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Sammanfattning  
 
Det förlängda verksamhetsåret 20210901-20221231 har avlöpt. 
Styrelsemedlemmarna ger sina skildringar en bit nedan. Den här 
verksamhetsberättelsen avhandlar dessa sexton månader och är alltså något mer 
innehållsrik än normala tolvmånaders-verksamhetsberättelser. Framöver 
kommer klubbens verksamhetsår följa kalenderår ex. 20230101-20231231. 
 
Ett gäng processer har varit kopplade till beslutet att skifta verksamhetsår. Inget 
enskilt moment har visat sig skapa så riktigt stora problem. Delvis i det här 
sammanhanget gömmer sig dock plumpen att klubbens första höstmöte hösten 
2022 blev icke-beslutsmässigt. Som ordförande smärtar det lite. Medlemsmöten 
(årsmöten, höstmöten och extra medlemsmöten om och när de förekommer) är 
otroligt viktiga för klubben och i förlängningen medlemmarna. Alla uppmanas 
såklart att delta. 
 
Något som inte riktigt finns beskrivet i verksamhetsberättelsen, men som ändå 
bör nämnas, är att i januari 2022 skedde det tragiska att Mats Eriksson gick bort. 
Detta efter en längre tids sjukdom. Mats var klubbens ordförande 1991-2016 och 
ett omfattande minnesord finns författat på klubbens hemsida. Uppslutningen 
vid begravningen var stor från både Manhem och övriga schacksverige. Mats 
har till stora delar varit drivande i att forma klubben genom dess moderna 
historia och saknaden kommer vara stor. 
 
I tid när en långtida och trogen medlem går bort tänker man såklart något extra 
på att Schacksällskapet Manhem grundades 1906 och har en betydande historia. 
En relativt viktig fråga är att tillgängliggöra denna för alla som har intresse. 
Styrelsen har jobbat någorlunda aktivt under året med att lägga upp gamla 
klubbtidningar på hemsidan av detta skäl. Målet är att lägga upp alla som finnes 
ihop med annat av historiskt intresse. 
 
Ett annat mål under året har varit att göra lokalen på Vegagatan 20 finare och att 
ha något mindre lösa föremål i nämnda lokal. Där har diverse åtgärder, vissa i 
form av större projekt, genomförts under året och tidvis med inblandning av hela 
styrelsen. Det skall särskilt nämnas ommålningen av lokalen som, tack vare ett 
generöst bidrag från Barnhusfonden, genomfördes utan egentlig kostnad för 
klubben. 
 



 

 4 

 
Vad gäller klubbens ekonomi i stort görs ett visst underskott ändå. Det är ingen 
större hemlighet att klubben har stora kostnadsutmaningar och egentligen ännu 
mer så i tider av generella kostnadsökningar. Det skall till en hel del arbete och 
intäktsgenererande aktiviteter varje år för att balansera upp. För att inte nämna 
rena finansieringsåtgärder; där några viktiga sådana finns beskrivna under 
finansiering. Värt att nämna är att Manhem har genomfört byte till nytt 
bokföringssystem under verksamhetsåret. Det verkar redan spara in viss tid och 
får ses vara en åtgärd klart i led i att göra skötseln av Manhem som klubb 
enklare. 
 
Ett område där det i princip alltid är bra att göra extra insatser om det finns 
möjligheter är klubbens ungdomsverksamhet. Med detta menas delvis att 
avkastningen på nerlagd ansträngning generellt är god. Både i form av fler 
schackintresserade juniorer som på sikt kan engagera sig i schacket och klubben, 
men också rent ekonomiskt för klubben i form av ungdomsbidrag. Klubben 
behöver alltid krafter som engagerar sig i ungdomsverksamheten. I första hand 
tränare eller funktionärer vid ungdomstävlingar (inkl. mindre schackkunniga). 
Det går att själv läsa om klubbens omfattande ungdomsverksamhet i denna 
berättelse. 
 
Om inte klubbens nya medlemmar bokstavligt talat fostras i klubbens 
ungdomsverksamhet kommer de generellt till klubben genom klubbens goda 
rykte eller den uppsökande verksamhet som has varje år; mer går att läsa om 
denna under PR & Rekrytering. De kommer till en klubb med ett rätt stort utbud 
av tävlingar att spela. Kanske kan ny medlem inspireras av Anton Troedsson 
som efter framgångar förra verksamhetsåret gått vägen från entusiastisk amatör, 
utan skolning som schackungdom, till klubbmästare i samtliga discipliner (!). 
Allt har startat upp igen efter pandemin inkl. lagtävlingarna, Manhem vann lag-
DM kan nämnas, så möjlighet att spela schack finns. I Manhem breddade vi 
också tävlingsutbudet under verksamhetsåret med informella blixttävlingar, blixt 
på Nordstan under Valborg och två olika rätt lyckade tävlingar ihop med 
Jordansk-svenska schackakademien i juni månad. 
 
Trevlig läsning! 
 
Harald Berggren Torell 
Ordförande, SS Manhem 
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1. Styrelse  
 
Styrelsen har under året bestått av (i bokstavsordning) Jonas Bengtsson, Siv 
Bengtsson (suppleant), Harald Berggren Torell, Oskar Engdahl, Claes Fransson, 
Andreas Granath, Gösta Larsson (suppleant), Claes R. Nilsheden, Christian 
Recktenwald och Oleg Shchetinin. 
 
Ansvarsområden har besatts enligt följande:  
 

Ordförande  Harald Berggren Torell 
Vice ordförande  Claes R. Nilsheden 
Sekreterare  Oskar Engdahl 
Vice sekreterare  Andreas Granath 
Lokal- och materialansvarig Christian Recktenwald 
Skattmästare  Jonas Bengtsson 
Vice skattmästare  Oleg Shchetinin 
Bokföringsansvarig  Jonas Bengtsson 
Informationsansvarig Claes Fransson 
Vice informationsansvarig Andreas Granath 
PR- och rekryteringsansvarig Andreas Granath 
Ungdomsansvarig  Claes R. Nilsheden 
Klubbtävlingsansvarig Harald Berggren Torell 
Biträdande klubbtävlingsansvarig Oleg Shchetinin 
Lagtävlingsansvarig  Claes R. Nilsheden 
Biträdande lagtävlingsansvarig Claes Fransson 
Elitansvarig  Jonas Bengtsson 
Finansieringsansvarig Styrelsen i sin helhet 
Schackveckoansvarig Harald Berggren Torell 
Grand Prix-ansvarig Harald Berggren Torell 
Damschacksansvarig Siv Bengtsson 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt vid 16 tillfällen.  

 
2. Valberedning  
 
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Håkan Warston 
(sammankallande), Thomas Kosmidis och Tiam Safdari.  
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3. Revisorer  
 
Revisorer för verksamhetsåret har varit Sören Svensson och Jonas Ahlqvist. 
Revisorssuppleant för verksamhetsåret har varit Richard Nilsson. 
 

4. Externa uppdrag  
 
Jonas Bengtsson ....................... revisorssuppleant GSF 
Claes Brauer ............................. materialansvarig styrelsen GSF 
 ................................................. ledamot SSF:s veterankommitté 
Claes R. Nilsheden ................... tävlingsansvarig styrelsen GSF 
Claes R. Nilsheden ................... ordförande Göteborgs Schackveteraner 
Anders Pettersson .................... ledamot SSF:s elitkommitté 
Niklas Sidmar .......................... anställd SSF:s kansli 
 ................................................. kassör styrelsen GSF 
Anders Wengholm ................... revisor GSF 
 

5. Utmärkelser  
 
Inga utmärkelser har delats ut under året.  
 

6. Information  
 
SS Manhems främsta informationskanaler till medlemmarna är webbplatsen 
www.ssmanhem.se, officiella Facebook-kontot ”Schacksällskapet Manhem”, 
www.facebook.com/ssmanhem, den inofficiella Facebook-gruppen ”SS 
Manhem Göteborg”, www.facebook.com/groups/286137224789037, e-
postutskick från SS Manhems kansli, telefonsamtal från detsamma, samt 
nyhetsbladet ”Nafset”. 

Förutom huvudwebbplatsen www.ssmanhem.se, finns också de separata webb-
platserna www.schackveckan.se och www.kvibergspelen.se för SS Manhems 
största egna evenemang. 
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Nyhetsbladet Nafset har under verksamhetsåret utkommit med ett nummer i 
digitalt PDF-format på www.ssmanhem.se/nafset-hugget/. Dessutom har ett 
omfattande digitaliseringsarbete av bland annat äldre nummer av 
klubbtidningen ”Hugget” inletts av ordförande Harald Berggren Torell. Dessa 
har efter hand lagts upp på www.ssmanhem.se/nafset-hugget/. 

Claes Fransson 
Informationsansvarig 
 
 

7. Lokal & Kansli   
 
Till att börja med ska det noteras att Manhem, i oktober 2022, fick donerat en 
mycket fin soffa av Malin Holgersson på Nordostpassagen. Den är grå, 260cm 
lång och designad av Eero Koivisto. Står nu inne vid Manhems kök. Styrelsen 
riktar stort tack till Malin för denna mycket generösa gåva! 
 
Ommålning & golvboning: 
 
Målning av Schackcentrum skedde i februari 2022 och några veckor framåt. 
Jobbet utfördes av Kvibergs Måleri. Lokalen har nu klart ljusare grönaktiga 
färger (Gotland och Jaure). Byte av en större mängd lysrör och lysrörsarmaturer 
skedde också det i februari 2022. Lokalen är ljusare efter bytena. Golvvård 
skedde i juli 2022 av Adriatic Städ. 
 
Lokaluthyrningar: 
 

”The Drexxlcut BloodBowl” (20-21 november 2021), ”Göteborg Go Open” (26-
28 november 2021) samt ”International Board Gamers Gothenburg Event” (4 
december 2021), “BloodBowl” (19-20 november 2022), ”Göteborg Go Open” 
(25-27 november 2022) 

 
Arbetsdagar (främst lokalinriktade): 
24/10, 2021; samt 6/2, 7/5, 23/7 och 6/11 2022.  
 
Två sommarjobbare var på plats i lokalen tre veckor i juli-augusti under ledning 
av Harald B.T. och Claes Fransson (mest under Schackveckan). Sommar-



 

 8 

jobbarna hjälpte bland annat till med sortering av klubbens bokförråd i 
språkkategorier (svenska/engelska/tyska/övrigt) och flyttade böckerna till klart 
mer hanterbara mindre flyttlådor. I det läget var den samlade bokvolymen 
klubben ägde något i stil med 15-20 normalstora flyttlådor. 
 
Byte av underlås skeddde i mars 2023 och ett antal nya övernycklar till 
entrédelen har gjorts under ombesörjande av Claes Brauer. 
 
Säckkärra köptes in av Claes R. Nilsheden och Claes Brauer i november 2021. 
 
Ett av klubbens livebräden blev kantstött på något sätt i samband med transport 
till eller från ett evenemang. Det räcker i princip med ett litet fall för att så ska 
ske. Alla medlemmar, eller övriga som hanterar livebräden i den mån det sker, 
bör känna till denna svaghet och vara extra försiktiga. 
 
Ett skåp för mobilförvaring kommer köpas in under början av 2023. 
 
Harald Berggren Torell & Christian Recktenwald 
 
 

8. Skattmästeri  
 
Det gångna verksamhetsåret har varit väldigt speciellt. Det har kännetecknats av 
ett förlängt verksamhetsår, nya digitala lösningar, stora kostnader i och med en 
ommålning samt en verksamhet som börjar återgå till det normala efter Covid. 
 
Verksamhetsåret har varit förlängt till att vara 15 månader långt istället för 
standardlängden 12 månader. Orsaken till detta är att föreningen håller på att gå 
över från ett brutet verksamhetsår som inleds efter sommaren i september, till att 
följa kalenderåret med start i januari. Fördelen med att följa kalenderåret är att 
det underlättar vid bokföring och även vid bidragsansökningar och liknande. 
Tidigare har det ibland krävts uppskattningar och speciella omräkningar när vi 
har haft kontakt med kommunen och liknande. 
 
Något annat viktigt som gjorts är att vi har skaffat företags-Swish. Detta 
möjliggör att pengarna kommer in direkt på klubben plusgiro med följden att 
fler personer direkt kan se att pengarna kommit in. Transaktionerna kommer 
också in direkt i bokföringssystemet. Nackdelen är att det tas ut en avgift på 2 
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kronor per transaktion. Avgiften är orsaken till att vi i fortsättningen fortfarande 
använder mitt privata nummer för serverings-intäkterna. 
 
En annan stor ändring är att vi har bytt bokföringssystem. Tidigare har vi använt 
en gammal version av ett lokalt program och gjort mycket manuellt arbete för att 
lägga in transaktioner och även vid utskick av fakturor. Detta har vi nu bytt ut 
mot ett program som finns online. En fördel med det är att alla PlusGiro-
transaktioner kommer in automatiskt i systemet (detta inkluderar överföringar 
till företags-Swishen). Det går också mycket enklare att göra utskick vilket kan 
göras direkt på en hemsida med ett musklick. 
 
Gällande kostnader så har vi haft stora sådana i och med den ommålning av 
lokalen som har skett. Kostnaden för Manhems del av räkningarna har varit hela 
111 250 kronor. Utöver detta så har även Göteborgs Schackförbund betalat 68 
750 kronor. 
 
På grund av kostnaden som nämndes ovan så fanns det länge en risk att vi skulle 
göra en stor förlust. Till vår stora glädje så fick vi dock ett bidrag på 195 000 
kronor från Barnhusfonden. Utöver att täcka Manhems och GSF:s räkning för 
målningen så ingår även 15 000 kronor för att köpa inredning till lokalen samt 
demo-bräden. 
 
Manhem har också lyckats anordna Kvibergspelen och Schackveckan igen. 
Dessa var ju dessvärre inställda 2020 och 2021 på grund av pandemin. För 
Kvibergspelen gjorde vi en vinst på runt 25 000 kronor. För Schackveckan 
gjorde vi en mindre förlust på runt 2000 kronor. 
 
Den tävling som kostat mest att delta i är Juniorallsvenskan. På grund av det 
förlängda verksamhetsåret så ingår dessutom både 2021:s och 2022:s upplaga av 
tävlingen i samma verksamhetsår. 
 
Jonas Bengtsson 
Bokföringsansvarig & Skattmästare 
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9. Finansiering  
 
Vi har en nedåtgående trend gällande den försäljning som vi har på klubben. 
Detta gäller både Enjoy-guider och även annan typ av försäljning såsom ljus. 
Bokauktionen har gjort ett uppehåll. Det krävdes mycket arbete och intresset 
bland medlemmar och andra av att köpa böcker har inte varit särskilt stort 
Något som är positivt bland de dåliga nyheterna är att utbetalningar från 
Bingoalliansen har börjat göras igen. När pandemin härjade som värst betalades 
det ut 0 kronor och bingohallarna kämpade för att överleva. Under 2022 har vi 
tagit emot 17 385 kronor. Detta är mycket mindre än vad vi tog emot för några 
år sedan, men det är ändå glädjande att trenden verkar ha vänt. 
 
Jonas Bengtsson 
Bokföringsansvarig & Skattmästare 
 
 

10. Ungdom  
 
Under det gångna året har Claes R. Nilsheden varit ungdomsansvarig. 
Verksamma tränare har varit Oleg Shchetinin, Harald Berggren Torell, Carl-
Gustaf Jarebo, Jan Möller, Roshan Ghaderi, Joel Storme, samt Claes R. 
Nilsheden som har skött träningen i en stor omfattning med tolv välfyllda 
träningsgrupper i klubblokalen. Därutöver har Claes R. Nilsheden, utöver sitt 
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, Mats Eriksson Carl-Gustaf Jarebo och som sammankallande Claes R. 
Nilsheden. I år lyckades bi ta en delseger mot covid 19 genom att inte stänga ner 
schackskolan Munskydd och skyddshandskar och sprit var obligatoriskt. Vi har 
även den här sommaren bedrivit träning i klubbens regi 

 
På grund av coronapandemin ställdes Manhem Open in. 
 
Efter att ha blivit inställt på grund av coronapandemin år 2020 spelades Skol-
SM traditionsenligt åter under oktober månad och under 2021 i Helsingborg och 
under 2022 i Uppsala. I Helsingborg blev det fem pokalplatser på åtta deltagare 
för Manhem genom Alexander-Ström-Engdahl (sjätteplats, klassen 15-16 år), 
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Gustav Lindholm (åttonde plats, 15-16 år), Joel Sjögren (nionde plats, 9-
årsklassen), Yaashvan Madevan Vaishnavi (sjätte plats, 8-årsklassen) och 
Mohanth Vasan (tionde plats, 8-årsklassen). I Uppsala blev det fyra pokalplatser 
på sju deltagare för Manhem genom Alexander-Ström-Engdahl (tredjeplats, 
klassen 15-16 år), Vincent Hansson (åttonde plats, 9-årsklassen) Yaashvan 
Madevan Vaishnavi (andraplats, 8-årsklassen) och Saadhvik Sivarama 
(femteplats, 8-årsklassen). 
 
Även Juniorallsvenskan var tillbaka efter uppehåll på grund av coronapandemin 
år 2020 och spelades som sig bör i november månad och med Stockholm (2021) 
och Lund (2022) som spelplatser. I Stockholm slutade Manhems förstalag på en 
sjätteplats i division I och fick därför spela i division II i Lund. Laget vann 
emellertid division II och får därmed åter spela i division I när Juniorallsvenskan 
avgörs nästa gång i november 2023. I både Stockholm och Lund ställde 
Manhem upp med ytterligare två lag i division III.   
 
Flick-SM 2021 spelades i Malmö och med två deltagare från Manhem: Lana 
Ghaderi (fjärdeplats, 11-13 år) och Moa Möller (fjärdeplats, 10 år och yngre). 
2022:års Flick-SM ställdes in på grund av coronapandemin men tävlingen 
återkommer i januari 2023 på Göteborgs Schackcentrum och i samarrangemang 
av SSF och Manhem.  
 
På grund av coronapandemin spelades Schackfyran i form av en onlinetävling. 
474 schackfyranbarn deltog. Övriga delfinaler ställdes in.  

 
Äldre Junior-KM 2022 (upp till 18 år) vanns av Gustav Lindholm (9 deltagare). 
Yngre Junior-KM blev inställt. Tävlingen återkommer till våren. Knatte-KM 
2022 (upp till 10 år) av Vincent Hansson (20 deltagare). Flick-KM vanns av 
Shrishti Sreedvan (junior).  

 
Den traditionella resan till Schackåttan blev inställd på grund av 
coronapandemin. 
 
Våra mindre tävlingar Vårdraget, Schackmyran samt vår Rallytävling 
Manhemknatten spelades inklusive Manhemjunioren. 

 
Claes R Nilsheden 
Ungdomsansvarig 
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11. PR och rekrytering  
Under verksamhetsåret som gått återvände Manhems arrangemang 
Nordstadsdagarna, med välbesökta arrangemang i stadens centrala köpcentrum. 
Det märks överlag ett stort intresse för schack i samhället. Manhem var på plats 
i Slottsskogen under Göteborgs kulturkalas i samarbete med Essence of Hiphop 
den 3/9 2022. Klubben ställde upp ett antal schackbräden, samt storbrädet, och 
platserna fylldes i princip omgående. 

Kursen Ny i schacket fortsätter att locka många intresserade och har återvänt till 
Manhems klubblokal på heltid efter att under pandemin hållits delvis på distans. 
Intresset för schack som märktes i och med pandemin och Netflix-succén 
Queens Gambit mattades av något under hösten, men antalet anmälda till våren 
var återigen mycket högt. 

Klubben har infört en klubbkväll på torsdagar, då medlemmarna kan komma 
förbi och spela, träna eller på andra sätt njuta av vad schacket har att erbjuda. 
Detta har varit uppskattat, främst då det hållits blixtturneringar. 

I samarbete med Göteborgslokaler blev det åter Torgschack under sommaren. 
Totalt besöktes 13 torg runtom i Göteborg. 
 
Andreas Granath 
PR- och rekryteringsansvarig  
 
  

12. Klubbtävling  
 
Klubbtävlingsutskottet har under året bestått av Harald Berggren 
(sammankallande), Claes R. Nilsheden, Andreas Granath, Oleg Shchetinin och 
Gösta Larsson. 
 
Klubbmästerskapet 2021 vanns av Anton Troedsson (30 delt.). När så skedde var 
Anton klubbmästare i alla fyra olika former av schack han kunde vara 
klubbmästare i (långparti, snabb, blixt och klassisk blixt). Mycket starkt! 
Vinnare i Lilla-KM (18 delt.) respektive Bondegruppen (26 delt.) blev Vilhelm 
Larsson respektive William Almér. Som en anpassning till situationen med 
fortsatt pågående covidpandemi, även om de flesta vaccinerat sig i det läget, 
spelades KM 2021 med Schweizergrupper. 
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Vårmästerskapet 2022 vanns av undertecknad (23 delt.). Lilla gruppen vanns av 
William Almér (20 delt.). 
 
Klubbmästerskapet 2022 vanns av Arvin Rasti. Kandidatgruppen vanns av 
Henrik Dahlström. Dessa två grupper spelades med 6-deltagare var och 10 
ronder. Vinnare i Öppna gruppen blev Andreas Granath (15 delt.) och vinnare i 
lilla gruppen blev Wilhelm Nyhlén (18 delt.). De två senare grupperna spelades 
som schweizergrupper. 
 
Klubbmästerskap i olika former av blixt (3min+2s/drag och 5min) respektive 
snabbschack har hållits ett antal gånger under det förlängda verksamhetsåret. 
Klubbmästare i dessa discipliner blev i tur och ordning: 
Anton Troedsson (3min+2s/drag KM 20210901) 
Anton Troedsson (5min KM 20210914) 
Anton Troedsson (Snabb-KM 20210907 & 20210909) 
Alexander Ström-Engdahl (3min+2s/drag KM 20220901) 
Hjalmar Eldh (Snabb-KM 20221023 & 20221025) 
Vuk Cigoja (5min KM 20221103) 
 
Ebbe Cup 41 (20210924-26), 42 (20220211-13) och 43 (20220909-11) hade 19, 
22 respektive 12 deltagare. Vinnare var i tur och ordning Dariush Kenani, 
undertecknad samt Hjalmar Eldh. 
 
I ett samarrangemang med Jordanian-Swedish Chess Academy spelades två 
olika tävlingar i Göteborg under slutet av juli. En elvaronders blixtturnering 23/7 
och en kombinerad snabb och långschacksturnering med fyra snabbronder och 
tre långpartironder. Ett antal besökare från Jordanian var i Sverige på 
träningsläger under denna period och deltog med stor entusiasm i tävlingarna. 
Ett stort antal göteborgare samt en del spelare från övriga Sverige var också 
med. 
 
Göteborg Summer tournaments blixten vanns av Arvin Rasti (46 delt, 
20220723). Göteborg Summer tournaments hybridturneringen vanns av Jonas 
Bengtsson (29 delt, 20220724-25). 
 
I samarbete med Nordstans köpcentrum och GM Pontus Carlsson anordnades 
två stycken öppna blixtar på Nordstan som var öppna för allmänheten. Dessa 
spelades under Valborg (20220430). Startfältet var mycket blandat, men man 
kunde skönja ett större antal schackspelare från olika klubbar i toppen 
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tävlingarna. Vann blixten som började kl. 11.00 gjorde Arvin Rasti (23 delt.) och 
vinnare av den senare blixtturneringen kl. 14.00 blev Anton Troedsson (37 delt.) 
 
Skinkblixten 2021 (22 delt.) vanns av Arvin Rasti (A-finalen) samt Henrik 
Dahlström (B-finalen) och Hjalmar Eldh (C-finalen). 
Skinblixten 2022 (16 delt.) vanns av Anton Troedsson (A-finalen) samt Henrik 
Dahlström (B-finalen). 
 
Ett mindre antal blixt- och snabbschacksturneringar har spelats i samband med 
klubbkvällar under torsdagar: 
GBG torsdagssnabb 1 (20220424, 19 delt.) vanns av Daniel Skorczynski. 
GBG torsdagsblixt 1 (20220505, 18 delt.) vanns av Anton Troedsson. 
GBG torsdagsblixt 2 (20220602, 25 delt.) vanns av Arvin Rasti. 
 
Harald Berggren Torell 
Klubbtävlingsansvarig 
 
 

13. Lagtävling  
 
Lagtävlingsansvarig fram till augusti 2022 har varit Claes R. Nilsheden. 

I Göteborgs schackförbunds Lag-DM 2022 deltog Manhem med 6 lag (av 12 
totalt). Manhem tog storslam såtillvida att plats 1, 2 och 3 vanns av klubben. 
Resultat: 

Manhem 1 (1:a, 10 av 10 matchpoäng) 

Manhem 2 (2:a, 7 av 10 matchpoäng) 

Manhem 4 (3:a, 6 av 10 matchpoäng) 

Manhem 3 (5:a, 6 av 10 matchpoäng) 

Manhem 5 (6:a, 6 av 10 matchpoäng) 

Manhem 6 (12:a, 0 av 10 matchpoäng) 

SS Manhem ställde upp med fem lag i allsvenskan (åttamannalag) säsongen 
21/22. En uppflyttning (Manhem 2) och noll nedflyttningar kunde konstateras 
efter säsongens slut. 
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I Göteborgs distriktsserie (femmannalag) ställde Manhem upp med fyra lag. 
Distriktsserien 21/22 spelades enbart på våren d.v.s. jan-april 2022. 

Säsongen 2022/23 är pågående. 

Damallsvenskan spelades 24-25/9 i Alingsås. Manhem ställde upp med fyra lag. 
Noterbart är att ingen annan klubb hade mer än ett lag. 

Manhem 1 (4, 8 av 12 matchpoäng) 

Manhem 2 (10, 5 av 12 matchpoäng) 

Manhem 4 (11, 4 av 12 matchpoäng) 

Manhem 3 (13, 2 av 12 matchpoäng) 

Det lagspel för svenska klubbar i snabbschack (”Lichess Rapid Swedish Team 
Battle”) och blixtschack (”Lichess Swedish Team Battle”) som organiserades 
genom Lichess löpande under pandemin har mer eller mindre lagt ner. 
 
Harald Berggren Torell 
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