 1, Frey Blanquer 3 och Juni
Drakengren 1 poäng.
Mats Eriksson

Resultatbörs seniorer
Stockholm All Saints: 17. Gabriel Svorono
3½ (av 7), 21. Svante Norlander 3 (34
delt.).
Elitserien: Eksjö SK – SS Manhem 2 – 6.
Calviá: 37. Stellan Persson 5 (av 9; 83
delt.).
Malmö Open: 30. Robin Johansson 4½ (av
7), 55. Jessica Bengtsson 4, 87. Sören
Svensson 3,95. Gabriel Svorono 3 (142
delt.).

Föräldramästerskap
Tisdagen den 29 januari kl 18.30.
Startavgift: ingen.
Föräldramästerskapet är öppet för
föräldrar
till
barn
i
Manhems
ungdomsverksamhet. Medlemskap krävs
ej.
Anmälan vid start. Ingen avgift.
Betänketid 30 minuter per spelare och
parti.

Små men naggande goda inbjudningar
Problem-KM

Vinterblixten

Tisdagen den 5 februari kl.
18.30 parallellt med sista
dagens final-spel av Krokodil
Cup.

Tisdagen den 12 februari kl.
18.30.

Startavgift: 25 kronor.

En turnering som är öppen för
alla blixtsugna manhemiter,
unga som gamla!

På en lätt begränsad tid får du
mäta dina krafter med ett
mindre
antal
”riktiga”
schackproblem.
Flest
rätt
vinner! Pris utdelas beroende
på deltagarantal och vid den
avslutande genomgången kan
du lära mer. Anmälan vid start.

Startavgift: 30 kronor.

Anmälan vid start. Betänketid
5 minuter per spelare och
parti.

Manhems 46.
schackboksauktion
Söndagen den 24 mars kl. 12.00.
Visning av böckerna från kl. 10.00.
Ingen avgift.
Manhems internationella schackboksauktion har nu närmare fyrtio år
på nacken och har kommit fram till
ordningsnummer 46. Här kan du
förstärka ditt schackbibliotek eller
botanisera i utbudet av äldre och
nyare verk. En katalog över de
böcker som säljs kommer att finnas
tillgänglig kostnadsfritt i klubblokalen och på hemsidan cirka en
månad i förväg.
Auktionsförrättare: Stellan Persson.

Juniorkalender
Januari
3-6 Nordstadsdagarna
4-6 Nordstans knattecup
5
Nordstadsraketen
12
Rallyt 5: Hisingen Open
18-20 Flick-SM, Västerås

26
29

Rallyt 6: ”Kung Bores vinterschack”
Föräldramästerskap

Februari
3
Mellanstadieträning
11-13 Vinterlovsschacket
23
Talangjakten Manhem

Mars
2
3
16
20
21
23
26

Schack4an
Mellanstadieträning
Rallyt 7: Manhemknatten
Skollags-DM L
Skollags-DM M
Schack4an-mästaren
Skollags-DM HG, finaler M

Lära mera
Ny i schacket - introduktionskurs för vuxna hemmaspelare
Riktar sig till vuxna spelare som inte är klubbspelare sedan tidigare.
Start: torsdagen den 10 januari
Tid: sex torsdagar kl. 19-21 inklusive startdagen
Kursavgift: 350 kronor (medlemsavgift och startavgift i VM ingår)
Kursledare: Patrik Abrahamsson.
Anmälan: senast onsdagen den 9 januari.
Du som är medlem i Manhem och som har en kamrat som kanske vill fördjupa sig litet i spelet: här finns möjlighet att pröva på spelet
och vår klubb under väl beprövade men ändå lättsamma former!

Grundläggande om spelöppningar
Riktar sig till vuxna som gått introduktionskursen. Även andra på grundläggande nivå är välkomna.
Start: tisdagen den 19 februari.
Tid: sex tisdagar kl. 19-21.
Kursavgift: 100 kronor.
Kursansvarig: Mats Eriksson.
Anmälan: senast söndagen den 17 februari.

Intryck från Wijk aan Zee
En av schackvärldens mest klassiska och välrenommerade tävlingar är den i holländska Wijk aan Zee. Manhems Håkan Warston
besöker 2013 års tävling och berättar om sina intryck av organisationen, av världseliten i aktion och av vad vi i Manhem kanske kan
lära inför klubbens egna arrangemang.
Riktar sig till alla schackintresserade.
Tid: onsdagen den 6 februari kl. 19-21.
Avgift: 50 kronor inklusive fika.
Föreläsare: Håkan Warston.
Anmälan: gärna söndagen den 3 februari.

Manhems
schackspelserbjudande
Manhems lager av schackpjäser av
svensk tävlingsmodell och av
schackbräden av masonit tog slut under
det gångna året. Nu har nybeställning
skett och den omtyckta varan finns ånyo
att tillgå. Priset är lätt uppjusterat, men
fortfarande högst rimligt.
Schackbrädet inklusive
endast 190 kronor.

pjäser

kostar

Du kan betala på klubbens plusgiro
42 28 22 – 7 eller vid avhämtningen på
klubben.

Manhems pikétröja –
nu åter i alla storlekar!

Manhems eleganta pikétröja är nybeställd
och finns åter i lager i ett brett urval av
storlekar. Priset har måst uppjusteras till
269 kronor, men vid beställning före
januari månads utgång får du den till det
gamla priset 249:-/st.
Tröjan finns i storlekarna XS, S, M, L, XL
och XXL.
Fotomodellen ingår ej i priset.

Manhempennan
åter i lager!
Vi har åter möjligheten att erbjuda den
redan klassiska manhempennan: en
bläckpenna med Manhems klubbmärke,
texten ”Schacksällskapet Manhem
Schackglädje för alla” och innehållande
en praktisk lampa.
Pennan säljs i klubblokalen till priset 49
kr.

Schacksällskapet Manhems klubbtävlingsutskott inbjuder till

Resultatbörs seniorer

VÅRMÄSTERSKAPET 2013

Stockholm All Saints: 17. Gabriel Svorono 3½ (av 7), 21. Svante Norlander 3 (34 delt.).
Elitserien: Eksjö SK – SS Manhem 2 – 6.

Calviá:
37. Stellan
Persson
5 (av 9; 83 delt.).
Tävlingen
är endast
öppen
för medlemmar
i Schacksällskapet Manhem.
Malmö
Open:i 30.
Johansson
(av 7), 55.
Jessica
Bengtsson
4, 87. Sören Svensson
Tävlingen
spelas
tre Robin
grupper;
Öppna4½
gruppen,
Lilla
gruppen
och Bondegruppen.
Alla grupperna
3,95.
Gabriel
Svorono
3
(142
delt.).
spelar samtidigt. Den bäst placerade spelaren i Öppna gruppen, som ej redan kvalificerat sig till
KM-gruppen
eller9. Kandidatgruppen,
rättKarlsson
att spela
i Kandidatgruppen
i Klubbmästerskapet
MSF Open:
Jan Lindberg 5, 20. äger
William
4 ( 64
delt.).
2013. I Lilla gruppen äger alla spelare med ett ratingtal under 1400 rätten att delta. Spelare rankade
mellan 1300 och 1399 äger rätt att välja mellan Öppna och Lilla gruppen. De tre främst placerade i
Återstår att lägga in på sid 5 och framåt:
Lilla gruppen äger rätt att spela i Öppna gruppen i nästa klubb- eller vårmästerskap oavsett
ratingtal. •I Bondegruppen
endast spelare runt 1000 och oratade spelare deltaga efter samråd
Program förfår
nordstadsdagarna
med den ungdomsansvarige eller med ledaren för Ny i schacket.
•
Inbjudan till VM
Anmälan:
på därförtillavsedd
• Sker Inbjudan
Kroiodillista
Cuppå Schacksällskapet Manhems anslagstavla, per telefon till
klubben på tel. 24 47 45, per e-post till tavling@ssmanhem.se eller på formulär på klubbens
Annons för pennan
hemsida •www.ssmanhem.se.
• 200Annons
för schackspel
Startavgift:
kr i samtliga
grupper. Betalning kan ske antingen till Schacksällskapet Manhems
plusgiro 42
-7, betalningsmottagare
SS Manhem, eller på plats före första rondens start. Vid
• 28 22
Annons
för pikétröjan.
betalning via plusgiro, medtag kvitto! För deltagare i introduktionskursen ”Ny i Schacket” ingår
startavgiften som en del av kursavgiften.
Ack ja.
Observera att spelare som ej betalat startavgift och medlemsavgift inte får deltaga i
Och seniorresultaten överst på denna sida, som blev kvar sedan jag lade KM-resultaten i
tävlingen.
artikeln.
Priser: I Öppna gruppen utdelas priser till ca en tredjedel, varav penningpriser till de främsta och
därefter bokpriser. I Lilla gruppen och Bondegruppen utdelas bokpriser till samtliga fullföljande
deltagare. De tre främsta i vardera gruppen erhåller dessutom minnespriser. Prisutdelningen äger
rum vid Manhems vårmöte tisdagen den 7 maj.
Spelform: 9 ronder enligt Monrads system.
Betänketid: 40 drag på två timmar, därefter 20 drag per timme tills partiet avslutats. Avbrott sker
efter 4 timmars spel.
Ordinarie speldagar: 20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 10/4, 17/4 och 24/4.
Hängronder: 21/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 3/4, 4/4, 11/4, 18/4 och 25/4 (endast för avbrott från
rond 9).
Spelet börjar klockan 18.30 alla dagar, även första ronden! Inför första ronden skall avprickning
och betalning av startavgift ske före kl. 18.00. Var därför på plats i god tid före rondstart.
Alla partier från tidigare ronder måste vara färdigspelade före sista ronden! Partier i rond 9 får ej
skjutas upp.
Förfrågningar: Schacksällskapet Manhem, tel. 24 47 45, Claes R. Nilsheden 070-782 17 59 eller
via e-post: tavling@ssmanhem.se
Försök
Om spelare i Öppna gruppen och Lilla gruppen har svårt att spela på onsdagar kommer vi på
försök att ha spel på torsdagar under förutsättning att det blir minst 10 st i varje grupp. I så fall
kommer uppflyttningsplatserna till kandidatgrupp att fördelas genom särspel mellan
onsdagssegraren och torsdagssegraren enligt Klubbtävlingsutskottets beslut.

SS Manhem

inbjuder till

KROKODIL CUP 2013
Som är en halvtimmesturnering med tidshandikapp. Ställ upp i kampen om schack-Sveriges fulaste vandringspris,
kalahaspelet format som en låghalt, afrikansk träkrokodil!
Startavgift: 125 kronor för seniorer, 100 kronor för juniorer födda 1995 eller senare.
Spelprogram
8 januari: Kval 1 i fyramannagrupper. Segraren till Seedningsgruppen,
övriga till Kval 2. Vid delad förstaplats går båda till Seedningsgruppen från start.
15 januari: Kval 2 i fyramannagrupper. Segraren till Seedningsgruppens rond 4,
övriga till Kval 3. Vid delad förstaplats går båda till Seedningsgruppen.
Rond 1-3 i Seedningsgruppen.
22 januari: Kval 3 i fyramannagrupper. Segraren till Krokodil Cup.
Vid delad förstaplats går båda till Krokodil Cup. Rond 4-6 i Seedningsgruppen.
29 januari: Krokodil Cup spelas i cupform. Spelarna seedas efter placering i Seedningsgruppen.
Övriga (och nytillkommande) spelar blixtturneringen Krokodiltåren (startavgift 25 kronor).
5 februari: Kvartsfinal, semifinal och final i Krokodil Cup
Klubbmästerskap i Problemschack (startavgift 25 kronor).
Tidshandikapp
Ratingskillnad

Bättre spelaren

Sämre spelaren

0 – 99
100 – 199
200 – 299
300 – 399
400 – 499
500 – 599
600 – 699
700 – 799
800 – 899
> 900

30
27
24
21
18
15
12
9
6
3

30
33
36
39
42
45
48
51
54
57

Var en god manhemit – bliv krokodil

Manhems schackdagar 2013
Arrangemangen äger rum på Nordstadstorget längst ned mot Nya Gatan mellan kl. 10.30
och ca kl. 17.00 varje dag.
Torsdagen den 3 januari:
•

Kl. 12.00: Veteranschacket - Nordstans veteranmästare koras.

•

Kl. 12.30: Simultanmatch av en av klubbens ungdomar mot Nordstadsbesökarna.

Fredagen den 4 januari:
•

Kl. 11.30 resp. 16.00: Manhems knattecup – uppvisningsturnering på storbrädet
av åtta tioåringar, kvartsfinaler.

•

Kl. 13.00: Blindschack av elitseriespelaren Joel Åkesson mot deltagare från
publiken.

Lördagen den 5 januari:
•

Kl. 11.30 resp. 12.30: Manhems knattecup – uppvisningsturnering på storbrädet
av åtta tioåringar, kvartsfinaler.

•

Kl. 10.30: Nordstadsraketen, ungdomsturnering öppen för spelare födda 1999
respektive 2003 eller senare.

•

Kl. 14.00: Manhems mästarmöte – två av Manhems elitspelare gör upp i en match.
Matchen går över två partier på storbrädet och kommenteras fortlöpande.

Söndagen den 6 januari:
•

Kl. 11.00: Manhems knattecup - uppvisningsturnering på storbrädet av åtta
tioåringar, semifinaler och final.

•

Kl. 12.00: Trettondagsblixten, blixtturnering med femminuterspartier, öppen för
alla. Ta chansen att bli Nordstadsmästare!

•

Kl. 17.00: Dragning av vinnaren i Nordstans problemtävling.

Alla dagar:
•

Nordstadsproblemet – lyckas du knäcka nöten? Du har till lördag klockan 16.00 på
dig!

•

Allmänhetens spel på storbrädet när ingen programpunkt pågår.

•

Vill Du veta mera om schack eller om Schacksällskapet Manhem?
Schackinformationen står öppen alla dagar!

Vässa formen inför VM och DM

SS Manhem
inbjuder till

EBBE CUP XXVII
Bjuder bot för den spelsugne!

Vem?

Tävlingen är öppen för alla schackspelare från när och fjärran.

När?

Fredagen 8 februari
Lördagen 9 februari
Söndagen 10 februari

18.00
18.30 - 23.30
10.00 - 15.00
16.00 - 21.00
10.00 - 15.00
16.00 - 21.00
21.15 ca

Anmälan/avprickning
Rond 1*
Rond 2
Rond 3
Rond 4
Rond 5
Prisutdelning!

* Vid fler än 40 deltagare splittras rond 1 upp i ett 20-minutersparti och två entimmespartier.

Var?
Hur?

Göteborgs Schackcentrum, Vegagatan 20.
Anmälan sker
• på därför avsedd lista på SS Manhems anslagstavla
• per telefon 24 47 45 till klubben
• per telefon 070 – 782 17 59 till Claes R. Nilsheden
• per e-post till tavling@ssmanhem.se
• På hemsidan http://www.ssmanhem.se/aktiviteter/ebbecup/anmalan.php
Vilka som anmält sig kan du se på
http://www.ssmanhem.se/aktiviteter/ebbecup/anmalda.php
Startavgiften är 150 kr. Betalning görs till SS Manhems plusgiro 42 28 22 – 7 eller vid
första rondens start. Vid betalning via giro, tag med kvitto!
Priser beroende på deltagarantal. Spelformen är fem ronder Monrad med betänketiden två
timmar för 40 drag, därefter 30 minuter för resten av partiet.

Under nästa sommars schackvecka kommer en stark Elo-turnering att anordnas parallellt med
titelturneringen. Vid tillsättandet av platserna i denna kommer segraren i Ebbe Cup XXIII att kunna
tillgodoräkna sig 200 ratingpoäng till nästa års Elo-turnering.

Välkommen!

Ebbe Cup XXVII

