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Nordisk mesterskap i Oslo 2002
Pål Sannes
Som mange sikkert husker hadde ikke Vesa
marginene på sin side i nordisk i fjor da begge de to
partiene han da tapte (som hvit: komi 5 1/2) ble
avgjort med et halvt poeng. Kanskje var han glad for
at vi ikke endret komi til 6 1/2 som det faktisk var
litt snakk om på forhånd, idet han i nest siste runde
hadde sort mot Jostein og vant med nettopp et halvt
poeng. Da gjorde det ingenting at han tapte siste
runde mot Matti, mesterskapet var allerede avgjort.
For øvrig imponerte han mange ved å starte med
tengen (midtpunktet på brettet) i alle runder bortsett
fra første og siste, i to av partiene til og med som
hvit!
Det var et par andre spektakulære halvpoengere i
denne turneringen. I partiet mellom de som til slutt
skulle dele 2. plassen vant Jostein mot Martin med
et halvt poeng, etter at sistnevnte da det kun var
nøytrale punkter igjen helt unødvendig fylte inn et
punkt inne i eget territorium (det skal sies at man
måtte lese gjennom noen kompliserte sekvenser for å
fastslå at trekket faktisk var unødvendig!). Enda et
hakk verre måtte det sikkert føles for Ulf da han sa
pass i partiet mot den finske 2 kyuen Teemu
Hirsimäki uten å legge merke til at det faktisk var
en ett-poenger igjen på brettet, for så å tape med - ja
nettopp: et halvt poeng...
Pl. Name
1 Laatikainen, Vesa
2 Flood, Jostein
Li, Martin
4 Siivola, Matti
Xia Jie Lin
6 Ofstad, Morten
7 Sannes, Pål
8 Fahl, Gustav
9 Heshe, Thomas
10 Olsson, Ulf
Jantunen, Kare
12 Ouchterlony, Erik
13 Christoffersen, Terj
14 Bomann, Tomas
15 Hirsimäki, Teemu
16 Strand, Krister
17 Malinowski, Aleksand
18 Vestgården, Øystein
19 Möller, Niklas
20 Seehusen, Fredrik
21 Angeltveit, Vigleik
22 Nebelung, Oliver
Gaebler, Thomas
24 Siivola, Sinikka
25 Rosengren, Stefan

Str
5d
5d
4d
5d
5d
3d
4d
2d
5d
4d
1d
1d
1d
1d
2k
1k
1k
1k
3k
3k
5k
6k
7k
8k
8k

Co.
Fin
Nor
Swe
Fin
Nor
Nor
Nor
Swe
Den
Swe
Fin
Swe
Nor
Swe
Fin
Swe
Nor
Nor
Swe
Nor
Nor
Fin
Fin
Fin
Swe

Nevnte Teemu var ellers turneringens store positive
overraskelse. Etter å ha vunnet sine 3 første partier
mot kyu-spillere, gjorde han en særdeles respektabel
innsats ved først som nevnt å vinne med et halvt
poeng mot en 4 daner (Ulf), dernest ved å tape med 2
1/2 poeng mot en 2 daner (Gustav) og så til slutt ved
å tape med 4 1/2 poeng mot nok en 4 daner
(undertegnede), og det i et parti Teemu ledet så å si
fra start til slutt.
For ettertiden vil vi nevne at det før turneringen
startet ble enighet om hvordan vi skal utrope en
Nordisk mester hvis flere spillere skulle ende opp
med samme MMS og SOS. Det ses da først på
innbyrdes oppgjør. Hvis heller ikke dette er nok til
å skille spillerne (typisk: 3 spillere som alle har 1-1
i innbyrdes møter) brukes SOSOS. Hva som gjøres
hvis heller ikke dette er nok til å skille spillerne (vi
vil gjerne ha kun ett navn på pokalen!) ble vel
faktisk ikke diskutert; det mest aktuelle er trolig å
arrangere en omkamp de aktuelle spillerne
imellom. De som interesserer seg for den slags kan
jo more seg med å fundere over hvordan de ovennevte
reglene skal anvendes hvis resultatlisten blir som i
Oslo Open 2001 (se http://foreninger.uio.no
/go/oslo2001res.txt på internett).
MMS
1
2
3
4
14
6+
3+
7+
5+
13
76+ 10+
3+
13
4+
18+
213
39+
5- 11+
13
8+ 10+
4+
112
12- 12+
8+
12
2+ 11+
1912
5- 14+
3611
104- 14+
7+
11
9+
52- 1511
12+
7- 13+
411
11- 17+
6- 1311
14- 16+ 11- 12+
10
13+
89- 16+
10
17+ 20+ 18+ 10+
10
18+ 13- 17+ 149
15- 12- 16- 19+
9
16- 19+ 15- 208
20+ 18- 21+ 178
19- 15- 22+ 18+
8
22+ 23+ 19- 24+
5
21- free 20- 25+
5
24+ 21- 25+ free
2
23- 25+ free 211 free 24- 23- 22-

5
6
2+
415+
7+ 11+
6+
1+
9+
24- 10+
3- 15+
15+
9+
5813+
614+
316+ 14+
10- 17+
11- 128712- 24+
18+ 1317- 25+
23+ ---25+ free
24+ 2319- 22+
22- 1621- 18-

Pt
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
3
3
3
2
4
3
2
2
3
2
5
3
4
2
1

SOS
76
75
75
74
74
74
72
69
71
70
70
63
62
66
61
52
59
46
44
42
28
28
28
30
29
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Ett parti från Nordiska mästerskapen
Martin Li spelar svart mot Vesa Laatikainen

1 - 26

27 – 77

78 – 108

133 – 154. Svart ger upp
109 – 132
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Hur utvecklas goaktiviteten?
Henric Bergsåker

På EGF:s hemsida kan man bland annat hämta en fil som heter ”All.hst” och innehåller
alla aktiva gospelares rankingutveckling sedan det officiella europeiska
rankingsystemet infärdes 1996. Den ansvarige fär detta system är Ales Cieply i Prag.

Figur 1. Antalet europeiska spelare som
deltagit i minst en GoR-registrerad turnering
under året, uppbrutet i rankingsegment.

Eftersom man i denna fil kan följa även enskilda
spelares utveckling under de senaste sex åren är den
säkerligen mycket användbar för att studera hur
goaktiviteten utvecklas och hur snabbt spelarna
utvecklas, givetvis med lite reservation för att vi inte
vet hur rankningen egentligen förhåller sig till
spelstyrkan i någon absolut mening. Om man är
medveten om rankingsystemens begränsningar går det
säkert ändå att dra intressanta slutsatser. Man kan välja
att utgå antingen från det officiella europeiska
rankingtalet eller från den nationella rankningen.
Erik Ekholm har visat att den officiella europeiska
rankningen och de nationella systemen har ganska
likvärdiga brister när det gäller t.ex. jämförbarhet
mellan olika regioner. Det tycks handla om
diskrepanser på upp till cirka en sten, eller 100 poäng i
det europeiska systemet, men dessa verkar inte ändras
med tiden, så det borde gå bra att använda endera
systemet i jämförelser av tidsutvecklingen i olika
regioner. I denna presentation har jag valt att använda
de nationella rankningarna. Somliga har hävdat att
goutvecklingen är i kris i Europa. Men om vi tittar på
följande enkla statistiska data ser vi att utvecklingen
sedan 1996 ser ganska positiv ut, såväl för Europa som
för Norden. Figur 1 visar år för år antalet europeiska
spelare som spelat i minst en europaregistrerad
turnering under året. För spelare bättre än 20k ser vi en
nettotillväxt om närmare 400 nya spelare per år mellan

Figur 2. Antalet nordiska spelare som
deltagit i minst en GoR-registrerad turnering
under året, uppbrutet i rankingsegment.

1996 och 2000, eller nästan 10% per år. För spelare
som är 5k eller starkare är tillväxten 170 spelare per år
och för danspelare cirka 70 per år, än en gång kring
10% per år och knappast något, man kan klaga på.
Antalet turneringsaktiva spelare torde vara ett hyfsat
bra mått på goaktiviteten i stort. Man kan visserligen
tänka sig att inrapporteringsfrekvensen till det
europeiska systemet kan ha ökat de första åren, även om
aktivitetsnivån inte ändrade sig så mycket, men den
effekten borde i så fall försvinna med tiden och det
kommer säkert att bli intressant att följa utvecklingen
i fortsättningen. Figuren visar en eventuellt vikande
tendens för 2001, men det kan ha att göra med att
många turneringar rapporteras in och bokförs sent,
ännu mellan april och maj 2002 tillkom ett par
hundra spelare för 2001, det är påkallat att följa
utvecklingen även i fortsättningen. Om vi tittar på
turneringsaktiviteten bland de nordiska spelarna
istället (fig. 2) ser vi även här en positiv trend under de
senaste 5-6 åren, åtminstone för kyuspelare. Antalet
aktiva danspelare tycks mer konstant, men man får väl
förmoda att tillväxten längre ner i rankinglistan
kommer att fortplanta sig till dannivån med tiden. För
de enskilda nordiska länderna är spelarna så få att det
blir lite statistiska problem med att följa
utvecklingen, men det är i alla fall klart att
utvecklingen i Finland har varit mycket positiv under
de senaste sex åren (fig. 4). Antalet turneringsaktiva
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kyuspelare har mer än fördubblats på några få år
från 1996-1999 och även för danspelare är
trenden klart positiv. För jämförelse med en
annan del av Europa kan vi i figur 3 se även på
utvecklingen i Italien, som är ganska säregen.
Aktivitetsnivån är konstant eller till och med
vikande fram till och med 1998. Att EM spelades
i Italien 1996 tycks till exempel inte ha gett
några omedelbara effekter på aktivitetsnivån åren
efter. Men från 1999 ser vi att en stark utveckling
plötsligt tar fart, med antalet aktiva spelare
fördubblat från 1998 till 2001.
Detta hänger troligtvis samman med att ett nytt
och fräscht förbund (AGI) bildades på våren 1999
och att konkurrensen mellan det gamla förbundet
(Figg) och det nya i högsta grad har stimulerat
aktiviteten.

Figur 3. Antalet italienska spelare som deltagit i
minst en GoR-registrerad turnering under året,
uppbrutet i rankingsegment.

Figur 4. Antalet finländska spelare som deltagit i
minst en GoR-registrerad turnering under året,
uppbrutet irankingsegment.
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Kong Jie, Kinas enda hopp i årets Fujitsu Cup
Martin Li
Första två ronderna av årets Fujitsu Cup har spelats i Japan.
Inte oväntat blev Korea igen den stora vinnaren. Man undrar:
kommer den decennielånga Japan-Kina-Korea tre-rikes eran
äntligen att ta slut? Kong Jie, en 20 årlig snygg kille, tror
inte på uttalanden och är en av dem som kämpar mot den.
Efter två vinster mot Japanska veteranen Kato Masao och
Koreanska go kungen Cho Hunhyun, är han den enda
kinesiska spelaren kvar i turneringen.
Kong Jie föddes den 25 november 1982 i Beijing. Inspirerad
av sin mamma började han spela go vid 6-års ålder och
lyckades komma in i ungdomslandslaget när han var 12 år
gammal. Kong Jie blev professionell 1 dan 1994, 5 dan 1999
och 6 dan 2000. Hans bästa resultat i internationella
tävlingar var tredjeplatsen i 2:a Chunlan Cup 1999. Enligt
senaste ratinglistan är han för närvarande den 5:e starkaste go
spelaren i Kina.
Hittills står Kong Jie 1:0 mot Lee Changhoo och 2:1 mot
Cho Hunhyun. Inte så illa. ’Jag tycker inte om Lee
Changhoo’, sa Kong Jie, ’Men Cho Hunhyun är min mest
respekterade spelare, både för hans spelstil (känd som mild
vind och snabbt skott) och för hans stora passion för go’. Om
partiet mot Cho kommenterade Kong, ’Jag ledde hela tiden,
men bara med små marginaler. Förra året vare det likadant
och jag förlorade till honom pga. byoyomi. I år gick jag in i
byoyomi igen ganska tidigt och jag vare nervös. Eftersom jag
inte förstår Japanska, vågar jag inte spela som vi brukar göra
på hemmaplan, nämligen, att lägga stenen när tiden går på
sista 2-3 sekunder. Det känns så spännande att till slut kunna
vinna Cho med halv poäng’.
Kong Jies nästa motståndare är en annan koreansk
världsmästare Yoo Changhyuk. ’Han är stark, särskilt när han
tar svart’. sa Kong Jie med ett leende, ’Mot koreanen har jag
haft vit 5 gånger i rad, det bör vara min tur att ta svart’.
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Två klubbar
Från och med detta nummer har vi för avsikt att i varje Goblad presentera en klubb eller två.
I första hand ska vi försöka få någon från en goklubb att berätta lite om den. Givetvis praktisk
information, när och var man spelar, hur många spelare man har ungefär och hur starka, samt
kontaktpersoner, webadresser och sådant. Men man kan gärna berätta också om ifall klubben har
några speciella arrangemang och verksamheter, fasta turneringar eller dylikt och hur
klubbmästerskap och annat är organiserat.
Det får gärna finnas med lite historik och personliga intryck eller underhållande anekdoter
från klubben, eller lite beskrivning av den allmänna atmosfären. Klubben kan vara en nordisk
klubb, men också en klubb ute i Europa eller annorstädes. Alternativt kan någon berätta om till
xempel ett besök på en goklubb någonstans i världen, kanske med lustiga, positiva eller negativa
intryck.
Vi inleder serien med en presentation av Stockholms Goklubb och en berättelse om Cambridge
Go Society som Charles Matthews skrivit speciellt för oss.

Stockholms Goklubb
Henric Bergsåker
Stockholms Goklubb spelar på onsdagar 18.00-23.00 i
Stockholms Schacksalonger, Brännkyrkagatan 65, Tbana Mariatorget. Det brukar också vara spel på
söndagar från cirka 14.30 på kinesrestaurangen
Hangchow, Drottningholmsvägen 21, T-bana
Fridhemsplan. På schacksalongerna krävs
inträdesavgift, 20 kr per gång (med möjligt undantag
för nybörjare och engångsgäster). Det finns också
möjlighet att lösa termins- eller årskort. I
schacksalongernas ljusa och städade lokaler råder
rökförbud. I allmänhet är servering med kaffe och
smörgåsar öppen. Bräden, stenar och klockor är i
princip tillgängliga varje dag när salongerna är
öppna, för den spelsugne. Klubben har (våren 2002) ett
drygt trettiotal betalande medlemmar och antalet
spelare på onsdagskvällarna brukar vara 12-20, på
söndagseftermiddagarna kanske 4-8. Spelstyrkan är från
15-20k till 3d. På sommaren flyttas spelet vid vackert
väder ut, oftast till caféet på Fåfängan, Södermalm
(buss 46 från Slussen), med utsikt över staden.
Schacksalongerna är normalt stängda från midsommar
till början av augusti. Under året löper
klubbmästerskapet, med fyra klassindelningar från 20k
till 3d och successiv uppflyttning av vinnarna till
närmast högre klass, slutspelet sker väsentligen i maj.
På hösten spelas en löpande turnering med handikapp
där det går bra att spela hur många eller få ronder man
vill, vinnaren utses enligt kvadratrotsformeln. En
onsdag i månaden hålls teorilektioner för kyu-spelare,
oftast av Gustav Fahl 2d. Stockholms Goklubb

Johan Lind, Lars Yngvesson och Rolf Tryman. En lustig
detalj är att de tre förra fick kontakt med de två senare via
ett besök i London. Redan hösten 1975 var man uppe i
trettiotalet medlemmar och fick besök av två japanska
proffs. Under senare 70-talet anordnades flera
stadsmatcher med Köpenhamn. På mitten av åttiotalet
hade klubben en numerär storhetstid med sextiotalet
medlemmar.
Själv började jag spela på klubben hösten 1992. Då var
Dag von Arnold 1k den starkaste spelaren som spelade
regelbundet, närmast följd av Staffan Bäcklund och
Sören Lindström på 4k. Dagge var eminent pedagog och
tog väl hand om alla nykomlingar. Klubben hade alltså
inte någon stark danspelare, men under de kommande
åren växte gokunnandet efter hand, mycket genom flitiga
studier och turneringsspel tror jag. Stockholmsspelarna
är till exempel rätt starka i joseki, i början av 90-talet
prövades också ”klubbjoseki”, vilket innebar att alla var
”tvungna” att spela någon viss joseki under en period på
onsdagskvällarna, tills den blivit ordentligt utforskad.
Många gamla spelare har försvunnit under det gångna
decenniet och många nya har kommit till, men netto
verkar det vara en viss långsam tillväxt i aktiviteterna.
Hemsida: http://hem.passagen.se/gusfah/sthgo.html
Niklas Norrthon (nimel@hem.passagen.se, 08-7586066),
Staffan Bäcklund (Ordförande,
staffan.backlund@bredband.net 08-199396), Gustav Fahl
(gufah@wmdata.com , 08-303763),
Henric Bergsåker (henricb@telia.com , 0708-736478).
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Cambridge Go Society
Charles Matthews
There has been a go club in Cambridge for many years.
In fact it was founded in 1965 by Jon Diamond, one of
the first British dan players, who reached 6 dan level
before retiring from serious play in 1979. To begin
with the Cambridge Go Society was mainly for players
in the university. It is always difficult to carry on a
club just with undergraduate students - one year, 1971 I
think, there were just three members at the start of the
academic year, so of course they had to be President,
Secretary and Treasurer. I was President myself in
1976-7; at that time we had about 40 members, and I
remember being proud that we had players at each grade
from 10 kyu to 1 dan. An important part of the
Cambridge go tradition is teaching. It is obvious that
if students come at age 18, not playing go, and then leave
after three or four years, the club will be full of players
who are still learning and improving. Some of the
other older clubs in the UK consist of small groups of
dan level players; but Cambridge has always been
oriented towards beginner players. Active teaching at
meetings goes on in various forms. Many years ago we
had a very large, homemade wooden demonstration
board, but it was lost one year in a May Ball (these are
all-night dances that happen in Cambridge colleges in
June - the confusing name is traditional); now we use a
Japanese magnetic board for teaching, though it is
getting quite old.
Around ten years ago the character of the club started to
change. The membership started to reflect the
population of Cambridge as a whole, not just students
and academics. Now the club has many members who
work in software or biotechnology companies. We also
started to see many more Japanese, Chinese and Korean
players at our meetings. Go in Cambridge is now quite
popular - I keep on meeting new players I haven't seen
before - but the club remains friendly, everyone gives
and receives handicaps, and direct teaching continues to
be important.
One reason that the club's atmosphere is still quite
intimate, although we have about 85 members, is that we
have a number of meetings each week, in different

places. This can be a little confusing for visitors, but
the result is that we have two or three gatherings with
10-15 players, not one big meeting. During the
university term there is a meeting in a college Queens' College, this year, on Tuesdays - which attracts
students. On Thursdays around 14 players come to the
University Centre to play; there are normally about
five dan players there, and this is our strongest meeting.
On Friday evenings we play in 'CB1', an Internet café
in Mill Road away from the influence of the
university which has a very relaxed character; people
also play there at other times. By the way, the name
'CB1' comes from a postcode, and you shouldn't confuse
it with 'CB2', not far away, which is another Internet
café with the same management but much more
upmarket. At present we don't have a pub meeting, but
you can usually drink during or after playing.
I consider having many meetings (about 120 a year) to
be the major activity of the Cambridge club, but we
also do and organise many other things. There is a
junior club for chess and go meeting on Wednesdays.
We have a conventional tournament in March
(Trigantius), a kyu-players only tournament in May
(Bar-Low - the name is a joke about the low McMahon
bar), and a smallboard (13x13) tournament in
November. This year we were heavily involved in the
Cambridge Mind Sports Olympiad. We also play
matches: the students play against Oxford each year in a
traditional 'Varsity' match, and we had an interesting
chance to play against a new Korean club in London at
the end of 2001. There is a club newsletter, which I
write, and a web site at
www.cam.ac.uk/societies/cugos/.
Go in Cambridge has come quite a long way since the
Thursday meetings might be four people in someone's
college room. However I think the character of the
club hasn't changed so much: we don't normally play
very seriously - there are tournaments and go servers for
that - but encouraging beginners to join in and to
improve is still something serious for us.
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Reportaget: samtal med Dag von Arnold
Niklas Möller

Det är en perfekt dag för minnen och berättelser: en solig majdag på Söder, med
uteserveringarna fulla av liv. Mitt emot mig sitter Dag von Arnold, en profil
inom svenskt go. Sedan starten av Stockholms go-klubb har han varit aktiv, och
även om han inte tävlar regelbundet längre så är han ett återkommande ansikte på
Stockholms Go Klubb. När Dag börjar berätta dröjer det inte länge färrän mitt
anteckningsblock är alldeles fullt av minnen.

Begynnelsen
Dag upptäckte spelet någon gång under 1973, något år
efter att han fyllt trettio. Dag gick en kurs på IBM (vars
utbildningslokaler på den tiden låg på Gärdet) och såg
i en paus två killar i hans egen ålder som spelade med
ett medtaget bräde. Dag blev nyfiken och frågade vad
det var för spel. De pratade en stund och killarna
försökte visa Dag hur spelet gick till, och även om
förklaringen då kanske var över huvudet på honom, så
väcktes definitivt hans intresse för detta mystiska spel.
Efteråt försökte han få tag på ett eget gospel. ”Ett
amerikanskt brädspel” sa Dag när han försökte förklara
det i olika spelbutiker, fär det var vad han fått för sig
att killarna som spelat på IBM-kursen sagt. Men ingen
hade hört talas om det. Till slut, på den spelavdelning
som fanns på NK på den tiden, fick han napp. Nästan.
Jodå, de visste vilket spel han pratade om, men det var
inte amerikanskt utan japanskt. Och de hade haft gospel
i butiken för några år sedan, men saluförde det inte
längre.

Mötet på planet
Där tog det stopp fär Dag den gången. Men efter
ungefär ett halvår, på ett plan till Oslo, ser han framför
sig en av killarna som suttit och spelat på IBM-kursen.
Dag tar tillfället i akt. Mannen visar sig heta Bert
Rubaszkin (sedermera kassör I Stockholms goklubb),
och såväl han som den andre spelaren, Henry Norman,
arbetar på SAS ADB-avdelning. Dag får veta att de har
planer på att bilda en goklubb i Stockholm, och vidare
att han kan hitta goutrustning på Kinesiska Magasinet,
en butik på ästermalm.
Dag letade sig fram till butiken och hittar mycket
riktigt ett gospel, med en regelbok på engelska. Med
hjälp av den bärjade Dag och hans bror Gunnar spela.
Men regelboken var förmodligen ganska begränsad vad
gäller spelets strategi och taktik, för Dag minns att de
nog inte riktigt fick någon kläm på hur det egentligen
gick till, trots att reglerna fanns där. Något inte helt
obekant för de flesta av oss, skulle jag tro.

Två grupper blir en
Ytterligare ett halvår senare skulle det börja ta fart. Då
ringde Bert och berättade att de hade bildat
Stockholms Go-klubb. Dag minns det som i slutet av
–74. I Hartwigska huset, på S:t Paulsgatan 39 A, hade de
via fritidsförvaltningen fått en lokal att spela i en
gång i veckan: onsdagar, då som nu. Denna adress
behöll klubben tills den årsskiftet 1992-93 flyttade
till nuvarande lokaler i Stockholms Schacksalonger.
Upptakten till klubbens bildande har sina poänger.
Innan Stockholms Go-klubb bildades hade det funnits
två grupper som ovetandes om varandra spelat go i
Stockholm. Bert Rubazkin var i London när de
öppnade London Go Centre, ett närmast mytiskt ställe
som hade öppet sju dagar i veckan mellan elva på
förmiddagen och fram till och småtimmarna. Stuart
Dowsey som var föreståndare för Centret utbrast när
han fick hära att Bert var från Stockholm: ”Men då
känner du väl Lars Yngvesson!” Vilket Bert inte alls
gjorde; det visade sig att det fanns en annan grupp av
spelare som höll till i Vasastan. Båda grupperna
spelade regelbundet utan att ha någon vetskap om
varandra! Bert fick Lars namn och telefonnummer, och
kort tid därefter bildades Stockholms Go-klubb.

Suzukis besök
I januari 1975 var Dags intresse helt fångat. Då fick
klubben besök av Suzuki Sen, en utbildad
proffstränare som bodde i Käpenhamn där han drev en
egen gosalong. Suzuki var en speciell karaktär som
gjorde sig ovän med flera, berättar Dag: ”Han var lite
rå i kanterna och tvekade inte att säga till spelare som
han inte tyckte uppförde sig ordentligt.”
Under Stockholmsbesöket spelade Suzuki simultan
med ett tiotal personer och klubben hade dessutom
lockat dit en journalist från Expressen som skrev ett
reportage – som till och med innehöll en bild på
händelsen. Dag själv spelade inte utan tittade på. Han
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Jag bad Dagge gräva i sina
fotoalbum innan intervjun, och här
är några av de bilder han bjöd på:
Stockholms go-klubb,
slutet av 70-talet.
Vänster: Henry Norman
Höger: Leslie Hardy

Besök av Saijo 1987
Spelbutiken Tradition i Stockholm
Till höger: Janne Pautch och Göran
Dovervik

Lars Yngveson. Go-profil. Journalist på DN
som lärt sig spelet under 1950-talet.

Dagge

EM i Budapest, 1986
Johan Råde
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gick runt och försökte förstå, och blev fascinerad av de
kamper som utspelades på brädena runtomkring
honom. Idag gissar Dag att de starkaste spelarna nog
inte var starkare än ungefär 5 kyu, men då tedde de sig
mycket starka.
Efter Suzukis besök hade Dag definitivt fastnat för
spelet, och han har sedan dess spelat regelbundet fram
till mitten av nittitalet. Därefter har han inte lika
flitigt medverkat i tävlingar och på spelkvällar, även
om han egentligen behållit samma känsla och
inställning till spelet där andra tappat intresset och
fallit av. Idag strävar han efter en större kontinuitet i
sitt spelande.
”Jag skulle vilja spela mer, för när man kommer under
en viss aktivitet så hamnar man i en uppförsbacke som
gör att man inte spelar lika bra vilket i sin tur gör att
det inte blir lika roligt att spela. Men jag tycker
egentligen fortfarande lika mycket om spelet som
förr.” Många av Dags spelkamrater som slutat har nog
varit inne i precis en sådan trend, där de börjat spela
mera sällan, så att när de väl spelat känner de sig
undermåliga i relation till sin potential. Och så blir
det mindre och mindre och tillslut är motståndet till
att komma ned på klubben för stort, även om de i tanken
gärna skulle vilja spela mer. Det är dock inte svårt att se
glöden hos Dag när han berättar om sin egen
gohistoria, trettio år varav tjugo mycket aktiva.
EM roligast
”EM har alltid varit det roligaste,” berättar han. ”Alla
dessa spelare från olika länder som samlades i lokaler
fyllda till brädden med bräden, och det behagliga
tempot med ett ordentligt parti om dagen följt av mera
lekbetonat spel passade mig precis.” Och när han säger
det är det som att höra mig själv om mitt enda EM,
förra året i Dublin, som utan tvekan varit min största
goupplevelse.
1975 hade Per-Inge Olsson (som 1980 skulle vinna
SM) blivit den första svenska EM-deltagaren, den
gången i Krems, Österrike. Åren 1976 och 1977 var
Dag enda svenska deltagare i EM i Cambridge,
England och i Rijswijk, Holland. Därefter började
allt fler svenska spelare att delta och så småningom
hade Sverige regelbunden uppslutning.
Under 1970-talet hade Stockholms Go Klubb ett
regelbundet utbyte med Köpenhamns Go Klubb som
var de närmaste go-grannarna. Vartannat år tävlade vi i
Köpenhamn och vartannat i Stockholm.
Minnen blandas
Dag har betydligt mer att berätta än utrymmet här
räcker till. Medan vi sitter och sipprar på våra
Guinness och Staropramen, så berättar Dag. Om olika
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spelare, som till exempel Lasse Yngvesson, som Stuart
Dowsey tipsat Bert om i London. Han var journalist på
DN och hade lärt sig spelet under 50-talet av Olof
Hanner, matematikprofessor som senare skulle hålla
till i Göteborg. Hammar hade i sin tur lärt sig spelet
under 40-talet på en matematikkongress. Dag berättar
om spelare som höll till på KTH, och om en långlivad
grupp om 5-6 stycken på Folksam som började under
slutet av 70-talet och fortsatte in på 90-talet.
Folksamgruppen var inte på klubben så mycket utan
spelade på jobbet någon dag i veckan. Dag berättar om
turneringar i Köpenhamn och i London. Och han
berättar om ett år när Ulf Olsson och Mats Johansson
försummade studierna på Chalmers och spelade
tusentals partier mot varandra, varpå de plötsligt var
bättre än alla andra i Sverige och turades om att ta SMtiteln.
Jag får höra glimtar av en gohistoria som ibland känns
väldigt långt borta fast allt egentligen utspelar sig
under min egen tid. När han berättar kan jag inte låta
bli att göra paralleller till mitt eget liv, trots att jag
bara var tre år när Dag mötte gospelarna på IBM för
första gången. För bara några år senare, ungefär
samtidigt som Dag för tredje gången besökte EM,
börjar jag min första klubbaktivitet då jag går med i
Norrtälje Bordtennisklubb. Det kunde, teoretiskt, lika
gärna vara goklubben jag började på. Sedan, när Dag
visar mig klubbens tidning Go-Biten, får jag nästan en
chock: de uppstencilerade bladen med skrivmaskinstext,
på färgat papper som varierar från gång till gång, är
identisk med pingisklubbens utgivning, och jag väntar
mig nästan att få se resultaten från pojkar D med mitt
namn i tabellerna; men namnen är förstås annorlunda,
och vi hade aldrig vare sig komi eller byo-yomi.
Även för Dag är tiden både nära och långt borta,
händelserna lyser tydliga i känslan men årtalen står inte
alltid där bredvid med tryckbokstäver som i några av de
bilder han visar mig. Det är ju så vi minns, eklektiskt:
känslor och stämningar och bilder med en slags
ordning men ändå inte. Det blir som att lägga ett
pussel, där ifyllnadsprocessen påverkar både berättaren
och lyssnaren. När vi reser oss för att gå ser jag i Dags
blick att det finns fler historier att berätta, att de vaknat
till liv av de tidigare berättade. Det är en blick jag
tycker mycket om, en blick som visar på den fantastiska
skatt vi har, den skattkista som bara blir fullare och
fullare fast vi ofta glömmer bort att vi har den. Den
här soliga dagen i maj fick jag en liten inblick i Dags
skattkista. Och det gav definitivt mersmak.
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SPECIAL REPORT:

Mind Sports Olympiad
By Charles Matthews

Cambridge, England It wasn't just the four Go
events. To be frank, in a number of cases they may
not have been Go players at all.
At least not when they arrived. Games players of all
descriptions attended Cambridge's own Mind Sports
Olympiad, held May 4-6 in the quiet of Parkside
Community College over a weekend and public
holiday. And come they did. Software developer
Demis 'Theme Park' Hassabis (a Matthews Go pupil
around 4 kyu), took time off the final testing of his
new game Republic to play in the two-day Purple
Software British Open Shogi Championship, taking
bronze. Alex Selby 3 dan, a reluctant celeb after his
solution of the Eternity puzzle, ran the Go Dans' Event
for us on the Monday, and played some casual Settlers
of Catan.
Shogi pros Miyata 7 dan and Tamura 5 dan were sent
by the Shogi Renmei - Tamura played go with my son
George (16 kyu). Hudson Kyagaba, the Omweso
champion from Uganda, was there to compete in the
three mancala events (he also plays 10x10 draughts, one
of three checker variants featured); he was seen trying
9x9 Ggo with Adam Atkinson at the BGA stall.
Other notables were Mamba inventor Christophe Berg
from La Rochelle, Harpaz from Israel, now a
Cambridge resident, who brought his amazing touchsensitive Maldoo machine, which as one option offers
Go - but from random starting positions. The new
word game Blank went down a treat. The Games &
Puzzles shop shifted stock like Christmas come early.

Top Go event was the Challenger's League, which
selected Matthew Cocke 5 dan as opponent for tileholder Matthew Macfadyen 6 dan for the best-of-five
match in August to determine the 2002 British
Champion. Cocke, from Norwich, never looked back
after defeating my co-author Kim Seong-june 6 dan by
2.5 points in Round 2 of seven, losing only the final
game to Des Cann 4 dan after it was all sown up.
It was quite a party, with entry total 465, four times the
numbers at last year's pilot, and including 210 junior
chess players from the Cambridge region. I count 25
games or variants that were on the schedule, producing
as Grantamind (overall winner on three best events) a
go player (William Brooks, 12 years old and 8 kyu),
second Hudson, third a more senior go player, Piers
Shepperson 5 dan, who tried Maldoo - Visiput, Fillit
and Count Lines - and Magic the Gathering CCG
amongst his competitions. And me? Oh, I was far too
busy organising stuff you'd not thank me for
mentioning, apart perhaps from the live radio piece I
did with World Draughts activist Leo Springer; but
George Matthews, 15, took the junior Grantamind
with events Minibridge, Bar-Low (kyu players' go) and
Magic. And no, not just a male occasion, and I have the
photos to prove it.
Full results on the pages at
http://www.gen.cam.ac.uk/msocam02/

Nyheter från Stockholms goklubb
Klubbmästerskapet 2002 vanns av Staffan Bäcklund, 2 dan, med 5-0.
Tre år i rad har vi spelat klubbmästerskap i Stockholm. Formen har
skiftat och denna gång hade hela klubben möjlighet att tävla om
titeln, men de svagare rankade spelarna fick kvala sig genom lägre
klasser, från vilka vinnaren gick vidare upp till nästa klass. Varje
klass har runt sex spelare där alla möter alla en gång, med en komi
på 6 poäng. De tidigare åren har KM vunnits av Michael Yao, 3 dan,
men i hans frånvaro passade Staffan på att slå till med 5 raka segrar.
Gratulerar!
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40:e Judantiteln
Gustav Fahl och Michael Yao
O Rissei (titelhållare) - Takemiya Masaki 3-2
Parti 1: O Rissei vann (W+2.5)
Parti 2: Takemiya vann (W+8.5)
Parti 3: O Rissei vann (W+R)
Parti 4: Takemiya vann (W+1.5)
Parti 5: O Rissei vann (W+1.5)
Noterbart är att alla fem partierna vanns av vit. Här
visas det fjärde partiet där O Rissei förlorade men i
alla fall lyckades med konststycket att leva med sju
grupper.
Artikeln är baserad på kommentarer från icke
namngivna spelare ur staben av professionella gospelare knutna till www.cn.tom.com, den största
kinesiska go-sajten.

O Rissei
Född 1958 i Taiwan. Kom till Japan 1971. 1 dan 1972,
9 dan 1988.
O Rissei har haft en lång väg till den absoluta toppen
dit han nådde först när han närmade sig fyrtio års ålder.
Han har långsamt men stadigt förbättrat sig och är för
tillfället den mest framgångsrike spelaren i Japan. Han
är regerande Kisei och Judan. Han är också den spelare
från Nihon Ki-in som lyckats bäst i de senaste årens
internationella turerningar.

Takemiya Masaki
Född 1951 i Tokyo. 1 dan 1965, 9 dan 1977.
Höjdpunkten i Takemiyas karriär var åren runt 1990
då de första stora internationella turneringarna
började spelas. Takemiya vann de två första Fujitsu
Cup och de fyra första asiatiska snabbgomästerskapen.
Takemiya är känd för sin storskaliga,
centrumorienterade spelstil, av många benämnd
'kosmisk go'. Själv föredrar han att kalla den för den
'naturliga stilen'. Han åtnjuter stor respekt i Kina
eftersom man anser att han med sitt spel i första hand
söker kärnan, essensen i go. Många andra toppspelare
har en mer försiktig spelstil där syftet med varje drag
är att minimera risken att förlora.
Fujisawa Shuko om Takemiya: "Av den go som spelas
nu [sagt på 1980-talet] är det bara Takemiyas partier
man kommer att ägna något intresse om hundra år"
Takemiya om Kobayashi Koichi, ärkerivalen från
1980-talet: "Hans go är som tunnelbanan. Man kommer
dit man tänkt sig men får inte se något vackert på vägen"
(inför Kisei-titelmatchen 1987)

40:e Judantiteln, fjärde finalpartiet
Svart: O Rissei. Vit: Takemiya Masaki
2002-04-18; komi 5.5; W+1.5
6. Ett vanligt drag för de flesta men ovanligt för att vara
Takemiya. Han spelar oftare A.
10. Josekin i dia 1 spelas mycket sällan av proffsen
numera eftersom de besväras av skärningen vid A. Därför
ser man partidraget vit 10 endast när vit kan spela som i
dia 2. Vit 1 i dia 2 är dock inte möjligt om svart har en
stege med 2 och A.

Diagram 1

11. Spelas med tanke på stegen i dia 2.
14. Typiskt för Takemiya. Vit 1 i dia 3 vore normalt men
vit vill betona centrum.
20 kan diskuteras. T o m Takemiya borde känna sig illa
till mods av svart 21 som är en punkt som svart gärna vill
spela. Om vit 20 varit på B och svart 21 varit på C så

Diagram 2
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Diagram 3
skulle det vara lättare att invadera
svarts hörnformation.
22 etc visar Takemiyas mod och
fantasifullhet. Vit låter svart ta mer
än 20 poäng i hörnet för en utsida
som besväras av ajin i svart 19. Efter
vit 22 är resultatet fram till 35
oundvikligt. Ställningen efter 35
anges i kommentarerna som
"spelbar för svart". Det låter i
direktöversättning väldigt neutralt
men av nyanserna i det kinesiska
språket framgår det tydligen att
kommentatorerna hellre skulle ha
svart än vit i den positionen.

1 – 38

38. Bara Takemiya skulle kunna
spela så här.
39 stärker den svarta gruppen och
minskar vits potential i mitten. Det
är ett 'vänta och se'-drag med
avseende på hur vit kommer att
attackera den markerade stenen.
40 är också typiskt för Takemiya.
Många skulle börja med vit 40 på
44 men Takemiya har inget emot
att bjuda in svart i hörnet.
41 och 43 är en standardteknik för
att leva snabbt.
48. Ett intressant drag. Vit spelar
inte A direkt utan börjar med att
attackera den markerade stenen och
lämnar möjligheterna öppna för
andra uppföljningar i hörnet.
49 visar att svart bestämt sig för att
leva snabbt.

39 – 57
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58. Ett mycket aggresivt
attackdrag. Vit har
uppenbarligen bestämt sig för att
använda sina centrumstenar för
attack och inte för att bygga en
moyo.
64. Vår kommentar: vit avbryter
på nytt attacken mot svarts grupp i
nedre högra hörnet för tillfället.
När motståndaren har en svag
grupp är det lätt att ryckas med av
frågeställningen om gruppen kan
göra två ögon. Tjugo drag senare
visar det sig att den kunde det och
så står man där utan någon svag
grupp att attackera, utan poäng
och med svagheter på utsidan.
När man inte vet hur en svag
grupp ska attackeras på bästa vis är
det ofta bättre att vänta och låta
utvecklingen på andra delar av
brädet bestämma hur en senare
attack ska se ut.
70. Vit är stark i mitten och vill
inte spela det försiktigare draget
72. Av samma skäl vågar inte svart
svara med svart 71 på 72 och ta
hörnet.

58 – 101

75. Den sista stora punkten på
brädet.
78-80 är mycket bra, svart kan
inte kontra.
89 är nödvändigt. Vår
kommentar: se dia 4.
92. Skulle kunna spelas på A i
stället. Svart är nog nöjd med
bytet 93-94. Vår kommentar: svart
behöver inte vara orolig över sin
hörngrupp förrän efter vit 92.
Innan svart lever med 101 spelar
han ett antal tvingande drag från
utsidan.
101. Svart borde ha spelat
ytterligare ett tvingande drag
med B innan han levde med 101.
Det kommer att visa sig ha stor
betydelse senare i partiet.

Diagram 4

Diagram 5

Diagram 6
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108. Bra. Antag att vit spelat A i dia
5. Utbytet av de markerade stenarna
är då bra för vit i partipositionen.
Genom att spela 108 i partiet
garanteras vit att få detta utbyte
eftersom svart inte har något annat
svar än 109.
110. Siktar på att skära med A.
Efter 115 är svart fortfarande klart
före på poäng. Svarts enda svaghet
är gruppen på den högra sidan.
Partiet kommer att avgöras av hur
väl vit kan plåga denna grupp och
samtidigt göra poäng i området
till vänster om 115.
124. Skarpt. Vit vill utnyttja
möjligheten att göra poäng
maximalt. Svart måste vara mycket
försiktig eftersom det är vita
stenar överallt runtomkring. Se
dia 6 för ett exempel.
136. Ett dubbelhot som hotar att
skära antingen med vit A eller med
vit B, svart C, vit D.
140. Vit är i byoyomi och behöver
en ny minuts betänketid.
142. Det blir nu en mycket
komplicerad strid i mitten.
163. Om svart spelar A svarar vit
med 174. Om utbytet svart B, vit C
funnits på plats skulle inte vit ha
kunnat skära med 142.
171. Bästa draget för att leva (ger
svart mest poäng).

137- 174

102-136
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186. Vit kan spela detta drag
eftersom han har många fler kohot.
201. Svart kan inte spela kon. Vits
vinst är knapp men är nu ett
faktum.
Vid drag 35 skulle nästan alla
professionella spelare föredra att
spela svart. Svart kanske inte
spelade perfekt efter det men
gjorde inga egentliga misstag
utom möjligen den uteblivna
atarin B i figur 3. Att vit ändå
vinner beror på att Takemiya
spelade ett mycket bra parti där
han med skarpa drag utnyttjade
ställningen maximalt.

175-216
94 at 86,
97 at 91,
100 at 86

217-311
36 at A,
39 at 33,
42 at A,
45 at 33,
48 at A,
51 at 33,
54 at A,
57 at 33,
74 at 71,
111 at B
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Programförklaring för
Sektionen för Go-historia
Ulf Olsson

Inriktning: Go-historier och andra kulturella och sociala yttringar
med Go som tema, och den övergripande tanken är att skapa bredare
associationsytor mot spelet Go.
Först ut i denna sektion är Henrik's bidrag med dels en recension av boken "Pietre e
Pilastri" av Franco Pratesi, och dels hans funderingar kring motsägelser vad gäller
kinesisk Go-historia.
Mitt eget bidrag denna gång är några iakttagelser från turneringen i Amsterdam, bland
annat hur man kan få ungdomar och barn att spela Go. Just detta kräver att Go-spelet
kommer in som företeelse på fler sätt än att bara vara ett brädspel - ett sätt att umgås, en
testbänk för affärsstrategier, mental utveckling, ha kul, träna koncentrationsförmågan,
lära sig att balansera logik och intution, utveckla AI-algoritmer etc.
Kom gärna med bidrag om varför just du, käre läsare, spelar Go !
Även Go-partier kommer att gås igenom, men inte med avsikten att de skall vara så bra
partier som möjligt, snarare att det finns någon eller några strategiska, taktiska eller
psykologiska händelser i partiet som kan vara intressanta för läsare på alla nivåer. Denna
gång är det ett misslyckat försök att döda en motståndargrupp.
Nästa nummer kommer förslagsvis att berätta lite om fenomenet Hikaru, samt ett parti
mellan en 6-kyu och en 7-kyu. Bidrag från läsarna (vilket jag hoppas kommer att flöda
ymnigt) värderas högt och påverkar i högsta grad innehållet.

En ny bok om italiensk gohistoria
Henric Bergsåker

Härmed vill jag anmäla en bok, "Pietre e Pilastri" av Franco Pratesi som
nyligen utkommit i en första upplaga. Det är en "gohistoria ur italienskt
perspektiv", ett väl i sig rätt förbluffande projekt på 221 sidor [1].
Boken börjar med referat av de första europeiska
texterna som alls beskriver go, skrivna av italienarna
Francesco Carletti och Matteo Ricci, omkring år
1600. Francesco Carletti var en florentinsk köpman
som reste jorden runt 1594-1602 och bland annat
besökte Japan och Kina (Macao och Kanton). Han
nämner kort weiqi i sina skrifter, vilket Pratesi själv
upptäckt, även om det rör sig om ett mycket flyktigt
omnämnande. Matteo Ricci är mer känd, och inte bara
för att ha skrivit om go. Han var en jesuit av
imponerande intellektuell kaliber, bland annat
matematiker. Han skapade det första
transkriptionssystemet från kinesiska till europeiska

språk [2], umgicks med intellektuella kinesiska
mandariner och tycks ha upptagits i deras krets. Han
diktade också på Kinesiskaoch är känd som Li Matou i
den kinesiska litteraturhistorien [3]. Han dog i
Peking 1610 och i hans efterlämnade manuskript på
italienska finns den första välkända beskrivningen av
go på europeiskt språk [3]. Beskrivningen av själva
gospelet är ganska summarisk, men Ricci talar också
om spelets roll och plats i samhället. Till skillnad
från till exempel kortspel, som de lägre
samhällsklasserna sysslade med, är go det
"allvarligaste" spelet. ìMandarinerna är så fängslade
av detta spel att de tillbringar en stor del av dagen med
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det, ett parti tar mer än en timme. De som är duktiga på
spelet är välsedda och blir inbjudna överallt, även om
de inte kan något annat, somliga tar dem till mästare
för att undervisa i spelet", säger Ricci. Det var Riccis
beskrivning i latinsk översättning som låg till grund
för Leibnizí berömda artikel om go cirka 100 år
senare [4].
Pratesis bok refererar till italienares omnämnande av
go i litteraturen fram till nittonhundratalet. Det finns
till exempel en känd artikel om go av Eugenio
Volpicelli från 1894, en orientalist från universitetet i
Neapel, vilken tillbringade en längre tid i HongKong. Giovanni Vacca är en annan italiensk
kinakännare som skrev om go 1914. Den förste som
verkligen gjorde ett försök att sprida go i Italien tycks
ha varit greven Daniele Pecorini Manzoni, som också
publicerade en känd bok om go tillsammans med Shu
Tong., på italienska 1927 och på engelska 1929 [5].
Denna bok lär fortfarande tryckas i USA och
Singapore, och Gunnar Farnebäck köpte ett exemplar så
sent som sommaren 2001. Pecorini hade arbetat som
brittisk tulltjänsteman i Kina och Korea och
antagligen där lärt sig go. När han sedemera kom till
Rom som kinesisk konsul lät han inte bara publicera
boken, utan ordnade också med försäljning av
gomateriel, men tydligen var denna verksamhet inte
särskilt framgångsrik. Pratesi visar att det kan ha
spelats go i Italien på olika håll under 40- och 50talen, samt 60-talet. Först på 70-talet kom det dock till
stånd något mer organiserat spel. Så till exempel fanns
det redan i början av 70-talet en grupp gospelare i
Trieste, som leddes av en norsk-amerikansk fysiker vid
namn Charles Fronsdal. Sverge omnämns ibland också.
Till exempel heter det något förvånande om ett "1st
Seminar in Instruction Methods for Overseas Teachers
of Go" i Japan 1977 att den dåvarande, något

Status?
Denna hörnposition råkade Tomas
Kristiansson i Malmö Goklubb ut för
under ett parti på Internet.
Mejla: tomas.christiansson@fysik.lth.se
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excentriske herren på den italienska gotäppan Roberto
Mercadante bjöds in "tillsammans med representanter
för de mest utvecklade länderna i Europa när det gäller
go (÷sterrike, Frankrike, Västtyskland, Storbritannien,
Holland, Sverige och Schweiz)" Redan på 70-talet var
det stridigheter i de italienska gokretsarna, mellan å
ena sidan Mercadante och å andra sidan andra
gospelare, bland annat bland kampsportsverksamma.
En annan festlig detalj är att Pratesi analyserar
italienska spelares resultat i VM och kommer fram
till att Argentina och Sverige varit de länder som varit
mest jämspelta med italien genom åren (4-3 till
Sverige). Pratesi följer utvecklingen, också med
diverse tvister och småkrig mellan olika
gospelargrupperingar under 70-80-talen och gör en
noggrann genomgång av dagsläget (slutpunkt år 2000),
med statistik över tävlingsresultat och spelare i olika
regioner. Förutom några japaner har två utlänningar
bidragit mycket till goutvecklingen i Italien i början
av 80-talet, nämligen engelsmannen T Mark Hall och
amerikanen Marvin Wolfthal, vilka då bodde och
arbetade i Italien. Pratesi diskuterar också dagens
italienska inbördeskrig i personlig stil, rätt
underhållande humoristisk, med fin ironi och
eleganta sarkasmer.
[1] Franco Pratesi, "Pietre e Pilastri", Multimage,
Firenze 2002.
[2] Göran Malmqvist, "kinesiska" i
Nationalencyklopedin, Bra Böcker 1993.
[3] Jaap K. Blom, Go World 27 1982 och i Go
Playerís Almanac 2001, kap. 7, Kiseido.
[4] Jaap K. Blom, Go World 91, 2001, omtryckt i Go
Playerís Almanac 2001, kap. 8, Kiseido.
[5] Count Daniele Pecorini and SHU Tong, "The
Game of Wei-Chi". pp. 128. pl. XXVIII. London :
Longmans & Co., 1929.
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Två gåtor i kinesisk gohistoria?
Henric Bergsåker

När man går igenom ett antal tryckta västliga
beskrivningar av kinesisk gohistoria [1-5] kan man slås
av vad som förefaller vara två motsägelser.
För det första heter det på flera håll att go praktiskt
taget skulle ha dött ut i Kina någon gång på 1600-talet,
kanske i samband med den manchuriska Qingdynastins maktövertagande 1644, för att inte återuppstå
förrän på 1900-talet. William Pinckard berättar till
exempel om en kinesisk munk som kom till Japan
omkring 1700 med kommentaren: "this was after go
had more or less died out in China" [2]. Michael
Koulen talar om hur spelet "stagnerade" under
Manchudynastin och led också efter revolutionen
1911, under inbördeskrigen och under
Kulturrevolutionen 1966-76, för att börja komma till
sin rätt igen först på 1980-talet [3]. Det kan tyckas en
smula förvånande att spelet skulle ha dött ut helt kring
1700. ƒnnu när Matteo Ricci skriver om Go, omkring
1609, är det ett spel som tycks sysselsätta stora delar av
den styrande klassen en god del av dagen, och starka
gospelare är uppskattade av alla och blir inbjudna
överallt, även om de inte kan något annat [5]. ƒr det
verkligen möjligt att spelet skulle i det närmaste ha
dött ut? Ett annat förbryllande förhållande är att
somliga källor talar om att go skulle ha åtnjutit
utomordentligt stort anseende under Tang (618-906)
och Song (960-1279) dynastierna (Pinckard: "In the
Tang dynasty (Ö) go enjoyed an unprecedented
distinction. It was about this time that it came to be
accounted as one of the íFour Accomplishmentsí of a
gentleman-scholar"[2].), medan andra hävdar att under
Tang "weiqi was considered disreputable by the
cultivated Chinese Èlite" [5]. Hur var det egentligen
med weiqi under Tang- och Qing-dynastierna? ƒr
meningarna bland kännarna genuint delade, eller går
det att förena de olika beskrivningarna på något sätt?
John Fairbairn på rec.games.go
I ett litet meningsutbyte på rec.games.go frågade jag
John Fairbairn om vad han ansåg om spelets utdöende
på 16-1700-talet. Han svarade: "Will two Meijins do
you? Fan Xiping (born 1709) and Shi Dingan (1710).
I'd say there was never any threat to go at any time in
China." Och hänvisade till en rad källor, främst
kinesiska, som finns uppräknade på de av honom
sammanställda websidorna om kinesisk gohistoria [6].
Han hävdar vidare: "I'd take any comments from Japan

or Japanese sources (as in Pinckard's case) with a strong
dose of scepticism, with noble exceptions such as
Hayashi Genbi and Hayashi Yutaka (no relation). It
was not quite that the Japanese have been nationalistic
about go history, but they have been blinkered.
Obviously the isolationist policies in Tokugawa
times had something to do with this". Och: "my whole
point is that China is very badly served by western and
Japanese sources". Vi kan alltså konstatera att det
faktiskt finns två olika uppfattningar om historien
här, och att Fairbairn möjligen kan ha rätt i att många
av de i väst gångbara källorna har behandlat Kina
styvmoderligt.
Konfucius under Tangdynastin
Vad så gäller spelets anseende under Tangdynastin:
Paolo Zanon har översatt flera kinesiska dokument
från tiden före 1000 e.Kr, där konfucianska lärde
kritiserar go från moraliska synpunker, samt utdrag
från en senare text, en avhandling om go från 1050 där
spelet istället i den nya "neo-konfucianska" miljön
kommit att bli accepterat som något hedervärt och
snarast moraliskt upplyftande [5]. För det första
redovisar Zanon flera skeptiska uttalanden om weiqi
av Konfucius själv (500-talet f.Kr.), av Mencius (c:a
372-289 f.Kr.) och av den s.k. Mohistiska skolan.
Kritiken gällde då att go skulle vara borkastad tid,
enligt Mencius är man t.ex. en dålig son om man
"ägnar sig åt att dricka vin och spela weiqi och på så
sätt försummar sina föräldrar" [1,5]. Zanon anser att de
första konfucianerna var misstänksamma mot go för att
de förknippade det med Yin-Yang-teorier, vilka var
främmande för dem. De kan också ha varit kritiska till
weiqi som en del i spådomskonster. Zanon citerar
också författaren Yang Xiong från omkring år 5 i vår
tideräkning, där weiqi förs samman med den s.k.
legalistiska skolan [7], och därför anses suspekt av
politiska skäl. Legalisterna var motståndare till
konfucianerna och hölls av de senare ansvariga för
övergrepp under den förste Qinkejsarens regim 221206 f.Kr. Man förstår att de bokälskande
konfucianerna inte var så förtjusta i t.ex. legalisten
Han Fei Zi ("en kinesisk Machiavelli"), vilken
skriver: "I en vis furstes stat finns inga böcker: lagarna
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tjänar som undervisning" [8], eller i de bokbål som
Qinkejsaren följaktligen organiserade 213 f.Kr.
Sådana åtgärder av kejsaren som att låta levande begrava
460 lärda män [8] kan inte heller ha setts med blida
ögon. Weiqi förknippades också med krig, som
legalisterna tyckte var försvarbart men konfucianerna
ansåg förkastligt. Zanon citerar ett långt ur en skrift
om weiqi av konfucianen Wei Yao (252 e. Kr.), en
oförvitlig man som dog i fängelse därför att han
vägrade att medverka i en historieförfalskning. Denne
talar med beundran om tidigare generationers lärda
som "studerade från gryningen när de vaknade, tills
natten föll och de somnade, utan fritid eller vila i
månader och år och samlade kunskap genom dagligt
arbete", med flera exempel på föredömliga personer.
Men, konstaterar han upprört: "....dagens generation
bryr sig inte om de Fem Klassikerna eller konsten att
regera, utan roar sig med att spela weiqi. De
försummar sina uppgifter, överger sina yrken,
glömmer att äta och dricka och tillbringar hela dagen
tills det blir mörkt med att spela, sedan fortsätter de i
ljuset av oljelampor". Han spekulerar i vad som skulle
kunna uträttas "om de lärde använde den flit de nu
slösar bort på weiqi till poetiska texter istället, de
skulle då de skulle då bli starka som Yan och Min,
eller om de la ner den på visdom, då de skulle få
samma förmåga som Liang och Ping, eller om de
använde den till att tjäna pengar och blev rika som Yi
Dun, eller till bågskytte och att köra stridsvagnar och
bli generaler". Med andra ord: weiqi är bortkastad tid!
Wei Yao anklagar också weiqi för att vara omoraliskt
därför att man lurar sin motståndare, och omänskligt
för att man ägnar sig åt sådant som att döda och
invadera. Ett annat dräpande argument är kanske:
"Vidare accepterar inte de kejserliga examinatorerna
weiqi som grund för urval till poster i den statliga
administrationen".
När vi så är framme vid Tangtiden finns den
konfucianska kritiken mot weiqi kvar. Zanon
översätter och citerar Pi Rixiu (c:a 834-883), mest känd
för en bok om te. Denne kritiserar go från moraliska
synpunkter, liksom sina föregångare, t.ex: "Om du inte
är falsk och inte slåss förlorar du. I weiqi, om du inte
luras faller du ner i kaos. ƒven om du är en stark
spelare som Yi Qiu måste du använda sådana metoder
(Ö) weiqi måste ha kommit till under de Kämpande
Staternas tid (480-221 f.Kr. min anm.), eftersom dess
skadliga, falska, krigiska och luriga dao är typisk för
dem som stödde horisontella och vertikala teorier"
(alltså legalisterna). Pi Rixiu tror alltså inte att go
kan ha uppfunnits av kejsar Yao (som en gammal
tradition ju hävdar), ty denne var "human, rättrådig,
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artig, vis och hederlig" ñ till skillnad från weiqi alltså!
ƒven Peter Shotwell har uppmärksammat dessa negativa
attityder till weiqi i sin strukturalistiskt färgade artikel
[4], men ger inte några konkreta exempel och förlägger
dem inte till Tangperioden.
Zanon översätter och citerar sedan ur en skrift från
Songperioden, Qijing Shisanpian 1050 (Boken om Weiqi
i 13 kapitel), av Zhang Jing. Vid den tiden kom
konfucianismen att förändras starkt och ta in element från
daoism, buddhism och andra läror. Nu är också synen på
weiqi helt förändrad och för första gången beskrivs spelet
av de lärde som något nobelt, moraliskt upphöjt och
rekommendabelt, en ställning som det sedan kommit att
behålla. Men hur var det alltså under Tang, var go redan då
det välsedda respekterade och prestigefyllda spel det senare
kom att bli eller inte? Svaret blir nog att det förvisso
spelades flitigt under Tang, vilket ju också framgår av
citaten ovan, men att det ännu inte hade den moraliska och
ideologiska status det senare skulle få.
När jag diskuterade saken med Paolo skämtade han om att
det måste vara för att jag kommer från ett protestantiskt
land som jag alls kan se något problem i att det finns ett
stort avstånd mellan påbjuden ideologi och hur man lever
och vad man tycker om att göra i praktiken ñ för en katolik
är det en självklarhet som man inte ens reflekterar över,
menade han. Vad jag förstår verkar den skenbara
motsägelsen mellan t.ex. Pinckard och Zanon hänga ihop
med hur dominerande man man uppfattar den rådande
konfucianska ideologin i ämbetsmannaklassen som. Om
jag uppfattat Zanon rätt menar han att konfucianerna trots
allt ändå var de helt tongivande i samhället, även om
daoister och till och med hovkretsar under Tang hängav
sig åt weiqi med liv och lust.

[1] Donald L. Potter, "Go in the Classics" och "The Three Virtues of
Go", kap. 3-4, The Go Playerís Almanac 2001, Richard Bozulich ed.
Kiseido Publishing Company 2001.
[2] William Pinckard, "Go and the Three Games", ibid. Kap. 2 och
"The History and Philosophy of Go", ibid. Kap. 5.
[3] "Go, die Mitte des Himmels", Michael Koulen, DuMont
Buchverlag, Köln 1986.
[4] Peter Shotwell, "Speculations on the Origin of Go", Go World
70(1994), omarbetad i kap. 9, The Go Playerís Almanac 2001, Richard
Bozulich ed. Kiseido Publishing Company 2001.
[5] Paolo Zanon, "The opposition of the Literati to the game of weiqi
in ancient China", Asian and African Studies 5(1996)1 70-82.
[6] http://www.msoworld.com/mindzine/news/orient/go/go.html ,
http://gobase.org/history/china.html
[7] Bertil Lundahl, "legalism" i Nationalencyklo-pedin. Dick A. R.
Haglund, "kinesisk filosofi" i Nationalencyklopedin.[8] Göran
Malmqvist i "÷sterns storriken", Bonniers världshistoria del 4,
Bonnier Fakta Bokförlag 1983.
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En reseberättelse från Amsterdam
Ulf Olsson

Detta är en några iakttagelser från Sebastians och mitt deltagande i
olika go-aktiviteter i Amsterdam i februari. Sebastian deltog i
barn-turneringen och i simultanspel, och jag hade fått chansen att
spela i första European Go Oza Championship. Turneringen var
öppen för alla 4-dan eller bättre (eller med 2350 eller bättre i
europeisk ranking) och startfältet var mycket välbesatt.
Det bestående minnet jag fick från denna helg var dels att
holländare är skickliga på att aktivera barnen, och
Sebastian tyckte det var väldigt roligt att spela. Med tanke
på att han knappt kunde reglerna var det roligt att han
kunde skrapa ihop 3 vinster, men syftet med turneringen
var att få ungarna att tycka det var kul. En bra ide vid
prisutdelningen var att alla fick pris, men att
ordningsföljden vid prisval styrdes av antalet vinster.

deltar och där alla får priser och tycker det är kul.

Jag har nyss följt med Sebastian och Natashia till
Stockholm, där de deltog i riksfinalen i bordtennis för
bästa 4;an i Sverige. Skickligt genomfört arrangemang,
även om den hade mer betoning av elittävling än av en kul
turnering för barn. Alla fick priser även här, vilket
innebar att även jag och Bosse (den andra stackars pappan)
fick medaljer.

2. Se till att barnen har det roligt, med mindre betoning
av tävlingsmomentet. Premiera gärna bra insatser, men se
till att alla får någonting som belöning.

Den tredje parallellen jag kan dra är med aktiviteter i
Hovås Golf-klubb, där precis som ovan barn i 9-12 år

Några åtgärder som man kan göra för att få barn att bli
intresserade av Go, och även fortsätta att spela:
1. Se till att det finns ett minsta antal barn, och mindre än
4-5 barn kan bli svårt. Den sociala faktorn är viktig, det
har jag iakttagit under våren när jag försökt få med mina
barn till Go-klubben.

3. Koppla ihop Go-spelet med andra saker, tex serier
(Hikaru) och det exotiska med länder som Kina, Japan och
Korea. Spexa gärna till det som Ulf "Tickan" Carlsson
gjorde det i en uppvisningsmatch i bordtennis, barnen
uppskattade det mycket. Frågan är hur man gör det i Go ?

Mina egna partier i Amsterdam gick knackigt,
och följande parti mot Qi Wu var en aning
frustrande att förlora då jag kunde dödat en
grupp.
Drag 8: Ett oväntat drag, men det kinesiska
proffset som kommenterade partiet hade inget att
säga.
Drag 11: Skulle ha varit rätt ner på Q2 istället,
pga av att 16 blir sente för vit.
Vit 30 : Bättre på E2 enligt proffset.
Svart 33: Troligen bättre att ta sente m C5 (samt
vit D6).
Vit 34: Att föredra på N6.
Svart 45: Stort drag och svart står bättre.
Svart 47: Alldeles för passivt, proffset
rekommenderade M11.

1 - 50
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Svart 49: Även det för passivt, bättre att
attackera ovanifrån med tex s N10, v O10, s
L10.
Vit 56: Bättre att spela från gruppen i centrum.
Svart 61: Svart står bra igen.
Svart 77: Svart bör spela vit 78 själv, och låta
vit koppla ihop.
Svart 85: Svart tog gote i hörnet, och förstör nu
möjligheten att skära på D5. Invasion av vits
hörn på C17 intressantare.
Svart 87: Bör fortsätta med E7.
Vit 94: J16 är att föredra.
Svart 95: Den vitala punkten.
Svart 99: Vit har problem.
Svart 105: Vit är död efter det naturliga shapedraget på L9.
Svart 113: lyckats skära av ett störra antal vita
stenar, men enligt proffset har vit tillräcklig
kompensation då svart är tunn på vänstra sidan.

51 - 100

Ett svårt mittspel/slutspel följde, där vit vann
med 2.5 poäng till slut.

Jag har inte spelat en turnering med så starka
spelare sedan Canterbury-92, och det har hänt
mycket på 10 år. Spelarna som dominerar nu
verkar alla träna för att bli professionella i
Asien eller har haft proffsträning där någon
gång, och den "gamla" europeiska eliten synes
för ögonblicket ha blivit något distanserad.

I kvartsfinalen var det två spelare kvar som mig
veterligt inte haft proffsträning, och det var
Michel Eijkhout och Tibor Pocsai. Dessa två
förlorade sina matcher, och kvar var alltså bara
spelare med insei-koppling av något slag.
Finalen vanns av Alexander Dinerchstein på ett
övertygande sätt mot Dragos Bajenaru.

Så om någon i Norden har ambitioner på att
bli riktigt bra i Go, får nog vederbörande
vackert finna sig i att behöva tillbringa några
år i Asien och genomgå en rigoriös Goutbildning !

101 - 113
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Pressgrannar
Niklas Möller
Tack vare såväl Internet som den engelskspråkiga tidsskriften Go World finns det goda
möjligheter att följa professionella go-scenen.
Men även amatörscenen har, vilket varje läsare
av denna tidskrift per definition känner till,
sina kanaler. De större goländerna håller sig
med liknande tidskrifter, och på denna plats i
nordiskt Go-blad planerar vi bevaka en del av
denna amatörscen.
Vi har i dagsläget tre pressbevakare: jag som
bevakar American Go Journal, Henric som
bevakar såväl den italienska som den franska, och
Erik som tar hand om den tyska och holländska.
Ni är alla välkomna att anmäla ert intresse för

att bevaka tidskrifter: exempelvis den brittiska
saknar i dagsläget en lektör.
För detta nummer är dock det sistnämnda
uttalande inte sant, för ett av två bidrag gäller
just British Go Journal. I denna vår uppstart av
pressbevakningen har vi visserligen konfirmerat
våra vänskapsprenumeranter med våra
pressgrannar, men inte sett till verkliga nummer
av alla. I fortsättningen är det dock vår
målsättning att ha åtminstone något litet från
varje tidskrift vi bevakar.
Idag består våra bidrag av recensioner av den
italienska av den brittiska gotidskriften.

British Go Journal
Erik Ekholm
På EM 1999 gjorde Brittiska go-förbundet reklam för
sin tidning, så jag passade på att lösa ett års
prenumeration (kostar idag 17 pund) för att se vad jag
tyckte. Man får fyra nummer av medlemstidningen
British Go Journal och däremellan ett nyhetsblad
(mest turneringsresultat).
BGJ är i A5-format och var år 2000 cirka 64 sidor
tjock. Av dessa rör typiskt dryga dussinet förbundets
inre angelägenheter som politik, ekonomi och
förvaltning. Ungefär lika stort utrymme ägnas åt
tävlingsberättelser, evenemang och resor. Ofta
förkommer någon recension av en go-bok och något
dataprogram. En avdelning som jag gärna skulle se
även i vår tidning är återblickar på vad som stod i
tidningen för 10, 20 och 30 år sedan - i den mån det
fanns några tidningar i de Nordiska länderna då!
För dem som traktar efter förkovran finns också
mycket att hämta. En hel del av stoffet riktar sig till
spelare som är kring 10 kyu eller svagare. Det kan då
vara saker som vilka ögonformer som är döda eller de
vanligaste svaren på en kakari mot 4-4:an. Det material
som i mitt tycke håller högst nivå är det som de starka
amatörspelarna och tillika goda skribenterna Charles

Matthews och Richard Hunter bidrar med. Matthews
skriver gärna och mångordigt om det tidiga
öppningsspelet, medan Hunter noggrant benar upp
livochdödproblem och semeaier i deras minsta
beståndsdelar. Detta material riktar sig kanske främst
till starkare kyuspelare, men det är av så grundläggande
art att de flesta amatörspelare säkert finner något
matnyttigt däri.
Däremot är BGJ lite sämre på kommenterade partier.
Det är inte många per nummer och i de fall det är 100
drag - men blott ett fåtal kommentarer - per diagram,
känns det knappt lönt att plocka fram brädet för att
spela igenom dem.
Något mer detaljerat kommenterat parti förekommer
också som regel, men det känns som det är långt kvar
till den kommentarrikedom som vi blivit bortskämda
med från t.ex. Go World. Man får säga att Svenska gotidningen och Svensk-norsk go-blad inte sällan har
hävdat sig bra i jämförelse med den resursstarka BGJ
åtminstone på denna punkt.

NORDISK GOBLAD

NR 2 2002

25

EasyToGo
Henric Bergsåker

Sedan sommaren 2000 utkommer det italienska
”oberoende go-magasinet” EasyToGo med cirka fyra
innehållsrika nummer per år. Tidningen är fritt
nerladdningsbar från http://www.easytogo.org och
nummer 7 har just publicerats. De flesta nummer har
varit på minst ett femtiotal sidor, med ärtig layout.
Som andra gotidskrifter innehåller den sådant som
kommenterade partier, problem och
turneringsresultat, men också mycket annat
redaktionellt material, essäer i gorelaterade ämnen,
intervjuer och inte minst humor och satir, bland annat
med fejkade intervjuer uppbyggda kring en mystisk
figur klädd i svart huva. Givetvis inbjuder den
italienska govärlden mer till satir än vad den nordiska
gör, men man får nog säga att skribenterna har varit
synnerligen uppfinningsrika på området. Nummer 5
av ETG innehåller ett sällskapsspel, Gospiracy,
konstruerat av Cristiano Garbarini. Man klipper ut
spelplan, spelkort och andra detaljer och spelet går ut
på att ett par konkurrerande goförbund försöker ta över
makten i klubbarna i ett fiktivt land… Även nummer 6
innehåller ett spel på liknande tema.
Nummer 7 är lite tunnare (32 sidor) än de tidigare
numren eftersom det inte varit så många turneringar på
sista tiden. Tidskriften strävar nu efter att bli mer
internationell och att samarbeta med andra
gotidskrifter världen över. Numret innehåller bland
annat intervjuer som Paolo Montrasio gjort med Bill
Schubert om KGS och med Fredrik Dahl om hans nya
goprogram WinHonte, vilka också kan läsas på
engelska på tidskriftens hemsida. Ett
boulevardbladsmässigt inslag i nummer 7 är en
intervju med den italienska (Figg-) mästarinnan,
Francesca Mauri 3k, där hon bland annat berömmer

sig för sina skalper bland gospelare, hon säger sig ha
nedlagt 13 dan totalt, dock ej vid gobrädet. En lite
överraskande artikel av Franco Pratesi handlar om
kurser i go vid västerländska, främst amerikanska
universitet. Han har hittat ett ansenligt antal sådana
kurser, vid olika institutioner och fakulteter. Det
äldsta och mest långvariga exemplet är en kurs vid
institutionen för filosofi på University of Virginia,
som hölls av Theodore Drange 1972-1999,
ursprungligen som annex till en kurs i logik. Andra
exempel är en kurs vid Rochester University i New
York 1984-2000, som hölls av David Weimer med
anknytning till ekonomi och internationell politik
(http://troi.cc.rochester.edu/~dewr/CAS150 ), en kurs
med matematikern Peter Schumer vid Middlebury
College i Vermont sedan 1984
(http://www.middlebury.edu/~schumer/ )och en med
filosofiprofessorn William Cobb (grundare av
Slate&Shell) vid William and Mary College i
Virginia 1994-98. En ännu aktiv seminarieserie ges
vid Gustavus Adolphus College, St Peter, i Minnesota,
organiserad av Davide Wolfe, en av författarna till
”Mathematical Go”
(http://www.gac.edu/~Wolfe/fts/2000f/ ), och en S.
Duff har startat en ny kurs vid arkitekturinstitutionen
(!) vid University of Oregon.
En spännande artikel av Alex Albore om den japanske
ministern Kibi na Makibi på 700-talet och en artikel
av Max Zecca, som vunnit ”the Polish Go Association
Internet Cup” om denna turnering förtjänar också att
nämnas som exempel från detta nummer på vad ETG
kan innehålla.
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The Kisei debacle
Disagreement mars conclusion of 5th Kisei game
Until the last two moves, the fifth game of the 26th
Kisei title match, played at the Manseikaku Hotel by
the side of Lake Toya in the town of Abuta, Hokkaido,
on 20 and 21 February, was another relatively peaceful
affair, without any large fighting. O Rissei won the
game by resignation after 300 moves, but actually the
result of the game was reversed during the playing of
the final dame points.
What happened was that at around 7:10 pm while the
players were filling in the final dame points, O Rissei
put a group of six stones into atari with move 298, but
Ryu did not connect, playing 299 elsewhere. Ryu was
clearly not paying close attention to the dame-filling
moves because he thought that the game was over. On
move 293 he had said: "It's finished, isn't it?". However,
O did not respond, so from his point of view the game
was still in progress. After playing 299, Ryu realized
that his stones were in atari and he made as if to replay
his move, but at this point O said to him: "I haven't said
anyting [i.e. that the game was over]." Ryu reacted with
incomprehension. O repeated his comment and asked
the game recorder to confirm that he hadn't said
anything. The game recorder was unable to confirm or
deny this, so O asked for the referee to be called.
According to the rules and conditions of the Kisei
tournament, any dispute during a title-match game is to
be resolved by the game referee in consultation with
representatives of the sponsor, the Yomiuri Newspaper,
and the Nihon Ki-in. The referee was Ishida Yoshio,
who with the Yomiuri Newspaper and Nihon Ki-in
representatives, conferred for about an hour and also
reviewed the videotape of the game.
When the game resumed, Ishida gave their ruling:
according to the Nihon Ki-in official rules of go, a
game continues until both players agree that it is over.
The videotape gave no evidence that O had agreed the
game was over, so his claim was accepted. O sought
confirmation that it could therefore play; when this
was given by Ishida, he captured the six stones. If the
game had finished without incident, Ryu would have
won by 3.5 points.
Ryu did not resign immediately. After breathing out
loudly three times, he asked Ishida a question [as soon as
something like this happens, the game is considered

suspended and the timekeeper stops the clock -- Ryu
was, as usual, in his final minute of byo-yomi]. His
question concerned the question of whether he had
replayed a move. When the game was first suspended,
after Black 299, O commented that Ryu had already
committed an infringement, replaying move 285. He
said he hadn't objected at the time, but his clear
implication was that for that reason he was not going
to permit a second infringement. Before he resigned,
Ryu wanted Ishida to confirm whether or not he had
replayed his move. Ishida said that he was unable to
comment, as the camera angle on the video, from
directly above the board, made it impossible to see. O
then pointed out that he only referred to it while the
game was suspended, that is, that he was not officially
objecting. Actually, in both cases -- the question of
replaying a move and whether O agreed that the game
was over -- Ryu did not seem to be actually disputing
O's assertions. Rather, it seemed that he had been so
caught up in the game that he was completely
oblivious. O firmly maintained that Ryu had let go of
his stone before replaying it.
If O had agreed with Ryu that the game was over, does
that mean that he would not have had the right to
capture the six stones? According to the rules, a game
ends when the players pass in succession. However,
according to the official commentary on the rules (see
"The Go Player's Almanac", pages 178, 183 and 184), it
seems that dame-filling moves and necessary
reinforcements inside groups can be played either
before or after the end of the game. In the latter case,
the moves are not part of the game, i.e. "these are not
moves as defined by the rules, and need not be played
according to the rules". This would seem to indicate
that O wouldn't have been allowed to capture the stones
if he had agreed the game was over. In practice, players
often agree that the game is over, then proceed to fill
in the dame without anyone passing a move, so there is a
gap between the Japanese rules and what actually
happens in practice.
One can certainly say that under the traditional
etiquette of go no one would capture stones in the
dame-filling stage if both players had agreed the game
was over. On the other hand, no one questioned O's
argument that if he had not stated the game was over
then it was still in progress. (Just for the record, Ishida
couldn't even confirm from the videotape that Ryu
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Nyhet i govärlden: proffsliga i Kina
Michael Yao
Den kinesiska goligans A-serie började för tre år
sedan. Då hade alla sett hur fotbollsligan genererat
stora pengar och lovande talanger. Det kinesiska
goförbundet ville vara först i världen att ha en goliga
och såg detta som en eventuell chans för Kina att
besegra Korea och Japan i gotävlingarna.

från Korea, Mu, 7p. De började dåligt i år med en
förlust och en oavgjord match, men hade snart
återhämtat sig med två st. 4:0-segrar. Zhejiang har
Kinas två världsmästare Ma, 9p, och Yu, 9p, plus
världsettan Lee, 9p, och anses av många kunna vara med i
guldjakten i år.

Varje lag som spelar i denna liga ska på egen hand
ordna en sponsor och minst fyra spelare till varje
omgång. Tre partier är långsamma (tre timmar
till varje) och ett, som direktsänds, är snabbt. Liksom
fotbollsligan, så spelas totalt 22 omgångar med
hemma- och bortaplan. Det blir naturligtvis en
hel del resande p g a. Kinas storlek men syftet med detta
är att försöka få uppmärksamhet på så många ställen
som möjligt. Tolv lag ska delta och de
två som kommer sist blir nerflyttade till serie B året
efter. Chongqing, som är den fjärde största
självständiga staden och ligger i sydvästra Kina, har
vunnit tre gånger i rad och anses nu ha Kinas bästa unga
spelare: Zhou Heyang, 9p, Gu Li, 7p, Liu Jing, 8p, och,

Från år 2000 har vissa lag börjat anställa koreanska
spelare (mest unga). Förra året spelade Yuk, 9p, i ligan
och fick stor uppmärksamhet. I år har många lag skaffat
sig koreanska eller japanska toppspelare som Rin, 9p,
Lee, 9p, Cao, 9p, m fl. Hittills har bara
Cao, 9p, lyckats vinna i debuten för utländska
toppspelare (han tog leende emot checken på 10000
dollar per parti) vilket tydligt speglar den hårda
pressen de har på sig. Utländska 9p-spelare ska enbart
spela fyra partier under säsongen. De måste sitta på plats
ett och får inte möta andra utländska spelare.

Forts. från föregående sida
himself had said that the game was over. O didn't
purposely ignore him: he says he didn't hear him,
which is reasonable if Ryu's words were not audible on
the video -- quite apart from the fact that O has
suffered from ringing in the ears and consequent
hearing problems since 1998.
This problem arises from the stubborn Japanese
resistance to counting dame-filling moves as part of
the game. Although this is the first time that a problem
has occurred in a title match, it's long been one of the
well-known hazards of Japanese go. One player
announces the game is over; this puts the other player on
the spot: he can still do something, but if he disagrees,
that will be a poweerful hint to the first player to have
another look at the board. The relevant World
Amateur Go Championship rule states: "The players

continue to play alternately until all the neutral points
have been filled and all necessary defensive moves have
been made." If professionals adopted a rule like this,
problems like this would never arise.
This makes an enormous difference to the title match.
Ryu loses a game in which he had played well and
instead of needing just one more win to take the Kisei
title he is faced with a kadoban. There is a two-week
break before the sixth game, scheduled to be played in
the town of Oyama in Shizuoka Prefecture on 6 and 7
June. Will the break be long enough for Ryu to recover
from the shock? One good sign is that Ryu himself has
accepted responsibility for his slip, saying he regretted
his carelessness and that he had already switched over to
thinking about the sixth game.
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Quadruple hot stones position
Matti Siivola
In 1982 I was not aware of the Ing rules. I
received the World Amateur go rules booklet
and found that there were positions where groups
of two stones could be repetitively captured.
Inspired by this I created in autumn, 1982, a
position where a group of three stones could be
repetitively captured. A variation of this
appeared later in the Ing rules booklet. They
were called triple hot stones.
Every now and then I have been thinking whether a
position with quadruple hot stones (a position where a
group of four stones will be repetitively captured)
could be created.
Bill Spight:
On October 15, 2001, I posted an example of possible
quadruple hot stones on the internet newsgroup,
rec.games.go, based on a similar position from
Shimada’s Igo no Suri
(http://www.goban.demon.co.uk/go/shimada/intro.ht
ml). I stated:
The key to such multiple hot stone
positions is the combination of an
iterated ko (dan ko) with repetitive
delayed ko threats. (A delayed ko threat
poses no immediate threat, but does so
after 2 or more plays. Delayed threats
work for iterated kos.)
Such combinations can potentially produce any
number of hot stones in the delayed ko threat. My
example combined a 3-step ko with the repetitive
delayed ko threat in the construction below.

Siivola:
I also had been thinking about such a construction, but
had encountered problems. I replied to Spight
personally and began an exchange of e-mail messages.
Spight:
Siivola pointed out that in my construction either
player, instead of playing the ko threat, could win by
filling one leg of the 3-step ko and then taking it back.
I replied that filling the ko was suboptimal, and that I
thought that I could construct an example to meet his
objection.
But the delayed ko threat is also suboptimal, in that it
is a losing ko threat. By adding other plays I could
easily construct an example in which one player could
not win without making the threat, but then the other
player could win by filling a leg of the 3-step ko.
Winning the ko would lead to a larger win, but
filling would win, anyway.
Missing such a win in a complex situation might be
considered an error, but that is a question of skill. If
the player misses the win, the game could continue
indefinitely.
I wrote Siivola about what I did and my results. In a
few days he replied with an example including the ko
shown below. He had had a brilliant insight. Because
the ko resulting from filling is a disturbing ko, the
loss from filling can be made large enough to offset
the loss in the losing ko threat. Another play or plays
are still required to make the suboptimal play a loser,
but now neither player can afford to fill the ko.
Siivola:
I managed to solve the problems. The position is
presented below.
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Diagram 1: Black to play

Diagram 2 (1-7)
Black takes the 3-step ko while White plays a delayed
ko threat. Black replies to the threat at move 7.

Diagram 3 (8-14)

Variation 1 (2-9)

Likewise, White takes the ko while Black plays the
threat. After W 14, the original position in Diagram 1
is repeated.
The line given is best. Neither player may win on the

White cannot afford to take the gote instead of playing
the delayed ko threat. Black wins by 19 points.

board by varying the play. Principal variations follow.
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Variation 2 (2-6)
White cannot afford to fill, making a disturbing ko.
Black takes the large gote and wins by 1 point.

(11-14)
B 13 fills at A.
White cannot afford to play his smaller, safer
threat. Black will ignore it to win by 11 points.

30

Variation 3 (6-10)

Variation 4 (7-9)
Black cannot afford to ignore White's larger ko threat.
White wins by 1 point. Because of symmetry, after
Black responds to White’s ko threat by taking the 4
White stones, neither player can afford to deviate from
the main line. The corresponding variations are
omitted.
The ko at the bottom is fighting. The position at the
top is not a ko at all. Quadruple hot stones will prevent
indefinite repetition.
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Titelhållare och senaste turneringsvinnare
Titel/turnering

Vinnare

Vann mot

Resultat

Japan

Kisei
Meijin
Honinbo
Judan
Tengen
Oza
Gosei

O Rissei
Yoda Norimoto
O Meien
O Rissei
Hane Naoki
Cho Chikun
Kobayashi Koichi

Ryu Shikun
Rin Kaiho
Cho U
Takemiya Masaki
Ryu Shikun
O Rissei
Yamashita Keigo

4-2
4-2
4-3
3-2
3-1
3-0
3-2

Kina

Qisheng
Mingren
Lebaishi Cup
Tianyuan
Qiwang
CCTV Cup
NEC Cup

Yu Bin
Ma Xiaochun
Chang Hao
Huang Yizhong
Yu Bin
Ma Xiaochun
Chang Hao

Zhang Wengdong
Chang Hao
Hu Yaoyu
Chang Hao
Kong Jie
Ding Wie
Liu Shizhen

4-2
3-2
3-0
2-0
2-1
1-0
1-0

Korea

Kiseong
Myeongin
LG Cup
Wangwi
Kuksu
Baedal Wang
Chunwon
KBS Cup
Paewang

Lee Changho
Lee Changho
Lee Changho
Lee Changho
Lee Changho
Lee Sedol
Park Yeonhun
Lee Changho
Lee Changho

Mok Jinseok
Yoo Changhyuk
Choi Myeonghun
Cho Hunhyun
Cho Hunhyun
Yoo Changhyuk
Yun Seonghyun
Lee Sedol
Cho Hunhyun

3-2
3-2
3-0
3-0
3-1
3-2
3-1
2-0
3-1

LG Cup
Samsung Cup
Fujitsu Cup
Chunlan Cup
Ing Cup
Asian TV Cup

Yoo Changhyuk, Korea
Cho Hunhyun, Korea
Cho Hunhyun, Korea
Yoo Changhyuk, Korea
Lee Chango, Korea
Lee Changho, Korea

Cho Hunhyun, Korea
Chang Hao, Kina
Choi Myeonghun, Korea
O Rissei, Japan/Taiwan
Chang Hao, Kina
Cho Hunhyun, Korea

3-2
2-1
1-0
2-1
3-1
1-0

Internationellt
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Løsningar

Det kan ved første øyekast se ut som om hvit
lever i dobbeltko med "a". Men dette er en
dobbelko som hvit ikke kan vinne, så hvit
DØR i dobbelko!

7 på 5

Sort 3 er et trekk som er vanskelig å se. Men
det utnytter hvits mangel på friheter!

Variant på sista problemet
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Nordiska goförbund
Nordisk Mästare: Vesa Laatikainen 5d

Dansk Goforbund

Svenska Goförbundet

Formand: Frank Hansen (frank.hansen@econ.ku.dk ),
Sekretær: Kasper Hornbæk,
Kasserer Per Marquadsen

http://go.polopoly.com/

Dansk Mester: (2001): Kasper Hornbæk 5d

Finska Goförbundet
http://finland.european-go.org/
Ordförande: Matti Siivola (matti.siivola@helsinki.fi )

Suomen Mestari (2001): Vesa Laatikainen 5d

Go i Norge
http://norway.european-go.org/

President: Terje Christoffersen,
Kasserer: Øystein Vestgården
Norsk Mester (2001): Xia JieLin 5d

Ordförande: Niklas Norrthon (nimel@passagen.se ),
Sekreterare Henric Bergsåker,
Kassör Erik Ekholm,
Jörgen Abrahamsson, Ulf Olsson, Krister Strand
Svensk Mästare: Lars Willför 2d. Svenska Mästerskapet spelades 18-20/5. Pål Sannes och Lars Willför
delade förstaplatsen och Lars Willför är därmed ny
svensk mästare.
Den 19/5 hölls årsmöte i Svenska Goförbundet. Ulf
Olsson valdes in i styrelsen efter Torbjörn Carlsson
som önskade avgå. Det beslöts att turneringarna i
Linköping och Västerås graderas upp till Bturneringar för VM-poängperäkningen samt att
Leksand och Trettondags-turneringen i Stockholm
blir C-turneringar, allt från kalenderåret 2003. För
förbundets finansiering valde mötet att fortsätta med
”turneringsskatt”, som sänks till 25 kr per deltagare.
Mötet uttalade sig också för att göra den nordiska
gotidskriften fritt nerladdningsbar från nätet. Erik
Ekholm gavs i uppdrag att inrätta en regelkommitté.
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Edo Go Klub

Turku Hayashi (Åbo)

Kontakt: Mogens Jacobsen, mogens@jakobsen.dyndns.dk , +4545814895
Antal medlemmer: Juniorer 12, Voksne 6
Antal medlemmer på EGF rankingliste: 3.
Hemsida: http://edogc.mainpage.net/
Spiller hver onsdag på Henrik Thomsens Vej 12, 3460 Birkerød
Juniorer 15-17:30, Voksne 19:00-23:00

Norske go-klubber

Københavns Go Klub
Kontaktpersoner: Allan Lind Jensen, allan.lind.jensen@adr.dk, Torben
Pedersen, tp@io.dk
Antal medlemmar: 19 Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 12
Hemsida: http://www.kgok.dk
Spiller hver mandag aften på Mellemtoftevej 11 i Valby.
Af kommende aktiviteter kan nævnes en 1-dags handicap turnering 16. juni
og Copenhagen Open, Toyota Tour 12.-13. oktober.

Odense Goklub
Kontaktperson: John Nielsen, 6618 2911, johnerling@mail.tele.dk
Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 4
Hemsida: http://www.netby.dk/Nord/Valmuevej/OdenseGoKlub/

Ringsted Goklub
Kontaktperson: Peter Andersen, 5752 7292

Sønderborg Go Klub
Kontaktperson: Kjeld Petersen, 7442 4138, ulla_kjeld@mail1.stofanet.dk
Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 1

Studentergaarden Go-klub
Kontaktperson: Theodor Harbsmeier, theodor@studentergaarden.dk

Århus Go Klub
Kontaktperson: Peter Brouwer, 8612 6687, brouwer@worldonline.dk
Antal medlemmar på EGF:s hemsida: 1
Hemsida: http://home.worldonline.dk/brouwer/go/

Finska goklubbar
Helsingin Go-kerho ry. (Helsingfors)
Kontaktperson: Vesa Laatikainen, +358-9-5482852,
vesa.laatikainen@teamware.com
Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 22

Helsingin yliopistollinen go-seura
Kontaktperson: Eero Hippeläinen +358-44-516 7037,
eero.hippelainen@helsinki.fi
Antal medlemmar: 11
Hemsida: http://www.helsinki.fi/jarj/yligo/

Jyväskylän Go
Kontaktpersoner: Jukka Tamminen, Pasi Pirhonen, ptpi@jyu.fi
Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 2
Hemsida: http://www.cc.jyu.fi/~ptpi/GO/jv.html

Kuopio Go Ballei
Antal medlemmar: 10
Hemsida: http://www.cs.uku.fi/~vaisala/KGB.htm

Oulun Goonpellaajat (Uleåborg)
Kontaktperson: Paavo Pietarila, +358-8-371340, Paavo.Pietarila@vtt.fi
Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 13
Hemsida: http://www.ee.oulu.fi/~paavo/go/index.html

PoGo, Otaniemi
Kontaktperson: Mikael Runonen, pogo@tky.hut.fi
Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 18
Hemsida: http://www.tky.hut.fi/~pogo/english/index.html
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Kontaktperson: Jaakko Virtanen, 050-360 36 49, jaolvi@utu.fi
Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 6
Hemsida: http://users.utu.fi/j/jaolvi/go/

Oslo Goklubb

Kontaktperson: Pål Sannes, pal.sannes@met.no
Antall medlemmer: 17 Antall medlemmer på EGF:s rankingliste: 14
Hjemmeside: http://foreninger.uio.no/go/

Trondheim Goklubb
Kontaktperson: Tore Sandmark, Toresan@go.com
Antall medlemmer: 8 Antall medlemmer på EGF:s rankingliste: 1
Hjemmeside: http://www.pvv.org/~vlarsen/trhm-go/

Svenska goklubbar
Borlänge goklubb
Kontaktperson: Martin Li, , Martin.x.li@telia.com , 0243-445637(arb)
0243-82146(hem).
Antal medlemmar: 4. Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 2

Göteborgs goklubb
Kontaktperson: Marcus Gustavsson, mof@cd.chalmers.se
Hemsida : http://www.gbgo.nu/index.html
Antal medlemmar: 13. Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 8

Linköpings goklubb
Kontaktperson: : Tomas Boman, tomas.boman@bredband.net
tel. arb 013 378417
Hemsida: http://www.lysator.liu.se/~ejlo/lingo/index.html
Antal medlemmar: 12 Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 10

Malmö / Lund goklubb
Kontaktperson: Jörgen Abrahamsson, miltondad@hotmail.com , S:a Skolg.
33, 214 22 Malmö, 040-124380
Hemsida: http://www.ekstrand.org/MalmoeGo/
Antal medlemmar: 8. Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 5

Stockholms goklubb
Kontaktperson: Niklas Norrthon, nimel@passagen.se , 08-7586066
Hemsida: http://hem.passagen.se/gusfah/sthgo.html
Antal medlemmar: 26. Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 25
Onsd. 18.00-23.00, Brännkyrkag. 65, Sönd. fr. c:a 14.00, Hang Chow,
Kinarestaurang Drottningholmsv. 21, sommartid ofta på andra platser
Klubbmästare: Michael Yao 3d

Uppsala goklubb
Kontaktperson: Per-Erik Martin, pem@pem.nu
Hemsida: http://www.pem.nu/uppgo/ Uppsala go-klubb WAP-sida:
http://www.pem.nu/uppgo/index.wml
Antal medlemmar: 7. Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 5

Västerås goklubb
Kontaktperson: Leif Pettersson, hemborg@telia.com
Hemsida: http://hem.passagen.se/krst/Vasteras-s.html
Antal medlemmar: 11. Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 5

Växjö goklubb
Kontaktperson: Lars-Göran Carlsson, lgca@mail.bip.net , 0470-728007,
070-5112523
Antal medlemmar: 3. Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 1

