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Ledare
Covid-19 virusets framfart har varit tufft för schacket. Man kan bara hoppas att det blir bättre. Att
inte kunna spela schack fysiskt under lång tid är tufft. Det vi kan göra är att spela online precis
som Jonas skriver om nedan. Manhem har haft lag i de högsta divisionerna av både det svenska
online-lagblixtmästerskapet och online-lagmästerskapet i snabbschack en längre tid nu. Det är
starkt. Det är mer lagmästerskap än ett mästerskap mellan klubbar i och med att det finns få
spärrar mot att förstärka lagen med vem som helst. Det gör det dock bara mer anmärkningsvärt
att Manhem utan förstärkningar från utanför klubben lyckas så väl.
Något annat man kan göra är såklart att stödja klubben i dessa tuffa tider. Det kan man göra på
lite olika sätt. Det finns en stödförening – Manhems krokodiler. Man kan även köpa saker, Enjoyguide, ljusstakar eller annat som hittas under försäljning på ssmanhem.se är heta tips. Försäljningsfliken på hemsidan har nyss uppdaterats för övrigt. Det gäller även att hålla humöret
uppe. Ingen vet riktigt när det är helt säkert att påbörja normal verksamhet för klubben. Tills dess
ha det bra. Försök håll kontakten med klubbkamraterna och undvik virussjukdom om möjligt.
Harald Berggren T. - ordförande SS Manhem

Onlineschack
Lagtävlingar online
På grund av Corona-situationen har mycket av den traditionella verksamheten legat på is. Detta
har dock inte satt stopp för den schackverksamhet som sker online, en företeelse som nu är mer
aktuell än någonsin tidigare.
Sveriges schackförbund är med och anordnar två lag-tävlingar som sker veckovis: En blixttävling
på söndagar med start kl 18:15 och en snabbschackstävling på onsdagar med start kl 19:30. Tävlingarna sker på Lichess, och på klubbens lagsida går det att se när nästa tävling spelas, samt att
anmäla sig:
https://lichess.org/team/schacksallskapet-manhem
Många klubbar passar på att använda sig av utländska spelare, men inte Manhem. Vi använder
oss istället uteslutande av våra egna spelare. Detta till trots så har vi lyckats med bedriften att
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vara med i den högsta divisionen i båda tävlingarna, något som bara vi och Farsta SK lyckats
med.
Manhem har en kärna av spelare som är med och spelar i stort sett varje vecka. Dock så har vi
inte den bredd som vi borde vara kapabel att mönstra. I nuläget ligger vi någon enstaka plats
ovanför nedflyttningsstrecken. Om vi bara hade fått med fler spelare så borde vi kunna vara med
och kämpa om de högre platserna i serierna.
Alla spelare är välkomna oavsett spelstyrka. Lottningen fungerar på så vis att man möter spelare
med samma spelstyrka som en själv, så även en svagare spelare kan vara med och plocka poäng
för laget.
Om du inte har spelat för Manhem på Lichess tidigare, och är osäker på vilken tävling du ska välja, så prova att vara med några onsdagar. Betänketiden är 10 min + 2 sekunder per drag. Hjälp
Manhem och få samtidigt bra träning!

Online-träning
Många av Manhems spelare är mer aktiva än någonsin tidigare, trots att det råder en pandemi.
De håller sig aktiva genom att träna mycket och genom att spela online. Utöver de två lagtävlingar
som spelas varje vecka på Lichess så har Manhem också en träningsgrupp som träffas på måndagar kl 19:00 över Skype. Träningen leds av FM Björn Andersson. Genom teknikens mirakel kan
han leda träningen trots att han numera bor i Thailand!
Utöver Björn Andersson så är klassiska Manhem-spelare såsom IM Karl-Johan Moberg och FM
Joel Åkesson återkommande gäster. Även Manhems unga talang FM Isak Storme brukar vara
med.
En vanlig träningssession brukar inledas med att de olika spelarna går igenom partier som spelats
i snabb- och blixttävlingen. En annan populär aktivitet är att titta på studier, och då ofta studier av
kompositören Pervakov.
Ibland får vi också ta del av live-rapportering från tävlingar som Isak Storme spelar i. När han var
och spelade i Portugal och tog en IM-norm så var han med och visade några av sina partier för
träningsgruppen.
Tycker du detta låter intressant och vill vara med, så kontakta klubben på info@ssmanhem.se.
Jonas Bengtsson
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Ungdom
Manhem Open 2020
Under allhelgonahelgen spelades den från juni uppskjutna turneringen Manhem Open. Det var ett
jubileum som kunde varit mer välbesökt då turneringen arrangerades för fyrtionde gången. Det
var Mats Eriksson och Björn Andersson som startade det hela, se bild på hemsidan. Tidigare år
har vi haft spelare från grannländerna med, men på grund av Covid-19-restriktionerna så bjöd vi
inte in några.
För övrigt gick turneringen i pandemins tecken. Alla var tvungna att sprita händerna och använda
mask och skyddshandskar, se fotona på SS Manhems hemsida. Dessutom var turneringen maximerad till max 40 deltagare. Det kanske var lika bra att det inte kom fler då Folkhälso myndigheten gick ut med hårdare rekommendationer. Nu blev det ingen trängsel alls då vi enbart
använde 6 bord, vilket innebar att vi hade ett parti på vartannat bord. En annan nyhet var att tävlingen livesändes för första gången i turneringens historia.
I turneringen deltog fem debutanter som spelade sin första Elo-grundande turnering, nämligen
Alvin Granberg, Johannes Dahl, Garry Sai Rahul Konduro, Elliot Fagerberg (har endast varit med
i Manhem en månad) samt Filip Momot. Nästa Manhem Open väntas gå som vanligt i juni 2021.
Hoppas att vi har ett vaccin då så att vi kan spela som vanligt.
Resultattabell:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NAMN
Arvin Rasti
Gustav Lindholm
Arvid Fridman
Marcus Lindholm
Sol Andersson
Victor Lilliehöök
Maximus Hillerdahl
Alvin Granberg
Johannes Dahl
Garry Sai Rahul Konduru
Elliot Fagerberg
Filip Momot

KLUBB
Team Pelaro Alingsås SS
SS Manhem
Wasa SK
SS Manhem
Örgryte SK
Wasa SK
Kålltorps SS
Örgryte SK
SK Kamraterna
Örgryte SK
SS Manhem
Örgryte SK

POÄNG
7
6
5
4
4
4
3
3
3
2
1
0

Flickverksamhet
Lana ny klubbmästare för flickor
Den 13 september spelades Flick-KM för tredje gången. Trots pandemin så blev det deltagarrekord med 13 deltagande flickor. I mellanstadieklassen vann Lana Ghaderi på 18 poäng före vår
knatteklubbmästare Arushi Dutta. Vi använde det av SSF rekommenderade 3-2-1-systemet med
vinst 3 poäng, remi (oavgjort) 2 poäng, förlust 1 poäng och ej spelad(wo) 0 poäng. Betänketiden
var 15 minuter per spelare och parti.
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Resultat Flick-KM:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Lana Ghaderi
Camilla Wennerholm
Arushi Dutta
Natalie Dzobolova
Jody Abdulatif
Amalia Galinkina
Tejaashri Anuishuya Prakash
Loa Hjertarsdottir
Io Bejnö
Mira Najev
Ruweida Ahmed
Koushiya Saravana Pandeeswaran
Ana Najev

SS Manhem
SS Manhem
SS Manhem
SS Manhem
SS Manhem
SS Manhem
SS Manhem
SS Manhem
SS Manhem
SS Manhem
SS Manhem
SS Manhem
SS Manhem

18
16
14
13
12
12
12
12
12
11
11
10
9

Jag gjorde i somras en sammanställning på antalet pojk och flickjuniorer. Det visade sig att vi år
2000 hade 12 flickor av 102 totalt. 31 augusti hade vi 38 av 119, vilket gjort att andelen flickor har
ökat rejält. Ser man vidare på andelen flickor som slutar mot pojkar dito, så faller det inom samma
procentsats. Vi får hoppas att denna trend håller i sig. I höst har vi i GSF:s regi 3 timmar flick träning första söndagen i varje månad. Vi har även haft två flickläger i närheten av Ucklum i
Bohuslän där pojkar har varit portade.

Stora junior-KM
I likhet med tidigare år spelades Stora junior-KM under tre helger i augusti och september. För
första gången på länge avgjordes klubbmästerskapet utan särspel då William Olsson gick obesegrad. Hårdare var det då om andraplatsen där det till slut blev Gustav Lindholm som drog det
längsta strået. Även den här gången fanns det tillgång till sprit, handskar och munskydd för den
som ville, då det ej var så trångt och de senaste rekommendationerna ej trätt ikraft.
1
2
3
4
5
6
7

William Olsson
Gustav Lindholm
Roshan Ghaderi
Joel Storme
Marcus Lindholm
Emil Ström
Noan Ghaderi

6
4½
4
3½
2
1
0

Yngre junior-KM
Då det var tänkt att Skol-SM skulle gå i Eskilstuna, men det blev inställt på grund av Covid-19, beslutades att vi skulle köra vårt Yngre junior-KM istället. Som vanligt var det en timma per spelare
och parti med protokollsplikt då tävlingen var Elo-registrerad. Nu kom det inga Elo-spelare, men
det var en god övning i detta.
Klubbmästare blev den nye bekantingen Vladimer Arutinov som tog samtliga partier. Prisutdelning
kommer Att ske sista träningsdagen i höst då den traditionella junioravslutningen uteblir på grund
av Coronan.
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Resultat:
1
Vladimir Arutinov
2
Saumit Yerebothula
3
Pannaga Bhat
4
Andree Borg
5
Maximus Larsson
6
Nicholas Tsutskhubaia

15
13
11
9
7
5

Knatte-KM
Söndagen den 6 september spelades Knatte-KM för att under en dag avgöra vem som skulle bli
Knatteklubbmästare. Tävlingen gick under fem ronder med kvartspartier. Poängsystemet var 3-21-systemet. Som ni ser så kämpade där 5 spelare om 2-6:e plats, kvalitetspoäng fick avgöra. För
första gången vann en flicka turneringen. Grattis Arushi.
Som vanligt var det obligatoriskt med handskar, masker och spritade händer, allt för att besegra
Coronan.
Resultat:
Namn
1
Arushi Dutta
2
Pannaga Bhat
3
Vilgot Jungbark
4
Kavin Thileepan Vijayshankar
5
Andia Hosseinpour
6
Victor Magnusson
7
Nicholas Tsutskhubaia
8
Kathir Nilavan Vijayshankar3
9
Tejaashri Anuishuya Prakash
10
Nilia Hosseinpour
11
Abbe Gutierrez

Poäng
15
13
11
11
11
11
9
9
9
8
8

Knatte-DM
Knatte-DM blev senarelagt i år på grund av Coronaviruset. Liksom Manhemknatten delades tävlingen upp på två dagar. Av samma skäl spelades inte B-finalerna. Även Junior-DM i snabbschack
ställdes in av samma anledning. I likhet med Manhemknatten var spritning, handskar och mask
obligatoriskt. Även brädena spritades mellan ronderna. Nyhet för årets knatte-DM var att nästan
samtliga partier livesändes tack vare idogt arbete av Claes Fransson.
Födda 11 och senare:
Här blev det en tuff kamp mellan Majornas Loui Le Maire Berrum och Alvin Granberg. Dock erhöll
Louis titeln till sist bland annat genom att slå Alvin i det inbördes mötet.
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1
2
3
4
5
6
7

Loui Le Maire Berrum
Alvin Granberg
Johannes Dahl
Camilla WennerholmSS
Jodi Abdullatif
Leo Björklund
Tore Schnurr

Majornas SS
Örgryte SK
SK Kamraterna
Manhem
SS Manhem
Kålltorps SS
Majornas SS

15
14
14
12
10
10
9

Födda 10:
Här fick det bli särspel enligt GSF:s tävlingsbestämmelser då både Arild och Arushi hamnade på
samma poäng. Arild vann särspelet med 2 – 0.
1
Arushi Dutta
SS Manhem 9
2
Arild Norberg
Majornas SS 9
3
Olle Johansson
Nolereds SK 6
Särspel Arild Norberg - Arushi Dutta: 2 – 0.
Födda 09:
Även här blev det särspel om titeln som Olof Åkerström vann med 2-0.
1
Olof Åkerström
Stenungssunds SK
2
Filip Rasti
SS Manhem
3
Lana Ghaderi
SS Manhem
4
Vladimer Arutinov
SS Manhem
5
Matteo Blomqvist
Nolereds SK
6
Maximus Larsson
SS Manhem
7
Daniel Borg
SS Manhem
8
Erik Tibell
Örgryte SK
Särspel Olof Åkerström - Filip Rasti: 2 – 0.

19
19
17
15
13
12
9
8
Claes Nilsheden
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Senior-resultat
Allsvenskan 2019/2020
Sista omgången ställdes in i Division 1 och nedåt på grund av Covid-19-pandemin.
Division I 3:

Division II 5:

7

Division II 6:

Division III 6:
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Distriktsserien 2019/2020
Division V:

källa: schack.se
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