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Ledare
När detta skrivs börjar det dra sig mot jul. Vi har bakom oss ett år där verksamheten kunnat fortgå 
något så när normalt utan större pandemipåverkan. Jag och övriga styrelsen kommer skriva mer 
om 2022 i verksamhetsberättelsen som kommer till årsmötet i februari. Noterbart är att 20230101-
20231231 blir  första året Manhems verksamhetsår följer kalenderåret.  Kan även passa på att 
säga att medlemsavgiftsavier för 2023 redan har gått ut.

Det här numret av Nafset bör istället ägnas åt det som komma skall. I absolut närtid pratar vi 
Manhems schackdagar i Nordstan, Hisingen Open och Distriktsmästerskapet. Det sistnämnda har 
flyttats och går precis i början av året. Manhems Vårmästerskap, som börjar i februari, skall heller 
inte glömmas, och inte heller Ebbe cup. Nu kommer vi ha med många av inbjudningarna till dessa 
tävlingar i detta nummer av Nafset. Jag vill ändå passa på att säga hur det alltid är bra att som 
medlem hålla  ett  vakande öga på hemsidan.  Observera också att  man på vissa mobiler  ser 
nyhetsflödet först och måste scrolla ner en bra bit för att se menyn där inbjudningar, resultat och 
anmälningslänkar finns.

Vad gäller 2023 kommer det vara ett år med diverse utmaningar. Allt från att hantera inflationen 
som blivit, till att driva verksamhet och till att färdigställa saker i lokal och kansli efter tidigare re-
noveringar. Kom på årsmötet i februari så kan vi diskutera igenom allt möjligt. Det är kanske lite 
ospecifikt av mig, men är det något jag vill flagga specifikt för, är det att 2023 och kommande år 
verkligen lär bli viktiga. Inte bara för Manhem, utan för schacket i Göteborg. Är det någon tidpunkt 
man skulle vilja engagera sig på något sätt (mindre engagemang också bra) antingen i Manhem 
eller Göteborgs schackförbund, är detta väldigt bra tid.

God jul och gott nytt år.

Harald Berggren Torell, ordförande SS Manhem

Senior

Manhem slog rekord i historiska Damallsvenskan!
Det var femton år sedan sist men nu var det äntligen dags igen för Damallsvenskan. Tävlingen 
spelades under helgen 24:e-25:e september i Alingsås. Intresset var stort och tretton lag stod på 
startlinjen. Inte mindre än fyra av dessa lagen kom från Manhem! Bland manhemiterna noterades 
ett par rutinerade landslagsspelare, men främst var det de många unga tjejerna som visade fram-
fötterna med skarpt spel och gott humör. FM Deniz Arman sände live-TV från turneringen. Wasa 
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Nafset 93
- Nyhetsbrev för Schacksällskapet Manhems medlemmar –

- Anno 1906 -

https://nordstan.se/
https://www.kvibergparkhotell.se/
http://www.schackakademien.se/
http://www.pelaro.se/main.php?id=1
http://www.ssmanhem.se/


SK var förhandsfavoriter men det blev till slut hemmalaget Team Pelaro som drog längsta strået. 
Vi gratulerar! Manhems förstalag placerade sig på 4:e plats. Ett stort tack till samtliga tjejer. Vi 
glömmer såklart inte ett extra tack till allas vår Claes Nilsheden för rekrytering, organisation och 
pepp.
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Ett gäng spelare ute på lunch. Spelarna upptäckte att de alla spelade på bord 2 i sina respektive 
lag. Detta gällde även fotografen. Från vänster: Moa Möller SS Manhem, Isabelle Hansson SS 
Manhem, Helena Nede Linköping ASS. Foto: Susanne Hansson



Susanne Hansson

Ungdom

Silver- och bronspeng till Manhem i årets Skol-SM på Fyrishov i Uppsala
Efter ett par års uppehåll på grund av Coronapandemin avgjordes åter Skol-SM traditionsenligt 
den andra helgen i oktober, denna gång på Fyrishov i Uppsala. Runt 250 barn och ungdomar från 
förskoleklass upp till gymnasieåldern deltog från skåneklubbarna i söder i söder upp till Luleå i 
norr. En dryg handfull av deltagarna representerade Schacksällskapet Manhem och knep två av 
medaljplatserna:  Yaashvan Madevan  Vaishnavi  tog  silver  i  klassen för  5-8  år,  och Alexander 
Ström-Engdahl tog brons i klassen för 15-16 år. Övriga resultat: 

Klass A (17-20 år): 21. Gabriel Andersson, Klass E (12 år): 27. Isabelle Hansson, Klass G (10 år): 
22. Joel Sjögren, Klass H (9 år): 8. Vincent Hansson, Klass I (5-8 år): 5. Saadhvik Sivarama. 

3

   

Manhem II. Foto: Lars OA Hedlund

Manhem III. Foto: Lars OA Hedlund Manhem IV. Foto: Lars OA Hedlund

Manhem I. Foto: Lars OA Hedlund



För  fullständiga  resultat,  tabeller,  historik,  bilder  och  annat  Skol-SM-godis,  se 
https://schack.se/tavlingar/ungdomstavlingar/skol-sm/

Manhemjuniorerna åter i Juniorallsvenskans finrum
Manhemjuniorerna såg till att sejouren i andradivisionen blev ettårig när Juniorallsvenskan av-
gjordes på Elite Hotel Ideon i Lund den 25-27 november. Juniorallsvenskan, tillika Lag-SM för 
klubblag med spelare  upp till  20 år,  spelas  i  fyrmannalag och traditionellt  den sista  helgen i 
november. Endast sex lag får plats i den högsta divisionen och enbart fyra klarar sig kvar. Det 
gjorde inte Manhem i fjol, och fick därmed spela i andradivisionen i år. Väl där blev det också en 
mycket tuff inledning när laget förlorade en jämn tillställning mot Lunds andralag med 1,5-2,5. 
Även den andra ronden, mot Harplinge-Halmstad, var länge oviss. Till slut lossnade det emellertid 
för manhemiterna och slutresultatet kunde skrivas till 3-1 i Manhems favör. Därefter avfärdades 
Eslöv, Kristallens andralag och Limhamn relativt enkelt (4-0, 3,5-0,5 respektive 4-0),  samtidigt 
som Kristallen besegrade Lund och de senare slutade på sämre partipoäng än Manhem. Med 
knapp marginal lyckades Manhem därmed vinna andradivisionen och ta en av de åtråvärda plat-
serna  i  Juniorallsvenskans  finrum:  Division  1.  När  Juniorallsvenskan  avgörs  nästa  gång  får 
Manhem  därmed  chansen  att  göra  upp  om  Lag-SM-guldet  tillsammans  med  SK  Rockaden 
Stockholm (årets guldlag), Lunds ASK (årets silverlag), SK Sandlöparen (årets bronslag), Örgryte 
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Foto: Oskar Engdahl

https://schack.se/tavlingar/ungdomstavlingar/skol-sm/


SK (fyra i år), samt Kristallens SK. Manhems förstalag bestod i år av Alexander Ström-Engdahl, 
Gustav Lindholm, Stefan Karlsson, Marcus Lindholm och Filip Roosvald.

Juniorallsvenskan spelas numera i tre divisioner. Första- och andradivisionen består av sex lag 
vardera och avgörs över fem ronder med långpartier. Tredjedivisionen är öppen och avgörs ge-
nom fem ronders snabbschack. Manhem deltog med ytterligare två lag, som båda spelade i den 
öppna  tredjedivisionen.  Andralaget  slutade  på  tredjeplats  och  här  spelade  Joel  Storme,  Joni 
Togonidze, Yaashvan Madevan Vaishnavi, Emil  Ström, Hrithish Raj Pasuphaty, Filip Rasti och 
Wilhelm Nyhlén.  Tredjelaget,  ett  mycket  ungt  flicklag,  slutade på nionde plats  och bestod av 
Antonia Bermig, Arushi Dutta, Shrishti Sreedvan, Pooja Yuvaraja och Aimée Bermig.

För  fullständiga  resultat,  tabeller  och  historik,  se 
https://schack.se/tavlingar/ungdomstavlingar/juniorallsvenskan/

Oskar Engdahl
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Foto: Oskar Engdahl

https://schack.se/tavlingar/ungdomstavlingar/juniorallsvenskan/


Resultat

Kvibergspelen 2022
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Lilla kvibergspelen 2022
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Manhems schackdagar 2023
Arrangemangen äger rum på Nordstadstorget längst ned mot Nya Gatan 
mellan kl. 10.00 och ca kl. 17.00 varje dag.

Måndagen den 2 januari:
 Kl. 11.00: Nordstadsraketen, ungdomsturnering öppen för spelare 

födda 2010-2013 respektive födda 2014 eller senare (två klasser).

 Kl.  13.00:  Blindschack  av  Joel  Åkesson  en  av  Manhems 
elitspelare mot en av deltagare från publiken 

 Kl. 14.30 Manhems mästarmöte – två av Manhems elitspelare gör 
upp i en match. Matchen går över två partier på visningsbräde och 
kommenteras fortlöpande.

Tisdagen den 3 januari:
 Kl. 10.00: Manhems knattecup - uppvisningsturnering på 

storbrädet av åtta tioåringar, kvartsfinaler

 Kl. 11.00: Nordstadsblixten, blixtturnering med 3min+2s/drag, 
öppen för alla. Fri startavgift. Ta chansen att bli Nordstadsmästare!

Onsdagen den 4 januari:
 Kl. 10.00: Manhems knattecup - uppvisningsturnering på 

storbrädet av de fyra som avancerat till semifinaler och final.

 Kl..13.00 Äldre-Yngre match. Manhems äldre medlemmar möter 
Manhems yngre medlemmar.

Torsdagen den 5 januari:
 Kl. 12.00: Veteranschacket - Nordstans veteranmästare koras. Fri 

startavgift.

 Kl. 12.30: Simultanmatch av Yaashvan Madevan Vaishnavi, en av: 
Göteborgs bästa ungdomar i sin ålder, mot Nordstadsbesökarna

 Kl. 16.00: Dragning av vinnaren i Nordstans problemtävling.

Alla dagar:
Nordstadsproblemet – lyckas du knäcka nöten? Du har till torsdag 
klockan 16.00 på dig!

 Allmänhetens spel på storbräden när ingen programpunkt pågår.

 Vill Du veta mera om schack eller om Schacksällskapet Manhem? 
Schackinformationen står öppen alla dagar!

Inga av tävlingarna registreras för eloranking.



Plats
Östra Nordstan

Spelstart kl.11:00.

Tid
Avprickning senast 10.30

Måndagen den 2 januari kl. 11.00
 

Spelform: 
Mellanstadiet 2010-2013

7 ronder Monrad.
 15 minuter/spelare

 och parti.

Lågstadiet Födda 2014 och senare spelar 
utan klockas; särskiljning 

genom poängsystemet vid behov.
3-2 1 systemet gäller. Alla får medalj. 

Priser: 
Pokaler till de tre främsta och i övrigt 

medaljer.

Startavgift:
60 kronor. OBS! Lunch ingår INTE i startavgiften. 

Ta med matsäck eller matpengar!

Anmälan (och frågor):

 Gärna före den 31 december till Claes R. Nilsheden på 031-24 47 
45 eller 073 - 501  66 43, eller till info@ssmanhem.se

Nordstadsraketen 

mailto:info@ssmanhem.se


S C H A C K S Ä L L S K A P E T    M A N H E M
Vegagatan 20 413 09 Göteborg Tel 031-24 47 45 E-post info@ssmanhem.se Plusgiro 42 28 22-7

Manhemknatten 2022 Lågstadiet
Schacksällskapet Manhem har nöjet att inbjuda till tävlingen Manhemknatten, 
som i år spelas för fyrtionde gången!

Tidpunkt lördagen den 25mars kl. 10.00. Avprickning senast kl. 09.30. 
Prisutdelningen beräknas äga rum cirka kl. 15.00.

Plats Schackcentrum, Vegagatan 20.

Startavgift 50 kronor per deltagare. Betala till pg 42 28 22 – 7, 
Schacksällskapet Manhem. Ange namn, klubb samt födelseår på 
talongen eller swishas till 123 358 27 07. (SS Manhem). Ange 
namn klubb och födelseår. Inga kontanta betalningar godtas. I 
startavgiften ingår saft + 2 korvar med bröd.

Spelform Sju ronder Monrad i en spelgrupp (födda 2011 eller senare). Man 
spelar utan schackklocka. Blir partierna för långa sker avdömning 
med samma poängsystem som används i Schack4an

Priser Alla får pris! Pokaler till de främsta i de två åldersklasserna födda 
(2012) samt (2013 och senare). Minnespriser till alla.

Servering Förtäring i form av 2 korvar ingår i startavgiften för samtliga 
deltagare. Det går även att köpa våfflor m.m. i tävlingens 
servering.

Anmälan Anmälan görs, gärna klubbvis, med e-post till info@ssmanhem.s  e   
eller på tel. 24 47 45 senast fredag kväll (25 mars). Hjälp oss att 
förbereda tävlingen!

Information SS Manhem 24 47 45.

Claes R. Nilsheden 073-501 66 43

Välkommen!

mailto:info@ssmanhem.se
mailto:info@ssmanhem.se
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Manhemknatten 2022 Mellanstadiet
Schacksällskapet Manhem har nöjet att inbjuda till tävlingen Manhemknatten, 
som i år spelas för fyrtionde gången!

Tidpunkt söndagen den 26 mars kl. 10.00. Avprickning senast kl. 09.30. 
Prisutdelningen beräknas äga rum cirka kl. 15.00.

Plats Schackcentrum, Vegagatan 20.

Startavgift 50 kronor per deltagare. Betala till pg 42 28 22 – 7, 
Schacksällskapet Manhem. Ange namn, klubb samt födelseår på 
talongen eller swishas till 123 358 27 07. (SS Manhem). Ange 
namn klubb och födelseår. Inga kontanta betalningar godtas. I 
startavgiften ingår saft + 2 korvar med bröd.

Spelform Sju ronder Monrad i en spelgrupp (födda 08-10). Betänketiden för 
partierna är 12min+3s/drag. Ingen protokollsplikt. . Tävlingen 
ELO-rankas inte.

Priser Alla får pris! Pokaler till de främsta i de tre åldersklasserna födda 
(2009) 2010 samt (2011). Minnespriser till alla.

Servering Förtäring i form av 2 korvar ingår i startavgiften för samtliga 
deltagare. Det går även att köpa våfflor m.m. i tävlingens 
servering.

Anmälan Anmälan görs, gärna klubbvis, med e-post till info@ssmanhem.se 
eller på tel. 24 47 45 senast lördag kväll (26 mars). Hjälp oss att 
förbereda tävlingen!

Information SS Manhem 24 47 45.

Claes R. Nilsheden 073-501 66 43

Välkommen!

mailto:info@ssmanhem.se
mailto:info@ssmanhem.se
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Välkommen!

Manhemjunioren 2022
Schacksällskapet Manhem har nöjet att inbjuda till ungdomstävlingen 
Manhemjunioren, som i år spelas för tredje gången! Tävlingen spelas parallellt 
med den klassiska Manhemknatten!

Tidpunkt lördagen den 25mars kl. 15.00. Avprickning senast kl. 14.30. 
Prisutdelningen beräknas äga rum cirka kl. 20.00.

Plats Schackcentrum, Vegagatan 20.

Startavgift 80 kronor per deltagare. Betala till pg 42 28 22 – 7, 
Schacksällskapet Manhem. Ange namn, klubb samt födelseår på 
talongen eller swisha till 123 358 27 07. (SS Manhem). Ange 
namn klubb och födelseår. I startavgiften ingår saft + 2 korvar 
med bröd.

Spelform Fem ronder Monrad med betänketiden 18 minuter+10 s/drag i en 
grupp födda 2003-2006. Fides snabbschacksregler (A.4) gäller.

Priser Pris i form av bokcheck till de främsta.

Servering Förtäring i form av 2 korvar ingår i startavgiften för samtliga 
deltagare. Det går även att köpa våfflor m.m. i tävlingens 
servering.

Anmälan Anmälan görs, gärna klubbvis, med e-post till info@ssmanhem.se 
eller på tel. 24 47 45 helst före fredag kväll (25 mars). Hjälp oss 
att förbereda tävlingen!

Information SS Manhem 24 47 45.

Claes R. Nilsheden 0703-501 66 43

Välkommen!

mailto:info@ssmanhem.se
mailto:info@ssmanhem.se

