
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God Manhem 
”Det här är inte första gången som Magnus 
har startat en turnering dåligt, för att sedan 
komma som en raket på slutet och vinna. 
Frågan är om han gör det med vilje, för att det 
skall bli intressant?” 
Tidningen The New Yorker lanserar, efter 
Gashimov Memorial, den bisarra teorin att 
Carlsen spelar dåligt med vilje för att det 
skall bli spännande för publiken! 
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Kalender 
Maj 
  6 Äldre-Yngre-matchen 
12 Sommarschacket 1 
19 Sommarschacket 2 
20 SS Manhems vårmöte 
26 Sommarschacket 3 
 

 
 
Juni 
  2 Sommarschacket 4 
  9 Sommarschacket 5 
16 Sommarschacket 6 
23 Sommarschacket 7 
30 Sommarschacket 8 
  
Juli 
  7 Sommarschacket 9 
11-20 SM i Borlänge 
14 Sommarschacket 10 
21 Sommarschacket 11 
28 Sommarschacket 12 
  
Augusti 
  4 Sommarschacket 13 
11 Sommarschacket 14 
15-17 Ebbe Cup XXX 
18 Sommarschacket 15 

Klubbmästerkapet 

På förhand såg årets klubbmästerskap att 
kunna gå på ett av två sätt. Antingen skulle 
ratingfavoriten Harald Berggren Torell, 2217, 
dominera startfältet före en klunga med 2000-
spelare och ta hem klubbmästerskapet i ohotat 
majestät, eller skulle göra han några få missar 
och då få slåss om titeln i konkurrens med 
någon eller några i gruppen Vincent 
Andreasson (2076), Jonas Bengtsson (2068), 
Jesus Cebada, (2064) och Jonas Källén (2058). 
Man skall ha klart för sig att det är oerhört 
svårt för en ratingfavorit att vinna en turnering 
på beställning. Marginalerna är små och minsta 
lilla misstag gör att turneringsvinsten lätt kan 
glida ur händerna. Detta var också precis vad 
Harald fick erfara.  I fjärde ronden gick han på 
pumpen mot Jonas Bengtsson, som hade startat 
med idel vinster. Resten av tävlingen blev en 
kapplöpning mellan de båda. I slutronderna 
släppte de båda remier mot den slutliga trean 
Vincent Andréasson, vilket innebar att Jonas 
gick segrande ur striden med mäktiga 8½ 
poäng av 9. För Jonas innebar detta hans första 
inteckning i det nyuppsatta vandringspriset. 
Han är en trogen deltagare i KM-gruppen och 
har spelat där alla år sedan 2007 med ett 
särspel år 2008 som tidigare bästa resultat. Nu 
tog han äntligen hem titeln och 
Nafsetredaktionen gratulerar å det varmaste  

I Kandidatgruppen var det jämnare och som 
något överraskande segrare stod gruppens lägst 
rankade spelare Markus Freed med 5½ poäng 
av 8, tätt följd av Rasmus Kindberg och Aditya 
Subramanian, båda på 5 poäng.  Nio spelare 
slutförde turneringen och en spelare utgick. 

I Öppna gruppen dominerade Trym Berglund 
fullständigt och vann på 8 poäng av 9, hela två 
poäng före tvåan Jan Lindberg och trean Edvin 
Johansson. De båda sistnämnda tog 6 poäng.  

I den Öppna onsdagsgruppen startade 10 
spelare och kom därför att spelas som en 
Bergergrupp. Även i denna grupp utgick en 
spelare och som segrare stod Markus Freed. 
Den här gången vann han på 7 poäng av 8. 

Tvåa kom Fredrik Bjerkne med 5½ poäng 
och tredje platsen belades av Richard Jern 
med 5 poäng. 

Lilla gruppen spelades även den som en 
Bergergrupp med 10 deltagare. Segrande ur 
striden gick Kyrylo Yakymenko med 9 poäng 
av 9 före Magnus Edvall och Roine Karlsson 
som båda slutade på 7 poäng. 

Slutligen, i den Lilla Onsdagsgruppen med 
18 startande spelare och 15 som slutförde 
turneringen så stod Alexander Scabuzzo som 
segrare med 8 poäng av 9. Andra- och 
tredjeplatserna belades av Joel Valmari och 
Isak Ungerfält på 7 vardera. 

Vårmästerskapet 

Årets upplaga av Vårmästerskapets öppna 
grupp såg ut att bli en av de starkare på 
senare år med inte mindre än tre spelare med 
rating högre än 2100 på startlinjen. En av de 
tre kom dock aldrig till start. De andra två, 
Jonas Bengtsson och Johannes Aira, kom att 
dominera tävlingen. Jonas återupprepade 
höstens starka spel i KM och vann 
turneringen på 8 poäng av 9. Det enda 
poängtappet kom i förlusten mot tvåan 
Johannes Aira. Inför den åttonde ronden 
ledde Aira turneringen en halv poäng före 
Bengtsson, men väl där så förlorade han mot 
Martin Oxelqvist. Bengtsson gick om och 
gick upp i ledningen, som han sedan behöll 
genom att vinna även den sista ronden. Aira 
slutade på 7½ poäng och belade andra 
platsen. Trea kom Henrik Axelsson på 6½ 
poäng. Fjärde platsen gick till Mattias 
Kardell på 6 poäng och femte platsen belades 
av Vincent Andreasson, även han med 6 
poäng. Nämnas skall också Richard Jern 
(1409), som skrapade ihop 5½ poäng och 
kapade åt sig en god åttonde plats i 
turneringen. En bedrift som gjorde att håvade 
in inte mindre än 120 ratingpoäng. 

Håkan Warston  

Vårmöte 
SS Manhem bjuder in 

till årets Vårmöte och 

prisutdelning för 

Vårmästerskapet. 

Kvällen avslutas med 

den traditionella 

Vårblixten 

Tisdagen den 20 maj 
2014 kl. 18.30 

Väl mött! 

Imponerande dubbel av Jonas Bengtsson. Segrade i både 

Klubbmästerskapet och i Vårmästerskapet! 

Du missar väl inte den klassiska  
Äldre-Yngre-matchen 6 maj kl. 18.30! 

 

Anmäl ditt intresse för deltagande  antingen via email 
info@ssmanhem.se eller per telefon till klubben på 24 47 45! Årets 
match spelas tisdagen den 6 maj kl. 18.30, men det är bra och 

önskvärt om du är på plats en kvart innan! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juniorkalender 
Maj 
  6 Äldre-Yngre-matchen 
10 Vårdraget 
22 Junioravslutning 
24 Manhems vårtävling  
Juni 
  1 Schack4ans riksfinal 
Juli 
11-20 Schack-SM i Borlänge 
 Augusti 
  4-7 GSFs sommarträning, prel. 
15-17 Kadettallsvenskans final 

 

Flick-SM 

Årets Flick-SM spelades i Falkenberg med 
deltagande av 57 flickor i någon av de fyra 
spel- och stadieklasserna. Manhems trupp var 
ganska liten denna gång och bestod av två 
huvuden. I äldsta klassen spelade flerfaldiga 
landslagsflickan och tidigare mästarinnan 
Jessica Bengtsson från gamla fina Manhem. 
Det blev en verkligt hård fight mot 
småländska Angelina Fransson: de spelade 
remi inbördes och vann mot alla andra 
medtävlare varpå ett särspel med blixtpartier 
vidtog. Det slöt 1-1, men i det helt avgörande 
tredje partiet måste Jessica ge slaget förlorat 
och därmed hösta in SM-silvret. 

I högstadieklassen företräddes Manhem av 
Johanna Nabbing, som gjorde sin första start 
däri. 

Resultat, gymnasiet (1994-1997): 2. Jessica 
Bengtsson 4½ (av 5; 5 delt.); högstadiet 
(1998-2000): 9. Johanna Nabbing  3 (av 8; 11 
delt.). 

Manhemknatten 

Juvelen i Rallykronan avgjordes lördagen den 
15 mars med 68 deltagare, något fler än i fjol 
men långt från forna tiders fina avslutning. I 
dagens schack-Göteborg är förutom gamla 
fina Manhem IFK Hindås och Nolereds SK 
de vassaste klubbarna men utan att ha en 
volym som kan jämföras med tidigare 
Mölndal eller för den delen Manhem på den 
tiden vi hade schackskolor vid fyra 
centrumskolor. Love Troberg Eskola svarade 
för en strålande insats genom att vinna 
mellanstadiet med sju av sju! I lågstadiet tog 
trojkan Gustav Lindholm, Arvin Rasti och 
Filip Vlahovic platserna två-fyra, vilket 
innebar tredubbel seger i årsklassen 2005 eller 
senare. 

Resultat, födda 2001: 1. Love Troberg Eskola 
7 (av 7), 5. Andrej Kampe Svanhill 5, 6. Isak 
Storme 4 (9 delt.); födda 2002: 3. Frey 
Blanquer 4, (11 delt.); födda 2003: 5. Herman 
Martinsson 3, 6. Babak Teherani Jam 3 (11 
delt.); Herman Martinsson tog priset för bästa 
debutant i mellanstadiet; födda 2004: 4. Jack 
Gardiner 5, 6. Steven Zhu 4 (18 delt.); födda 
2005-: 1. Gustav Lindholm 5½, 2. Arvin 
Rasti 5, 3. Filip Vlahovic 5, 5. William 
Olsson 4½, 6. Hilding Martinsson 4, 7. 
Marcus Lindholm 3½, 9. Anton Forsström 
Reddy 3½, 10. Emil Ström 3 (19 delt.); 
Hilding Martinsson tog priset för bästa 
debutant i lågstadiet; Annedal blev bästa 
lågstadieskola. 

Knatterallyt 

96 deltagare mönstrade på när Västkustspelen 
gick av stapeln i Falkenberg. Elva 
manhemiter ingick i denna skara och det blev 
också ett antal framskjutna placeringar för de 
våra. 

Västkustspelen; grupp A (1993-96): 2. Daniel 
Skorczynski 5 (av 7; 2 delt.); grupp B (1997-
98): Ingen manhemit deltog (2 delt.); grupp C 

(1999-2000): 3. Gabriel Winsnes 4½, 15. Loa 
Strandberg 2) 16 delt.); grupp D: (2001-02): 
3. Isak Storme 5½, 12. Keivan Mohsenvand 4 
(26 delt.); grupp E (2003-04): 10. Oscar 
Nabbing 4 (20 delt.); grupp F (2005-): 1. Filip 
Vlahovic 6, 2. Gustav Lindholm 5½, 3. Arvin 
Rasti 5½, 9. Marcus Lindholm 3½ (15 delt.); 
Ätranjungfrun I (1999-2002): 4. Johanna 
Nabbing 4 (6 delt.); Ätranjungfrun II (2003-): 
Ingen manhemit deltog (9 delt.). 

Örgrytedraget spelades före jul och efter en 
odyssé Västsverige runt med anhalter i 
Torslanda, Hindås och Falkenberg var det här 
första gången spelet bedrevs i mer centrala 
delar av Göteborg och då närmare bestämt i 
Kärralundsskolan. 77 spelare fanns på plats 
och även Manhem var väl företrätt med en 
deltagarsiffra om aderton, som var den bästa 
på mången god dag. Våra starkaste årgångar i 
nuläget är 2001 och 2005 som framgått av 
tidigare rapporter, men undertecknad tror nog 
att framtiden kan ge oss nya förmågor som 
kan fylla upp åren däremellan. Första steget är 
då att spela tävlingar och därvidlag bådar 
helgens tävling gott. 

Örgrytedraget; 2001: 2. Isak Storme 6 (av 7), 
3. Simon Torell 5 (13 delt.); 2002: Ingen 
manhemit på pokalplats (10 delt.); 2003: 
Ingen manhemit på pokalplats (10 delt.); 
2004: 4. Erik Forshamn 5 (15 delt.); 2005-: 1. 
Arvin Rasti 6, 3. Filip Vlahovic 5, 4. Gustav 
Lindholm 5 (29 delt.). 

Säsongens femte rallytävling genomfördes i 
lördags i form av Hisingen Open, en tävling 
som också inbegriper klasser för juniorer och 
kadetter. Manhem var väl företrätt bland de 72 
deltagarna och gick heller inte lottlöst från 
prisutdelningen. 

Hisingen Open, juniorer (1995-1997): 1. 
Alexander Moberg, 5½ (av 7; 1 delt.); 
kadetter (1998-2000): 1. Leonardo Aira 7 (7 
delt.).; 2001:  3. Love Troberg Eskola 5, 4. 
Linus Gisselgård 4½,  6. Isak Storme 4  (9 
delt.); 2002: 3. Lycka Drakengren 4 (10 delt.); 
2003:  Ingen manhemit på pokalplats  (10 
delt.); 2004: 6. Erik Forshamn 4½ (17  delt.); 
2005-:  1. Arvin Rasti 6½, 2. Gustav 
Lindholm 5, 4. Filip Vlahovic 4, 6. William 
Olsson 4 (18 delt.). Manhem vann tävlingen 
om bästa klubb med klar marginal. 

Den sjätte rallytävlingen för året, Kung Bores 
drabbning, genomfördes den 1 februari i regi 
av Kamraterna och Majorna. 61 ungdomar 
fanns på plats, varav 15 från gamla fina 
Manhem. 

Kung Bores drabbning, högstadiet (1998-
2000): Ingen manhemit på pokalplats (4 
delt.); 2001: 2. Love Troberg Eskola 6 (av 7; 
6 delt.); 2002: 4. Lycka Drakengren 4 (14 
delt.); 2003: 4. Alexander Cato 4 (7 delt.); 
2004: 4. Steven Zhu 4 (16 delt.); 2005-: 1. 
Gustav Lindholm 5, 2. Arvin Rasti 4½, 4. 
William Olsson 4, 6. Marcus Lindholm 3 (14 
delt.). 

Forts på sid 3. 

Manhem är en stor schackklubb, faktiskt en 
av landets främsta, med många medlemmar 
på alla nivåer och i alla åldrar. Men gynnas 
klubbens breddspelare av förekomsten av 
starka spelare i våra led? Kan de själva lära 
sig mer och förkovra sig tack vare eliten? 
Har vår elit nytta och glädje av de många 
klubbkamraterna? Fungerar klubbens 
representationslag som föredömen och 
förebilder för våra ungdomar? Och utgör 
möjligheten att en gång slå sig in i A-laget 
som en källa till inspiration för de unga? Är 
klubbens massa av ”vanliga” klubbspelare 
till nytta för de spirande ungdomsspelarna? 
Fungerar klubbens duktiga ungdomar i sin 
tur stimulerande för våra mer mogna 
medlemmar?  

Bredd – elit – ungdom har tidigare i dessa 
ledare av undertecknad benämnts klubbens 
tre stödben. Sambanden berördes t.ex. i 
Nafset 47 (finns på hemsidan) inför det 
kommande 100-jubiléet och i den bästa av 
världar besvaras samtliga ovanstående 
frågor med ett rungande JA! 

Men fungerar det så i verkligheten? Jag vill 
gärna ha dina synpunkter på dessa frågor, 
oavsett vilken medlemskategori du tillhör. 
Jag är intresserad av dina tankar i ämnet – 
strängt taget i varje tänkbart ämne – 
skriftligt eller muntligt!  

Mats Eriksson 

Ungdom Ordföranden har ordet 

Ebbe Cup 29 

Som inledning av sportlovet gick den 
tjugonionde upplagan av Ebbe Cup. Harald 
Berggren Torell var klart högst rankad och 
kunde också bärga en säker seger. 

Resultat: 1. H. Berggren  Torell ½ (av 5), 2. H. 
Knutsson, Uddebo SK 3½, 3. A. Subramanian 
3½, 4. L. Aira 3½, 5. S. Norlander 3½, 6. A. 
Svensson 3, 7. M. Freed 3, 8. L. Hägglund, 
Borås-Fristads SK 3, 9. B. Persson, Uddebo 
SK 3, 10. L. Troberg Eskola 2½, 11. A. 
Moberg 2½, 12. T. Wickström 2, 13. P.-O. 
Sandgren, SA Fenix 2, 14. C. Fransson 2, 15. 
I. Storme, Lundby SS 2, 16. H. Stridsman 2, 
17. M. Limeta, Örgryte SK 2, 18. P.-A. 
Persson, Kålltorps SS 1½, 19. T. Martinsson 1 
(19 delt.).  

Mats Eriksson 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Säsongens knatterally avslutades med lördagens 
tävling Manhemknatten, "juvelen i rallykronan" 
som den allmänt kallas. Därmed är de 
sammanlagda resultatlistorna färdiga och de åtta 
främsta i var klass är kvalificerade till Knatte-
DM:s A-final den 26 april. De manhemiter som 
klarat den bedriften följer här: 

KnatteRallyts slutställning: födda 2001: 2. Isak 
Storme 26½, 4. Love Troberg Eskola 24, 7. Linus 
Gisselgård 16½, 8. Erik Eliasson 10½ (20 
spelare); födda 2002: inga manhemiter bland de 
åtta främsta (19 spelare); födda 2003: 8. Oscar 
Nabbing 13½ (19 spelare); födda 2004: 8. Edvin 
Ganic 18½ (34 spelare); födda 2005: 1. Arvin 
Rasti 29, 2. Gustav Lindholm 26, 3. Filip 
Vlahovic 23½, 5. William Olsson 20½, 8. Marcus 
Lindholm 16 (44 spelare). 

Junior-DM i lång, snabb och blixt 

Under slutet av året genomfördes Junior-DM med 
ett gott inslag av manhemiter, varav två också 
blev nya göteborgsmästare. 

Junior-DM; juniorer (1993-): 1. Alexander 
Scabuzzo 2½ (1 delt.); kadetter (1997-): 1. 
Leonardo Aira 6 (av 6), 2. Isak Storme 5, 3. Filip 
Vlahovic 4, 6. Arvin Rasti 3, 9. Gustav Lindholm 
2, 10. Marcus Ossowicki 2, 11. Loa Strandberg 1 
(11 delt.). 

I lördags spelades ej blott Knatte-DM utan även  
årets DM i snabbschack för juniorer. Det är en 
tävling som sällan lockat gigantiska 
deltagarmassor, men vid årets tävling fanns åtta 
ungdomar på plats, däribland halvparten från 
Manhem. Som klar segrare utgick Alexander 
Moberg, som efter sin come back under den här 
säsongen har gått framåt på ett fint sätt. 1½ poäng 
blev Alexanders segermarginal och han tog alltså 
hem göteborgsmästartiteln för juniorer. Övriga 
deltagare var kadetter och gjorde alltså upp om 
kadettmästartiteln, dock utan Manhem på 
prispallen. 

Junior-DM i snabb; juniorer (1994-): 1. 
Alexander Moberg 6 (av 7); kadetter (1998-): 4. 
Tiam Safdari 4, 5. Johanna Nabbing 2, 7. Loa 
Strandberg 0 (7 delt.). 

Junior-DM i blixt; juniorer (1993-): 1. Magnus 
Edvall 7 (av 12: 1 delt.); kadetter (1997-): 1. 
Love Troberg Eskola 11 (av 12), 2. Isak Storme 
8½, 3. Linus Gisselgård 5½ (6 delt.). 

Nordstan 

Vid klubbens nordstadsdagar spelades den förra 
året instiftade ungdomstävlingen 
Nordstadsraketen. Den överträffade det den 
gången satta deltagarrekordet  genom att siffran 8 
ökade på sig till fina 19! De tre klasserna vanns 
av hemmaspelare som synes nedan. 

Resultat, högstadiet (1998-2000): 1. Loa 
Strandberg 3 (av 4), 2. Johanna Nabbing 2, Saga 
Drakengren 1 (3 delt.); mellanstadiet (2001-03): 
1. Love Troberg Eskola 7 (av 7), 2. Isak Storme. 
Lundby SS 6, 3. Ylva Sixt, IFK Hindås 4, 4. 
Lycka Drakengren 4, 5. Amadeus Bech 
Johansson 3, 6. Fredrik Baldursson, IFK Hindås 
2, 7. Noa Pecillo, IFK Hindås 1, 8. Oscar 
Nabbing 1 (8 delt.); lågstadiet (2004-): 1. Arvin 
Rasti 7 (av 7), 2. Gustav Lindholm 6, 3. Saga 

Sixt, IFK Hindås 5, 4. Juni Drakengren 3½, 
5. Marcus Lindholm 3, 6. Emil Ström 2½, 7. 
Elin Osbeck 1, 8. Soujanyaa Chetlur Apillai 
0 (8 delt.). 

Nordstans knattecup genomfördes också 
under dessa klassiska schackdagar. Fyra 
tioåringar gjorde upp i en utslagsturnering på 
storbrädet med följande resultat: 

1. Oscar Nabbing, 2. Alexander Cato, 3. 
Edvin Ganic och Mikail Demir. 

Talangjakten 

Den 22 februari, lördagen i veckan efter 
skolornas sportlov, spelades Manhems 
talangjaktstävling. Eftersom den utgör en 
final mellan skolmästerskapen vid ”våra” 
skolor i Linnéstaden är många barn 
kvalificerade att vara med och intresset 
tenderar att stiga år från år. För ett antal år 
sedan brukade vi klubbledare ringa runt till 
de kvalificerade barnen för att fylla upp 
startfälten, men det är inte alls nödvändigt 
numera: tvärtom kom 132 barn till spel helt 
på egen frivillig anmälan! Någon kan fråga 
sig om det är möjligt att få in så många 
spelare i Schackcentrum på en gång, men 
svaret är att det går utmärkt med den 
speciella talangjaktsmöbleringen som vi nu 
använt i två år. Soffgruppen i Manhems kök 
flyttas till det yttre köket, varefter Manhems 
kök kan användas som ett extra spelrum. 
Och med svensk tävlingsmodell i stället för 
de klumpiga Staunton i stora spelsalen klan 
fyra barn spela i bredd vid en bordslänga… 

Resultat, mellanstadiet (2001-03): 1. Simon 
Torell 5 (av 5), 2. Basil al Waeli 4½, 3. 
Charles Palmborg 4, 4. Keivan Mohsenvand 
4, 5. Frey Blanquer 4, 6. Gabriel Eriksson 4, 
7. Karl Olsson 4, 8. Andrej Kampe Svanhill 
4, 9. Sebastian Berg 4, 10. Lycka 
Drakengren 4, 11. Linus Gisselgård 3½, 12. 
Julius Rennerman Högenberg 3½, 13. Iivo 
Grimberg 3½, 14. Fabian Rydéhn 3, 15. 
Gabriel Slåttnes 3, 16. Joel Pallin 3, 17. 
Frans Rydéhn 3,18. Ario Rouhi 3 (57 delt.): 
lågstadiet (2004-): 1. Filip Vlahovic 6 (av 
6), 2. Juni Drakengren 5, 3. Arvin Rasti 5, 4. 
Gustav Lindholm 5, 5. Marcus Lindholm 5, 
6. Henry Olsson 5, 7. Galileo Chamat 5, 8. 
Thi Johansson 4½, 9. Anton Forsström 
Reddy 4½, 10. Jack Gardiner 4, 11. William 
Olsson 4, 12. Edvin Ganic 4, 13. Philip 
Syvänen 4, 14. Hilding Martinsson 4, 15. 
Axel Sandbreck 4, 16. Tage Walin 4, 17. 
Filip Roosvald 4, 18. Steven Zhu 4, 19. 
Jacob Marton 4, 20. Jakob Sauer 4 (75 delt.). 

Från Manhems tävling gick de ovannämnda 
vidare till sverigefinalen av Talangjakten en 
månad senare. 

Talangjakten riks 

Sverigefinalen av Talangjakten spelades i 
Stockholm den 22 mars med cirka tjugo 
manhemiter på startlinjen. Bäst av dessa 
presterade Filip Vlahovic med fjärde plats i 
lågstadiet och Arvin Rasti på elfte. I 
mellanstadiet slutade Love Troberg Eskola 
nia. 

Resultat, mellanstadiet (2001-03): 9. Love 
Troberg Eskola 5½ (av 8), 16. Isak Storme 5, 
18. Keivan Mohsenvand 5, 35. Iivo Grimberg 
4, 36. Julius Rennerman Högenberg 4, 40. 
Charles Palmborg 3½, 49. Ario Rouhi 3, 60. 
Babak Teherani Jam 2, 62. Sebastian Berg 2, 
(65 delt.): lågstadiet (2004-): 4. Filip Vlahovic 
6 (av 8), 11. Arvin Rasti 5½, 31. William 
Olsson 4½, 33. Marcus Lindholm 4½, 37. 
Gustav Lindholm 4, 39. Steven Zhu 4, 44. 
Henry Olsson 4, 56. Galileo Chamat 3½, 63. 
Anton Forsström Reddy 3, 71. Axel Sandbreck 
2½, 81. Filip Roosvald 1, 83. Jacob Marton 0 
(83 delt.). 

Vinterlovsschacket 

Resultat, spelgrupper, (födda 1999-2002);  2. 
Frey Blanquer 8½. 4. Johanna Nabbing 8,  6. 
Babak Teherani Jam 2 (8 delt.); (födda 2000-
04): 1. Jack Gardiner 11/17. 2. Felix Seldén 
8½, 3. Herman Martinsson 8, 4. Babak 
Teherani Jam 6, 5. Oscar Nabbing 6, 8. Erik 
Bertilson 5 (10 delt.); (födda 2002-07): 1. 
Hilding Martinsson 13/18, 7. Henri Krabo de 
Vietri 6, 8. Tristan Herrman 4 (12 delt.).  

Knatte-DM 

På lördagen avgjordes årets göteborgs-
mästerskap för låg- och mellanstadiebarn, det 
s.k. Knatte-DM. Under säsongen har regionens 
tävlingar i de aktuella åldrarna tillsammans 
utgjort "Knatterallyt" med en sammanlagd liga 
vari de åtta med flest poäng i varje åldersklass 
gått vidare att spela i Knatte-DM:s A-final. 
Även om 1990-talets år då klubbens 
schackskolor vid fyra centrala skolor borgade 
för en närmast total manhemdominans är sedan 
länge svunna stod Manhem med elva starter 
som största klubb i dessa A-finaler. 

Det gångna året har årsklassen  2005 varit en 
källa till upprepade glädjeämnen för var sann 
manhemit och så blev fallet även denna gång 
med tredubbel seger med rallysegraren Arvin 
Rasti allra högst i topp som ny 
göteborgsmästare! Noteras kan även Love 
Troberg Eskolas delade seger i äldsta klassen, 
tvåa först efter ett utdraget särspel. Bra  insatser 
av de våra! 

Resultat; A-finaler,  födda 2001: 2. Love 
Troberg Eskola 6 (av 7; förlust i särspel om 
segern), 4. Isak Storme 5, 6. Linus Gisselgård 
2, 7. Erik Eliasson 1 (8 delt.); födda 2002: 5. 
Julius Rennerman Högenberg 3½ (8 delt.); 
födda 2003: 6. Oscar Nabbing 1 (av 6), 7. 
Alexander Cato 1 (7 delt.); födda 2004: 8. 
Edvin Ganic ½ (av 7; 8 delt.); födda 2005-: 1. 
Arvin Rasti 6½ (av 7 ), 2. Gustav Lindholm 5½, 
3. Filip Vlahovic 5, 5. William Olsson 4, 7. 
Marcus Lindholm 1 (8 delt.). 

Parallellt med Knatte-DM:s A-finaler spelades 
också öppna grupper för de barn som inte varit 
med i tillräckligt många deltävlingar av rallyt 
för att ta sig till A-final. Det spelades en grupp 
för mellanstadiet och en för lågstadiet. 

Lågstadiets tävling samlade aderton barn varav 

Forts på sid 4. 

Ungdom (forts)  



 
  

hälften från gamla fina Manhem och dessa 
lyckades bärga en kvadrupelseger! Allra flest 
poäng tog terminsnye Eric Sun med seger i 
samtliga sju partier. Strongt! 

Mellanstadiets åtta deltagare spelade alla mot 
alla. Endast en av de våra fanns på plats, nye 
schack4an-medlemmen Joakim Beyen. 

Resultat, lågstadiet: 1. Eric Sun 7 (av 7), 2. 
Henry Olsson 5½, 3. Jack Gardiner 5, 4. Emil 
Ström 4½, 8. Gustav Kewenter 3½, 9. 
Alexander Ström Engdahl 3½, 11. Anton 
Forsström Reddy 3, 13. Albin Ganic 3, 14. 
Jakob Sauer  3 (18 delt.); mellanstadiet: 7. 
Joakim Beyen 2½ (av 7); 8 delt.). 

Schackåttan 
Den årliga resan till lagtävlingen Schackåttan 
gick den gångna helgen. Schackåttan är öppen 
för 14-årsjuniorer i åttamannalag och ordnas 
av SK Bara Bönder och Södra Sandby SS. 
Den har under tävlingens storhetstid samlat 
tjugotalet lag, mest från skånska klubbar. I år 
deltog blott nio lag, varav två från Manhem. 
Förra året kunde vi faktiskt ställa tre lag på 
benen, men i år gick lagkallningen trögare. 
Under en period på några år dominerade 
Limhamn och vann flera år i rad, men nu har 
malmöklubben passerat denna storhetstid för 
den här gången. Nu kunde gamla fina 
Manhem ta sin tredje raka inteckning i 
vandringspriset och det skedde utan större 
problem. Hårdaste motståndet bjöd faktiskt 
det andra göteborgslaget Nolered! 

Manhem 2 kunde också föra hem priset för 
bästa andralag före arrangörsklubbarnas tvåa. 
Schackåttans prisutdelning brukar bjuda ett 
veritabelt prisregn med de populära 
utlottningspriserna och det vore synd att säga 
att de våra anträdde hemresan  lottlösa. 

Resultat: 1. SS Manhem 39 (av 48), 2. 
Nolereds SK 32½, 3. Södra Sandby SS/SK 
Bara Bönder 30½ ), 4. Limhamns SK 24, 5. 
Hässleholms SK/Finja 23, 6. Kristianstads SK 
21½, 7. Eslövs SK 21, 8. SS Manhem 2  19, 
9. Södra Sandby SS/SK Bara Bönder 2  16½, 
(9 lag). 

I Manhems lag tog Basil al Waeli 5 (av 6; 
bordspris), Love Troberg Eskola 5 
(bordspris), Gabriel Winsnes 6 (bordspris), 
Marcus Ossowicki 4, Johanna Nabbing 5 
(bordspris), Keivan Mohsenvand 4, Julius 
Rennerman Högenberg 4 och Frey Blanquer 6 
poäng (bordspris). För Manhem 2 tog Noah 
Hjulström 2, Babak Teherani Jam 5 
(bordspris), Oscar Nabbing 4, Erik Eliasson 3, 
Ottilia Andersson 1, Ilkin Shiraliyev 2 och 
David Duong 4 poäng. Som ledare medföljde 
Harald Berggren Torell, Rickard Dave och 
undertecknad. 

Schack4an 
Schack4an får nu anses inarbetad i Göteborg  
och det var denna gång åttonde året den 
genomfördes. Ett hundratal fjärdeklasser 
regionen runt har besökts och av dessa deltog 
knappt halvparten i distriktstävlingen i 
Flatåsskolans förnämliga matsal den 1 mars. I 
Manhem utgör Rutger Almquist en verklig 

Göteborgs Schackförbunds lagtävling Lag-
DM har på senare år fallit ihop då flera av 
distriktets stora klubbar inte ställer upp eller 
mönstrar lag som inte på något sätt kan mäta 
sig med det starkaste lag klubben kan ställa 
på fötterna. Resultatet är att tävlingen 
deltagarmässigt domineras av lag från 
Manhem. Tyvärr är detta en återkommande 
trend även för andra tävlingar som 
förbundet arrangerar. Det är uppenbart att 
förbundet måste ta krafttag för att bryta 
denna olyckliga trend i Göteborgsschacket. 

I årets Lag-DM så vanns klass 1 av SS 
Manhem efter 5 raka segrar (10 mp och 30,5 
pp). Efter Manhem var det jämnt värre 
mellan Kålltorps SS och Lundby SS (7 
mp/21½ pp vardera). Andraplatsen behövde 
särskiljasoch med oavgjort i det inbördes 
mötet så var man tvungna att titta på 
bordspoängen för att skilja lagen åt. I 
slutändan blev det Lundby som drog det 
längsta strået och knep andraplatsen.  

Klass 2 vanns av Majornas SS 9 mp och 17 
pp. SK Solrosen blev tvåa och SS Manhem 
IV trea.  

Håkan Warston 

Ungdom (forts) Lag-DM 

stöttepelare med sina drygt femtio besökta 
klasser! Resultaten för Manhems klasser blev 
följande: 

Resultat: 3. Fredkulla, Kungälv 316, 8. Hålta, 
Kungälv 262,  10. Backatorp 228, 14. 
Drakberg 197, 15. Rudolf Steiner 193, 19. 
Vättnedal 4A 127, 20. Strand, Kungälv 126, 
24. Hovås 4B 91, 26. Tången 4A 88, 27. 
Flatås 4C 86, 29. Björkås 81, 31. Franska 79, 
32. Gamla  Påvelund 4R  74, 33. Näset 4B 64, 
34. Grevegård 4AB 61, 35. Kungsladugård 
4C 54, 36. Kungsladugård 4B 42, 37. Flatås 
4A 41, 38. Victoria 4B och Annedal 4B 38, 
40. Ängås 4A 33, 43. Flatås 4B 26, 45. 
Kullen, Kungälv 21 poäng (46 klasser). 

Schack4an-mästaren 
I kölvattnet av Schack4an lät sig runt 160 
fjärdeklassare värvas till Manhem. De flesta 
av dessa är blott med i själva Schack4an-
tävlingen, men klubbens förhoppning är 
förstås att schackets låga skall förbli 
brinnande hos en del också på lång sikt. Ett 
medel i detta är att vi bjuder in våra nya 
medlemmar till tävlingen Schack4an-
mästaren, som är öppen endast för de barn 
som gått med i Manhem i samband med just 
årets Schack4an. I år tog fem ungdomar fasta 
på möjligheten och gjorde upp. I denna de 
nyas tävling vann Joakim Beyen, men inte 
förrän särspel måst genomföras i tre 
omgångar... 

Resultat: 1. Joakim Beyen 3 (av 4; efter 
särspel), 2. Kevin Haagensen 3, 3. Alexander 
Eriksen 3, 4. Othilia Hogmalm 1, 5. Joel 
Zachrisson 0 (5 delt.). 

Flick-NM 
Vid årets Flick-NM i isländska Bifröst deltog 
Jessica Bengtsson som svensk representant 
och slutade trea i äldsta klassens kvalificerade 
sällskap. 

Resultat, klass A: 3. Jessica Bengtsson 2½ (av 
5; 6 delt.). 

Schackmyran 
På lördagen avgjordes årets upplaga av 
Schackmyran, klubbens tävling för de minsta 
(födda 2006 eller senare). Sex piltar fanns på 
plats inför denna kraftmätning som även 
inbegrep våffelätning efter konstens alla 
regler. Ensam  segrare efter vinst i samtliga 
partier blev redan rutinerade 07:an Marcus 
Lindholm. Tävlingen samarrangerades med 
Schack4an-mästaren. 

Resultat: 1. Marcus Lindholm 5 (av 5), 2. 
Albin Ganic 3½, 3. Alexander Ström Engdahl 
3½, 4. Max Larsson 2, 5. Soujanyaa Chetlur 
Pillai 1, 6. Isak Nordin 0 (6 delt.). 

Mats Eriksson 

Sommarens stora svenska schackbegivenhet 
är varje år Schack-SM. I år går färden till 
Borlänge i Dalarna och tävlingarna går av 
stapeln under tiden 11-20 juli. Nytt för i år 
är att huvudturneringen spelas med start på 
måndagen i SM-veckan och avslutning 
samtidigt med elitgrupperna den sista 
söndagen. Dessutom finns möjlighet att 
spela Weekendturnering både första och 
andra helgen. Syftet med dessa förändringar 
är att man vill att så många som möjligt ska 
kunna vara på plats när vinnarna i 
elitgrupperna koras. 

Från Manhem brukar 20-30 spelare komma 
till start och under senare år så har det blivit 
en allt större grupp vuxna spelare som spelat 
och umgåtts även på kvällarna. SM-veckan 
har blivit en oerhört trevlig resa och 
höjdpunkt även rent socialt. Varför inte följa 
med, du med? I skrivande stund, med mer 
än en månad kvar av anmälningstiden, så är 
det redan ca 10 manhemiter anmälda. Alla 
borde prova på att spela Schack-SM! Det är 
en mycket trevlig upplevelse! 

Mer information om SM hittar du på  

http://visitsodradalarna.se/sv/schacksm/  

Anmälningstiden går ut den 15 juni och man 
anmäler sig på nätet på en sida under länken 
ovan.  

Håkan Warston 

I sommar är det dags för 

Schack-SM i Borlänge 

Lösningar: Matt Eller? 

1:47.�c7 d5 [47...�xc7 48.�d4#] 
48.�xc4+ dxc4 49.�d4# 1-0 

2: 60."f6 �g2 [60...h2 61.�g7#]  
61.�xh5+ "g8 62.�h8# 1-0 

3: 95.a7 &e5 96."a6 &xd4 97.'c7# 1-0 



 

Superettan och allsvenskan 2013/2014 

Superettan 

Manhems förstalag toppade Superettan efter 
sex inledande vinster men hade att möta de tre 
hårdaste konkurrentlagen, Solna SS, 
Kungstornet och SK Rockaden Umeå, i de tre 
avslutande ronderna. Inget var sålunda att ta 
för givet. Ett aber i sammanhanget var att 
klubben, som under året haft svårigheter att 
mönstra starkaste lag, återigen drabbades av 
samma svaghet. I och med serieledningen hade 
man dock ”råd” med en förlust, och ändå 
fortfarande ha avgörandet i egna händer. 
Avslutningen skulle spelas vid vårsam-
mandraget för Elitserien och Superettan i 
Malmö i mitten av mars. 

På fredag kväll väntade serietvåan Solna SS. 
Det blev en lång och hård match som slöt i 
knappast tänkbara förlust, 3½-4½. 

I och med förlusten så halkade de våra ned till 
tredje plats i tabellen efter Kungstornet, som vi 
dock hade att möta på lördagen. Det blev ett 
möte som gjorde få manhemiter glada. Förlust 
med 2½-5½.  

Därmed var alla marginaler och litet till 
förbrukade. Förutom vinst i söndagsmatchen 
behövdes stor medgång med övriga resultat 
och varken det ena eller det andra blev 
verklighet denna svarta helg. På söndagen så 
stod slutligen Rockaden Umeå för motståndet 
och återigen skrevs förlustsiffrorna till 3½-4½. 

Även om det i slutändan inte gick som vi ville 
så har flera spelare i förstalaget gjort bra ifrån 
sig under säsongen. För att nämna två; Johan 
Hultin tog 5 p av 6 och hade en 
prestationsrating på 2634 och Philip Landgren 
tog 4½ av 5 och prestationsratingen 2535.  

Även Manhems andralag spelade i Superettan 
och hade inför det avslutande sammandraget 
sex raka förluster, men trots detta fanns 
fortfarande chansen till nytt kontrakt. Det var 
till och med så att möjligheten skulle finnas 
kvar också efter ytterligare en förlust. 
Förstalagets svårigheter att samla bästa lag 
hade förstås slagit igenom på Tvåans 
spelartrupp också vilket naturligtvis hela tiden 
påverkade andralagets chanser att ställa ett 
slagkraftigt lag på fötterna.  

Under det avslutande sammandraget så stod 
Schack 08 från Norrköping först på 
programmet. Laget var under 1990-talet ett av 
landets starkaste lag och har fortfarande ett 
antal spelare med från den gamla goda tiden. 
Friskt mod från käcka manhemiter räckte föga 
mot det övermäktiga motståndet. Det blev en 
tung förlust med 2-6.  

Så välvilligt hade gudarna dikterat 
förutsättningarna att chansen fortfarande levde 
trots sju inhöstade förluster av sju möjliga, och 
lördagens motståndare Örebro såg betydligt 
mänskligare ut på papperet. Det blev också en 
jämnare match med högst oviss utgång om inte 
ett par olyckliga partislut hade stäckt 
Manhems chanser. Förlustsiffrorna kunde till 
slut skrivas till 2½-5½. Därmed var loppet kört 
och nedflyttningen klar inför söndagens tänkta 
avgörande. Det blev ändå Tvåan förunnat att 

rädda äran genom att bärga säsongens enda 
matchseger i kamp med förra dominanten 
Sollentuna, nu blott en skugga av sitt forna 
jag. Därmed spurtade vårt lag in på en slutlig 
nionde plats! 

Slutställning Superettan: 1. Solna SS  
17/46½, 2. Kungstornet 14/49 (dessa lag 
uppflyttade till Elitserien), 3. SK Rockaden, 
Umeå 14/46, 4. SK Kamraterna 13/43½, 5. 
SS Manhem 12/44½, 6. Schack 08 8/35½, 7. 
Örebro SS 6/28, 8. Limhamns SK 2  3/25, 9. 
SS Manhem 2  2/19½, 10. Sollentuna SK 
1/22½ (de två sistnämnda nedflyttade till 
division I). 

Allsvenskan och Göteborgsserien: 

Hur gick det då för övriga lag i seriespelet? 
Säsongen får nog betraktas som en 
mellansäsong eller till och med faktiskt lite 
av ett misslyckande för Manhem. Faktum är 
att inget av alla våra lag lyckades att vinna 
sin serie. I div 1 Västra kom Manhem III på 
femte plats med 6mp/25½pp.  

I div.2 representerades klubben av tre lag. 
Manhem IV spelade i II:gr. 6 och kom på en 
tredjeplats med 11mp/33½. I II:gr. 5 så 
belade Manhem VI sjundeplatsen med 
2mp/16½pp. På åttonde plats kom Manhem 
V med 1mp/15pp. Manhem V blev därmed 
nedflyttad till div. III inför kommande 
säsong. 

I div. III spelade inte mindre än fyra lag från 
Manhem i gruppen III:5. Manhem IX belade 
fjärdeplatsen med 7mp/22pp. Manhem VII 
kom femma med 6 mp/26½pp. På sjätte plats 
Manhem X med 4mp/17½ pp och 
avslutningsvis Manhem VIII hamnade på 
sjunde plats med 3mp/21pp och fick därmed 
respass ur div. III. 

Distriktsserien i Göteborg består av tre 
divisioner, IV, V och VI, med sex lag i varje 
division. Manhem representerades sex lag i 
distriktsserierna, dock spelade inget av våra 
lag i div. IV utan enbart i div. V och VI. 

I div. V så kom Manhem XI på fjärde plats 
med 4 mp/8½ pp och Manhem XII tog 
femteplatsen med 2mp/5½pp. 

Resterande fyra lag spelade i div. VI. 
Manhem XIII lyckades bäst och kom på en 
fin andra plats med 6mp/12½pp. Fyra kom 
Manhem XIV med 4mp/12pp. Femteplatsen 
belades av Manhem XV med 2mp/8pp och 
slutligen på sjätte plats så kom Manhem XVI 
med 0mp/7½pp. 

Slutord 
En lång allsvensk säsong är till ända och 
även om det var mycket som inte gick vår 
väg i år så finns det anledning att känna viss 
tillförsikt inför kommande år. Förstalaget 
kommer att göra ett nytt försök att nå 
Elitserien och med ett lite mer fokuserat lag 
så ligger detta definitivt inom möjligheternas 
gräns. Det blir inte lätt, men kvalitéterna 
finns definitivt inom laget för att nå detta 
mål. 

Mats Eriksson & Håkan Warston 

Krokodil Cup 

Krokodil Cup samlade detta år blott 
ett fåtal deltagare, så den kom att 
avgöras med final direkt. Finalspelet 
såg 2010 års vinnare Johan Lönnroth 
upprepa trumfen från det året efter 
finalseger mot Alexander Moberg. 

Resultat: 1. Johan Lönnroth, 2. 
Alexander Moberg, 3. Rickard Dave, 
4. Stanley Kassell (7 delt.). 

Mats Eriksson 

Matt eller? 

 

1. Vit drar. Matt eller? 

 

2. Vit drar. Matt eller? 

 

3. Vit drar. Matt eller? 

Lösningarna hittar du på sidan 4. 

 


