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Sammanfattning  
Manhem samlade 445 medlemmar (-85), varav 148 seniorer över 25 år (-14),      
19 ungdomar mellan 19 och 25 år (+2), 141 juniorer upp till 18 år (-6) samt 
137 Schack4an-ungdomar (-67). 
 
Manhem har även detta verksamhetsår fungerat som en av landets mest aktiva 
schackklubbar på alla nivåer. Det är med stor ansträngning från många personer 
som alla gillar schack det kan bli så. När nu tiden är kommen för att summera 
det verksamhetsår som varit hoppas jag att det framgår hur 2018/19 varit ett år 
som trots sina utmaningar varit ett framgångsrikt sådant för klubben. Styrelsen 
ger sina egna redogörelser nedan. Ganska rejäl ytterligare läsning kring 
verksamheten kan också hittas på www.ssmanhem.se och i klubbtidningen 
Nafset. 
 
Själv nöjer jag mig med att lyfta fram några starka prestationer under året. Isak 
Storme blev svensk juniormästare efter starkt spel i 2019:års SM. Det är en 
mycket stor framgång. Manhem har fostrat svenska juniormästare förr (faktiskt 
en hel del – det finns en diskussion om detta på klubbens facebooksida) men 
Isak är den första på 2000-talet. Jessica Bengtsson, i klubben sedan barnsben, 
representerade Sverige under schackolympiaden i Batumi och tog där en WFM-
titel. Jag vill också fästa uppmärksamhet på Mats Erikssons utnämnande till 
hedersledamot i Sveriges schackförbund och Claes Nilshedens Riltonmedalj i 
brons. Det är båda mycket fina utmärkelser. 
 
Harald Berggren Torell 
Ordförande 
 
 

1. Styrelse  
 
Styrelsen har under året bestått av (i bokstavsordning) Vincent Andréasson 
(suppleant), Jonas Bengtsson, Harald Berggren Torell, Oskar Engdahl, Mats 
Eriksson, Claes Fransson, Jamal Ghaderi (suppleant), Roy Johansson, Jan 
Möller och Claes R. Nilsheden. 
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Ansvarsområden besattes vid det konstituerande styrelsemötet i september enligt 
följande:  
 

 
Ordförande  Harald Berggren Torell 
Vice ordförande  Claes R. Nilsheden 
Sekreterare  Oskar Engdahl 
Vice sekreterare  Roy Johansson 
Lokal- och materialansvarig Vincent Andreasson 
Skattmästare  Jonas Bengtsson 
Vice skattmästare  Jan Möller 
Bokföringsansvarig  Jan Möller 
Informationsansvarig Claes Fransson 
PR- och rekryteringsansvarig Roy Johansson  
Ungdomsansvarig  Claes R. Nilsheden 
Klubbtävlingsansvarig Harald Berggren Torell 
Biträdande klubbtävlingsansvarig Claes R. Nilsheden 
Lagtävlingsansvarig  Claes R. Nilsheden 
Elitansvarig  Styrelsen i sin helhet 
Finansieringsansvarig Styrelsen i sin helhet 
Schackveckoansvarig (i styrelsen) Styrelsen i sin helhet 
Grand Prix-ansvarig Harald Berggren Torell 
Kaféserveringsansvarig Jamal Ghaderi 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt vid 12 protokollförda 
tillfällen.  

 
2. Valberedning  
 
Valberedningen har under året bestått av Håkan Warston, Oleg Shchetinin och 
Said Outgajjouft.  
 
 

3. Revisorer  
 
Revisorer för verksamhetsåret har varit Sören Svensson och Richard Nilsson. 
Revisorssuppleant för verksamhetsåret har varit Jonas Ahlqvist. 
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4. Externa uppdrag  
 
Jonas Bengtsson ....................... revisorssuppleant GSF 
Claes Brauer ............................. materialansvarig styrelsen GSF 
Claes R. Nilsheden ................... tävlingsansvarig styrelsen GSF 
Anders Pettersson ..................... ledamot SSF:s elitkommitté 
Claes Brauer ............................. ledamot i SSF:s veterankommitté 
Niklas Sidmar ........................... anställd SSF:s kansli 
.................................................. kassör styrelsen GSF 
Anders Wengholm ................... revisor GSF 
 
 

5. Utmärkelser  
 
Mats Eriksson har utsetts till hedersledamot i Sveriges Schackförbund. 
 
Claes R. Nilsheden har tilldelats Riltonmedaljen i brons av Sveriges 
Schackförbund. 

 
6. Information  
 
Manhems webbplats (www.ssmanhem.se) har administrerats av Jonas 
Bengtsson, Claes Fransson och Harald Berggren Torell. Nyhetsinlägg har där 
författats av Claes Nilsheden, Harald Berggren Torell, Oskar Engdahl, Jonas 
Bengtsson och Claes Fransson. Separata webbplatser för tävlingarna 
Kvibergspelen (www.kvibergspelen.se) och Schackveckan 
(www.schackveckan.se) har därtill administrerats av Jonas Bengtsson, Harald 
Berggren Torell och Claes Fransson. Nyhetsinlägg har där författas av Harald 
Berggren Torell, Oskar Engdahl, Andreas Granath och Sören Svensson. 
 
Nyhetsbladet Nafset har utkommit med tre nummer, i digitalt PDF-format på 
webbplatsen, och för några av numren, även via e-post. Mats Eriksson, Harald 
Berggren Torell och Sören Svensson har skrivit längre artiklar till Nafset det  
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gångna verksamhetsåret. Med övrigt innehåll har Roy Johansson, Oskar Engdahl 
och Claes Nilsheden bidragit. Claes Fransson har svarat för redigering och 
sammanställning. 
 
Oskar Engdahl, Claes Nilsheden, Mats Eriksson, och Jan Möller har därutöver 
skickat medlemsinformation via e-post till Manhems medlemmar. 
 
Claes Fransson 
Informationsansvarig 
 
 

7. Lokal  
 
Schacksällskapet Manhems lokaler på Vegagatan 20 har även i år tjänat som 
plats för allehanda former av schackliga aktiviteter. Styrelsesuppleant Vincent 
Andréasson valdes som lokal- och materialansvarig på det konstituerande 
styrelsemötet. Specifikt städningen av lokalen var dock en fråga som det 
bestämdes att styrelsen fortsatt hanterade gemensamt. Förutom de ideella 
insatser som gjorts och det som kommit av att klubben numer har en 
robotdammsugare har Ylva Sixt anställts på begränsad tidsperiod och antal 
timmar för att hjälpa med städningen. 
 
Diverse defekter med lokalen har påtalats till hyresvärden; fast med varierande 
grader av respons. En läcka i taket, lokaliserad i lokaldelen närmast dörren, 
skapade betydande problem med vattenmängder på golvet vid upprepade 
tillfällen. Klart senare än begärt påbörjades seriösa insatser för att fixa läcka, 
golv och pelare. Förhoppningsvis hinner efterarbeten med golv och pelare bli 
klara i rimlig tid. 
 
Harald Berggren Torell 
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8. Kansli  
 
Ett nytt avtal med Telia rörande bredband har tecknats. Avtalet är obundet och 
den nya styrelsen kommer se över alternativ avseende bredband. Orsak till det 
hela är att bredband via kopparnätet slutade erbjudas efter april 2019. 
 
Harald Berggren Torell 
 
 

9. Skattmästeri  
 
Hur ska en ideell förening finansieras på längre sikt?  
 
Det är kanske den viktigaste frågan för en styrelse att ta ställning till. 
Målsättningen, ”schackglädje för alla”, att ge alla möjlighet att delta i vår 
verksamhet gör att vi har en önskan om att hålla medlemsavgifterna nere. Det är 
dock bara möjligt så länge det finns möjlighet till finansiering via främst olika 
former av bidrag, både från kommun och förbund. Dessa bidrag är i princip 
alltid helt och hållet baserade på föreningens ungdomsverksamhet. Som så 
många andra föreningar i dagens samhälle är det svårt att få fler krafter att hjälpa 
till i verksamheten. Men om Manhems finansieringsmodell ska fungera över tid 
bör nästa styrelse fortsätta fokusera på att få in flera ledare och tränare i vår 
verksamhet. 
 
Inom det område som vi inom föreningen benämner finansiering, har vi under 
åren haft ett par pålitliga inkomstkällor i form av vår medverkan i 
Bingoalliansen och med vår årliga bokauktion. Båda dessa har under året givit 
något sämre utdelning än föregående år.   
 
Av tradition brukar vi försöka att få bli arrangör till någon av de större 
ungdomstävlingarna som arrangeras i SSF:s regi. I år anordnades finalen av 
Kadettallsvenskan inom ramen för vår schackvecka i Mölnlycke.  
 
Vi ser fortsatta imponerande siffror när det gäller klassbesöken. Som vanligt har 
dessa skett i regi av Rutger Almqvist och även i år besöktes över etthundra 
fjärdeklasser som fick information om schack, Manhem och Schackfyran! 
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Tredje upplagan av GP-tävlingen Kvibergspelen gick av stapeln under våren. 
Även i år gav tävlingen ett överskott till klubbkassan. Därmed tycks det finnas 
fortsatt fog för styrelsens förhoppning om att tävlingen även på längre sikt ska 
kunna bidra med ett överskott till klubbkassan.  
 
Under sensommaren fick vi uppleva en fullspäckad Manhems Schackvecka med 
GM-och IM-turnering, två Elo-grupper, schackskola, Stormästarsimultan och 
med Kadettallsvenskans final samt Göteborg Open som avslutning. Efter några 
år med vikande deltagande var det riktigt glädjande med det stora (-och starka!) 
startfältet i Göteborg Open. Tyvärr är det i praktiken omöjligt att göra någon 
vinst på schackveckan och den bör istället värderas efter andra lite mjukare 
värden. Vi riktar här ett tack till våra samarbetspartners Härryda kommun, 
Nordstan och Pelaro Billeasing, samt till Schackakademin, Sveriges- och 
Göteborgs schackförbund för deras arrangörsbidrag.  
 
Jan Möller & Jonas Bengtsson 
Bokföringsansvarig & Skattmästare 
 
 

10. Finansiering  
 
Sponsorer och andra arrangörsbidrag  
 
Klubbens sponsringsintäkter är kopplade till Schackveckan och vi riktar här ett 
varmt tack till våra samarbetspartners Härryda kommun, Nordstan och Pelaro 
Billeasing som gör evenemanget möjligt. Till Schackveckan lämnades även 
arrangörsbidrag från såväl Sveriges- som Göteborgs Schackförbund samt från 
Schackakademien.  
 
Försäljning  
 
Vi tillhandahåller olika varor med förhoppningen att vara till nytta för såväl 
medlemmarna själva som för klubbkassan. Tyvärr ser vi dock en fortsatt 
nedåtgående trend för våra försäljningsprodukter. Enjoyguiden, vars affärsidé är 
ett flertal så kallade ”två för en”-erbjudanden samt rabatter i olika affärer, visar 
tyvärr fortsatt fallande siffror och i år stannade försäljningen på 46 sålda guider 
(52 förra året). Sverigelotten från Folkspel har visat sig vara en svårsåld produkt 
och med mycket möda såldes de beställda lotterna slut även detta år. 
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Naturligt inom ramen för vår verksamhet finns även försäljning av 
schackrelaterade varor såsom; 

• Schackpjäser av svensk tävlingsmodell  
• Tillhörande masonitbräden. 
• Klubbens pikétröja med klubbemblemet på bröstet samt t-shirt prydd med 

krokodil.  
• Manhempennor. 

 
Idrottens Bingo  
 
Intäkterna från bingoverksamheten fortsätter att vara en av våra största 
nettointäkter.  
 
Manhems krokodiler 
 
Klubbens stödförening har genom åren genererat betydande belopp till Manhem 
och dess medlemmar (storkrokodil avgift 600kr, alternativt krokodil avgift 
250kr) som, förutom medlemsavgiften, bidrar till klubbens ekonomi får 
styrelsens varma tack! 
 
Bokauktionen 
 
Under våren anordnades klubbens 52:a schackboksauktion. Sedan några år är 
auktionen internetbaserad och intresserade kan på ett enkelt och överskådligt se 
objekten på hemsidan, lägga sitt bud och sedan följa eventuell budgivning.  
 
Jan Möller & Jonas Bengtsson 
Bokföringsansvarig & Skattmästare 
 
 

11. Ungdom  
 
Under det gångna året har Claes R. Nilsheden varit ungdomsansvarig. 
Verksamma tränare har varit Oleg Shchetinin, Amanj Aref, Harald Berggren 
Torell, Mats Eriksson, Carl-Gustaf Jarebo, Jan Möller samt Claes R. Nilsheden. 
Dessa har skött träningen i en stor omfattning med tolv välfyllda tränings-
grupper i klubblokalen. Därutöver har Claes R. Nilsheden, utöver sitt 
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förtjänstfulla arbete med klubbens lågstadiebarn i ovan nämnda grupper, bedrivit 
eftermiddagsverksamhet i två grupper i västra Göteborg i kommunens regi och i 
Fjällskolan. Ungdomsutskottet har bestått av Rutger Almquist, Harald Berggren 
Torell, Rickard Dave, Mats Eriksson Carl-Gustaf Jarebo och som 
sammankallande Claes R. Nilsheden. 
 
Vår internationella turnering (upp till 15 år) Manhem Open spelades under 
sommaren för trettionionde gången. Detta skedde liksom i fjol vid den nya 
tidpunkten vid sommarlovets inledning, som nog kommer att bli en fast punkt i 
kalendern för tävlingen. Tävlingen lockade 10 deltagare med Gustav Lindholm 
SS Manhem som vinnare med Sandro Lacko på tredje plats. 
 
Skol-SM spelades detta år i Lidköping. Manhem hade som vanligt en trupp på 
plats som svarade för flera goda resultat: Arvin Rasti och Gustav Lindholm 
placerade sig på andra respektive femte plats i klass D (födda 2005). Alexander 
Ström-Engdahl blev fyra i klass E (födda 2006). Theo Storme blev tia i klass G 
(födda 2008). Filip Rasti blev fyra i klass H (födda 2009).  
 
Flick-SM spelades i Helsingborg med flera manhemiter på startlinjen. Lana 
Ghaderi kom tvåa i klass D, flickor 10 år och yngre. 
 
Två skolmästerskap anordnades vid kommunala skolor i Linnéstaden (Fjäll och 
Oscar Fredrik). 
 
Inför Schack4an genomförde Manhem totalt 109 klassbesök i Göteborg genom 
Rutger Almquists extraordinära arbete. Fokus för klubbens besök låg på stadens 
centrala och västra delar samt på Hisingen och Kungälv. En följd av detta var att 
Göteborg samlade hela 502 barn till distriktstävlingen och ytterligare en var att 
Manhem fick 204 nya medlemmar på kuppen, låt vara kortvariga i de allra flesta 
fall. Klubben genomförde delfinaler i Kungälv, Grimbo, Önnered och två kval 
tillsammans med Majornas SS på Vegagatan. 
 
Schackfyranmästaren samlade 33 deltagare och arrangerades tillsammans med 
Majornas SS. 
 
Skollags-DM bjöd på obetydliga framgångar för Manhem. Oscar Fredriksskolan 
och Fjällskolan kunde ändå nå sverigefinalen med två lag i lågstadieklassen  
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Vid sommarens SM i Eskilstuna vann Isak Storme JSM-gruppen och Arvin 
Rasti kom sjua. I kadettklassen blev Gustav Lindholm fyra. Alexander Ström-
Engdahl slutade tvåa i miniorklassen. 
 
Vårt lag i Juniorallsvenskan vann division II och får därmed spela i högsta 
divisionen nästa år. I Kadettallsvenskan nådde vi än en gång finalen och vårt 
utvecklingsbara lag slutade där på en femte plats. 
 
Äldre Junior-KM (upp till 18 år) vann åter igen Gustav Lindholm, Yngre Junior-
KM (upp till 13 år) av Noan Ghaderi och Knatte-KM (upp till 10 år) av Aryan 
Patil. Flick-KM vanns av Juni Drakengren (junior) och Ingrid Parai (knatte). 
Vid den traditionella resan till Schackåttan i Bara kunde vi belägga tredje plats. 

 
Claes R. Nilsheden 
Ungdomsansvarig  
 
 

12. PR och rekrytering  
 
Nordstadsdagarna 
 
Nordstadsdagarna utgör sedan lång tid tillbaka en viktig del i marknadsföringen 
av Manhems verksamhet. Klubben genomför då många olika uppvisnings- och 
deltagaraktiviteter. Evenemanget sker till en låg kostnad och ger varje år nya 
klubbmedlemmar. I år genomfördes Nordstadsdagarna den 4-6 januari. På 
programmet stod traditionellt ett mästarmöte mellan två av klubbens elitspelare, 
en veteranturnering, en blixtturnering, en knattecup, en simultanuppvisning och 
tävlingen Nordstadsraketen som riktar sig barn i låg- och mellanstadieålder. 
Härutöver svarade klubbens funktionärer på olika frågor från allmänheten om 
Manhem. Vidare fanns möjlighet för allmänheten att spela fria partier.   
 
Ny i Schacket 
 
Introduktionskursen Ny i Schacket är en betydelsefull rekryteringskälla av nya 
medlemmar. Kursen riktar sig till ”vuxna hemmaspelare” och ordnas i 
inledningen av varje höst och vår. I kursavgiften ingår förutom själva kursen 
deltagande i nästföljande vårmästerskap eller klubbmästerskap och medlemskap 
i klubben under ett år. Höstkursen leddes som så många gånger tidigare av Mats 
Eriksson. Vid vårkursen gjorde Roy Johansson debut som kursledare. Kurserna  
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samlade totalt ett 20-tal deltagare. Flera av deltagarna fortsatte efter kurserna in i 
den ordinarie klubbverksamheten.      

 
Övrig utåtriktad verksamhet 

 
Manhem deltog i år i evenemanget ”Näringslivet möter Förorten” som 
arrangerades i Nordstan den 3 maj. Huvuddelen av evenemanget utgjordes av en 
parschacksturnering. De deltagande paren utgjordes av en person med ledande 
befattning inom näringslivet eller den offentliga sektorn samt av en ungdom från 
Göteborgs förorter. Tanken var att deltagarna skulle få ett tillfälle att mötas och 
lära känna varandra på lika villkor med schack som hjälpmedel. Vann 
turneringen gjorde ett lag som bestod av kommunalrådet David Lega och 
Manhems junior Theo Storme.  

 
Vid sidan av de många olika schacktävlingar som Manhem anordnar har 
klubben även ambitionen att ge medlemmarna tillfälle att ta del av schack på 
annat sätt än genom eget spel. Ett nytt initiativ i det syftet var livesändningar 
från VM-matchen mellan Magnus Carlsen och Fabiano Caruana. Matchen 
spelades den 9-28 november i London. Harald Berggren Torell ordnade med de 
praktiska frågorna kring arrangemanget. I mån av intresse från medlemmarna 
kan live-sändningar från särskilt stora schacktävlingar komma att genomföras 
även i framtiden.        
 
Roy Johansson 
PR- och rekryteringsansvarig  
 
 

13. Klubbtävling  
 
Klubbtävlingsutskottet har under året bestått av Harald Berggren 
(sammankallande) och Claes R. Nilsheden. En vakant plats har inte lyckas fyllas 
under året. 
 
Klubbmästerskapet 2018 lockade 71 deltagare och vanns av undertecknad. 
Övriga gruppvinnare var Rickard Dave (Kandidat), Karl Andersson (öppna 
tisdag), Arvin Rasti (öppna onsdag), Rebecka Osbakk (lilla tisdag) och Joel 
Storme (lilla onsdag). 
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Klubbmästerskap i snabbschack, blixt och klassisk blixt har hållits. 
Klubbmästare blev: 
 
Snabbschack: Anton Troedsson (7 av 8). 
Klassisk Blixt: Anton Troedsson (9½ av 10). 
Blixt 3+2: Arvin Rasti (8 av 10). 
 
Ebbe Cup 38 & 39 har spelats med 15 respektive 16 deltagare. 
 
De två största tävlingarna för verksamhetsåret, Kvibergspelen (vår) och 
Schackveckan med Göteborg Open, behandlas i separata avsnitt. 
 
Harald Berggren Torell  
Klubbtävlingsansvarig  
 
 

14. Lagtävling  
 
Lagtävlingsansvarig under året har varit Claes R. Nilsheden. 
 
I Göteborgs schackförbunds Lag-DM 2019 deltog Manhem med 6 lag (av 15 
totalt). Manhem 1 vann och tvåa kom överraskningslaget Manhem 3. Resultat: 
 

Manhem 1 (1:a, 10 av 10 matchpoäng) 
Manhem 3 (2:a, 7 av 10 matchpoäng) 
Manhem 2 (5:a, 6 av 10 matchpoäng) 
Manhem 4 (8:a, 5 av 10 matchpoäng) 
Manhem 6 (14:de, 4 av 10 matchpoäng) 
Manhem 5 (15:de, 2 av 10 matchpoäng) 
 
SS Manhem ställde upp med sju lag i allsvenskan (åttamannalag) med tuffa 
resultatet i form av totalt en uppflyttning och tre nedflyttningar. Extra illa var att 
förstalaget åkte ur Superettan efter en mycket dålig säsong. I Göteborgs 
distriktsserie (femmannalag) ställde Manhem upp med sex lag. 
 
I Svenska Cupen 2018 hamnade Manhem på en sjundeplats (sexton lag). År 
2019 kommer det inte spelas en svenska cupen i schack. Linköpings SS, som 
arrangerat sedan 2012, skall dock ha stort tack för arrangemangen som varit. 
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Manhem har tagit tre fjärdeplatser och en andraplats under åren 2012-2018 men 
får nu ställa siktet på andra tävlingar. 
 
Harald Berggren Torell  
 
 

15. Kvibergspelen 2019  
 
Kvibergspelen spelades den 10-12 maj 2019 på Prioritet Serneke Arena i 
Kviberg. Det är årets i särklass största tävling och även om deltagarantalet 
minskade något jämfört med förra gången var det ändå tillräckligt stort för att 
betecknas som en större höjdpunkt på året för många schackspelare. Trots 
deltagartappet gjordes en betydande vinst på arrangemanget och inga större 
problem uppkom på plats – ett lyckat arrangemang. 
 
I den arrangörsgrupp som stod för förarbetet ingick undertecknad, Mats 
Eriksson, Claes Fransson, Jan Möller, Oleg Shchetinin, Sören Svensson och 
Håkan Warston. Denna grupp träffades flertalet gånger innan tävling och 
samtliga gjorde även betydande insatser på plats. Fokus för årets tävling var att 
fortsätta att förbättra arrangemanget och att skapa stor uppmärksamhet i schack-
Sverige. 
 
För framtiden hoppas vi att deltagartrenden i GP-tävlingarna, nationellt och för 
Kvibergspelen, vänder uppåt och att nästa Kvibergspelen blir lyckat i alla 
avseenden. Efter beslut i samråd med Sveriges schackförbund kommer 
Kvibergspelen under GP säsongen 2019/20 ha en annan plats i kalendern 
(september istället för maj). Det innebär att Kvibergspelen går två gånger 2019 
och förberedelserna för nästa arrangemang (27-29/9, 2019) är redan igång. 
 
Harald Berggren Torell 
Grand Prix-ansvarig 
 
  

16. Manhems schackvecka 2019  
 
Årets upplaga av Manhems Schackvecka spelades i Mölnlycke Kulturhus       
den 8-18 augusti. Arrangemanget måste betraktas som en stor framgång för 
Göteborgsschacket och SS Manhem i synnerhet. På Sveriges Schackförbunds 
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hemsida gick att läsa ”Göteborg Open innebar slutpunkten för Manhems 
Schackvecka som blev en stor framgång för SS Manhem och Göteborgs 
Schackförbund. Under den dryga veckan samlades ett stort antal deltagare och 
det skapades ett intresse i hela schacksverige. Det kändes verkligen att det var 
ett schackparty i Göteborg.” Lars Grahn fyllde i sin blogg ”Inte bara schack” på 
med ”… arrangörerna är att gratulera till en av höjdpunkterna i svenskt schack. 
Då tänker jag inte minst på ett fullproppat program under hela veckan. Bravo!” 
 
GM-turneringen gav hela tre titelinteckningar och FM Jung Min Seo, som vann 
turneringen, fick sitt definitiva genombrott i Sverigeeliten. Seo lyckades med det 
mycket ovanliga att ta både en IM-inteckning och en GM-inteckning i samma 
turnering. Seo mötte dock hårt motstånd om segern ända till slutronden där GM 
Erik Blomqvist till slut dock fick nöja sig med andra plats. Trea blev FM Ihor 
Vypkhaniuk från Ukraina, som tog sin andra IM-inteckning. Den första tog han i 
fjolårets Schackvecka då han vann IM-turneringen. IM-turneringen vanns i år av 
Vypkhaniuks landsman FM Konstantin Borsuk före IM Jens-Ove Fries Nielsen, 
Danmark, och trean FM Mikkel Manosri Jacobsen också han från Danmark. 
Noterbart är även att flerfaldiga sverigemästarna IM Axel Ornstein och IM Nils-
Gustaf Renman deltog och förgyllde tävlingarna. Glädjande ökade också 
intresset att delta för spelare från Göteborgsregionen med omnejd. Simultanen 
som denna gång spelades som klocksimultan med betänketiden 1 timme med de 
båda stormästarna Erik Blomqvist och Jonny Hector lockade 22 spelare. Gustav 
Lindholm lyckades besegra Blomqvist och Gustav var den ende som tog poäng 
av stormästarna. Elotävlingarna kunde spelas med två kompletta 8-manna 
grupper. Elo 1 vanns av Arvin Rasti före Jonas Bengtsson båda SS Manhem och 
Elo 2 av Sven Degerfeldt, SS Manhem före Jan Bohlin, Majorna SS. 
 
Göteborg Open och Lilla Göteborg Open ökade också sitt deltagarantal markant, 
nu med över 90 startande vilket förhoppningsvis är början på en positiv trend. 
Livesändningar på internet bidrog säkert till intresset och 18 bord direktsändes. 
Topptrion i stora tävlingen blev IM Michael Wiedenkeller, SK Rockaden, 
Stockholm, IM Petro Golubka, Ukraina och IM Quang Long Le, Vietnam. Lilla 
dito vanns av Hugo Lindgren, Kålltorps SS före Per-Olof Sandgren, SA Fenix 
Springaren och Jamal Ghaderi, SS Manhem. 
 
Kadettallsvenskans final, tillika Lag-SM för kadetter, spelades parallellt med 
Göteborg Open under schackveckans avslutande helg. Finalen direktsändes över 
18 bord, så inalles visades 36 partier på internet i nutid. Här vann Trojanska 
Hästen. På femte plats kom SS Manhems unga lag. I laget spelade Arvin Rasti,  
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Gustav Lindholm, Alexander Ström-Engdahl, Marcus Lindholm, Roshan 
Ghaderi, John Hjernestam och Joel Storme. 
 
Under veckan avslutades schackskolan som startade i juni och Tapio Tikkanen 
var ledare för en Elodomarkurs. 
 
Vi tackar våra sponsorer Härryda Kommun, Nordstan, Pelaro Billeasing, 
Sveriges Schackförbund, Göteborgs Schackförbund och Schackakademien för 
generösa bidrag som starkt bidrog till tävlingarnas genomförande. 
 
Sören Svensson 
Schackveckogeneral 
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