
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God Manhem 
”Innan du kan tänka så måste du lära 
dig att se!” 
Jacob Aagard förklarar idéerna bakom 
konsten att kunna räkna vid schackbrädet 
och kunna identifiera vilka kandidatdrag 
man bör titta på! Ur boken Excelling at 
Chess Calculation 

 

Nafset 79 

    - Nyhetsbrev för Schacksällskapet Manhems medlemmar – 
                                         - Anno 1906 - 

Red: Håkan Warston      Årgång: 25         Nummer: 2                                           Fredagen den 28 augusti 2015 

Kalender 

Augusti 
27 Säsongsupptakt 
30 Utmaningen 
September 
  1 Snabb-KM 1 
  3 Ny i Schacket 1 
  4-6 Ebbe Cup 32, Svenska Cupen 
  8 Snabb-KM 2 
10 Ny i Schacket 2 
15 Årsmöte 
17 Ny i Schacket 3 
22 KM Rond 1 
23 KM onsdagsgrupper Rond 1 
24 Ny i Schacket 4,  
 KM H, klubbkväll 
29 KM Rond 2 
30 KMo Rond 2  
Oktober 
  1 Ny i Schacket 5 
 KM H, klubbkväll 
  6 KM Rond 3 
  7 KMo Rond 3 
  8 Ny i Schacket 6 
 KM H, klubbkväll 
13 KM Rond 4 
14 KMo Rond 4 
15 KM H, klubbkväll 
18 Allsvenskan Rond 1  
20 KM Rond 5 
21 KMo Rond 5 
22 KM H, klubbkväll 
24-25 Ernst Åhmans Minne 
27 KM H 
28 KM H 
29 KM H 
30 Åskbollen 
November 
  3 KM Rond 6 
  4 KMo Rond 6 
  5 KM H, klubbkväll  
  6-8 Elitserien, sammandrag i Lund 

Rond 1-3 
10 KM Rond 7 
11 KMo Rond 7 
12 KM H, klubbkväll 
15 Allsvenskan Rond 2 
17 KM Rond 8 
18 KMo Rond 8 
19 KM H, klubbkväll 
24 KM H 
25 KM H 
26 KM H, klubbkväll 
December 
  1 KM Rond 9 
  2 KMo Rond 9 
  6 Allsvenskan Rond 3 
  8 Manhems Lussefest, 

Prisutdelning KM-tävlingar 

Så var då årets schackvecka över! Efter, 
bokstavligt talat, en 10 dagar lång 
schackexplosion i Mölnlycke Kulturhus så kan 
vi vila ut efter ett succéartat arrangemang. 
Årets upplaga av Manhems schackvecka 
omfattade en stormästarturnering, en IM-
turnering, två Elo-turneringar samt Göteborg 
Open och Lilla Göteborg Open. Totalt antal 
starter för samtliga tävlingar tillsammans var 
138, vilket innebar att året schackvecka var 
den största hittills.   

Schackveckan kan liknas vid en schackfestival 
med flera olika aktiviteter och turneringar. 
Arrangemanget startade med en invigning på 
kvällen den 7 augusti. Invigningen föregicks 
av en simultan där GM Tiger Hillarp Persson 
mötte 14 förväntansfulla motståndare. Av de 
14 motståndarna så var det endast två som 
lyckades ta poäng av Tiger. Dessa var Bertil 
Westergren, SK Kamraterna, och Arvin Rasti, 
SS Manhem. Tiger var mäkta imponerad av 
Arvins spel, som trots sin ringa ålder på 10 år 
lyckades hålla remi. Starkt! 

Spelet i GM-, IM- och Elo-turneringarna 
startade dagen efter, på lördagen. Nio ronder 
avverkades sedan på sju dagar i samtliga 
turneringar och avslutades på fredag 
eftermiddag veckan efter. Vid det laget så hade 
vi fått se fyra mycket spännande turneringar 
och mycket spännande schack. Den som är 
intresserad kan spela igenom samtliga partier 
från GM- och IM-turneringarna på nätet på 

http://www.ssmanhem.se/live/SchackveckanLi
ve.htm   

GM-turneringen vanns av vår svenske 
stormästare Erik Blomqvist på imponerande 
6½ poäng av 9. Erik inledde turneringen med 
att förlora på tid mot Michael Wiedenkeller 
och spela remi mot stormästarkollegan Tiger 
Hillarp Persson. Därefter tog han fem raka 
segrar med imponerande spel för att avsluta 
med ytterligare två remier.  

Andra plats i turneringen belades av IM 
Jonathan Westerberg. Även Jonathan visade 
prov på imponerande spel och vinstföringen i 
partiet mot Wiedenkeller i rond 5 kommer 

säkert att bli en klassiker. Till slut så tog han 
6 poäng, endast en halva från att ta sin första 
GM-norm. Jonathan imponerar även på ett 
annat sätt, från juni till dags dato, i slutet av 
augusti, så har han, enligt Lars Grahn, hunnit 
med att spela inte mindre än 52 elo-
beräknade långpartier!   

På tredje plats kom IM Linus Johansson med 
5½ poäng. Det faktum att han var näst lägst 
rankad i turneringen bekom honom inte utan 
även han visade prov på starkt spel. Bland 
annat besegrade han Tiger i sjätte ronden. 

Manhem representerades i GM–turneringen 
av Johan Hultin, som hade en tung vecka och 
belade i slutändan sistaplatsen med en poäng. 

IM-turneringens första två tredjedelar kom att 
domineras av Philip Lindgren som var ute 
efter sin tredje och sista IM-inteckning. Efter 
sex ronder hade han tagit fem poäng. För 
normen krävdes sex poäng, vilka han säkrade 
genom två remier i rond 7 och 8. I slutändan 
segrade Petro Golubka från Ukraina på 6½ 
poäng före danske Mikkel Antonsen, även 
han på 6½ men med något sämre 
kvalitetspoäng. Philip slutade på fjärde plats, 
men var ändå fullt nöjd med sin IM-norm. 
Efter nästa FIDE-kongress så kan han titulera 
sig IM! 

Manhem representerades i IM-turneringen av 
Harald Berggren Torell och Hatim al 
Hadarani. I slutändan så belade de nionde 
respektive tionde plats. Hatim kom nia med 
2½ poäng och Harald tia med två poäng. 

Elo-turneringarna var till antalet två. I Elo-
grupp 1 segrade den norske junioren Tryggve 
Dahl, endast 15 år gammal, på imponerande 
8 poäng av 9. Tvåa kom manhemiten Jonas 
Bengtsson på 7 poäng och trea kom Lennart 
Fransson från Majornas SS på 6½.   

I Elo-grupp 3 segrade Ellen Kakulidis från 
Danmark med 7 poäng av 9. Andraplatsen 
belades av Robert Wiklund från Götaverkens 
SK på sex poäng. Trea blev Michel Hoetmer 
från Alingsås SS med 5½ poäng.  

Artikeln fortsätter på sidan 3 

Erik Blomqvist gick segrande ur Schackveckans GM-turnering! 

Eduardas Rozentalis tog hem segern i Göteborg Open! 

Årsmöte 
SS Manhem kallar sina medlemmar till årsmöte i klubblokalen på 

Vegagatan 20, tisdagen den 15 september 2015 kl. 19.00 

Väl mött! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolschack 

I vårterminens sista flämt genomfördes 
skolmästerskapsfinalerna för Annedal, till 
följd av renoveringen av skolan vid Nordhem 
(för mellanstadiet) respektive i Engelska 
parken (för lågstadiet). Resultat; 
mellanstadiet: 1. Filip Vlahovic, 2. Gustav 
Nordström, 3. Pontus Borén, 4. Elias Hero; 

lågstadiet: 1. Kian Petersson, 2. Danilo 
Varnica, 3. Lucas Zuckerman, 4. Vilhelm 
Mogren Nordin.  

Därmed kan säsongens skolmästerskap 
sammanfattas. Klubben genomförde sju 
mästerskap vid fyra olika skolor: Annedal, 
Fjäll, Oscar Fredrik samt årets nypremiär 
Landala. Totalt deltog 460 barn vid dessa av 
totalt 933 elever i de aktuella årskurserna (= 
49.3%) vid skolorna i fråga. Betydande 
insatser vid arrangemangen gjordes av Harald 
Berggren Torell och Rutger Almquist.  

Det framgångsrika genomförandet av 
skolmästerskapen samt av den därpå följande 
talangjaktstävlingen har renderat klubben ett 
gott tillskott av nya medlemmar, vilket 
avspeglas i det stora antalet 
klubbträningsgrupper. 

Vårdraget 

Manhems årliga flicktävling Vårdraget 
spelades den 25 april med deltagande av sju 
flickor, av vilka tre var så jämna att dubbla 
särspel måste tillgripas för att få fram en 
segrare. Dessa visade dock att gammal var 
äldst i skepnad av rutinerade Lycka 
Drakengren. 

Resultat: 1. Lycka Drakengren 5 (av 6), 2. 

Aysel Shiralyieva 5, 3. Juni Drakengren 5, 4. 
Regina Pernborn 3, 5. Isabella Vergara 1½, 6. 
Valentina Pernborn 1, 7. Tuva Brändeborn ½ 
(7 delt.). 

Schackmyran 

Den 25 april spelades årets upplaga av 
Schackmyran, klubbens interna tävling för 
barn upp till sju år. Den blev en suverän seger 
för redan erfarne Marcus Lindholm, som vann 
samtliga fem partier. 

Resultat: 1. Marcus Lindholm 5 (av 5), 2. 
Ville Gustafsson 4, 3. Joel Schenck 3, därefter 
Martin Zhang, Soujanyaa Chetlur Apillai, 
Hannes Hammar, Karim Nagy, Nils Pehrsson, 
Milton Peterson, Theo Weberberger, Sid 
Cederwaldh och Bob Sahlin (12 delt.). 

Kadettallsvenskans kval 

Den 9-10 maj spelades kvalet till 
Kadettallsvenskan, denna gång i regi av 
Nolereds SK. Vi kunde inte ställa upp med 
helt ordinarie lag men var trots detta nära att 
nå en av de tre platserna i augusti månads 
final. 

Resultat: 1. Limhamns SK 12/29, 2. Örgryte 
SK 10/28½, 3. Lunds ASK 8/23, 4. SS 
Manhem 8/21½, 5. Eslövs SK 8/21, 6. IFK 
Hindås 7/19½, 7. SK Bara Bönder 6/24, 8. 
Nolereds SK 6/17½, 9. Kålltorps SS 6/17, 10. 
Lidköpings SS 6/15, 11. Helsingborgs ASK 
5/17, 12. Nolereds SK 2  4/15½, 13. SS 
Manhem 2 4/13½, 14. Limhamns SK 2  
4/13½, 15. IFK Hindås 2  2/11½ (15 lag). 

Knatte-DM 

Lördagen den 23 maj spelades årets Knatte-

En av otaliga fördelar med att vara med i 

Manhem är klubbens stora aktivitet som 

arrangör. Det gäller såväl stark som svag; 

ungdomarna får chansen att vara med i hela 

programmet av rikstävlingar, ofta med 

klubben som arrangör av någon tävling varje 

år och alltid med klubben som arrangör av 

resor för våra deltagare. Till våren svarar 

Manhem för arrangemanget av rikstävlingen 

Talangjakten för låg- och mellanstadiebarn, 

till Skol-SM i Västerås i oktober blir det 

förstås en resa och vid sommarens SM i Sunne 

kunde Manhems spelstarka ungdomar bärga 

sverigemästartitlarna för både kadetter och 

knattar genom Isak Storme respektive Arvin 

Rasti – ett stort grattis från NAFSET! 

De vuxna färskingarna kan börja med Ny i 
Schacket och snabbt komma i gång med riktigt 
tävlingsspel i klubbturneringens lilla grupp. 
Som regel ordnas ett par kurser varje år på 
varierande nivåer. 

Våra starkare spelare har fått möjligheten till 
kvalificerat motstånd sedan 1993, då vi för 
första gången ordnade vår internationella 
mästarturnering. För fem år sedan 
vidareutvecklade vi detta arrangemang till det 

Ungdom 

Ordföranden har ordet 

som nu kallas Manhems schackvecka med en 
stormästarturnering som främsta dragplåster. 
Årets stora nyhet var ändå schackveckans 
tillökning genom infogandet av 
göteborgsschackets traditionella helgturnering 
Göteborg Open, som gjorde nypremiär efter ett 
fyraårigt uppehåll. Denna var ett 
samarrangemang mellan gamla fina Manhem, 
Göteborgs Schackförbund och IFK Hindås. 
Manhem hade inte varit Manhem om inte 
dessutom ett delarrangemang för lägre rankade 
spelare hade hört till programmet i form av 
”Lilla Göteborg Open” för spelare under 1500 
i rating. 

När nu Göteborg Open återupplivades med 
Manhem som en av arrangörerna var detta en 
betydelsefull händelse för göteborgskt 
schackliv. Inget arrangemang ordnar sig självt 
utan kräver åtskilligt ideellt arbete och som 
regel också ett ekonomiskt risktagande. 
Väsentligt är att våra egna medlemmar får ut 
något av klubbens arrangemang och man skall 
ej heller förglömma att vi är beroende av 
hemmaspelarna också i deras egenskap av 
betalare av startavgifter och som kunder i 
serveringen. Därför var det mycket glädjande 

att en tredjedel av spelarna i de båda Göteborg 
Open-grupperna och drygt hälften av spelarna 
i Elo-turneringarna hade Manhem som 
klubbadress. 

I sammanfattning var schackveckan 2015 en 
framgång i alla avseenden. Den lockade fler 
deltagare och fler manhemiter än någon gång 
tidigare. Än en gång lyckades vi genomföra 
intressanta tävlingar på både stormästar- och 
IM-nivå och våra Elo-turneringar var mer 
välbesökta än någonsin tillförne. Inget ont 
skrivet om Göteborgs Schackcentrum, men 
flytten detta år till Mölnlycke kulturhus´ svala 
och rymliga lokaler bjöd ändå definitivt på en 
nivåhöjning. Tävlingens hemsida var också 
mycket välbesökt veckan igenom: Ja, se det 
var en verklig schackfest! 

Som ordförande vill jag rikta ett varmt tack 
till våra värdefulla sponsorer Härryda 
kommun, Nordstan, Vbk, GSF, SSF, 
Schackakademien samt, förstås, till den 
organisationskommitté bestående av Håkan 
Warston, Sören Svensson och Claes R. 
Nilsheden som gjorde denna schackfest 
möjlig. 

Mats Eriksson 

DM för låg-och mellanstadiebarn. Till A-
finalerna i de olika ålderklasserna hade de åtta 
bästa i årets rallyserie kvalificerat sig, däribland 
dryga tiotalet manhemiter. En göteborgsmästare 
kunde födas fram ur manhemtruppen i form av 
Arvin Rasti,  som därmed försvarade 
fjolårsstiteln. 

Resultat, födda 2002: 4. Lycka Drakengren 4 (av 
7); födda 2003: 4. Othilia Hogmalm 3½, 5. 
Oscar Nabbing 3½; födda 2004: 1. Gustav 
Törngren, (Örgryte SK) 7, 6. Juni Drakengren 2; 
födda 2005: 1. Arvin Rasti 7, 2. Gustav 
Lindholm 5½, 3. William Olsson 5½, 6. Isabella 
Hogmalm 2; födda 2006-: 1. Alexander 
Törngren 6, (Örgryte SK) 6, 3. Alexander 
Ström-Engdahl 5, 4. Marcus Lindholm 4, 7. 
Albin Ganic 1½. 

Ett flertal manhemiter tog chansen att spela med 
i de öppna stadiegrupperna som också ingick i 
Knatte-DM samma dag. Framför allt i 
lågstadiegruppen var vår dominans ganska 
märkbar med unge Joel Schenck (född 2007) 
som segrare före flera klubbkamrater efter en 
spännande tätstrid. 

Resultat, mellanstadiet: 3. Eyakem Beyene 5, 5. 
Kevin Haagensen Strömberg 5, 6. Aria Ben 
Saeid 4½, 9. Nuhad Hattab 4. 10. Alexander 
Cato 4, 13. Viggo Stalfors 3, 14. Tobias Röjemo 
3, 17. Edvin Ganic 3 (21 delt.); lågstadiet: 1. 
Joel Schenck 5½, 2. Madelene Törngren, 
(Örgryte SK) 5, 3. Gustav Nordström 5, 4. Oscar 
Nordin 5, 5. Emil Ström 4½, 6. Gunnar Malm 4, 
9. Melker Stalfors 3½, 13. Anish Pimpalkhare 2, 
14. Soujanyaa Chetlur Apillai 2, 16. Theo 
Rydgren 0 (16 delt.). 

 Forts. på sid 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ungdom (forts)  
JDM i snabbschack 

Årets DM i snabbschack för juniorer och 
kadetter spelades i samarrangemang med 
Knatte-DM:s olika klasser. Sju ungdomar 
deltog och segrade gjorde Isak Storme med 
god marginal. 

Resultat: 1. Isak Storme 6 (av 6), 2. Joar Sixt, 
IFK Hindås 4, 3. Max Lifmark, SK 
Kamraterna 4, 4. Carl Forsinge, (Nolereds 
SK) 3, 5. Johanna Nabbing 2, 6. Robin 
Alenius Jardås, Nolereds SK 2 (7 delt.). 
Samtliga deltagare var kadetter. 

Manhems junitävling 

Lördagen den 13 juni spelades den första av 
tre sommartävlingar som Manhem ordnar för 
våra egna ungdomar i Plikta lekpark. Detta är 
en turneringsidé som det var premiär för förra 
sommaren och som födde mersmak. Dussinet 
manhemiter tog chansen till sommarspel och 
vädret var oss gunstigt; regn bröt ut först när 
klubbens servering stängde vid femtiden. 

Resultat: 1. Gustav Lindholm 5½ (av 6), 2. 
Arvin Rasti 5, 3. Marcus Lindholm 4½, 4. 
Emil Ström 3, 5. Othilia Hogmalm 3, 6. Aria 
Ben Saeid 3, 7. Viggo Stalfors 3, 8. Kevin 
Haagensen Strömberg 3, 9. Isabella Hogmalm 
2½, 10. Melker Stalfors 2½, 11. Ville 
Gustafsson 1, 12. Soujanyaa Chetlur Apillai 0 
poäng (12 delt.). 

Manhems julitävling 

Lördagen den 4 juli spelades Manhems 
julitävling på Plikta, en tävling som var öppen 
för klubbens egna ungdomar. Nio av dessa slöt 
upp till en tävling präglad av senkommen men 
kännbar sommarvärme. Men manhemiter är 
som väl känt tuffare än de flesta! 

Junitävlingen tre veckor tidigare vanns av 
Gustav Lindholm, som kunde ställa upp som 
favorit också denna gång. Gustav byggde 
staket fram till en final i fjärde ronden mot 
Alexander Ström-Engdahl, och efter att han 
hade vunnit också denna återstod inga större 
hot. 

Resultat: 1. Gustav Lindholm 6 (av 6), 2. 
Alexander Ström-Engdahl 5, 3. Gustav 
Nordström 4, 4. Aria Ben Saeid 3½, 5. Eyakem 
Beyene 3, 6. Eric Sun 3, 7. Marcus Lindholm 
2½, 8. Christoffer Andell 2, 9. Markus Rynner 
1 poäng (9 delt.). 

Manhems augustitävling 

Lördagen den 1 augusti spelades Manhems 
augustitävling, den sista för året av klubbens 
sommartävlingar, öppna för våra egna 
ungdomar. P.g.a. vattenskada på Plikta var den 
flyttad till klubblokalen. Tretton av barnen dök 
upp till en tävling som blev dramatisk. 

Nyblivne svenske knattemästaren Arvin Rasti 

radade upp fem segrar, men var i sista rondens 
parti hårt pressad av obesegrade Alexander 
Ström-Engdahl. Just som Alexander skulle 
dela ut nådastöten bar det sig emellertid inte 
bättre än att det i stället blev patt. Snopet för 
denne, som nu fick nöja sig med brons bakom 
vårens schack4ist Aria Ben Saeid. 

Resultat: 1. Arvin Rasti 5½ (av 6), 2. Aria Ben 
Saeid 4½, 3. Alexander Ström-Engdahl 4, 4. 
Kevin Haagensen Strömberg 4, 5. Othilia 
Hogmalm 4, 6. Nuhad Hattab 3½, 7. Lycka 
Drakengren 3, 8. Gustav Nordström 3, 9. Juni 
Drakengren 2½, 10. Eyakem Beyene 2½, 11. 
Isabella Hogmalm 2, 12. Max Larsson 2, 13. 
Emil Ström 1½ poäng (13 delt.). 

Mats Eriksson 

Kurser hösten 2015 
Ny i schacket - introduktionskurs för 

vuxna hemmaspelare 

Riktar sig till vuxna spelare som inte är 
klubbspelare sedan tidigare. 

Start: torsdagen den 3 september 

Tid: sex torsdagar kl. 19-21 inklusive 
startdagen 

Kursavgift: 350 kronor (medlemsavgift och 
startavgift i VM ingår) 

Kursledare: Patrik Abrahamsson. 

Anmälan: senast tisdagen den 1 september. 

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! 

SS Manhem inbjuder till 

Klubbmästerskapet i Snabbschack 
 
Går av stapeln tisdagen den 1 samt tisdagen den 8 september med start kl. 18:30 båda 
dagarna. Betänketid 15 minuter per spelare och parti samt tidstillägg med 10 sekunder 
per drag. Kostar 60 kr för seniorer och 40 kr för juniorer födda 1997 eller senare. 
 
Priser delas ut beroende på deltagarantalet. Vinnaren får en mindre tennbägare. 
Anmälan kan ske vid start eller genom att ringa SS Manhem på � 24 47 45. Vi spelar 
Berger eller Monrad beroende på deltagarantal. Priser delas ut beroende på 
deltagarantalet. 

5½ poäng tog även manhemiten Isak Storme. 

Schackveckan avslutades med de öppna 
turneringarna Göteborg Open och Lilla 
Göteborg Open, som båda gick av stapeln 
fredag 14/8 till söndag 16/8. 

Till Göteborg Open kom i slutändan 68 spelare 
till start med stormästaren Eduardas Rozentalis 
som högst rankad. Rozentalis, som hade haft 
en, för honom, tämligen medioker vecka under 
GM-turneringen kom tillbaka starkt under 
Göteborg Open och vann turneringen i ensamt 
majestät på 7 poäng av 8. Tvåa kom Jonathan 
Westerberg på 6½ poäng.  

Slutligen, Lilla Göteborg Open vanns av Tiam 
Safdari från Manhem. På andra plats kom 
Arvin Rasti och tredjeplatsen belades av Gösta 
Larsson. Även dessa kom från SS Manhem. 

Göteborg Open och Lilla Göteborg Open 
anordnades tillsammans med IFK Hindås och 
Göteborgs Schackförbund. Dessa skall ha ett 

stort tack för all hjälp och allt stöd vid 
arrangemangen. 

Schackveckan skulle aldrig kunna anordnas 
om det inte hade varit för stödet från våra 
sponsorer Härryda Kommun, Nordstan, VBK, 
Göteborgs Schackförbund, Sveriges Schack-
förbund och Schackakademien. Vi riktar ett 
stort och varmt tack till samtliga dessa för 
stödet. 

Samtliga funktionärer, från Manhem och 
Hindås skall ha ett stort tack för all hjälp! 

Avslutningsvis så skall även Härryda 
kommuns fritidschef Hans Ljungberg, ha ett 
stort tack för all hjälp och stöd som vi fått 
under arbetet med att arrangera årets upplaga 
av schackveckan!  

För den som är intresserad så rekommenderas 
att läsa Sören Svenssons eminenta rapporter 
från schackveckan på Manhems hemsida. 

Håkan Warston  

Manhems schackvecka (forts)  

Juniorkalender 
Augusti 
28 Stora JKM Rond 1 
29 Stora JKM Rond 2 & 3 
September 
11 Stora JKM Rond 4 
13 Stora JKM Rond 5 & 6 
19 Knatte-KM 
27 Rallyt 1. Torslaget 
Oktober 
  3-4 Yngre JKM 
  7 Stora JKM Rond 7 
  9-11 Skol-SM i Västerås 
19 Junior-DM i blixt 
24 Rockadenjunioren LH 
25 Rockadenjunioren M 
 Rallyt 2: Hindåsrockaden 
26-28 Glada Höstschacket 
29-1/11 Manhem Open 
November 
  2 Junior-DM Rond 1 
  9 Junior-DM Rond 2 
16 Junior-DM Rond 3 
21 Rallyt 3: Västkustspelen 
23 Junior-DM Rond 4 
27-29 Juniorallsvenskan, div. I 
28-29 Juniorallsvenskan, div. II 
30 Junior-DM Rond 5 
December 
  7 Junior-DM Rond 6 
10 Junioravslutning 
12 Rallyt 4: Örgrytedraget 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SS Manhem inbjuder till Klubbmästerskapet 2015 
 

9 ronder. Spelstart den 22 respektive 23 september. Spelet börjar klockan 18.30 varje rond. 
Dragserie: 40 drag på 90 minuter, därefter 15 minuter för resten av partiet samt 30 sekunder per drag. 

Ordinarie speldagar är följande tisdagar: 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 3/11, 10/11, 17/11 och 1/12. 
Eller följande onsdagar: 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 4/11, 11/11, 18/11 och 2/12. 

Hängronder torsdagar samt enstaka tisdagar och onsdagar enligt följande: 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 27/10, 28/10, 29/10, 5/11, 
12/11, 19/11, 24/11,25/11 samt 26/11) 

Prisutdelning äger rum vid Lussefesten tisdagen den 8/12. 
Anmäl dig på anmälningslistan i klubblokalen, med e-post till tavling@ssmanhem.se, på klubbens hemsida www.ssmanhem.se 

eller per telefon till klubblokalen, 031 - 24 47 45. 
Observera att startavgiften måste vara betald innan första ronden startar! Nya medlemmar skall ha betalt sin medlemsavgift 

senast vid rondstart 1. Övriga deltagare skall ha betalt sin medlemsavgift före Lussefesten. 

Begravningen av Hugo Florin, Manhems näst 
äldste medlem, ägde rum i Harestads kyrka på 
landsbygden väster om Kungälv. Den vackra 
akten skedde efter Hugos anvisningar; kistan 
stod svept i Sveriges flagga med en värja 
ovanpå och till musiken hörde sång av 
Fädernas kyrka. Många finner kanske ett 
sådant ceremoniel otidsenligt i den tid av 
rotlöshet och brist på sammanhang vi lever i 
och där vår förre regeringschef kunde avfärda 
landets försvar som ”ett särintresse”. 

Jag hade förmånen att få skjuts till 
begravningen av Hugos yngste son och på 
vägen kunde han peka ut Hugos barndomshem 
och även hans hustru Lizzies barndomshem. 
Eftersom de fick fem barn som numera är i 
mogen ålder var begravningssällskapet ganska 
omfattande. 

Hugo hade schacket med sig från barndomen 
och var till professionen officer med placering 
i Luleå. Där råkade jag honom första gången 
när jag var deltagare vid schack-SM 1980 

därstädes som han ledde. Efter pensioneringen 
flyttade han åter till Västkusten och till 
Göteborg, där han gick in som medlem i vår 
klubb året 1985-86. När behov uppstod åtog 
han sig uppdraget som ordförande i Göteborgs 
schackförbund. Hugo ville gärna åstadkomma 
saker för schacket och med hans bakgrund från 
Luleå tedde det sig naturligt att ansöka om SM 
till Göteborg. Intresset i förbundsstyrelsen var 
ganska svalt, men idén hade lättare att rota sig 
i Manhems bördiga arrangörsmylla när han 
blev ordförande i Manhem ett par år senare. 
Detta Manhems SM ordnades 1990 i Valhalla 
sporthallar med ett deltagarantal som inte har 
överträffats sedan dess och arrangemanget fick 
mycket gott betyg i den enkät som sändes ut 
till deltagarna efteråt. 

Efter denna glansfulla ledarinsats tog Hugo 
steget ned från ordförandeposten i klubben 
1991, men han fanns ständigt till hands för 
hjälp när sådan behövdes. Det gällde 
mestadels markservice av typen transporter, 
inköp eller inkvartering. 

KM-gruppen 
10 deltagare enligt Bergers 
system. 
Startavgift: 350 kr. 
Priser: 2 500, 1 500, 1 000. 
Deltagare: Direktkvalificerade 
är: Hatim Al Hadarani, Harald 
Berggren Torell, Dariush 
Kenani och Martin Oxelqvist.  
  
Segraren erhåller titeln 
klubbmästare. 
 
Obs! Endast spelare som är 
direktkvalificerade till KM - 
och Kandidat kan anmäla sig 
till dessa.  Eventuella 
vakanser efter rating. De 
spelare som är kvalificerade 
till dessa grupper måste 
ovillkorligen vara anmälda 
senast måndagen den 21/9 kl. 
18.00 

 

Kandidatgruppen 
10 deltagare enligt Bergers 
system. 
Startavgift: 300 kr. 
Priser: 1 000, 600, 400. 
Deltagare: Direktkvalificerade är: 
Georg Lappas, Bertil Ekstrand, 
Vincent Andréasson, Sören 
Svensson, Jonas Bengtsson, 
Alexander Moberg, Christian 
Recktenwald, Kyrylo Yakymenko 
och Markus Freed. Segraren 
erhåller en plats i nästa års KM-
grupp. 
 

Onsdagsspel 
Om spelare i öppna gruppen och 
lilla gruppen har svårt att spela på 
tisdagar arrangerar vi spel på 
onsdagar under förutsättning att 
det blir minst 10 st i varje grupp. I 
så fall kommer uppflyttnings-
platserna till kandidatgrupp och 
öppen grupp att fördelas mellan de 
två grupperna enligt 

Klubbtävlingsutskottets beslut. 
Vid färre än tio blir det inget 
onsdagsspel. Spelare som 
önskar kan deltaga både på 
tisdag och onsdag. 
 

Öppna gruppen 
Obegränsat antal deltagare. 
9 ronder enligt Monrads 
system. 
Startavgift: 200 kr. 
Priser: Beroende på 
deltagarantal. Hälften av den 
totala prissumman delas ut i 
form av sakpriser och hälften i 
penningpriser. 
Deltagare: Alla spelare som 
har 1300 eller mer i rating äger 
rätt att spela i Öppna gruppen. 
De tre främsta erhåller platser 
i nästa års Kandidatgrupp. 

Lilla gruppen 
Obegränsat antal deltagare. 
9 ronder enligt Monrads 
system. 

Startavgift: 200 kr. 
Priser: Beroende på 
deltagarantal. Hela 
prissumman delas ut i form 
av sakpriser. 
Deltagare: Alla spelare som 
har under 1400 i rating äger 
rätt att spela i Lilla gruppen. 
De tre främsta erhåller rätt 
att spela i Öppna gruppen i 
nästa klubb- eller 
vårmästerskap 
 

Bondegruppen 
Spelare med starkt 
begränsad tävlings-
erfarenhet kan, i samråd 
med kursledaren för Ny i 
Schacket och den ung-
domsansvarige, beredas 
plats i denna grupp som inte 
är ratinggrundande. 
Startavgift: 170 kr 

 

Det finns människor av två typer: de som 
ser problemen och de som ser lösningarna. 
Hugo var av den senare sorten och därför 
en person man gärna vände sig till när det 
hade kört ihop sig. Vid ett sådant tillfälle 
ringde jag Hugo med bön om hjälp med 
något av de många bestyr som skötseln av 
en schackklubb rymmer: I bakgrunden 
anade man ett sorl. Jag minns inte exakt 
vad det gällde, troligen någon hämtning 
som jag själv inte mäktade med, men jag 
minns hur samtalet förlöpte; min 
ärendeframställan, Hugos tvekan och 
resonemang med sig själv om vad som var 
möjligt och kanske inte möjligt och så hans 
slutliga beslut att ställa upp följt av den 
närmast urskuldande förklaringen till sin 
inledande tvekan: ”Det är ju trots allt min 
födelsedag!” 

Vid sin bortgång var Hugo medlem i sitt 
trettionde år som manhemit. Han var också 
krokodil i klubbens stödförening. 

Mats Eriksson 

Hugo Florin † 1925-2015 



  

Äldre-Yngre-matchen 

Tisdagen den 19/5 spelades klubbens 
traditionella Äldre-Yngre-match. Matchen går 
till så att spelarna delas in i två lag efter ålder. 
Efter det får de högst rankade i respektive lag 
möta varandra, de näst högst rankade får mötas 
på bord två o.s.v. Man möts först i ett blixt-, 
sedan ett tjugominuters- och sist ett 
entimmesparti. Poängen som står på spel är 1, 2 
respektive 3 poäng där blixtpartiet är värt ett 
poäng, snabbschackspartiet två- och långpartiet 
3.  
Såväl blixt- som entimmesavdelningen slöt 
oavgjort och matchen kom att avgöras i 
tjugominutersdisciplinen, som vanns av Äldre 
med 31-  17. Därmed blev slutresultatet 79 – 65 
till Äldre. Individer som tog 6 av 6 poäng var 
Jonas Källén, Gabriel Svorono, Elliot Ekblad 
(yngrelaget) samt Markus Freed, Christian 
Recktenwald, Darab Eidapour, Claes Brauer och 
Roine Karlsson (äldrelaget). 

Flunsåsschacket 

En av de mer kända utomhusturneringarna är det 
av Götaverkens SK arrangerade Flunsåsschacket, 
som varje år går i Flunsåsparken på Hisingen. 
Formen på tävlingen är att man spelar schack i 
olika Bergergrupper indelade efter ranking; åtta i 
varje grupp. Ett antal manhemiter och en hel del 
övriga Göteborgare brukar vara med. I år vann 
Ingvar Andréasson från SK Kamraterna den 
högsta gruppen klart på 6 av 7 poäng. Nedan 
följer manhemiternas resultat: Resultat Grupp 1: 
3. Hashim Hattab 4 (av 7), 7. Kaj Andersson 2, 
8. Lars Bergström 2; Grupp 2: 6. Marcus Freed 3 
(av 7); Grupp 3: 8. Anders Svensson 1 (av 7); 
Grupp 4: Kjell Kalén 3 (av 7); Grupp 5: 3. 
Nuhad Hattab 3½ (av 6), Alexander Ström-
Engdahl 2, Aria Ben Saeid 1½, (39 delt.). 

Pliktaschacket 
I år var det premiär för en manhemarrangerad 
utomhustävling i form av Pliktaschacket. 

Tävlingen gick den 27 juni och upplägget var 
mycket liknande Flunsåsschackets. Man spelade 
i åttamannagrupper indelade efter ranking. 
Tävlingen flöt på bra, var uppskattad och 
kommer förmodligen tillbaka nästa år. Nedan 
ser du vilka som vann de olika grupperna. 
Resultat Grupp 1: 1. Harald Berggren Torell 7 
(av 7); Grupp 2: 1. Trym Berglund 6½ (av 7); 
Grupp 3: 1. Milton Joselovsky, IFK Hindås, 6 
(av 7); Grupp 4: 1. Valentin Åkerberg, 
Kålltorps SS, 5 (av 6), (31delt.). 

Påskturneringen 

Påskturneringen är en klassisk schacktävling i 
Norrköping som i år gick den 3-6 april. 
Spelformen är först fyra ronder snabbschack 
och därefter fyra långpartier; tävlingen är alltså 
en helgtävling. Då Påskturneringen under flera 
år varit välskött och dessutom på senare år blivit 
en del av den nya svenska Grandprix-serien är 
det ofta många spelare med. För årets upplaga 
infann sig dessutom inte mindre än 10 GM:s, 5 
IM:s och 16 FM:s. Manhemiternas resultat: 
Resultat Påskturneringen: 13. Philip Landgren 
6 (av 8), 66. Jessica Bengtsson 4½, 85. Louise 
Segerfelt 4, 99. Gabriel Svorono 4, 150. Sven 
Degerfeldt 3, 194. Svante Norlander 1½.  

Deltalift Open 

Deltalift är en tävling i Halmstad som gick 14-
16 maj. Tävlingen var den sista i den så kallade 
Svenska Grandprix-serien förra säsongen. Som 
andra tävlingar var det fyra ronder snabbschack 
följt av fyra långpartier som gällde. Resultat: 
60. Joel Åkesson 4½, 72. Jessica Bengtsson 4½, 
84. Patrik Abrahamsson 4, 91. Henrik Axelsson 
4, 106. Louise Segerfelt 4, 124. Sören Svensson 
3½, 130. Sven Degerfeldt 3½, 132 Isak Storme 
3½, 168. Håkan Warston.  

Cellavision Chess Cup och Lilla 
Cellavision Chess Cup 

Cellavision Chess Cup är en nystartad tävling 

arrangerad av Lunds ASK som gick den 7-9 
augusti. Tävlingen var den första i 2015-
2016 års Grandprix-serie och hade samma 
format som de andra tävlingarna i den 
serien. Cellavision hade likt andra tävlingar 
en klass för de under 1600 i ranking och 
denna vanns av manhemiten Andreas 
Samuelsson Ottgård. Grattis till honom! 
Resultat Cellavision: 98. Anders Pettersson 
4, 122. Jessica Bengtsson 3, 130. Louise 
Segerfelt 3; Resultat Lilla Cellavision: 1. 
Andreas Samuelsson Ottgård 6½ 

Politiken Cup  

En klassisk tävling som gick i Helsingör den 
25-27 juli. Manhemiternas resultat nedan: 
Resultat Politiken Cup: 43-81. Sven 
Degerfeldt 6½, 381-483 Svante Norlander 3. 
 
Sommarschacket 

Sommarschacket är en serie blixttävlingar 
som går varje måndag. Den sammanbinds 
av ligor där spelarna kan ta placeringpoäng. 
I totalligan kan man ta 15, 12 eller 10 till 1 
poäng per tävlingstillfälle och man gynnas 
kraftigt av att vara med kontinuerligt. I 
ratingligorna så kan man ta 7, 5, 4, 3, 2, 1 
poäng per tävlingstillfälle. När detta skrivs 
har samtliga 16 etapper avverkats och 
slutställningen blev så här: Totalligan: 1. 
Ingvar Andréasson, SK Kamraterna, 2. Jan-
Olof Forsberg, Örgryte SK, 3. Anders 
Sjölander, Götaverkens SK, 4. Stig 
Andersson, Götaverkens SK, 7. Hashim 
Hattab, SS Manhem, 9. Tommy Wickström, 
SS Manhem. Ratingliga I: 4. Hashim 
Hattab, SS Manhem. Ratingliga II: 1. 
Andreas Samuelsson Ottgård 67, 3. Jukka 
Welling 43, 5. Trym Berglund 2. Ratingliga 

III: 1. Johanna Nabbing 56, 3. Arvin Rasti 
33, 4. Aria Ben Saeid 31. 

Harald Berggren Torell 

Sommartävlingar 

En månghövdad åskådarskara njuter av musikalisk underhållning levererad av Hjalmar 

Ljungbergs trio under invigningen av Manhems schackvecka. Foto: Sören Svensson. 

Tommy Wickström chockade alla, men nog mest sig 

själv, genom att spela remi mot stormästaren Erik 

Blomqvist under Göteborg Open. Foto: Sören 

Svensson. 



  

Manhems SM-deltagande i Sunne samlade i år 
sju barn i gemensamt boende jämte några barn 
som bodde för sig. Vår lilla trupp visade sig 
naggande god och kunde skörda två SM-
tecken, bärgade i kadettklassen och i 
knatteklassen. Dessutom segrade våra 
ungdomar i knatteweekend och i klass IV, som 
numera är vad som står till buds för äldre 
ungdomar nedanför elitklass. 

Det gemensamma boendet i studentrumsstugor 
skedde i en skola i omedelbar anslutning till 
spellokalen. Där bodde vi bra. Som ledare 
medverkade undertecknad, Harald Berggren 
Torell och Said Rasti (kosthåll) samt, under 
delar av tävlingen, Mats Welin och Björn 
Andersson. Utöver spel i ungdomsklasserna 
var några av våra ungdomar med till spel i 
Klass IV med dubbelseger som följd. Klass IV: 

1. Tiam Safdari 5½ (av 7), 2. Arvid Hammar 5, 
14. Johanna Nabbing 2 (14 delt.); Miniorer: 3. 
Gustav Törngren* 6½, 30. Oscar Nabbing 3 
(31 delt.). 

Gabriel Svorono sjua i Junior-SM 

För några år sedan tog SSF:s styrelse bort den 
plats i SM-gruppen som gick till 
juniormästaren och som var det främsta 
lockbetet för att ställa upp i Junior-SM. Detta 
var i mina ögon ett dåligt beslut som också 
visar sig i ökade svårigheter att samla ett 
representativt startfält för juniorerna. Detta kan 
dock också vara en källa till glädje, då det 
inneburit att vår Gabriel Svorono fått en solid 
plats i kampen om JSM. I årets tävling var 
Gabriel rankad femma i startfältet och slutade 
sjua efter en ungefärlig normalinsats. 

Det florerar uppgifter om att nästa års SM 
innebär en återgång till juniormästarens plats i 
SM-gruppen. Det innebär troligen att Gabriel 
och eventuella andra aspiranter kan behöva 
lägga på ytterligare ett träningskol för att 
försvara en plats i kampen om JSM. JSM-

gruppen: 7. Gabriel Svorono 4 (av 9; 10 delt.). 

Isak Storme svensk kadettmästare 

Kadettklassen samlade 33 spelare, varibland Isak 
Storme var rankad elva. Trots den blygsamma 
rankningen visade Isak redan i fjol att han kunde 
vara att räkna med då han slutade trea i 
miniorklassen i Borlänge. Vid årets tävling 
inledde han med fyra raka vinster innan han i den 
femte ronden gick på pumpen mot västeråsaren 
Alfons Emmoth, som sedermera skulle sluta tvåa 
i tävlingen. Emmoth spelade dock för många 
remier – fem stycken – och när dem femte av 
dessa trillade in i slutronden var det nog för att 
Isak skulle rycka förbi ensam. 

Inte så få juniorer är benägna att fly kampen in i 
säkra remier, men det gäller inte Isak. Han är inte 
rädd för att spela på vinst och till de goda 
personliga egenskaperna hör också att han gillar 
att träna schack. Den träningsvillige Isak inledde 
sin schackspelarbana i Lundby SS men valde att 
förstärka vår klubb inför förra höststarten och har 
passat in fint i vår gemenskap.  

Kadetter: 1. Isak Storme 7 (av 9), 27. Victor 
Ahlquist 4 (33 delt.). 

Arvin Rasti svensk knattemästare, Gustav 
Lindholm tvåa och segrare i Knatte-
weekend 

Sedan ett antal år utgör knatteklassen SM:s 
yngsta och samlar ungdomar det året de som 
mest fyller 10 år. I den klassen ställde denna gång 
två av Manhems vassaste upp till spel: Arvin 
Rasti och Gustav Lindholm. Tävlingen spelades 
över tolv ronder med 45 minuter per spelare och 
parti och därjämte tidstillägg om 10 sekunder per 
drag och varade hela SM-veckan med två partier 
per dag och ett enstaka parti första och sista 
dagen. 

Arvin och Gustav vann de båda första ronderna 
och ställdes därefter mot varandra i den tredje. 
Sedan Arvin vunnit detta kom det litet grus i 
Gustavs maskineri och på de påföljande ronderna 
blev skörden blott två remier och en förlust för 
honom. Arvin gick som tåget och släppte bara två 
partier till förlust och ett till remi före målsnöret. 
Därmed kan han titulera sig svensk knattemästare 
med en segermarginal om en poäng – före 

Gustav, som efter sin schackningsperiod i 
mitten av turneringen återhämtade sig 
storartat och plockade placering efter 
placering… En galant dubbelseger för gamla 
fina Manhem! 

Knattar: 1. Arvin Rasti 9½ (av 12), 2. Gustav 
Lindholm 8½, 10. Alexander Törngren* 7, 
20. Marcus Lindholm 6 (25 delt.). 

Arvin Rasti hör liksom Gustav Lindholm till 
klubbens duktiga 05:or som ofta har 
omnämnts i tävlingsreferat på hemsida och i 
Nafs. Han började i klubben 2012 på våren 
innan han skulle börja första klass. När han 
gjorde det blev det på Oscar Fredrik, en skola 
som verkligen har kommit att utgöra en 
plantskola för ungdomar i Manhem. Arvin är 
bra på att komma håg saker han har lärt sig, 
en egenskap som med all säkerhet kommer 
att vara nyttig på hans fortsatta väg framåt. 

Gustav började spela i Manhem före 
juluppehållet i första klass (2012) och har 
alltså spelat schack i tre kvarts år mindre än 
Arvin. Det skall absolut inte förtigas att SM-
veckan för Gustavs del inleddes med spel i 
den s.k. ”knatte-weekend”, en 
tvådagarstävling helgen före starten av de 
egentliga SM-tävlingarna. Där spelade man 
elva ronder med tiominuterspartier och 
tidstillägg om tio sekunder. Över denna 
distans gick Gustav obesegrad genom helgen 
och vann på samma poäng som tvåan. 
Charmant! 

Knatte-weekend: 1. Gustav Lindholm 9 (av 
11), 9. Alexander Törngren* 6, 14. Marcus 
Lindholm 6, 17. Alexander Ström-Engdahl 
5½, 23. Madelene Törngren* 5 (34 delt.). * = 
huvudregistrerad för Örgryte SK. 

Både i knatte-weekend och Knatte-SM 
tillämpades poängberäkningen 3-2-1 för 
vinst, remi och förlust. I 
resultatredovisningen ovan har detta 
omräknats till det traditionella 1-½-0 för 
tydlighet för läsaren. 

Mats Eriksson 

Isak Storme, näst längst till höger, vid prisutdelningen för Kadett-

SM. Foto: Björn Andersson. 

Våra ungdomar på SM-äventyr i Sunne 

Isak Storme och Arvin Rasti segrade i Kadett-SM respektive Knatte-SM! 

Gustav Lindholm och Arvin Rasti i det fria, stolt uppvisande sina 

priser för Knatte-SM! Foto: Björn Andersson. 



 
  

Ett axplock av Sören Svenssons fina bilder från  

Manhems schackvecka! 

 

 



 
 

Vässa formen inför KM! 

SS Manhem 
inbjuder till 

EBBE CUP XXXII 
Bjuder bot för den spelsugne! 

Vem? Tävlingen är öppen för alla schackspelare från när och fjärran. 
 

När? Fredagen   4 september 18.00 Anmälan/avprickning 
   18.30 - 23.30 Rond 1* 
 Lördagen   5 september 10.00 - 15.00 Rond 2 
  16.00 - 21.00 Rond 3 
 Söndagen  6 september 10.00 - 15.00 Rond 4 
  16.00 - 21.00 Rond 5 
  21.15 ca Prisutdelning! 

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

Var? Göteborgs Schackcentrum, Vegagatan 20. 

Hur? 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. 
Tävlingen kommer att vara Elo-registrerad. 

 

 
Välkommen! 

 


