Nafset 84
- Nyhetsbrev för Schacksällskapet Manhems medlemmar –
- Anno 1906 -

Red: Claes Fransson

Årgång: 27

Nummer: 1

Ledare
Sommaren är allt som oftast en mycket fin och omtyckt årstid.
Kollar man i en och annan illustrerad kalender ser vi nog
ganska tydligt att det så fort juni kommer gäller att bilder med
sommarmotiv skall in. Tänk den grönskande naturen, jordgubbsplantor och midsommarstänger. På Manhem har vi också
en kalender (på hemsidan) och även om den saknar bilder på
grönskande ängar, kan man utläsa att vi på Manhem också tar
sommaruppehåll. Den 18/5 är datumet då det tar vid, och även
om det så klart är gott med sommarledighet (även från
schacket) är det var gång något ledsamt att schacket sedan går
på lågväxel i flera månader efteråt.
Den här sommaren är dock exceptionell. Först och främst kommer vi schackspelare ha alla möjligheter att stilla vårt schacksug rejält strax innan sommaren; detta i och med att vårt ytterst
häftiga arrangemang Kvibergspelen går av stapeln den 5-7 maj
(inbjudan i slutet av detta Nafset). Tävlingen har stor potential
att bli något givet för Göteborgs schackspelare att vara med på;
många har också redan anmält sig. Bland de som jobbar med
arrangemanget hoppas samtidigt så klart alla att anmälningarna
fortsätter komma; framförallt från manhemiter givetvis!
Tävlingen är i alla fall en öppen tävling, full av mycket goda
schackspelare, men också tänkt att passa för alla. Är du nyare
inom schacket finns därför en grupp i Kvibergspelen med inte
extremt högt rankade spelare (U1600 Elo). Det kan också sägas att om du inte är medlem i schackklubb (och därför inte får
vara med i Kvibergspelen) har vi i Manhem, som så vitt undertecknad vet enda schackförening, sommarmedlemskap till reducerad kostnad – gott eller hur? Kontakta klubben då.

onsdag den 29 mars 2017

Kalender
Mars
29
Vårmästerskapet rond 6
30
Klubbkväll
April
1
Vegaligan, start
2
50:e bokauktionen, sista
buddatum
3
Individuella DM rond 5
4
Krokodilträff
5
Vårmästerskapet rond 7
6
Klubbkväll
10- Professor Arpad Open
13
11 Påskblixten
13 Klubbkväll
14- Påskturneringen, Norr17 köping (Svenskt Grand
Prix)
18 Individuella DM rond 6, obs
tisdag!
19 Vårmästerskapet rond 8
20 Klubbkväll
24 Individuella DM rond 7
26 Vårmästerskapet rond 9
27 Klubbkväll
29 Individuella DM i snabbschack

Maj
Föreläsning GM Eduardas
Att just sommaren är en lågintensiv schackperiod är annars nå- 3
Rozentalis
got som uppmärksammas då och då. Det händer att folk kom4
Klubbkväll
mer och vill spela (främst långpartier och då helst rankat), men i
5-7
Kvibergsspelen (Svenskt
och med att det är sommar så har vi och GSF också för den
Grand Prix)
delen ganska lite på gång. Sommarschacket (varje måndag un8
Sommarschacket etapp 1
der sommaren), Schack-SM och Manhems schackvecka (med
Vårmöte
Göteborg Open) är i alla fall den traditionella menyn av aktivi- 9
9
Vårblixten
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teter. Tills nu i alla fall. Efter att en viss planeringsfas avklarats
kan jag nu med största glädje annonseras den nya schacktävlingen Vegaligan 2017! (inbjudan i slutet av detta Nafset).
Jag skall inte gå in på att förklara tävlingen i denna text, men
kan ändock notera en sak: vi kommer nu kunna spela riktiga
rankade långpartier nästan när som helst mellan den 1 april och
den 26 augusti. Det finns alltså med andra ord mycket stora
möjligheter att antingen hålla igång lite smått med schacket,
spela få upp till ganska många partier, eller kanske till och med
fixa sig en eloranking om man ej har. Sen skadar det nog inte
en del att de kommer kunna lägga och spela ett och annat riktigt parti innan Kvibergspelen också.

11
11
14
15
16
18
22
2527
29
Juni
God tid framöver önskas alla medlemmar.
5
12
Harald Berggren Torell 17
19
Ordförande SS Manhem 26

Kalender
Individuella DM blixt
Klubbkväll
Tynneredsdagen
Sommarschacket etapp 2
Äldre-Yngrematchen
Lagblixt-DM
Sommarschacket etapp 3
Deltalift Open, Tylösand
(Svenskt Grand Prix)
Sommarschacket etapp 4
Sommarschacket etapp 5
Sommarschacket etapp 6
Pliktaschacket
Sommarschacket etapp 7
Sommarschacket etapp 8

Resultat seniortävlingar

Juli
3
Sommarschacket etapp 9
7Schack-SM, Stockholm
Förstalagets säsong 2016/2017
16
10 Sommarschacket etapp 10
Förstalaget hade allt som allt en ganska tråkig säsong. Första
17 Sommarschacket etapp 11
sammandraget gick i mitten av oktober och spelades i Kosta,
24 Sommarschacket etapp 12
som är en liten ort utanför Växjö känd för glas. Där fick Manhem
31 Sommarschacket etapp 13
1 möta regerande mästarna SK Rockaden direkt och stockholmarna tog matchen ganska klart med 5½ - 2½. I rond två
Augusti
mötte Manhem 1 Eksjö SK, med sverigeettan Nils Grandelius i
4-6 Cellavision Chess Cup,
truppen. Trots att både Mats Welin och Hatim al Hadarani lyckLund (Svenskt Grand Prix)
ades slå GM:ar, var utdelningen för dålig på andra bord och
7
Sommarschacket etapp 14
Eksjö vann matchen med 4½ - 3½. Vid det laget väntade en
11- Manhems Schackvecka
mycket viktig match mot SK Rockaden Umeå. De var en klar
20
nedflyttningskandidat och hade, olikt Rockaden Sthlm och
14 Sommarschacket etapp 15
Eksjö, ett någorlunda rimligt rankat lag. Matchen blev ganska
18- Göteborg Open
jämn, men allt eftersom den gick vidare svängde den mer och
20
mer mot fördel Umeå. Ett antal förluster radades upp av
21 Sommarschacket etapp 16
Manhem, många på faktiskt ganska onödiga sätt, och umeborna kunde avgå med slutsegern 5 - 3.
Mellanmatcher väntade efter att laget kommit hem från Kosta
och vilat sig ett par månader. Två av dessa gick i Skåne. Den
första, mot Lunds ASK, var god så till vida att Lund var allmänt
trevliga, ödmjuka och goda värdar. Mindre bra var dock att de
fick chansen att visa sin ödmjukhet efter att ha besegrat
Manhem 1 mycket klart med 6½ - 1½. Dagen efter den matchen väntade match mot Limhamn i Malmö. Få gånger har motståndarna kontrollerat matchen så hårt och slutresultatet blev
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6½ - 1½ till Limhamn. Tabelläget var så klart inte lysande efter
fem raka förluster, och Malmö AS, som väntade i en match i
Göteborg, var det nog få som trodde att Manhem skulle rå på.
Det visade sig emellertid att när matchen började hade Malmö
AS kommit med svagare lag än förväntat och kanske framförallt
hade de mycket ojämnt lag. Matchen blev lite udda i och med
att Malmö AS var hyfsat klara favoriter på en del bord och
Manhem på andra och man aldrig riktigt vet på förhand hur sådana rankingöverlägen påverkar matchen. Man kan väl dock
säga att alla större rankingfavoriter höll för trycket och lyckades
vinna utom en av motståndarnas GM:ar. Han slogs nämligen av
Manhems IM Rikard Winsnes, rankad 100 elopoäng lägre, vilket i slutändan var det som svängde över vågen till Manhems
håll. Vinst togs med 4½-3½ och både poängen och moralhöjningen som kom automatiskt i och med segern var viktiga att
ha inför slutsammandraget.
Slutsammandraget spelades några veckor efter Malmö ASmatchen och gick i Västerås. Team Viking var första lag som
stöttes på och de var klart starkare rankingmässigt. Manhem
hade en dålig match och förlorade med 1 – 7. Säsongens absolut viktigaste match alla kategorier väntade därefter och detta
mot Farsta SK. Just för lördagen hade in i Manhems lag både
urstarke GM Eduardas Rozentalis och också starke IM Rikard
Winsnes, kommit. Trots detta var samtidigt Farsta klara rankingfavoriter. Matchen karaktäriseras i alla fall av att inte mycket
klaffade. Vissa partier slutade remi ganska snabbt och i många
av de övriga fick manhemiterna inte till det riktigt. Det var lite
svårt att se var Manhem skulle vinna partier faktiskt och i
slutändan stod Farsta som klara segrare med 5½ – 2½. Olyckligtvis innebar detta att Manhem stod kvar på två matchpoäng
och eftersom att 88.88% av serien var spelad var det nu en fråga om något annat lag gått så dåligt så att de var inom räckhåll
vid större vinst för Manhem i sista matchen mot Kungstornet.
Så var dock inte fallet och vi kunde därför ganska snabbt efter
Farsta-matchen konstatera att Manhem åkt ur Elitserien. Oerhört tråkigt så klart, men vi hoppas att Manhem spelar bra i
Superettan nästa år. Kungstornet-matchen spelades sedan och
där blev resultatet 6 – 2 till Kungstornet.

Junior-kalender
Mars
29
Skollags-DM, gymnasiet,
hög- och lågstadiet
30
Skollags-DM, mellanstadiet
April
2
Ungdomsträning 7
8
Snabb-SM för miniorer och
knattar, Lund
22 Schack4anmästaren
22 Schackmyran
22- Skollags-SM, Stockholm
23
29 Schackåttan, Bara, Malmö
30 Vårdraget
Maj
13 Manhems knattelagkupp
13- Kadettallsvenskan, kval,
14 Lund
17
20

Junioravslutning
Knatte-DM, JDM snabb

Juni
15- Manhem Open, preli18 minärt datum
Augusti
11- Kadettallsvenskan, final
13

Harald Berggren Torell

3

Resultat seniortävlingar
Allsvenskan 2016/2017 färdig
Elitserien: Manhem 1 deltog. Se separat artikel.
Superettan: Inget manhemlag med
Divison I hade inte mindre än två lag med från Manhem. Det laget jag själv är med i, Manhem 2,
fick av SSF lov att vara med i den allra mest västliga av divisioner, nämligen division 1 västra. Det
skall sägas att Manhem 2 har en tradition av att placera sig på övre halvan i nämnda division och
2012/2013 gick det till och med så bra att laget vann och gick upp till Superettan; ingen dålig insats av en klubbs andralag. Årets säsong var dock inte riktigt lagets mest glänsande. Förvisso tog
laget fyra vinster mot blott två förluster och en oavgjord, men andra lag i divisionen hade fina säsonger och Manhem 2 slutade till slut på en fjärdeplats. Bokstavligt talat längre söderut hittade vi
allt som oftast Manhem 3. Det var nämligen så att de i någon form av utjämningsaktion av SSF
placerades i division I södra. En division där de också fick möta i snitt något lite starkare lag jämfört med den västra divisionen. Efter en motig säsong, dock med ett par ljuspunkter i form av segrar mot Hisings-Alliansen och Åstorp, gick det inte riktigt vägen i slutändan. Laget slutade sjua
och flyttas ned en division.
Division II spelades i åtta olika grupper. I den av dessa som i folkmun kallas div II:6 kunde vi hitta
Manhem 4. Trots visst rankingunderläge i, som det verkar, alla matcher gick laget till slut in på en
fjärdeplats. I den parallella division II:5 spelade Manhem 5. I en mycket jämn division, förutom
egentligen första och sista platsen, lyckades Manhem 5 i sista ronden vinna mot SK Proletären
och därmed klättra upp på sjätteplats och säkra kontraktet.
Division III bestod av hela nio grupper. Både Manhem 6 och Manhem 7 spelade i div III:6 ihop
med andra göteborgslag. Stor framgång blev det för Sexan, som efter en mycket stark avslutning
tog hem hela serien! Sjuan hade som typresultat för säsongen 3-5; med andra ord var de inblandade i många någorlunda jämna matcher. Trots detta ville det inte riktigt ge med sig och laget
höll sig inte kvar, utan slutade åtta. I den fyra lag stora div III:7 fann vi Manhem 8. Det blev en
tredjeplats för laget, vilket innebär varken upp- eller nedflyttning.
Division IV, som administreras lokalt av GSF och har lite andra regler, hade två manhemlag i ta bellen. Manhem 9 gick riktigt bra och lyckades vinna en stor mängd matcher. Till slut vann de
även serien ganska många partipoäng före tvåan. På en femteplats, alltså längre ned men ändå
långt från nedflyttningsstrid, hamnade Manhem 10.
Division V hade tre manhemlag i sig, vilket faktiskt utgjorde halva serien. Manhem 11 kom femma. Manhem 12 kom tvåa, ganska knappt efter vinnarna från Länsmansgården. Manhem 13 kom
på en stabil tredjeplats.
Division VI är faktiskt inte färdigspelad när detta skrivs. Manhem 14 och Manhem 15 låg med alla
matcher i gruppen spelade utom en på stabila mittenplatser. Manhem 14 hade i alla fall till synes
chansen att avancera i och med att de hade en hängmatch mot Lidköpings SS II. I teorin verkar
de kunna vinna divisionen vid större seger i denna hängmatch. God lycka.
Räknar vi ihop säsongen kan vi konstatera att intresset för lagschack i Manhem har varit stort
även i år. Resultaten har i många fall varit över förväntan och det blev ett litet plus vad gäller uppflyttningar kontra nedflyttningar.
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Vårtävlingar
Lag-DM
Manhem försvarade distriktsmästartiteln utan några större problem. Glädjande var att Manhem 2
tog andraplatsen efter att också ha gjort en god turnering.
Ebbe Cup 35
Vanns av Hashim Hattab efter att han slog huvudkonkurrenten och slutgiltiga tvåan Hatim al
Hadarani i ett finalparti i den sista ronden.
Krokodil Cup
Gustav Törngren vann före Muhammad Ayubi och Albert Palle
Göteborgs schackförbunds distriktsmästerskap 2017
Mången manhemit är med i DM i år. Tävlingen har ännu inte hettat till vid tiden för den här textens
författande.
Manhems Vårmästerskap 2017
Är likt distriktsmästerskapet inte ens halvvägs ännu, men till skillnad mot DM finns två ensamma
ledare i de olika grupperna. I den öppna gruppen leder Björn Holmgren medan Lilla gruppen leds
av Björn Jansson.
Harald Berggren Torell

Resultat ungdomstävlingar
Skolschack
De traditionella skolmästerskapen är genomförda till sin inledande del; individuella finaler följer,
förhoppningsvis under mars. 470 barn har deltagit i något av de sju mästerskapen, vilket är en av
de bästa siffror vi kan blicka tillbaka på.
Sveriges Schackförbunds kurser inom Schack i Skolan kommer till Göteborg med steg 1 och steg
2 onsdagen den 15 mars och med steg 3 torsdagen den 16 mars. Vi har i nuläget 9 deltagare till
steg 1, sex-nio deltagare till steg 2 och en deltagare till steg 3.
Skollags-DM spelas den 29-30 mars. Inbjudan är utsänd till distriktets klubbar och utdelad till deltagarna vid SiS-kurserna förra veckan.
Sveriges Schackförbunds kurser inom Schack i Skolan genomfördes förra veckan med ett resultat
som överträffade förväntningarna. Steg 1 följdes av 29 deltagare, steg 2 av 26 deltagare och steg
3, för första gången i Göteborg, av 15 deltagare.
Schack4ans göteborgstävling genomfördes lördagen den 18 mars i Kungälv. Tävlingen lockade
260 deltagare varav preliminärt 99 från vår ädla förening. Dessa kommer nu att medlemsregistreras och tillskrivas med välkomstbrev och inbjudan till vår verksamhet. Alla Manhems
klassbesök utfördes av trotjänaren Rutger Almquist.
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Klubbträning
Träningsgrupperna i klubblokalen är mycket välfyllda. Framtiden får utvisa om fler grupper blir
nödvändiga att starta under våren, t.ex. i Schack4ans kölvatten.

Nordstadsraketen
Våra schackdagar på Nordstadstorget inrymde även i år ungdomstävlingen Nordstadsraketen.
Denna tävling spelades onsdagen den 4 januari med deltagande av 20 ungdomar, merparten
manhemiter. Resultat, mellanstadiet: 1. Gustav Lindholm 6½ (av 7 efter särspel), 2. Alexander
Ström-Engdahl 6½, 3. Eric Sun 4½, 4 Oscar Nordin 4½ (8 delt.); lågstadiet: 1. Marcus Lindholm 6,
Aryan Patil 5, 3. Joel Schenck 4½, 4. Vilda Nyström 4, 5. Noan Ghaderi 4 (12 delt.).

Nordstans knattecup
Denna utslagstävling på storbrädet genomfördes tisdagen den 3 januari. I år var turen kommen till
barn födda 2006. Fyra manhemknattar, varav en uteblev, möttes i semifinaler och final.
Resultat: 1. Alexander Ström-Engdahl, 2. Axel Gunnarsson, 3. Elis Jönsson.

Flick-SM
Denna tävling spelades den 20-22 januari i Torslanda med Nolereds SK som arrangör. Åtta manhemiter deltog med goda resultat: Gymnasiet (1997-2000): ingen manhemit deltog (5 delt.);
Högstadiet (2001-2003): 6. Lycka Drakengren 4½ (av 8), 10. Othilia Hogmalm 4 (19 delt.);
Mellanstadiet (2004-2006): 16. Juni Drakengren 4½, 28. Isabella Hogmalm 3½ (42 delt.);
Lågstadiet (2007-): 6. Lana Ghaderi 6½ (av 11), 14. Vilda Nyström 5½, 23. Märta Sandenvik 3,
24. Isolde Bernhardsson 2 (26 delt.).

Vinterlovsschacket
Det traditionella Vinterlovsschacket spelades den 3-15 februari med spel i två huvudgrupper:
Födda 2001-2005: 1. Nuhad Hattab 10½/12, 2. Kevin Haagensen Strömberg 7, 3. Roshan
Ghaderi 7, 5. Emil Ström 5½, 6. Oscar Nabbing 5, 7. Adam Askerdal 1, 9. Arvid Lange 0, 10. Erik
Eliasson (0; 10 delt.); Födda 2007-2011: 1. Aryan Patil, 12½/16, 2. Noan Ghaderi 12, 3. Vilda
Nyström 12. 4. Ville Gustafsson 11, 5. Lana Ghaderi 9, 6. Alex Ström 6½, 7. Felix James 6½, 8.
Vilma Jungbark 2½, 9. Vilgot Jungbark 2. 11. Daniel Sorra 0 poäng (11 delt.).

Knatterallyt
Knatterallyts femte deltävling utgjordes av återuppståndna Majornapokalen, som spelades i
Schackcentrum lördagen den 14 januari.
Resultat: juniorer (1996-1999): Endast en pokal utdelades (7 delt.); högstadiet (2001-03): 1.
Simon Torell 5 (av 5; 12 delt.); födda 2004: 3. Nuhad Hattab 4 (8 delt.; av 7); födda 2005: 1. Arvin
Rasti 6, 3. Gustav Lindholm 4½ (15 delt.); födda 2006: 1. Alexander Ström-Engdahl 5, 3. Axel
Gunnarsson 4½ (6 delt.); födda 2007: 3. Joel Schenck 5 (19 delt.); födda 2008-: 1. Aryan Patil 7,
2. Lana Ghaderi 5 (20 delt.).
Knatterallyts sjätte deltävling Västkustpassanten spelades lördagen den 5 februari med 62 deltagare varav 16 manhemiter. Resultat; födda 2004: Ingen manhemit på prispallen (10 delt.); födda
2005: 1. Gustav Lindholm 6½, 2. Arvin Rasti 6 (13 delt.); födda 2006: 1. Alexander Ström-Engdahl
5½ (9 delt.); födda 2007: 2. Marcus Lindholm 6 (18 delt.); födda 2008: 1. Theo Storme 4, 2. Felix
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James 3 (3 delt.); födda 2009-: 1. Aryan Patil 4½, 2. Filip Rasti 3½, 3. Lana Ghaderi 3 (9 delt.).

Manhemknatten
Manhemknatten, Knatterallyts sjunde och avslutande deltävling, spelades lördagen den 11 mars
med deltagande av 64 ungdomar (29 i mellan och 35 i låg), varav många från gamla fina
Manhem. Resultat; födda 2004: 2. Nuhad Hattab 5 ; födda 2005: 1. Arvin Rasti 6½, 3. Gustav
Lindholm 4½, födda 2006: 1. Alexander Ström-Engdahl 5; födda 2007: 2. Marcus Lindholm 6, 3.
Ville Gustafsson 5½; födda 2008-: 2. Aryan Patil 5, 3. Theo Storme 4½.

Lag-DM
Denna tävling är avslutad efter fem måndagars spel. Vårt ungdomslag kämpade väl även om placeringen inte blev någon i toppen. Två matchvinster blev facit.

Talangjakten
En dålig utveckling som har drabbat svenskt schack i år är avskaffandet av riksfinalen av Talangjakten. Detta är ett utslag av missriktat elittänkande, där all rekrytering hänvisas till skolverksamhet i de nya skolschacksklubbarnas regi och där all verksamhet i övrigt ses som ”elit”.
Talangjakten ersätts sålunda med en tävling med det eleganta namnet ”Snabbschacks-SM för miniorer och knattar”. Huruvida ett lågstadiebarn uppfattar sig spela snabbschack när betänketiden
är 15 minuter framgår inte av något som tänkarna i styrelsen har släppt ut.
Ingen kan dock förbjuda Manhem att bedriva rekryteringsverksamhet och klubbens talangjaktstävling genomfördes den 25 och 26 februari för låg- respektive mellanstadiet. Tävlingarna samlade 80 respektive 40 deltagande, en viss nedgång från förra året. Vinnare blev Arvin Rasti och
Marcus Lindholm.
Resultat; mellanstadiet: 1. Arvin Rasti 7 (av 7), 2. Alexander Ström-Engdahl 6, 3. Nuhad Hattab 5,
4. Gustav Nordström 5, 5. Embla Loeskow 5, 6. Juni Drakengren 5, 7. Marcus Grösfjeld 5, 8. Joel
Storme 4, 9. Oscar Nordin 4, 10. Emil Ström 4, 11. Aston Åhlgren 4, 12. Jakob Sauer 4, 13. Axel
Gunnarsson 4, 14. Aysel Shiraliyeva (SKK) 4, 15. Albin Ganic 4, 16. Kian Elgevi Petersson 4. 17.
Nikolai Granö 4, 18. Dailin Rosario 4, 19. Elton Cedergren 4 (40 delt.); lågstadiet: 1. Marcus
Lindholm 7 (av 7), 2. Noan Ghaderi 6, 3. Samuel Trapp 6, 4. Sebastian Loeskow 6, 5. Milton
Elgevi Petersson, 5½, 6. Olle Svedberg 5½, 7. Ville Gustafsson 5, 8. Aryan Patil 5, 9. Hilda
Lekholm 5, 10. Alex Ström 5, 11. Fjodor Johansson 5, 12. Casphian Ahlgren 5, 13. Lana Ghaderi
5, 14. Gurli Quester 4½, 15. Jonathan Lydeen 4½, 16. Theodor Sauer 4½, 17. Alexandar Cekic
4½, 18. Nils Pehrsson 4½, 19. Felix James 4½ (80 delt.).

Schackåttan
Denna klassiska resa går av stapeln den 28-29 april och är i år öppen för spelare födda 2003 till
2006. Kallningsarbetet är i sitt inledningsskede.
Mats Eriksson
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Manhems bokauktion
Manhems bokauktion, den femtionde i ordningen är i full gång. Likt förra året så sker budgivningen på en för syftet speciellt framtagen auktionssida. Du hittar sidan på följande adress:
http://www.chessbookauction.se
På sidan så kommer budgivningen att vara öppen fram till och med den 2 april. Ta dig gärna en
titt på utbudet. Att komma igång med att lägga bud är enkelt.
Köp bra schackböcker och stöd på samma gång Manhem!
Jonas Bengtsson

Kurser våren 2017
Föreläsning med stormästaren Eduardas Rozentalis
Manhems förstabordsspelare Eduardas Rozentalis är stormästare och Litauens högst rankade
spelare med det respektingivande Elo-talet 2548. Han kommer till Göteborg i början av maj för att
delta i Kvibergspelen och kommer samtidigt att hålla en föreläsning för klubbens medlemmar
onsdagen den 3 maj. Ämnet är inte fastställt ännu men kommer att offentliggöras på klubbens
hemsida i förväg. Rozentalis är en ödmjuk person som talar god engelska och föredraget kommer
också att hållas på detta språk.
Riktar sig till Manhems medlemmar i alla åldrar.
Tidpunkt: onsdagen den 3 maj klockan 19-21.
Kursavgift: 80 kronor.
Anmälan: senast tisdagen den 2 maj.
Mats Eriksson

Klubbtävlingsutskottet informerar
Klubbtävlingsutskottet meddelar att det både i Manhems Vårmästerskap och GSF:s Distriktsmästerskap gäller att hängpartier skall vara spelade innan den sista ronden. För Vårmästerskapet
går sista ronden 26/4 (DM sista rond 24/4). I båda tävlingarna finns så kallade hängrondsveckor
(se inbjudningarna); detta för att spelarna skall ges gott om tillfälle att spela sina hängpartier utan
att stressa.
Harald Berggren Torell
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Schacksällskapet Manhem
Schackglädje för alla
Schacksällskapet Manhems klubbtävlingsutskott inbjuder till den nystartade sommartävlingen

Vegaligan 2017
(1 april – 27 augusti)
Tävlingen är öppen för medlemmar i Schacksällskapet Manhem och även schackspelare från
annan klubb, givet att de finns registrerade hos SSF.
Turneringsform: Vegaligan är en ovanlig form av schack-liga. Målet i ligan är att samla så
mycket poäng som möjligt under ligans löptid. Detta görs genom att deltagarna varje månad ges
chansen att spela upp till två elo-rankade långpartier och poäng tagna i dessa partier, oavsett
motstånd, räknas till ens sammanlagda poäng. I och med att ligan löper fem månader kan man
som mest ta tio poäng sammanlagt. I ligan väljer man själv vilka ronder man vill och inte vill spela
och det finns inget krav att man måste spela någon specifik rond för att få vara med i en senare
rond. Det finns heller inget krav på minimalt antal spelade partier för att få vara med; ett räcker.
Partierna & Lottningen: Upp till två partier per månad som inte spelas på fasta speldagar; dock
gäller Att de skall spelas senast en bit innan slutet av månaden (se spelperioder nedan).
Lottningen i alla ronder är inte efter fast lottningssystem utan styrs av tävlingsledningen. I
praktiken betyder detta att tävlingsledningen ser vilka som vill spela en given tid och försöker
para ihop dessa på rimligt sätt. All möjlighet kommer finnas för spelarna i tävlingen att själva sätta
upp sina partier i de olika ronderna. Tävlingsledningen måste dock alltid godkänna att spelare
möts och även tidpunkten för partiet. Alla partier måste dessutom spelas på Vegagatan 20 och
båda spelarna måste lämna in originalen av sina schackprotokoll. Inga undantag görs. Partier
spelade under andra förutsättningar kommer ej räknas eller vara rankinggrundande på något sätt.
Spelregler, Betänketid & Ranking: Fide:s regler för långpartier gäller med undantaget att
mobiltelefon som är påslagen (utan domarens tillåtelse) eller avger ljud leder till tidsbestraffning minus 10 minuter för felande spelare och samtidigt plus fem minuter för motståndaren
Betänketid för partierna är 40 drag på 90 min, därefter 15 min. för resten av partiet. Tidstillägg
sker med 30 sekunder per drag under hela partiet.
Ranking räknas månadsvis (istället för vid turneringsslutet) till följd av att turneringen löper över
mer än 90 dagar. För att tävlingsledning och SSF:s rankingansvarige skall ha chans att
färdigställa och skicka in rankingräkningsunderlag till Fide gäller följande spelperioder för de olika
ronderna (parentesen anger senaste datum partier skall ha spelats för att räknas till de ronderna):
Rond 1&2 (25/4)

Rond 3&4 (26/5)

Rond 5&6 (25/6)

Rond 7&8 (26/7)

Rond9&10(26/8)

Kostnad: Ingen startavgift för att vara med i turneringen istället avgift per parti. För manhemit
gäller 10kr per spelare, per parti (erläggs innan partiet) och för icke manhemit 25kr per parti.
Priser: Bokpris till vinnaren. Ett vandringspris kommer också anskaffas. Prisutdelning sker i
samband med Manhems årsmöte i september månad.
Anmälan: Görs närsomhelst under ligans löptid till vega@ssmanhem.se. Skriv då under vilken
tidsperiod ni är öppna för spel (ungefärliga datum och tid) och om ni har någon specifik lägstaeller högsta nivå för motståndet i åtanke. Tävlingsledningen återkommer sedan om möjliga
motståndare finnes och tid bestäms mellan spelarna och tävlingsledning. Deltagare uppmanas
själva vara aktiva med att försöka hitta motståndare, då det inte alltid kommer gå lätt att hitta för
tävlingsledningen.
Frågor: Till e-post vega@ssmanhem.se eller tel. 24 47 45 (klubbtelefonen)
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Spelplats
Prioritet Serneke Arena, nordens största multisportarena med fotbollshall, sporthallar, skidhall för längdskidåkning, gym, hotell och restaurang mm.
Arenan är belägen vid Krutvägen 2 intill Kviberg
gamla regemente. Bilparkering i anslutning till arenan.

Spårvagn linje 6, 7, 11 stannar vid hållplats Kviberg,
därifrån c:a 400 m promenad. Restid med spårvagn
från city är 8 minuter. Undantaget linje 6 som har
längre restid.
Spellokaler i Kviberg Park Hotel & Conference.

Spelform

Spelprogram

Turneringen spelas med 8 ronder Fide-Schweizer och är
Elo-registrerad.
Rond 1 – 4: 15 minuter + 5 sek per drag
Rond 5 – 8: 90 minuter + 30 sek per drag

Fredag 5 maj. Personlig anmälan kl 16.00 – 17.30			
R1: 18.30, R2: 19.30, R3: 20.30, R4 21.30
Lördag 6 maj R5: 10.00, R6: 16.00
Söndag 7 maj R7: 09.00, R8: 14.00

Priser
Huvudpriser:1: 12000 kr. 2. 6000 kr. 3. 4000 kr. 4. 2000 kr. 5. 999 kr. 6. 999 kr. 7. 999 kr.
Särskiljning enligt kvalitetspoäng. Huvudpriser delas enligt Hortmetoden, dock endast
t o m plac 12. Ratingpriser 1. 800 kr 2. 600 kr i grupper om cirka 12 spelare.
Specialpriser till bästa dam, U20, U16, U12 och Veteran (65+) 600 kr.
Preliminärskatt dras enligt Skatteverkets regler.

Startavgift
Avgiften är 600 kr.Vid betalning före 21 april ges 100 kr rabatt.
GM, WGM, IM och WGM anmälda senast 21 april har fri startavgift.
Det finns även ett begränsat antal fria hotellrum till stormästare – ta kontakt!
Startavgiften sätts in på SS Manhems postgiro pg 42 28 22 - 7
Vid betalning på plats tas ut en extra avgift på 100 kr (gäller inte för utländska spelare).
Spelare som är markerade som betalda på webben kan komma direkt till första rondstart
utan avprickning.

Lilla Kvibergspelen

Parallellt med Kvibergspelen spelas Lilla Kvibergspelen, som är öppen för alla med Elotal lägre än 1600. För spelare som saknar Elo-tal gäller senaste LASK-tal.
Startavgift 500 kr.Vid betalning före 21 april ges 100 kr rabatt.Vid betalning på plats
tillkommer 100 kr.
Spelform, spelprogram och anmälan är samma som för Kvibergspelen.
Huvudpriser: 1. 2500 kr, 2. 1500 kr, 3. 999 kr, 4. 999 kr.
Ratingpriser 1. 700 kr, 2. 500 kr i grupper om cirka 12 spelare.
Endast spelare med Elo-tal kan erhålla ratingpris.

Anmälan
Via Sveriges Schackförbunds medlemssystem,
www.schack.se/svensktgrand-prix

Boende
Kviberg Park Hotel &
Conference erbjuder:
Enkelrum 795 kr/ dubbelrum 995 kr/fyrbäddsrum
1495 kr. Priserna gäller
per rum och natt inklusive
frukost.
Ange ”schack” vid bokning
010-2506400.

Information
Se tävlingens hemsida
www.kvibergspelen.se.
Mats Eriksson 031 244745.
E-mail: info@ssmanhem.se

SS Manhem kallar
sina medlemmar till
vårmöte
SS Manhem bjuder in till årets vårmöte
Tisdagen
den 9 maj 2017 kl. 18.30
Under vårmötet diskuteras hur det har gått
för klubben under verksamhetsåret.
Medlemmarna får dessutom chansen att
ställa frågor samt komma med
utvecklingsförslag. I samband med vårmötet
sker prisutdelning för Manhems
vårmästerskap. Gratis fika till
vårmötesdeltagarna.
Kvällen avslutas med den traditionella
Vårblixten.
Väl mött önskar styrelsen i SS Manhem!

