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EM i Zagreb
Pål Sannes

Zagreb, Kroatia. Var det ikke der det var krig nylig? Er det 
virkelig trygt der nå?

Kanskje var det slik de tenkte, de mange go-spillere som 
valgte å ikke delta i årets go-kongress i Kroatia. For så liten 
oppslutning som litt over 300 deltagere i hovedturneringen 
må vi mange år tilbake for å finne. Synd for arrangørene, 
som trolig må belage seg på et betydelig underskudd når det 
endelige regnskapet skal gjøres opp. Og enda mer synd for 
alle de som uteble, for dette ble en virkelig topp kongress!

Riktigt nok begynte det ikke så bra. Web-siden for 
kongressen var utvilsomt laget av en profesjonell 
web-designer, men flott design kompenserer ikke 
for mangelfull informasjon. Det var for eksempel 
på registreringskjemaet ingen steder å angi om man 
ønsket å delta på hele eller kun deler av turneringen. 
Videre var det ingen beskrivelse av hvordan man kom 
seg fra flyplassen til spillestedet. Og alle priser  var 
oppgitt i Euro, uten et ord om at man faktisk krevde 
at alt ble betalt i den lokale valutaen Kuna. Ganske 
irriterende når man møter opp lørdag ettermiddag 
med lommeboka full av nyvekslet Euro fra flyplassen, 
og finner ut at eneste mulighet er å veksle på hotellet 
med et betydelig vekslingsgebyr siden alt som er av 
banker er stengt!

Vel framme var første oppgave å få registrert seg, 
hvilket var lettere sagt enn gjort. Ingen steder var 
det slått opp noen informasjon om hvordan man 
skulle gå fram. Selv ble jeg stående i kø rett utenfor 
registreringsrommet i nær en time før jeg oppdaget at 
de andre som sto der og ventet faktisk allerede hadde 
vært innom og fylt ut et ark med personalia. Det de 
ventet på var trinn 2 som gikk ut på at arrangørene 
skulle rope opp navnet ditt etter at skjemaet var kon-
trollert og det var regnet ut hvor mye du skulle betale. 
Etter å ha levert skjemaet fikk jeg beskjed om at det 
ville ta minst 50 minutter. Vel, etter 4 timers venting 
begynte en ellers tålmodig sjel som meg å bli en smule 
utålmodig. Til slutt klarte jeg å få tak i en funksjonær 
som faktisk forstod at jeg hadde behov for litt mat, og 
fikk beskjed om å komme tilbake 2 timer senere og da 
henvende meg direkte til henne. 2 timer senere var da 
endelig også alt i orden, og for de som kom litt sent 
på kvelden må det sies at alt gikk atskillig raskere.

Men hvorfor kunne de ikke på skjemaet også ha spurt 
om vi skulle spille første runde? Så hadde vi sluppet 

å vente i nær 2 timer første dag på at alle skulle ha 
krysset av navnet sitt på den oppslåtte deltagerlisten 
før trekningen av første runde kunne gjøres. Og 
bare for å gjøre ferdig kritikken: hvorfor stengte de 
avslutningsdagen rommet på hovedhotellet Panorama, 
et rom  som ellers under hele turneringen ble brukt 
til kveldsspilling? Det var ikke så rent få go-spillere 
som kjente på den stengte døren den kvelden; de aller 
fleste reiste jo hjem først søndag morgen og var svært 
så spillesugne!

Men så stopper kritikken. For resten av arrangementet 
gikk knirkefritt så vidt jeg kunne bedømme. Alle 
runder bortsett fra første og sjette kom for eksempel 
i gang presist når de skulle. Vi spilte i Dom Sportova, 
et kolloss av et bygg som blant mye annet rommet 
ikke mindre enn 3 svære sportshaller samt 3 mindre 
sportshaller, hvorav vi spilte i en av disse. Bortsett da 
fra de første 20 bordene som spilte i et eget “super-
group room”. Og arrangørene hadde ordnet med noen 
frynsegoder vi ikke er vant til fra tidligere kongresser. 
For eksempel hadde vi fri transport på alle busser og 
trikker i byen. Samt adgang til en svømmehall til halv 
pris (dvs 10 kroner), et tilbud jeg selv benyttet meg 
flittig av. 

Zagreb viste seg å være en virkelig vakker og trivelig 
og svært så vestlig preget by. Det eneste som virket 
øst-europeisk var egentlig matprisene, for her var det 
fullt mulig å få seg en meget velsmakende middag for 
under 30 kroner på et av de mange spisestedene som 
det krydde av rundt Dom Sportova. I så måte hadde 
vi mer en følelse av å befinne oss i Frankrike eller 
Italia! Mange av oss tok en dagsutflukt til Plitvice, et 
alldeles praktfullt naturreservat som absolutt kan måle 
seg med det meste av flotte naturopplevelser som mitt 
eget land kan by på.

forts.
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I det hele tatt følte jeg at Norge og Kroatia hadde mye 
til felles: folketallet er nesten akkurat det samme (4.7 
millioner i Kroatia); vi benytter begge ren natur og na-
turopplevelser som hovedattraksjon for å tiltrekke oss 
turister; vi er begge land som i forhold til folketallet 
gjør det bemerkelsesverdig bra innen en rekke idretter; 
og vekslingskursen mellom Kuna og norske kroner var 
jo særdeles enkel å huske: 1 til 1!

I turneringen var det en spiller som var i en klasse for 
seg: Aleksander Dinnerstein fra Russland. Han er nå 
1p i Korea, for øvrig i likhet med Svetlana Shikshina 
som også deltok i Europmesterskapet. Det er første 
gang jeg kan huske at profesjonelle har deltatt i hoved-
turneringen i EM! Under hele kongressen var det en 
eneste spiller som klarte å tukte Aleksander: Radek 
Neckanicky 6d fra Tsjekkia. Men dette gjaldt finalen 
i lyn-turneringen, og denne ble spilt som handikap-
turnering. Så Radek spilte med sort med 1/2 poengs 
komi og klarte å hale i land en 1/2 poengs seier. Bare 
det å ta seg til finalen når du for eksempel må gi 6 
stener i forgave til en 1 dan sier jo litt om Aleksanders 
spillestyrke! Dinnerstein imponerte også med gode 
engelskkunnskaper (påsto for øvrig at det er atskillig 
lettere å lære seg koreansk enn engelsk!), og var en 
meget populær og meget benyttet partikommentator. 
Jeg fikk selv gleden av å få et av mine partier kom-
mentert av ham, så jeg vet hva jeg snakker om.

Av nordiske resultater merker vi oss at Henrik gjorde 
det så bra at han etter denne turneringen er blitt for-
fremmet til 1 dan. Desto mer imponerende med tanke 
på hvor mye krefter han måtte bruke på forberedelser 
til EGF-årsmøtet! Undertegnede var ellers den som 
nådde høyest opp på resultatlisten. Men dette skyldtes 
mye at jeg var den eneste fra Norden som var med i 
supergruppen, som starter med et MacMahonpoeng 
mer enn 4-danerne. Martin gjorde det sant å si langt 
bedre enn meg. Faktisk spilte han så bra at han til 
tross for et tap i den etterfølgende Dalarna-turnerin-
gen nå som den første svenske i historien kan titulere 
seg som 5 dan. Familien Li kom for øvrig til Kroatia 
en uke før oss andre, for å delta på en sommer-Go-
camp beregnet først og fremst på barn, med Yuki 
2p som den populære hovedinstruktøren. Både Dan 
og Sten trivdes så godt at det ikke var snakk om å 
benytte onsdagen (som er fridag i hovedturneringen) 
til sightseeing; her skulle det deltas i blixt-turneringen 
i stedet! Eneste nordiske turneringsseier i løpet av 
kongressen sto for øvrig nettopp Sten for da han vant 
klassen under 12 år i ungdomsturneringen.

Hvorfor var så ikke Martin og Matti med i supergrup-
pen? Jo, alle som er med der forplikter seg til å delta 
i samtlige 10 runder. For Mattis del var saken den at 
han da 10. runde gikk av stabelen i stedet befant seg 
sammen med Sinikka på flyet til Chicago i USA på vei  
til den amerikanske Go-kongressen...

Pl. Name                    Str Co. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SODOS 
  1 DINERSTEIN, ALEXANDR     7d RU  39   21+  23+   4+   5+   2+  5   186   186  
  2 MERO, CSABA              6d HU  38   28+  30+   6+   3+   1-  4   187   148  
  3 NECHANICKY, RADEK        6d CZ  38   25+  24+   7+   2-  12+  4   185   147  
  4 ISHIDA KAZUMA            6d JP  38   29+  10+   1-  20+   9+  4   185   146  
    TCHEBOURAKHOV, ANDRE     5d RU  38   36+   8+  12+   1-  31+  4   185   146  
  6 KWANG SOO KYUNG          6d KR  38   38+  22+   2-  10+  11+  4   183   145  
  7 KULKOV, ANDREY           6d RU  38   39+  19+   3-  21+   8+  4   1821⁄2  1441⁄2 
  8 BURZO, GHEORGHE CORNEL   5d RO  37    9+   5-  15+  23+   7-  3   186   110  
  9 TAKAHASHI SETSUO         6d JP  37    8-  26+  14+  24+   4-  3   184   109  
 10 BOGATSKIY, DMITRIY       6d UA  37   15+   4-  30+   6-  51+  3   184   108  
 11 SKOCHKO, VASYL           4d UA  37   13+  12-  40+  19+   6-  3   1831⁄2  1081⁄2 
 12 SEAILLES, JEFF           6d FR  37   58+  11+   5-  25+   3-  3   1831⁄2  1071⁄2 
 13 SANNES, PAUL             4d NO  37   11-  27+  20-  33+  25+  3   181   108  
 14 PLYUSHCH, YURYI          4d UA  37   19-  39+   9-  27+  22+  3   1801⁄2  107  
 15 GALCHENKO, MIKHAIL       5d UA  37   10-  43+   8-  42+  21+  3   180   106  
 16 REHM, ROBERT             5d NL  37   22-  20-  43+  29+  24+  3   179   107  
 17 LI, MARTIN               4d SE  37   49+  38+  19-  26+  20+  4   1781⁄2  142  
 18 NAGY, BELA               5d RO  37    ?   55+  38+  39+  23+  4   178   141  
 
 48 PEDERSEN, TORBEN         3d DK  35   80+  32-  69+  45+  28-  3   174   102  
 76 OUCHTERLONY, ERIK        1d SE  34   72- 117+ 109+  95+  78+  4   1611⁄2  1271⁄2 
100 STRAND, KRISTER          1k SE  32  107+  97- 123+ 108+  90-  3   159    94  
138 CHANG, EDDIE             4k SE  30  156+ 129- 162+ 146+ 139+  4   143   113  
180 NYGREN, MATS             8k SE  24  172- 183+ 181+ 174- 179-  2   1241⁄2   48  
189 LI, DAN                 10k SE  22  188- 190- 192+ 193+ 187-  2   109    42  
211 LI, STEN                25k SE   8  213+ 210+ 212+ 209- 205-  3    45    23  

213 BILIC, MARIO            25k HR   6  211- 212- 208- 197- 210+  1    38     7  

Helgturnering
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Pl. Name                    Str Co. MMS   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  Pt  SOS  SODOS 
  1 DINERSTEIN ALEXANDR      7d RU  44   40+   5+   8+  10+   3+  14+   2+   6+   4+   7+ 10   404   404  
  2 BOGATSKIY DMITRIY        6d UA  42   18+   4-  53+   7+  36+  17+   1-   8+   9+   5+  8   400   315  
  3 GALCHENKO MIKHAIL        5d UA  41    6+  13+  11+   4+   1-  30+   5-  21-  23+   9+  7   404   280  
  4 SHIKSHINA SVETLANA       6d RU  41   38+   2+   7+   3-   5-  26+  12+  10+   1-  27+  7   404   278  
  5 KAI NAOYUKI              6d JP  41   22+   1-  39+  32+   4+  10+   3+   9-  21+   2-  7   403   277  
  6 GERLACH CHRISTOPH        6d DE  41    3-  14-  58+  38+  18+  20+  11+   1-   8+  10+  7   398   273  
  7 NECHANICKY RADEK         6d CZ  40   23+   9+   4-   2-  25+   8-  28+  20+  13+   1-  6   403   236  
  8 MERO CSABA               6d HU  40   19+  24+   1-  46+  14-   7+  17+   2-   6-  31+  6   401   234  
  9 TCHEBOURAKHOV ANDRE      5d RU  40   15+   7-  32-  26+  54+  13+  14+   5+   2-   3-  6   400   238  
 10 KULKOV ANDREY            6d RU  40   25+  37+  17+   1-  42+   5-  30+   4-  11+   6-  6   400   233  
 11 SHIKSHIN ILIA            5d RU  40   21+  12+   3-  20+  17-  36+   6-  37+  10-  23+  6   394   233  
 12 FIRNHABER MARCO          5d DE  40   39+  11-  14-  51+  53+  42+   4-  13-  34+  20+  6   391   230  
 13 NAGY BELA                5d RO  40   36+   3-  78+  14-  90+   9-  40+  12+   7-  17+  6   389   228  
 14 BURZO GHEORGHE CORNEL    5d RO  40   48+   6+  12+  13+   8+   1-   9-  17+  --   --   6   388   238  
 15 MEZHOV OLEG              4d RU  40    9-  53-  41-  59+  61+  18-  65+  40+  24+  21+  6   382   227  
 16 ISHIDA KAZUMA            6d JP  40   --   --   --   --   --   57+  44+  19+  36+  28+  5   357   192  
 17 YATSENKO DMITRIY         5d UA  39   47+  20+  10-  19+  11+   2-   8-  14-  83+  13-  5   395   193  
 18 OHMORI HIROBUMI          5d JP  39    2-  54-  27+  44+   6-  15+  21-  34-  49+  55+  5   392   193  
 19 SKOCHKO VASYL            4d UA  39    8-  26+  35+  17-  32-  31-  55+  16-  47+  45+  5   389   192  
 20 REHM ROBERT              5d NL  39   88+  17-  44+  11-  41+   6-  36+   7-  30+  12-  5   389   189  
 21 TRUNILIN ILYA            4d RU  39   11-  42-  30- 117+  62+  43+  18+   3+   5-  15-  5   388   190  
 22 VERHAGEN RUDI            5d NL  39    5-  36-  45+  28+  33-  29+  41+  23-  31-  83+  5   387   191  
 23 SANNES PAUL              4d NO  39    7-  44-  68+  53-  48+  38+  42+  22+   3-  11-  5   387   190  
 24 JASIEK ROBERT            5d DE  39   29+   8-  33+  36-  30-  41-  86+  47+  15-  38+  5   386   191  
 25 KOSZEGI DIANA            5d HU  39   10-  33-  62+  29+   7-  46+  37-  31-  39+  36+  5   386   190  
 26 HALL T MARK              4d UK  39   84+  19-  50+   9-  89+   4-  91+  41+  27-  46+  6   382   223  
 27 TAUTORAT GUIDO           4d DE  39   79+  38-  18-  49+  88+  37-  64+  45+  26+   4-  6   381   225  
 28 TEUBER BENJAMIN          5d DE  39   53-  89+  60+  22-  39+  87+   7-  42+  37+  16-  6   381   224  
 29 PLYUSHCH YURYI           4d UA  39   24-  39-  84+  25-  70+  22-  72+  36-  59+  48+  5   379   186  
 30 KYUNG KWANG SOO          6d KR  39   --   --   21+  39+  24+   3-  10-  49+  20-  41+  5   378   192  
 31 NAGAI TABASA             4d JP  39   --   --   --   --   --   19+  38+  25+  22+   8-  4   360   155  
 32 MATSUDA MINORU           5d JP  39   60+  43+   9+   5-  19+  --   --   --   --   --   4   360   154  
 33 LI MARTIN                4d SE  39   50+  25+  24-  43+  22+  --   --   --   --   --   4   358   154  
 34 RADMACHER BERND          4d DE  39   --   --   --   --   --   71+  43+  18+  12-  37+  4   357   152  
 35 FUJITA IZUMI             4d JP  39   66+  47+  19-  88+  37+  --   --   --   --   --   4   353   149  

 42 SIIVOLA MATTI            5d FI  38   92+  21+  38+  37+  10-  12-  23-  28-  56+  --   5   380   189  
 65 PEDERSEN TORBEN          3d DK  37  107+  60-  70- 109+  59+  67+  15-  69-  73-  99+  5   370   182  
104 JANTUNEN MARKKU          2d FI  36   90- 171+  69-  95- 142- 169+ 120- 149+ 146+ 121+  5   348   169  
129 BERGSAKER HENRIC         1k SE  35  193+ 108+ 111+  52- 169+ 153+  77- 103- 158+  --   6   345   205  
131 OUCHTERLONY ERIK         1d SE  35  123-  99- 190+ 169- 157+ 151+ 146+ 145+  94- 106-  5   344   168  
144 OLSEN JAN                1d DK  34   81+ 119- 172+ 148+  75-  77- 105- 106- 151+ 122-  4   354   138  
155 STRAND KRISTER           1k SE  34  143- 189+ 128- 106- 193+ 175+ 137- 165+ 138- 206+  5   340   164  
185 VIRTANEN JAAKKO          4k FI  33  230+ 184+ 165- 216+ 240+ 213+ 173- 196+ 183- 192+  7   318   218  
220 CHANG EDDIE              4k SE  31  141- 203- 205- 248+ 231- 229+ 246+ 219+  --   --   4   299   118  
261 NYGREN MATS              8k SE  26  272- 262- 256- 266- 267+ 260- 274+ 259- 269+ 273+  4   252    98  
271 LI DAN                  10k SE  25  260- 280+ 267- 278+ 272+  --   --   --   --   --   3   219    68  
272 SIIVOLA SINIKKA          8k FI  24  261+ 243- 255- 259- 271- 256- 266+ 264- 270-  --   2   258    51  
301 LI STEN                 25k SE   9  299+ 297- 295- 298- 300+  --   --   --   --   --   2    76    19  

304 VUKADIN MATEJ           25k HR   8   --   --   --   --   --   --  299- 297- 303- 300-  0    68     0  

Huvudturnering

Vem skulle inte vilja besöka den här affären?
          http://www.igo-shogi.co.jp/next.htm
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Några punkter på EGF:s årsmöte i Zagreb
Henric Bergsåker

Som vanligt i samband med EM hölls 
också EGF:s årsmöte, denna gång alltså 
i Zagreb. Detta är inte tänkt som något 
fullständigt protokoll utan som en 
snabbredovisning av  i första hand de 
punkter där jag själv och det svenska 
förbundet haft någon roll att spela. 
 På dagordningen fanns ett svenskt 
EM-förslag, en svensk motion om ital-
ienproblemet och en italiensk motion 
mot det svenska goförbundet. 
 Där fanns också en utförlig rapport 
om stadgeförslag som jag satt ihop.

Jag pratade med många delegater före mötet. Bland 
annat kom jag överens med ordföranden i
franska förbundet Frederic Renaud om att det var 
bättre att skjuta upp beslutet om EM 2007 till
nästa år, eftersom 4 år i förväg är rimligare besluts-
tidpunkt än 5 år. Han tycker också att det är ok om 
vi tar EM före i Sverige Frankrike. Många andra var 
också positiva till EM i Sverige, så det verkar ganska 
klart att vi kan få det till 2007.

Ett par timmar före mötet sa Atkins (ordf i EGF) till 
mig att Soletti (ständig sekreterare i den italienska 
EGF-medlemmen) erbjudit en del eftergifter om den 
svenska motionen inte kom till omröstning, bland 
annat att låta EGF granska Figg:s stadgar och att 
publicera AGI-aktiviteter
på Figg:s hemsida. Han ville hävda att den svenska 
motionen var “olaglig”. Jag sa till Atkins att vi skulle 
dra tillbaka motionen om Soletti självmant gick med 
på innehållet i motionen (det är ju ursprungligen mer 
eller mindre ett förslag som Figg accepterade 1999).

1) Mötet öppnades med att ordföranden förklarade att 
alla närvarande medlemmar hade betalt sina avgifter 
och att närvarande representanter var ackrediterade, så 
att alla hade rösträtt. Därefter föreslog han å styrelsens 
vägnar att den svenska motionen skulle avlägsnas från 
dagordningen, eftersom den skulle “strida mot andan i 
EGF:s konstitution” och vara “känslomässigt och inte 
rationellt grundad”, samt att den skulle “tvinga” en 
utomstående part (AGI) att göra något, vilket skulle 
utgöra ett tekniskt problem. Jag  protesterade givetvis 
mot detta och påpekade att vi som medlem hade rätt 

att få motionen diskuterad och röstad om enligt 
konstitutionen. Jag fick starkt stöd i detta av revisor-
erna T Mark Hall och Peter Zandveld, samt av Jan 
van Rongen (Holland). Det följde en stunds tjafsande, 
då bl.a. Zoran Mutabzija i det längsta ville rösta om 
en dagordning utan den svenska motionen, men när 
jag sa att ok då, låt oss diskutera grunderna till varför 
motionen inte skulle vara med nu, låt oss börja med 
varför den skulle strida mot  konstitutionen, så kom 
det snabbt till omröstning om dagordningen inklusive 
den svenska motionen och den godtogs med rösterna 
16-7. Det är tydligt att Soletti hade lyckats övertala 
majoriteten i  styrelsen, dvs Matti, Zoran och Gavrilov 
att göra detta underliga försök att få bort motionen 
innan mötet ens öppnats. 

Efter ett par punkter till på dagordningen uppstod 
full förvirring, för att inte säga tumult, eftersom det 
framkom att Danmark antagligen inte hade betalat sin 
medlemsavgift trots allt. Torben, som var där för Dan-
marks räkning betalade genast medlemsavgiften, men 
Soletti krävde envetet att Danmark inte skulle få rösta 
eftersom medlemsavgiften inte varit betald i början av 
mötet. Snart krävde han också att Spanien inte skulle 
få rösta eftersom den spanske representanten Marc 
Gonzales inte hade något delegationsbrev med sig ( 
denne hävdade att där skulle finnas ett e-mail, men 
Matti hade inte läst några mail på 3 dagar och var inte 
villig att gå och göra det. Frankrikes rösträtt var också 
på tapeten. Jag fick se Vitrysslands delegationsbrev (till 
en ryss) men Armeniens (till en annan ryss) fanns inte 
att se. Till slut blev det dock så att alla fick rösta.

6) Rapporter från styrelsen mfl. Soletti kritiserade hårt 
att  årsredovisningen inte funnits i tid inför mötet 
samt att Ing- och Fujitsupengar inte finns med i 
redovisningen  (det är pengar som kommer in för visst 
ändamål och går ut igen). Det restes också klagomål 
på bokföringens utseende. Lång diskussion. Bokslutet 
godkändes inte vid mötet, utan detta måste göras 
senare.

7) När vi kommit till valet av styrelse sa Jan van 
Rongen (som kandiderat som sekreterare) att han drog 
tillbaks sin kandidatur, eftersom den var inlämnad så 
sent och det var oklarheter med nomineringen. Soletti 
föreslog att Gonzalez också skulle dra tillbaka sin 
kandidatur, eftersom styrelsen skulle kunna utökas till 
7 personer nästa år och då skulle det ju finnas plats för 

forts.
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alla(!).
Årsmötet i Dublin beslutade för övrigt uttryckligen 
att inte utöka styrelsen till 7 ledamöter. Gonzalez nap-
pade inte på det erbjudandet. Resultatet blev att Marc 
Gonzalez valdes in som vicepresident, Zoran åkte ut 
ur styrelsen och Gavrilov blev kvar. Ny styrelse alltså: 
president Tony Atkins, v-p. Marc Gonzales och Oleg 
Gavrilov, sekreterare Matti Siivola och kassör Hans 
Kostka.

8) Internationell representation. Under denna punkt 
sa jag att det svenska förbundet stödjer Erik Puyt och 
Zoran Mutabzija som europeiska IGF-direktörer, 
men att de bör ses  som representanter för EGF och 
rapportera till EGF, inte som att de sitter där på några 
privata mandat.

11) Kommande EM. För 2006 sa Soletti att de 
tänkt sig att ordna EM antingen i Castelli Romani 
(Albanerbergen utanför Rom) eller vid havet, nästa års 
EGF-kongress skulle få två alternativ att välja mellan. 
Jag sa då att jag var med på mötet i Mamaia 1998 då 
Soletti första gången bad att få EM 2006 (åtta år i 
förväg), med motiveringen att i somliga länder (som 
Italien) måste man boka spellokal många år i förväg, 
minst fem men eventuellt fyra. Jag påminde om att 
Soletti för ett år sedan på mötet i Dublin påstod att 
han just stod i begrepp att skriva kontrakt, att han till 
och med redan skulle ha skrivit kontrakt då, om det 
inte varit för den stygga franska motionen om att ta 
ifrån honom kongressen. Jag sa att det är uppenbart 
att Soletti inte talat sanning, att skälet till att han ville 
ha kongressen 2006 i själva verket var att han haft den 
40:de kongressen i Italien och ville ha den  50:e också, 
eftersom han är förtjust i jämna tal. Jag sa att jag inte  
tycker det är acceptabelt att prata strunt inför årsmötet 
på det sättet. Jag påminde också om att årsmötet 
i Podbanske 1999 gett Soletti EM 2006 (sju år i 
förväg) endast på villkor att där gjordes en detaljerad 
ekonomisk redovisning 2001 eller 2002 och undrade 
underförstått vad den blivit av. Det följde lite förvirrat 
snack från Soletti, ordföranden och några till. Solettis 
försvar för de 4-5 åren denna gång var att han då 
enligt egen uppgift tänkte sig en kongress med 1000 
deltagare, men att  den på senare år blivit mindre. 
Detta är också struntprat av Soletti,  för hösten 1998 
skrev han i den italienska gotidskriften att europeiskt 
go var i kris (till skillnad från det italienska!), med 
huvudargument att det var så få deltagare i Mamaia. 
Han hade alltså inte större skäl då än nu att räkna 
med några 1000 deltagare. 

Det beslöts att skjuta upp frågan om EM 2007 till 
nästa år. Österrike har också ett förslag, men det 

är inte så viktigt vilket år det blir. Frankrike har ett 
trevligt och välspecificerat förslag på franska Rivieran, 
i närheten av Antibes, men de tycker som sagt var att 
det är ok att ta Sverige först.

12-13) Långa diskussioner om Toyota Tour och pargo. 
Soletti vill att Toyota- finalen ska rotera istället för att 
alltid vara i Paris. Tyskarna presenterade en väl genom-
tänkt ansats till uttagning för pargo, baserad bl.a. på 
antalet medlemmar i förbunden, men som ändå ger 
möjlighet för små länder att skicka par då och då.

17) Franska motionen: det beslöts att förbunden ska 
skicka in medlemslistor med bara namn till EGF:s sty-
relse när den så kräver. Svenska motionen:  Kravet var 
att EGF ska kräva att italienska representanter till eu-
ropeiska goevenemang där urval sker ska godkännas av 
båda de italienska förbunden, Figg och Agi, samt att 
EGF råder IGF att göra detsamma för VM och andra 
internationella evenemang. Soletti ville förstås ha om-
röstning med 2/3 majoritet eftersom motionen  skulle 
vara en “sanktion”. Han tyckte också att motionen är 
“olaglig” och hotade med att processa mot EGF om 
motionen godtogs. Efter viss palaver blev det så att 
omröstningen företogs med uppräkning av varje dele-
gats namn och var och en svarade ja eller nej, vilket tas 
till protokollet. Den svenska motionen vann majoritet 
med rösterna 11-9. Röstade för gjorde: England, 
Frankrike, Nederländerna, Sverige, Norge, Danmark, 
Litauen, Spanien, Schweitz, Ungern, Irland. Mot: 
Italien, Rumänien, Ryssland, Vitryssland, Armenien, 
Ukraina, Kroatien, Tjeckien och något östeuropeiskt 
land (Slovenien?). Tyskland, Polen och Finland lade 
ner sina röster. En del delegater, bla. Österrike, hade 
redan lämnat rummet vid det laget. Soletti upprepade 
att han tänkte processa, bad om EGF:s lagliga adress 
i Holland (van Rongen skrattade och sa åt honom att 
ringa till nederländska handelskammaren och fråga) 
samt om en bevittnad lista på vilka som röstat och 
hur... Den italienska motionen: ( sanktioner mot det 
svenska förbundet för att vi skulle ha gjort ”falska 
påståenden” och förolämpat Figg) Soletti mumlade 
något om något som jag skrivit och som skulle vara 
förolämpningar mot Figgs:s styrelse. Jag hörde inte 
ens riktigt vad han sa. Jag sa att det svenska förbundet 
inte kan ta ansvar för något jag personligen sagt eller 
gjort innan jag ens representerade förbundet på något 
sätt. Jag sa också att Figg anklagat mig och förbundet 
för att ha gjort “falska och skadliga” påståenden i den 
korrespondens som  varit nyligen om den svenska 
motionen [Det hör till saken att Niklas, jag och Tony 
Atkins under de gångna veckorna före mötet försökt 
pressa Figg på  vilka påståenden de menar skulle 
vara “falska”. De har inte kunnat visa  något falskt. 

forts.
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Till sist räknade de upp fem påståenden som de inte 
gillade och jag hade tagit med mig dokumentation 
till mötet för att visa att de inte var falska. Om någon 
vill se brevväxlingen om detta från före mötet  kan jag 
skicka den via e-mail.] Jag sa att jag inte gjort några 
falska  uttalanden, att det Svenska Förbundet inte 
gjort några falska uttalanden och att jag var  beredd 
att bevisa att de fem påståenden som Figg valt ut är 
sanna, men ingen bad mig göra det. Jag sa också att 
jag inte haft för avsikt att förolämpa någon, att jag 
ber om ursäkt om jag oavsiktligt förolämpat någon, 
samt föreslog att Soletti skulle kunna be om ursäkt för 
att Figg:s president kallat mig för “imbecill” i Figgs 
officiella tidskrift. Soletti mildrade motionen till något 
rätt urvattnat, varefter vi skred till omröstning. Den 
italienska motionen avslogs med rösterna 12-0, inte 
ens Soletti själv röstade för den.

Jag är rätt säker på att Soletti inte har någon chans 
mot EGF i några rättegångar. Så t.ex. kan man inte 
hävda att motionen skulle ha krävt 2/3 majoritet: 
1) Paragrafen i konstitutionen om 2/3 majoritet 
motsvarar inte alls motionen. 2) Motionen är inte en 
“sanktion” eftersom det inte står någonstans i konsti-
tutionen att EGF måste bjuda in alla medlemmar att 
skicka representanter till olika saker, ej heller har EGF 
något avtal med andra parter som kräver det. 

Zoran och Erik Puyt kommer att vara lojala med 
EGF:s beslut. Både Zoran, Matti och Gavrilov 
medgav efter mötet att det inte varit någon särskilt bra 
idé att försöka stryka motionen från dagordningen. 
Majoriteten för motionen är antagligen ganska stabil 
nu. Flera av de medlemmar som röstade mot den är 
inte för den skull några varma vänner av Soletti och 
hans metoder. Tjeckien och Kroatien t.ex. Tjeckien 
skulle ha föredragit att stänga Figg ute helt från EGF 
tills de ordnat upp med den italienska representa-
tionen. Problemet med det är att det faktiskt skulle 
kräva 2/3 majoritet, men antagligen få färre röster än 
den svenska motionen. Om det blir processande av 
kommer det antagligen att kosta pengar och skada 
europeisk go och EGF:s rykte (för att nu inte tala 
om Solettis och italienarnas). Någon tror att Soletti 
kommer att försöka få en domstol att blockera EGF:s 
tillgångar, Fujitsu- och Ingpengar mm. Någon har 
föreslagit att upplösa EGF och starta ett  nytt utan 
Soletti. Jag tycker det vore rimligt att försöka få 2/3
majoritet för att utesluta Figg ur EGF om Soletti 
startar något rättshaveristiskt processande. 

❍	●

Nordisk turneringskalender hösten 
2002

11-12/10GO-TURNAUS OULUN 
Älypelifestivaaleilla/Uleåborg (SF) 
K: Paavo Pietarilalle, +358-40-7011742,
 paavo@ee.oulu.fi

COPENHAGEN TOYOTA TOUR (DK) 12-13/10 2002
5 ronder MM, 1h15
K: Allan Lind Jensen, (+45) 35 35 53 45,
  allan.lind.jensen@adr.dk; 
Torben Pedersen, (+45) 35 83 84 47, 
 torben@kgok.dk  

NORGESMESTERSKAPET (N) 19-20/10 2002
5 ronder MM, 1h
K:Pål Sannes, 22279457(pr), 22963110(jobb), 
 p.sannes@met.no 

SM-SARJA (SF) 25-27/10

GÖTEBORG OPEN (S) 9-10/11 2002
5 ronder MM, 1h10m
http://www.gbgo.nu/gbgopen-2002.html

TURKU/ÅBO (SF) 16-17/11

LONDON OPEN  28-31/12  2002

TRETTONDAGSTURNERING I STOCKHOLM  3-5/1 2003
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8 problemer
Pål Sannes

SORT TREKKER OG DREPER i problem 1-7, som alle er hentet fra den 
nylig utkomne  boka “One Thousand and One Life-and-Death 
Problems” (Kiseido).

Blant profesjonelle er det en vanlig oppfatning at den beste måten 
å trene opp leseevnen er å løse massevis av lette problemer. Likevel 
er det først de siste årene at slike problembøker er blitt tilgjengelig 
på engelsk. Fra før har vi jo den utmerkede serien “Graded Go 
Problems for Beginners”, samt “Get Strong at Tesuji” (mens for 
eksempel de fleste problemene i “Get strong at Life and Death” 
befinner seg på et helt annet vanskelighetsnivå). 

Selv om jeg som 4 dan hadde tendenser til å kjede meg litt i første 
halvdel av denne boka, må jeg likevel si at jeg syntes det var vel 
anvendt tid å jobbe seg gjennom disse 1001 problemene. Dessuten 
er boka ideell som T-bane lektyre! 

3

4

2

1

lösningar på s.43
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Dette ser jo ikke ut som noe verre problem 
enn de øvrige. Men synet bedrar! Sort trekker 
og lever ubetinget (ingen ko!).

65

87

The Finnish Go Summer Camp July, 12-14
Matti Siivola

For the fourth year in a row the Finnish summer 
camp was arranged in Herrala, but for the first 

time we had international guests. Viktor Bogdanov 
6 dan with his family and Aleksei Lazarev 6 dan 
attended the camp. The lightning tournament had a 
record of 35 players. Counting non playing family 
members, the total number of people was over 40. 
Accommodation was arranged for all, but we were 
approaching the capacity of the place.
 A challenge tournament was also arranged. Four 
players with most wins or best winning percentage 
met in the finals. The final ended in jigo between 
Antti Holappa 5 kyu and Tuomo Salo 6 kyu. Other 
activities were sauna both Friday and Saturday eve-
ning, karaoke, the simultan against 6 dan on Sunday 
afternoon. Some people played volleyball or petanque.
 The summer camp was a great success. The only 
worry is if it will become too successful.

Qualification for Finnish Championship
The qualification was held in Kuopio sept. 14-15,
 400 kilometers from Helsinki. In spite of the 
distance, it attracted 35 player all around Finland. 
 In the first round Kare Jantunen shodan was giving 
a hard time to Olli Lounela 4 dan, but mishandled 
the Canadian byoyomi and had four stones to play 
when his flag falled.
 He was so disappointed that he quit the tourna-
ment. The winner with full points was Timo Puha, 2 
dan. The second qulalifier for A-final, Only losing to 
Puha, was Olli Lounela. 
 To the B-series Qualified Kari Visala, Paavo Pietarila 
2 kyu, Einari Niskanen 1 kyu, Lauri Aapola 1 dan, 
Jaakko Virtanen 2 kyu and  Ari Karppinen 2 dan. A 
small surprise was that from the seven dan players 
three failed to qualify to either final.

lösningar på s.43, 44



Fujitsu Cup: 
Första internationella titeln för Lee Sedol

Gustav Fahl och Michael Yao

Nittonårige koreanen Lee Sedol (Yi Se-tol med en annan romanisering av 
det koreanska namnet) anses av många vara den som har störst möjlighet 
att peta ned landsmannen Lee Changho från tronen som världens bäste 
go-spelare. Förra året var han uppe i sin första internationella turner-
ingsfinal men trots ledning med 2-0 i partier föll han då mot just Lee 
Changho med 3-2 i den femte LG Cup. I början av augusti i år tog han 
dock nästa steg mot att infria förväntningarna genom att vinna finalen 
i den femtonde Fujitsu Cup mot en annan landsman, Yoo Changhyuk. 
Finalen i Fujitsu Cup avgörs i ett enda parti och Lee Sedol lyckades som 
vit vinna detta med minsta möjliga marginal.

Kommentarerna är, när inget annat anges, hämtade 
från den kinesiska go-sajten www.cn.tom.com.

Femtonde Fujitsu Cup, final
Svart: Yoo Changhyuk, Sydkorea
Vit: Lee Sedol, Sydkorea
Partiet spelades 2002-08-03. Vit vinner med en halv poäng.

Figur 1 (1-25)

14. Mycket sällsynt. Vanligen spelar vit A.
20. Den vitala punkten för att attackera svart.
T.o.m. 22: En ovanlig öppning som aldrig spelats i 
stora sammanhang.
25. Om svart spelar B i stället skulle vit spela som i 
dia 1. Resultatet i dia 1 är bra för vit.

Diagram 1

Figur 2 (26-49)

47. Om svart vill försöka fånga den vita gruppen så 
är A draget att spela (inte 48, vit skär då med B). 
Om svart spelar 47 på A så kommer partiet att ta slut 
snabbt, men vem vinner? Det blir en komplicerad 
semeai (se dia 2). Pressen här ligger på svart och det 
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är hans betänketid (’bara’ 3 timmar per person) som 
kommer att försvinna när han läser ut alla varianter. 
47 är det trygga draget. (Något svar på om svart A 
hade fungerat ges inte av kommentatorerna).

Diagram 2

Figur 3 (50-73)

50. Vit borde först spela kikashi med 62.
56 är ett viktigt drag eftersom svart vill attackera 
med t ex A. Men innan 56 borde vit återigen ha tagit 
chansen att spela 62 eftersom det är givet att svart i 
det här läget skulle svara.
63. Svart kontrar med 63 och 65 innan han svarar på 
vit 62.
68. Vår kommentar: vit 69 (följt av svart B, vit C, 
svart D) skulle ge vit lite mer poäng men svart skulle 
bli mycket starkare på utsidan.
T.o.m. 73: Partiet är jämnt, om någon står bättre är 
det möjligen svart.

Figur 4 (74-119)       111 at 98, 118 at 112

86. Bra punkt för att attackera svart 
men svart kan göra ett öga längs 
kanten (se dia 3) och behöver inte 
vara särskilt orolig.
96. Vit borde spela 106 nu.
101 är allvarligt och vit kunde ha 
undvikit det genom att spela 106 
tidigare.
T.o.m. 119: Känslan är att svart 
tjänat något på detta utbyte.

120. Vår kommentar: Skyddar indi-
rekt skärningen under den markerade 
stenen.

Figur 5 (120-141)
129. Svart vill inte bli instängd (om svart 130 så spelar 
vit 129) och går med på ett nytt utbyte som verkar 

Diagram 3
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jämnt.
Fr.o.m. 135 spelar svart tveksamt. Det borde ha gått 
att hitta något bättre.
140. Tesuji.
141. Svart vill inte följa vits plan utan spelar detta 
drag för att angripa på större skala. Men om man tittar 
på slutresultatet kan 141 kallas för ’the losing move’. 
Om svart helt enkelt spelat A skulle han fortfarande 
stå något bättre och ha ett lättare parti.

Figur 6 (142-168)

156 och 158. Det kinesiska uttrycket som används 
för dessa drag är ’skinn mot skinn’. Genom att ta bort 
friheter för svart utnyttjar vit ställningen maximalt. 
(Vår kommentar: Se dia 4 för ett exempel på vad svart 
måste akta sig för. Svart 163 kan inte spelas som 1 i 
dia 4.)
Fram t.o.m. 168 har vit spelat mycket skickligt. Vit 
har tryckt ned svarts moyo utan att skada sin ställning 
på nedre sidan och i mitten så mycket. Det är nu ett 
mycket jämnt parti där vit troligen står aningen bättre.

Figur 7 (169-200)

Figur 8 (201-263)

Diagram 4
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Toyota-Denso Cup: 
Fernando Aguilar till kvartsfinal

Gustav Fahl

Argentinske amatören Aguilars avancemang till kvartsfinal i den 
nystartade Toyota-Denso World Oza Cup måste vara bland de mest 
överraskande resultaten i go-historien. Han började med att som vit 
vinna mot japanske Hasegawa Sunao 9p med 3.5 poäng. Hasegawa 
var den mest framgångsrike spelaren från Kansai Ki-in under 2001. 
I nästa omgång följde han upp detta med att som svart besegra Yo 
Kagen 9p med 2.5 poäng. Yo Kagen är född i Taiwan men represen-
terar sedan länge Japan. Han hade i första omgången besegrat Kim 
Soojang 9p från Sydkorea. Man kan undra vilket gensvar Aguilars 
framgångar fick i Argentina. Förmodligen dansade folk på gatorna 
och tyckte att nationen äntligen fått upprättelse efter att ha blivit 
utslaget av Sverige i fotbolls-VM. I kvartsfinalen tog dock det roliga 
slut för Aguilar då han var chanslös mot Sydkoreas Lee Changho.

Fernando Aguilars spelstyrka bedöms vara ungefär 
som de starkaste europeiska amatörerna. 2001 deltog 
han i amatör-VM och kom på nionde plats med sex 
vinster av åtta möjliga. Till skillnad från flera av topp-
europeerna har han dock aldrig varit i Asien för någon 
formell utbildning. Betyder nu detta att avståndet i 
spelstyrka mellan Asien och övriga världen har mins-
kat? Det är nog för tidigt att dra den slutsatsen. När 
en japansk toppspelare ställs mot en amatör anses 
resultatet så givet på förhand att det är rimligt att anta 
att en kombination av underskattning och psykologisk 
press kan ha bidragit till de två förlusterna. Alexander 
Dinerchtein, rysk 1p, kommenterade på rec.games.go 
att flera av Yo Kagens drag var av den arten att han 
aldrig skulle ha gjort dem mot en proffsmotsåndare. 
Enligt en kinesisk internetsajt lär Yo Kagen ha erbjudit 
sig att nedgradera sig till 5 dan efter sin förlust. Alla 
verkar dock överrens om att Aguilar gjorde häpnads-
väckande få misstag i sina vinstpartier.

Ingen europeisk amatör har lyckats vinna något parti 
i de internationella turneringarna men 1997 vann 
tyske Hans Pietsch som nyblivet proffs mot Yoda 
Norimoto 9p i den första internationella LG Cup. En 
extra krydda med den vinsten var att Pietsch samma 
år förlorade i europeiska Fujitsu Cup mot holländske 
Emil Nijhuis, vilken i det årets Göteborg Open föll 
mot en viss Staffan Bäcklund.

Artikel i japanska Go Weekly om Fernando Aguilars 
vinst mot Hasegawa Sunao. Diagrammet visar en 
sekvens i partiet där Aguilar enligt artikelförfattaren 
visar sin styrka. Efter svart 1 och 3 är vits fem stenar 
illa ute. Aguilar löser situationen snyggt med en 
furikawari där han ger upp de fem stenarna och tar ett 
stort hörn.
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Förslag om att anordna EM i Sverige 2007
Henric Bergsåker

Svenska Goförbundet har erbjudit sig att anordna 
EM 2007 i Sverige. Förslaget skickades ut till EGF:s 
styrelse och medlemmar inför årsmötet i Zagreb. På 
vårt eget initiativ sköts beslutet upp till nästa års EGF-
möte. Frankrike hade också gjort i ordning ett förslag 
till 2007 ( vilket skulle bli tio år efter EM i Marseille), 
även denna gång på Rivieran, i närheten av Antibes, 
men fransmännen ställer sig positiva till att ha EM i 
Sverige innan det blir nästa gång i Frankrike. Många 
andra i Zagreb hade också positiva kommentarer till 
EM i Sverige och till vårt förslag, så vi har goda chan-
ser att få EM. Vi har föreslagit i första hand Kjesäters 
Folkhögskola i Vingåkers kommun som lämplig plats  
( http://www.kjesater.fhsk.se/ ) , i andra hand någon 
av skolorna i centrala Stockholm. 

Leif och jag besökte 
Kjesäter i juni. Vi 
tror att EM där skulle 
kunna bli mycket 
trevligt. Skolområdet 
består av ett elegant 
litet slott ( byggt 
1870, arkitekt J F 
Åbom som också 
ritat Södra Teatern 
och Berns Salonger 
i Stockholm ), flera 
mindre byggnader 
med både skolsalar, gemensamhetsutrymmen, 
sporthall och inkvartering. Dessutom hör härliga och 
rymliga parkområden till, med stora gräsmattor som 
kan användas både för lek och spel och för camping, 
och det finns många fina uteplatser för umgänge, spel 
osv. Bakom skolområdet finns ett skogsområde med 
åtminstone några kilometers tämligen orörd skog, 
genomkorsad av små skogsvägar.  I slottet/huvudbyg-
gnaden finns det plats för åtminstone 250 spelande, 
plus kafé och mindre gemensamhetsrum. Rummen är 
stora, ljusa och vackra. Minst 200 spelare till får plats 
i stallet och/eller gymnastikhallen. Nackdelar är att 
skolan ligger en bit från samhällena (Vingåker 2.5 km, 
Katrineholm 23 km), samt att troligtvis inte alla kan 
bo på området.  

Järnvägsförbindelserna är mycket goda, på vardagar 
går cirka 20 tåg per dag till Stockholm (eller Göte-
borg) och restiden Katrineholm-Stockholm är bara 

50-70 minuter. Från och med nästa år kommer många 
tåg att stanna i Vingåker också. Med bil kommer man 
från Stockholm på halvannan timme eller något mer. 
Allmänna bussar mellan Katrineholm och Vingåker 
passerar Kjesäter ungefär en gång i timmen. 

På Kjesäter finns 118 sovplatser i rum med 2-6 
sängar, alla med tillgång till kök men med standard 
varierande från dusch och toalett på rummet till 
vandrarhemsstandard. Dagspriserna där ligger på 150-
250 kr per person. Ett 50-tal personer kan beredas 
plats att sova inomhus på golvet, och det är gott om 
plats för camping i slottsparken ( vid ett scoutmöte 
på Kjesäter för några år sedan campade 800 i parken). 
Rum med full hotellstandard finns på Båsenberga 
kursgård 6 km från Kjesäter ( www.basenberga.com) , 

i Vingåker och i Katrine-
holm. Inom ett avstånd av 
10 km finns det också ett 
stort antal sängplatser i 
stugor. I den preliminära 
budgeten har vi räknat 
med att hyra in bussar 
mellan Katrineholm, 
Båsenberga och Vingåker, 
en tur på morgonen och 
två på kvällen.

Restaurangen på Kjesäter 
har plats för åtminstone 150 personer åt gången, 
skolans personal kan sköta den och erbjuder i så 
fall måltider i prisområdet 50-70 kr. Det finns flera 
platser på skolan som kan användas som caféer och 
där man kan tänka sig att sälja drycker, smörgåsar och 
smårätter. Skolan själv har vinrättigheter, man kan 
också tänka sig att vi själva söker tillstånd för sådant. 
Båsenberga har en välrenommerad restaurang.

Vi har tänkt oss att ordna billig cykeluthyrning på 
skolan. Kanotuthyrning finns redan. Badplatser finns 
inom cykelavstånd. Turistnäringen i trakten erbjuder 
en hel del arrangemang, från fiske och kanoter till 
golf, tennis, ridning, bäversafari och ballongflygning. 
Eventuellt kan skolans personal ordna kurser i måleri, 
keramik med mera. Närmaste turistattraktioner är 
Säfstaholms slott i Vingåker (med konstutställningar, 
konserter med mera) och Julita gård som tillhör Nord-
iska Museet och är Sveriges lantbruksmuseum. Längre 

forts. s.16

http://www.kjesater.fhsk.se/
 http://www.basenberga.com �
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SM 2002: Martin Li (svart) mot Erik Ekholm (vit)
av Erik Ekholm och Gustav Fahl

Kommentarer av Wang Hongjun 7p.

18. Vit a är vanligare. I dia 1 och dia 2 visas två 
joseki som kan följa efter a.
20. Fel. Vit måste spela a för att tränga sig ut mellan 
svarts styrkor.
21. Svart replikerar med ett misstag; han borde 
blockera på 22 och sedan täppa till vid a; då skulle 
han stå bäst (se dia 3). Dia 4 är också möjligt, svart 
står även där bäst.
27. Här kom en intressant kommentar. Det är an-
gelägnare att spela b på högerkanten, trots att svart 
13 ser ut att behöva få fotfäste utmed kanten. Anled-
ningen är att högerkanten har två höga ställningar 
som vetter mot varandra.
28. Högerkanten är fortfarande störst, ja ännu mer 
nu när vits övre högra hörn försvagats av 27.
31. Detta är bara bra om svart är säker på att han 
kommer att få sente till att spela c för att hindra en 
vit invasion. I annat fall är d bättre.

38. Ser lojt ut, men är ett bra drag, eftersom vits 
hörn är svagare än det ser ut om svart får spela 38 i 
sente. Men 42 är det största draget.
40. Måste vara 42. Om svart f, kan då vit fånga 
svarts grupp? Knappast.
42. Äntligen!
44. Dåligt. e är bättre.
52. Fel riktning. Det är slutspel, och de stora dragen 
fi nns utmed kanterna. Om vit spelar a så leder han. 
Svart a-b-c skapar en del aji kring d, så det är mycket 
större än man kan tro.
(Vit fortsatte att försöka ringa in poäng i mitten, 
men svart kunde reducera enkelt och hann först till a 
och vann slutligen stort.)

Figur 1 (1-31)

Figur 2 (32-52)
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bort förstås Gripsholms slott, Parken Zoo i Eskilstuna, 
Reijmyre glasbruk med mera, samt givetvis Stock-
holm. Man kan tänka sig att arrangera gemensamma 
utfl ykter till några av dessa platser.

Andrahandsalternativet är Stockholm. Flera skolor 
på Södermalm har sagt sig vara villiga att ta emot ett 
arrangemang som detta. Ett par av dem har till och 
med erfarenhet av inkvartering billigt i gymnastiksalar 
och liknande. Kapaciteten när det gäller boende med 
vandrarhemsstandard och någorlunda överkomliga 
lågprishotell är tillräcklig om man bokar i förväg, 
trots att det är turistsäsong i juli-augusti. Under året 
räknar vi med att utreda detta alternativ lite mer, så 
att en ansökan nästa år kan vara ännu bättre än den 
i år. Hittills har nio personer anslutit sig till organi-
sationskommittén för EM: Jörgen Abrahamsson, 
Henric Bergsåker, Erik Ekholm, Gustav Fahl, Niklas 
Norrthon, Leif Pettersson, Stefan Rosengren, Martin 
Stiassny och Krister Strand.      ❍	●

forts. fr.14

Diagram 1 Diagram 2

Diagram 3 Diagram 4
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SM i Linköping
Erik Ekholm

Redan 1994, på SM i Västerås, belade han andraplatsen. I fjol 
skedde det igen, så det var inte alldeles otippat att Lars Willför från 
Linköping skulle ta hem segern, när Svenska Mästerskapen gick på 
hans hemmaplan 18-20 maj detta år. 
 Förstaplatsen delades med Pål Sannes från Oslo, som förstås inte 
kunde göra några anspråk på titeln - och tur var väl det, för det var 
faktiskt inte bestämt hur vi skulle gått tillväga för att särskilja de tu 
om det hade behövts! Något att tänka på inför nästa gång.
 Hela 42 spelare hade mött upp - kan det bero på att Linköping är 
Sveriges”närmaste” go-stad, eller törs man hoppas på en stigande 
trend? Det var en jämn fördelning av spelare hela vägen ner till 10 
kyu, vilket torde ha inneburit många intressanta möten. Många 
av de starkaste danspelarna varockså där. Platsen var som vanligt, 
när östgötarna bjuder in till spel, Åkerbogården i Linghem utanför 
Linköping. Förutom go, så lämpar den sig bra till bordtennis för den 
som vill röra på sig lite efter dagens stillasittande vid brädet, och ett 
litet kök från vilket vi undfägnades läcker asiatisk mat finns också 
där. Stort tack till alla ansvariga för ett trevligt evenemang!

Pl Name                 Str Cl  MM    1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  
 1 Sannes, Pål           4d Osl 16   12+   3-   7+   8+   2+   4+  5    87    
   Willför, Lars         1d Lin 16    5+   7+  11+   3+   1-   6+  5    87  
 3 Ekholm, Erik          3d Sto 15    4+   1+   6+   2-   7-  13+  4    88  
 4 Fahl, Gustav          2d Sto 15    3-  16+   5+   6+   9+   1-  4    86  
 5 Bäcklund, Staffan     2d Sto 15    2-  18+   4-  12+   8+   7+  4    84  
 6 Boman, Tomas          1d Lin 14    8+   9+   3-   4-  11+   2-  3    87  
 7 Li, Martin            4d Bor 14   23+   2-   1-  16+   3+   5-  3    85   
   Olsson, Ulf           4d Göt 14    6-  15+   9+   1-   5-  12+  3    85  
 9 Ouchterlony, Erik     1d Lin 14   11+   6-   8-  10+   4-  17+  3    82 
10 Bergsåker, Henric     1k Sto 14   16-  17+  13+   9-  14+  11+  4    77 
11 Abrahamsson, Jörgen   2d Mal 13    9-  12+   2-  14+   6-  10-  2    84 
12 Hallin, Björn         1d Göt 13    1-  11-  22+   5-  15+   8-  2    82 
13 Farnebäck, Gunnar     2k Lin 13   14+  22+  10-  20+  16+   3-  4    77 
14 Strand, Krister       1k Väs 13   13-  20+  18+  11-  10-  19+  3    76 
15 Ragnarsson, Carl Joh  2k Mal 13   24+!  8-  21+  19+  12-  16+  4    731⁄2 
16 Gyulai, Niklas        1k Lin 12   10+   4-  19+   7-  13-  15-  2    81 
17 Smidt, Peter          2k Göt 12   22-  10-  25+  18+  20+   9-  3    73 
18 Lindström, Sören      1k Sto 12   19+   5-  14-  17-  --   --   1    72  
   Martin, Per-Erik      1k Upp 12   18-  23+  16-  15-  22+  14-  2    72  
   Wendsjö, Björn        2k Mal 12   21+  14-  23+  13-  17-  22+  3    72 
21 Evensen, Pelle        2k Göt 12   20-  25-  15-  27+  26+  23+  3    66 
22 Abrahamsson, Roger    2k Mal 11   17+  13-  12-  23+  19-  20-  2    73 
23 Norrthon, Niklas      1k Sto 11    7-  19-  20-  22-  25+  21-  1    71 
24 Olsson, Göran         3k Lin 101⁄2  15-! --   --   --   --   --   0    53 
25 Christiansson, Tomas  4k Mal 10   32+  21+  17-  26+  23-  28-  3    63 
26 Weiland, Marcus       4k Sto 10   27-  28+  32+  25-  21-  33+  3    58 
27 Ekstrand, Nicklas     4k Mal 10   26+  32-  31+  21-  --   --   2    53  
   Zoltán, Péter         5k Göt 10   31+  26-  30-  34+  32+  25+  4    53 
29 Wallin, Inge          4k Lin 10    ?   30+  --   --   --   --   1    47 
30 Eriksson, Mikael      6k Sto  9   35+  29-  28+  33-  31+  32+  4    52 
31 Alfredsson, Mattias   5k Lin  9   28-  34+  27-  32+  30-  37+  3    50 
32 Chang, Eddie          4k Sto  8   25-  27+  26-  31-  28-  30-  1    58 
33 Call, Mikael          7k Lin  8   34-  37+  36+  30+  35+  26-  4    45 
34 Haecker, Achim        7k Sto  7   33+  31-  38+  28-  --   --   2    41 
35 Svanström, Mattias    7k Lin  7   30-  36-  37+  39+  33-  42+  3    39 
36 Hjalmarsson, Mats     8k Sto  6   39-  35+  33-  41+  38+  40-  3    37 
37 Rosengren, Stefan     7k Sto  6   38-  33-  35-  43+  41+  31-  2    35 
   Holmgren, Terje       8k Lin  6   37+  39+  34-  40+  36-  41-  3    35 
39 Nygren, Mats          8k Upp  6   36+  38-  40+  35-  42-  43+  3    30 
40 Öberg, Magnus         9k Lin  6   41+  42+  39-  38-  43+  36+  4    27 
41 Li, Dan              10k Bor  4   40-  43+  42+  36-  37-  38+  3    29 
42 Jonne, Martin        10k Sto  4   43+  40-  41- free  39+  35-  3    27 
43 Benzian-Olsson, Seba 29k Göt  1   42-  41- free  37-  40-  39-  1    26

Sebastian Benzian-Olsson hade 9 stenars handikapp i alla partier.
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Sommarturneringen i Stockholm
Erik Ekholm

Åtminstone sedan 1992, då artikelförfattaren började 
spela go på klubb, har det inte funnits någon fast, 
årlig, öppen tävling i Stockholm. Det kan tyckas 
märkligt att huvudstaden, med den sedan flera år 
tillbaka klart största klubben i landet, inte hållit sig 
med en alldeles egen turnering. Förklaringarna är 
nog flera. Ett skäl, väl värt att påpeka, är att det ändå 
trots detta faktum organiserats ungefär en turnering 
årligen: det har varit två SM, två nordiska mästerskap 
och “inlånade” turneringar från grannklubbarna 
Linköping och Västerås. Det löpande spelet på 
klubben har också kryddats med många tävlingar av 
skilda slag, som givit medlemmarna sitt lystmäte vad 
gäller spänning och utvecklande goutmaningar. Och 
även om frågan om en stockholmstävling dryftats flera 
gånger, så har ingen varit tillräckligt drivande för att 
föra projektet i hamn - förrän nu vill säga. I Stefan 
Rosengren har klubben fått en mycket entusiastisk 
spelare och organisatör och följdriktigt har i år två nya 
turneringar sett dagens ljus: trettondagsturneringen 
och sommarturneringen.

Sommarturneringen avhölls 14 - 16 juni och årstiden, 
det skapliga vädret och (ett, som av alla sanna 
gospelare måste uppfattas som märkligt upphaussat, 
intresse för) fotbolls-VM gjorde att man inte kunde 
förvänta sig så stort deltagande. Därför får det ses som 
tillfredsställande att 17 spelare från inte mindre än 
sju klubbar (inklusive Åbo!) slöt upp. Den gängse 
spellokalen var inte tillgänglig utan Mats Hjalmars-
son hade ställt sin villa till förfogande, och för 17 
spelare fungerade det utmärkt. Eddies gudabenådade 
matlagning förgyllde tillställningen.

Vad gäller själva tävlingen, så var det en femrondig 
Macmahon. 75 minuters betänketid ledde till många 
välspelade partier, om än det faktum att fjärde rondens 
krock i tiden med fotbollsmatchen mellan Sverige och 
Senegal ledde till att vissa fotbollsvänner valde att 
dela uppmärksamheten på gobrädet med den mot 
teveskärmen. Martin Li förblev obesegrad och Erik 
Ouchterlony tog en fin andraplats med 4 av 5 medan 
Erik Ekholm tog tredjeplatsen på SOS.

 Pl Name                Str Cl  MM    1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
1 Li, Martin             4d Bor 34    3+   4+   2+   5+   7+   5  158   7861⁄2  
2 Ouchterlony, Erik      1d Lin 33    5+   8+   1-   6+   3+   4  1561⁄2  7811⁄2  
3 Ekholm, Erik           3d Sto 32    1-   6+   8+   4+   2-   3  1591⁄2  7761⁄2  
4 Lindström, Sören       1k Sto 32    7+   1-   5+   3-   9+   3  156   770  
5 Strand, Krister        1k Väs 31    2-   7+   4-   1-   8+   2  158   781  
6 Pettersson, Leif       1k Väs 301⁄2  --    3-   7-   2-  12+   1  152   750  
7 Smidt, Peter           2k Göt 30    4-   5-   6+   8+   1-   2  1561⁄2  778  
8 Nordenstam, Jan-Olof   2k Sto 29    9+   2-   3-   7-   5-   1  154   7681⁄2  
9 Helenius, Jan-Krister  4k Åbo 29    8-  12+  11+  10+   4-   3  138   6991⁄2 
10 Call, Mikael          7k Lin 26   11-  14+  12+   9-  13+   3  130   6381⁄2 
11 Rosengren, Stefan     7k Sto 26   10+  13+   9-  12-  17+   3  127   6211⁄2 
12 Svanström, Mattias    7k Lin 25   15+   9-  10-  11+   6-   2  1321⁄2  663 
13 Nygren, Mats          8k Upp 25   14+  11-  15+  16+  10-   3  123   605 
14 Hjalmarsson, Mats     8k Sto 25   13-  10-  17+ free  16+   3  118   583 
15 Martin, Jonne         8k Sto 24   12-  16+  13-  17- free   2  116   5831⁄2 
16 Li, Dan              10k Bor 22   17+  15- free  13-  14-   2  114   569 
17 Norin, Martin        15k Upp 17   16- free  14-  15+  11-   2   98   573

Reduced handicap by 3 stones (0.5 komi). Normal komi 6.5.
The upper-bar 4d-1k was not in place in the first rond. 
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Program erklæring for Junior sektionen
Mogens Jakobsen 

Junior sektionen er som navnet siger et sted hvor vi vil skrive 
om Juniorer og for Juniorer.Vi ser meget gerne indlæg fra klubber 
og forbund i Norden vedrørende netop deres Junior politik/ak-
tiviteter. Hvordan skaffer de nye Juniorer, hvordan fastholder 
de eksisterende Juniorer, hvordan behandles Juniorer ifbm. med 
turneringer, har man f.eks særlige præmier till Juniorene. 

Vil vi også gerne have indlæg fra Juniorene selv - f. eks. hvordan 
startede de med at spille Go, hvorfor startede de med at spille 
Go, oplevelser ifbm. med turneringer. 

Vi starter med et indlæg fra Lene Jakobsen, der fortæller om 
oprettelsen og aktiviteterne i EDO Junior Go  klub.

Junior Go i Birkerød
Lene Jacobsen
Ideen med at starte en junior klub opstod, da vi 
vendte hjem efter et toårigt ophold i London og op-
dagede at junior Go i Danmark, var et næsten ukendt 
begreb for DGF (Dansk Go Forbund). I DGF var der 
dog stor opbakning til opstart af en junior klub I form 
af bræt og sten.

I London startede jeg, med støtte fra det engelske Go 
forbund, en klub på min søns skole. Opgaven var 
forholdsvis let at gå til, da der er meget materiale på 
engelsk. Eleverne var nysgerrige og et par stykker med 
Japansk baggrund kunne fortælle, at det spil kendte 
deres bedstefar godt. Interessen spredte sig og hurtigt 
var vi 30 drenge i Go klubben.

At finde interesserede unge mennesker er ikke altid 
lige nemt og da klubben helst skal fungerer selvom om 
ikke alle dukker op hver gang, kræver det en rimelig 
stor gruppe til at begynde med. Jeg anvender selv Go i 
min matematik undervisning i folkeskolen og det har 
skabt interesse hos nogle af eleverne. Vores søn Lasse 
har vist spillet for sine klassekammerater og også her 
var der nogle stykker som blev grebet af spillet. Dansk 
Go Forbund har også skaffet et par spillere, så vi er i 
alt 12 juniorer ( i alderen 9 -13 år), der spiller en gang 
om ugen. Vi har endnu ikke annonceret i de lokale 
aviser, men det er næste skridt på vejen for at få fat 
i endnu flere Junior spillerer. Vi pusler også med en 
ide om at samarbejde med den lokale skakklub, der 
årligt stiller op på byens torv og indbyder forbipasser-
ende til et spil skak, for på den måde, at hverve nye 
medlemmer.

På spilledage i klubben spiller vi mest 9x9, men både 
13x13 og 19x19 spilles også af og til. Vi ser på små 
problemer, diskuterer “liv og død”, samt andre vigtige 
ting som opstår under spillet. Nye medlemmer starter 
med at spille “fang en sten” mod mig og efter et stykke 
tid spiller de mod hinanden. Ideen er, at de skal lærer 
at forbinde stenene og se de mønstre der fremkommer 
på brættet. I begyndelsen er det svært at se når spillet 
er slut, så vi bruger reglen “det er slut når begge spill-
ere er enige” og derefter tæller vi point efter samme 
princip, og udpeger en vinder. Langsomt møder de 
nye facetter at spillet - f.eks. at en gruppe skal have to 
øjne for at være i live. Vi benytter 9x9 meget, da man 
er relativt hurtigt færdig med et spil, hvilket giver 
mange spil på en eftermiddag og hurtig omveksling 
for de unge mennesker, der endnu ikke er i stand til at 
koncentrerer sig i længere tid af gangen.

Vi vil jo gerne have at alle bliver bedre, og ud over at 
spille mod hinanden, kan man jo læse sig til en del - 
dog ikke på dansk. Derfor har vi med tilladelse fra 
Det Amerikanske Go Forbund, oversat “The Way To 
Go” af Karl Baker (hæftet kan hentes fra vores klubs 
hjemmeside www.edogc.mainpage.net).

Til nye spillere i vores klub giver vi et eksemplar af 
“Vejen til Go”, et 9x9 spil i pap og en diskette med 
Igowin. Hæftet er ikke helt godt til de yngste, derfor 
er vi i gang med at oversætte “Go your game”, der er 
udgivet af EGCC og på nuværende tidspunkt kun kan 
fås på engelsk og hollandsk.

forts.
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PreAnnouncement Leksand Go-Events 2003 
and personal invitation

Martin Stiassny

Hello Nordic Go-players,
The decision has fallen. In 2003 we will have not 
only the 3rd International Dalarna-Tournament on 
the weekend (Aug 9th/10th 2003) in Hjulbäck near 
Leksand but also a Go-holiday-camp at the same 
location (Aug 6th-8th 2003).

This is just a short pre-information. A web-site will 
be constructed but I need some weeks time for that. 
Then you will get the link and probably more details.

Here are the first topics:
Entry-fee for the weekend-tournament: 
      SEK 125 (+ SEK 25 for Svenska Go-Förbundet)
Entry-fee for players with rating less than 14 kyu: 
     SEK 65
Entry-fee for the Go-camp: probably none, 
     maybe SEK 50 for Bystugan-hiring-costs.

Professionals - yes, will be there on all days. Names in 
discussion: Yuki Shigeno (Italy/Japan, 2p) and/or 
Hans Pietsch (Japan/Germany, 4p). 

Accomodation: At the moment there are a lot of 
possibilities. Nearly all stugas are unreserved for 2003. 
I have reserved already 30 beds, but that might be not 
enough. Especially the beds at Björkberget-Siljansnäs 
probably won’t be available next year. So I want to re-
serve as much as possible just now. Look at Björkber-
get-Stugby (Vecka 32 is Lågsäsong !). Distance from 
Björkberget to Hjulbäck where we play 5 kms. I think 
cancellation of reserved stugas are possible without 

costs till end of May 2003 so the risk is tolerable.

Meals: Eddie Chang from Stockholm will be here 
again with his well known “full service”. Fee: About 
SEK 140 per day and person, children half price, all 
included except alcoholic drinks.

Go-camp-activities: Not finally designed, mainly 
you should have fun and enjoy some nice days with 
your partner, your family, your friends. Any playing-
activities are welcomed. Go-playing is not forbidden. 
Adding a lightning-tournament and a team-tourna-
ment should be very easy on these three days. Also a 
tournament for children has to be arranged (and will 
be done of course) if we have enough children. It’s 
up to you what we do on these three additional days. 
I will prepare some proposals for excursions. More 
informations - look at Siljan

Special event: On Thursday evening (Aug 7th 2003) 
you are invited - Martin’s birthday-party . Hopefully 
outside with fine weather and Eddies famous “Chinese 
Buffet”. Be my guests !

Registration: You can do it just now. Especially if you 
are looking for an own stuga for your family I recom-
mend an early registration. Then it should be easy for 
me to satisfy your request. That’s the main reason why 
I write this mail one year in advance.

I would be very glad to meet you next year in 
Leksand.

VÄLKOMMEN !

Kind regards,
Martin Stiassny

e-mail: MStiassny@aol.com  or mstiassny@web.de

For at motiverer de unge mennesker, har vi indført: 
En styrkeliste så alle kan se, hvor stærk den enkelte 
spiller er og hvor mange handicap sten der skal bruges 
i de indbyrdes kampe. Kyu-certifikater, med små 
prøver der skal bestås for at erhverve et certifikat, 
disse overrækkes så på klub dagene og skaber derved 
lidt konkurrence. Vi har også små turneringer med 
gevinster f.eks. lidt slik. Alt sammen noget som gør 
det lidt mere spændende at spille Go.   ❍	●

forts. fr.19
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Martin Li : The visit of Chinese go profes-
sionals to Stockholm, Västerås and Dalarna 
go tournament was no doubt a high-
light of Swedish go in 2002. It turned out 
that Mrs. Tian is not 
only an interpreter, 
but also a journalist. 
After their visit, she 
wrote an article about 
Swedish go, Eddie, Leif 
and Dalarna. Now I 
translate Tian’s article 
into English and share 
it with you all.

INVITED BY THE SWEDISH GO ASSOCIATION, 
two professional go players, Liang Weitang 9p and 
Wang Hongjun 7p, from the Chinese Go Association 
visited Sweden recently and I accompanied them as 
an interpreter. We arrived in Stockholm at local time 
10pm, 4th August. A go player named Stefan met us 
at the airport and we would live with him during our 
stay in Stockholm.

When we arrived at the home of Stefan, his wife and 
two daughters greeted us. They were very curious 
about us. Stefan is truly a go fan. Even on his ways 
from home to work he has go live-and-death problems 
with him. Under his effect, his daughters have also 
started to play go. Stefan has a wish to find an opportu-
nity to spend two years in Japan or China to study go.

In Stockholm, a Chinese 
go player Eddie Chang was 
always with us. He came 
to Sweden from Taiwan in 
1979 to run a restaurant. In 
the first years his business 
went very well and he earned 
a lot of money. There were 
some Chinese students 
working in his restanrant 
liked to play go. Later, even 
Swedish go players came also to his restaurant to play 
go. Eddie welcomed them and served them foods and 
drinks with much cheaper prices. In the beginning, 

Weiqi tournament in countryside, 
Go world in Sweden is wonderful

Tian Hongwei. Översatt av Martin Li

Eddie didn’t play himself because he thought that go 
belonged only to those intelligent people. Gradually, 
however, he was attracted to go and started to play, 
mostly with a person from Northwest China, who had 
some introductory go books. After one year’s playing 
Eddie improved to 9 kyu. Unfourtually, due to mis-
takes in investments Eddie went bankrupt 4 years ago. 
During a period he even had difficulties for ordinary 
living expanses. However, Eddie learned from go to 
keep both body and mind in balance. ‘Life is like go’, 
Eddie said, ‘Having up and down, favourable and 
adverse circumstances. I will not give up easily and I 
will continue fighting to the end’. Eddie started from 
the beginning and learnt to cook Swedish foods. The 
European Go Congress 2007 will be held in Sweden 
[To be decided] and Eddie already had plans for the 
congress.

In the midnight of 6th August, we arrived in Västerås, 
the fifth largest city in Sweden [Wrong. Linköping is 
the fifth city to my knowledge]. This time we lived 
with a go player named Leif. Leif ’s house is anti-
quated, beautiful and elegant. An old wooden wall 
chest from the year of 1769 is located in the most 
conspicuous place in the living room. A big clock 
having recorded a history of time for several hundred 
years gave us a sense of solemnity. On the table in the 
living room we found a very old-fashioned Chinese 
cloth. Leif showed us proudly his collection of go 
books. He and his friend made go board and stones by 
themselves and, when they finally found the ‘organisa-
tion’, the Stockholm go club, they had played go for 
about 5 years.

Our final destination was a 
cottage along the Siljan 
Lake, an area attracting 
many people for their sum-
mer vacations. The Siljan 
Lake is so beautiful that 
you feel you are living in a 
fairyland. Our host here was 
a German named Martin 
Stiassny. He was organising 
the Second Dalarna Go 
tournament during 11th and 12th August. Besides 
Swedish players, there were also go players from Ger-
many, Finland [Wrong, no Finish go players in this 

forts.s.25
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Intervju med de kinesiska proffsen
Henric Bergsåker

Den kinesiska proffsdelegationen till Sverige i augusti bestod av 
Liang Weitang 9p (född 1963), Wang Hongjun 7p (född 1965) och 
tolken Mrs Tian Hongwei. Under en lunchpaus vid Siljanturneringen 
passade jag på att ställa några frågor till proffsen, som jag hade sam-
lat in bland svenskarna. Martin Li hjälpte också till med tolkningen.

Hur gamla var ni när ni lärde 
er spela wei-qi och när blev ni 
proffs?
Liang – Jag började spela när 
jag var 10 och blev proffs vid 
15. Wang – Jag lärde mig när 
jag var 11 och blev proffs när 
jag var 14.

Hur väljs proffsen ut?
Svar: Det hålls varje år en 
kvalificeringsturnering. 362 
spelare deltar i turneringen 
men bara 20 blir uttagna som 
proffs. 
Totalt finns det cirka 300 proffs 
i Kina.

Spelar era föräldrar eller syskon också wei-qi? 
Liang – Nej.  Wang – Jag är gift med ett proffs… 

Hur mycket pengar tjänar ett wei-qi proffs, t.ex jämfört 
med en universitetsprofessor?
Svar: Det varierar mycket. De har en månadslön som är 
lite högre än universitetsprofessorers, men har också 
extrainkomster från tävlingar.

Har ni varit i Europa förut?
Liang – Ja, jag var med på EM i Canterbury 1992.

Vad tycker ni om Europa, har ni blivit överraskade över något?
Liang – Det är vackert! Wang: - Ja det är vackert, men det 
är ungeför som jag väntade mig.

Har ni mycket verksamhet med amatörer i Kina också? 
Wang – Jag lägger ner mycket tid framför allt på 
undervisning och lokal go-organisation i min provins. 
Martin Li – Wang och hans fru har bland annat 
undervisat Liao Xingwen (åttaårigt underbarn i Kina, 
ungefär 4d stark med europeiska mått redan som 
sexåring, se:
 http://www.britgo.org/results/mso2000/

Liang Weitang

challenge.html ).

Hur många tävlingspartier 
spelar ni per år?
Liang -  Ungefär 30 
turneringar.

Har ni några favoritöppnin-
gar, som vit eller svart?
Liang – Nej… Wang – Nej.

Hur stor ska komin vara för 
lika chanser?
Liang – Det är inte något man 
tänker så mycket på, det är inte så viktigt. 
Wang – Komi 5.5 är ganska rimligt, men det är inte så 
viktigt.

Har ni några proffsförebilder, några proffs som ni gärna 
studerar?
Liang: Tja… Go Seigen, Sakata, Nie Weiping, Cho 
Hunhyun (Lee Hang Ho:s lärare). 
Wang - … nej, inte direkt… vi är våra egna idoler!

Vad tror ni om framtiden för wei-qi? I Kina och i världen?
Svar: Det blir populärare i Kina, och i utlandet också!

Hur kan man träna på att förbli koncentrerad under 
partiet, så att man till exempel förlorar koncentrationen 
då man står bättre?
Wang – Det är vanligt att man blir okoncentrerad när 
man leder. Somliga proffs försöker att inte tänka så mycket 
på att de leder utan letar bara efter det bästa draget hela 
tiden. Men man kan förstås försöka förenkla partiet när 
man står bättre.

Har ni några favoriträtter?
Liang – God mat!

Någon favoritmusik?
Liang – Både klassisk musik och populärmusik. 
Wang – Pianomusik!     ❍	●

Wang Hongjun

 http://www.britgo.org/results/mso2000/challenge.html �
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Three go clubs
Henric Bergsåker

We continue with the ambition to have a couple of articles about go 
clubs in every issue. This time we have three articles, one from Co-
penhagen and two extranordic club articles: by Francis Roads about 
go in London and by Fulvio Savagnone about the go club in Rome, 
all three written for Nordiskt Goblad. 

The purposes of the club articles are to inspire us to visit the clubs 
some time and perhaps to give us  fresh ideas for our own clubs. The 
articles should of course contain up to date practical information, 
such as when and where to play, but preferably also give us a personal 
view of the atmosphere in the club, maybe some history or anecdotes, 
and tell us about special events and practices. The nordic clubs which 
have been presented so far are Stockholm and Copenhagen, but we 
hope to see contributions from other nordic clubs soon!  

Københavns Go Klub
Torben Pedersen

Københavns Go Klub er Danmarks og vistnok også 
Nordens ældste Goklub. Den blev stiftet 12. januar 
1972 på initiativ af især Mogens Esrom Larsen. 
To måneder senere havde klubben 31 medlemmer. 
Klubben var størst i starten af 80’erne med ca. 50 
medlemmer. Efter en nedgangsperiode i 90’erne er 
medlemstallet stabiliseret omkring 18. Det sidste år 
er der opstået to nye goklubber i København: Edo 
Go Club i Birkerød og en klub på Studentergården 
(kollegium).

Siden 1994 har klubben lejet lokaler af Kampklubben/
Skakklubben af 1941 på Mellemtoftevej 11 i Valby. 
Københavns Backgammon Klub holder også til der. 
Det er meget velegnede lokaler lige ved Valby station. 
Efter i mange år at have haft to ugentlige klubaftener 
gik vi for et år siden over til kun at have åbent om 
mandagen. Det har hjulpet på fremmødet og dermed 
været en positiv ting. På en klubaften er der typisk 
7-15 spillere, heraf ca. halvdelen danspillere. For at 
kompensere for den mistede klubaften er vi begyndt 
at afholde søndagsturneringer en gang imellem. Det 
er tre runders med handicap og kræver ikke forhånd-
stilmelding. 5-6 søndagsturneringer i sæsonens løb 
udgør et grand prix. Derudover har vi nogen årlige 
weekendturneringer: 

Ambassador’s Cup: En traditionsrig turnering på 6 
runder med handicap og fælles middag lørdag aften. 
Normalt er det sidste weekend i januar. 

Copenhagen Open ligger i efteråret og har ofte været 
en del af et europæisk grand prix. I år er den for første 
gang med i Toyota Tour og vi håber derfor at se særligt 
mange gospillere i København 12.-13. oktober. 

Vi afholder Danmarksmesterskab mindst hver tredie 
år. Det er Store Bededag og medfølgende weekend. 
Vi har afholdt nordisk mesterskab mindst 6 gange og 
europæisk mesterskab en enkelt gang.

På klubaftener kan man dukke op, som man har lyst 
til og der plejer at være en afslappet stemning. Vi er 
naturligvis særligt glade for at se nye gospillere. I klub-
ben har vi også et udsalg af gobøger og spil til rimelige 
priser. 

Fakta om Københavns Go Klub:
Spillested: Mellemtoftevej 11, Valby
Tid: Hver Mandag kl. 19-24
Hjemmeside: www.kgok.dk
Kontaktpersoner: 
Formand Allan Lind Jensen: allan.lind.jensen@adr.dk 
og Kasserer Torben Pedersen: torben@kgok.dk
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Go in London.
Francis Roads

Go was played in London in the late 1930’s at the 
Linton House Wei Ch’i Association under the leader-
ship of John Barrs. The war interrupted, but John 
revived go playing at his home in Wembley in the 
early 1950’s. By the time I started playing go in 1965, 
the London Go Club met on Monday and Friday 
evenings in a pub in London’s West End. At this time 
there were about five other go clubs in Britain; now 
there are over 60.

In 1968 I founded London’s second go club, the 
Enfield Go Club. When I moved house in 1971 
the club moved with me, and survives to this day as 
the Wanstead Go Club. We meet on Thursdays in a 
Community Association which is very near Wanstead 
Underground station (to the East of the city), and 
where beer is available; the disadvantage is that we 
have to finish at 10.30 pm. 

In 1974 the London Go Centre opened in Belsize 
Park (to the north of the central area) with funding 
from Japan. This was open seven days a week from 
1.00 pm, but never generated enough local support 
to survive financially, and closed in 1979. However, 
many people from nearby founded the Hampstead 
Go Club so that they could keep playing on at least 
one evening per week. This survives to this day as the 
North London Go Club, still meeting on Tuesdays in 
a church hall in Hampstead; no beer, but it stays open 
until the last player leaves.

On the closure of the London Go Centre a new cen-
trally based go club was needed. The Central London 
Go Club has had a number of venues, but currently 
meets jointly with the Nippon Club Igo Kai in a pa-
latial pub (a converted bank) in the City of London, 
on Saturday afternoons. It is a convenient venue, five 
minutes walk from Bank or Monument Underground 
stations, and food and good beer are available. CLGC 
is the club which organises the annual London Open 
Go Congress at the New Year.

Other go clubs in the London area include the North 
West London Club meeting on Thursday evening and 
the Twickenham Go Club, with irregular meetings. 
A group of Wanstead players have recently started 
daytime meetings on Tuesday mornings in the coffee 
shop of a local supermarket. Within travelling distance 
of central London there are also the Billericay Go 
Club (Mondays),  Epsom Downs (Mondays), and St. 
Albans Go Club (Wednesdays).

It is a pity that you cannot play go in London on 
every night of the week. We look with envy upon 
the situation in cities like Paris or Berlin, where it is 
possible to play games such as go in cafés. Suitable 
inexpensive venues for go clubs are very difficult to 
find in London. But we always like to see visitors from 
overseas. If you are going to visit one of our clubs, do 
check the BGA website for up to date information ( 
www.britgo.org/clublist/clubsmap.htm ) and it is also 
wise to email or phone the organiser, just in case the 
club happens not to be meeting that week.

The go club of Rome rocks! 
Fulvio Savagnone

The Go Club of Rome was founded in 1982 by 
the author. Consequently it is celebrating its 20-th 
anniversary this year! I learnt about Go in 1978, but 
managed to buy my first set only in 1981. In order to 
find buddies to play with, I left hand-made flyers (no 
computers at that time…) in all games’ shops in town, 
knocked at the doors of the Japanese Embassy, man-
aged to contact the then only-existing Italian Go club 
(in Milan). I soon discovered that Rome had at least a 
dozen of scattered players who were not aware of each 
other, and a large number of interested people. We 
were therefore able to start a proper club in a small 
pub in the centre of Rome: we would meet once a 
week and the strongest player was around 9k...
As usual, many came and left, but some came to 
stay: the stable nucleus of Roman players was some 
10 people. It was stable enough to organise its first 
International tournament in 1985, with a sponsorship 
of a major newspaper. It was won by Tibor Pocsai, 
who later became European champion. In the second 
half of the 80’s we had a very nice collaboration with 
JAL: not only they sponsored two other tournaments 
(the second was the very famous tournament of Ischia, 
1988, won by Farid Ben-Malek), but also brought to 
Rome many professionals, most notably Takemiya in 
1990.

Since 1982 the GCoR has seen weak and strong play-
ers from many countries, highs and lows, boring (very 
seldom) and exciting (most often) nights, many differ-
ent venues (the present one has been hosting the club 
for at least 10 years: the owners have changed three 
times, but the club stayed!). Above all, it has seen lots, 
lots of Go!

forts.
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The GCoR has been dedicated to Fujisawa Shuko, 
Honorary Kisei. We have the greatest admiration for 
the unruly brilliancy of his play and his use of thick-
ness, and the greatest affinity for his ability to throw 
away games with beautiful blunders and his (former) 
drinking capability…

The GCoR meets from 20:30 every Tuesday and 
Thursday, in Via Clementina 7, a five-minute walk 
from either the Colosseum or from the main train 
station (Stazione Termini). The closest (one-minute 
walk) underground station is “Cavour”, on the B 
(blue) line. Via Clementina is a short, quite up-hill 
lane in a very old, characteristic and lively area full 
of cine-clubs, small restaurants, pubs and shops. 
The same area was called in the Ancient Rome the 
Suburra, and was then the seediest place of the Roman 
Empire, the brothel’s quarter of Rome...
The GCoR is a private club, but membership is free 
and instantly accorded to everybody. Just ring the bell 
and you’ll be welcome, whoever you are, an unbe-
liever, a fire-worshipper, even if you have broken your 
vows a hundred times...

(My sincere apologies to all Sufi’s for having so freely 
used the words of the great Sufi mystic and poet 
Mevlana Jalalu’ddin Rumi)

Ranks at the GCoR range from 1D to 30k, with more 
or less half of the players in the range 1k-4k. We often 
have the occasional strong oriental player from the 

Japanese, Chinese and Korean communities in Rome. 
Non Go-playing friends and partners are welcome 
as well: we have books for reading, checkers and 
backgammon. The latter’s one-night championships 
often distract even the most stubborn of the Go play-
ers. You may also come just to eat & drink something: 
food is good, beers are very good, whiskeys are excel-
lent, grappa’s are perfect. But if you are a teetotaller 
we have also soft (ugh!) drinks for you (and water, if 
really needed...). 

So far so good, but we have to issue a WARNING!!! 
If you need silent, quiet, smoke-free surroundings to 
play go, the GCoR may not suit your tastes... On the 
other hand, it is the perfect place to train your ability 
to play in a hostile environment: if you have an iron-
strong concentration, if smoke, noises, jokes, laughs, 
loud music are but a new-agey soft background for 
your ruminations on semeai’s, the GCoR is the place 
for you!  Many of the players are heavy smokers 
(though myself and a couple of others are not, sigh...). 
Not only that, we have a loud soundtrack, selected 
by the author (AKA Avatar DJ Flux) and Giancarlo 
(the Publican), which ranges from Led Zeppelin to 
Red Hot Chili Peppers, from the Who to Fat Boy 
Slim, from Banghra to Trip-Hop... Bring your own 
CD’s!!! We offer also a TV set always on (sometimes 
muted...) with movies and football matches from 
the Italian Championship and International Cups: 
the subsequent heated discussions are a characteristic 
part of the soundtrack...  If you feel you may face the 
challenge, come and have fun!

To celebrate its 20th birthday, the GCoR is organising 
the AGI Italian Open Championship next November 
1st, 2nd and 3rd. The Championship will be open to 
everybody, regardless of nationality, affiliation, sex, 
tastes and colour of the eyes... We are planning to 
have teaching sessions from strong players during the 
three days.

Go Club di Roma “Fujisawa Shuko”
c/o Associazione Culturale Go Club Roma
Via Clementina 7
Tel. 349 835 7291
E-mail romagoclub@iol.it
Contacts: Alessandra Buccheri  tel. 06 871 90 335,  
Fulvio Savagnone  tel. 06 591 3727

year’s Dalarna go tournament] and other countries. 
Martin is a wonderful go tournament organiser. Two 
years ago he successfully organised the 2000 European 
Go Congress in his country, Germany. Not only Mar-
tin himself but also his wife and his daughter helped a 
lot for the tournament.

The playing location of the tournament was surround-
ed by a large grass field and about a few hundreds 
meters away was the beautiful Siljan Lake. Feel tired 
by a tough game? Just jump into the Lake to swim for 
a while. Then, come back to the board to continue 
the fighting. Except eating and sleeping, they were 
totally devoted to go, playing and asking the pros for 
comments. It is so touching that Swedish go players 
truly take go to their hearts. They even made joke to 
our pros: ‘Chinese professional go players are crowded 
in the building of the Chinese Weiqi Association with 
a very low roof. How can they play go freely to find 
excellent moves’.       ❍	●

forts. fr.21
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Revue Francaise de Go 
och partikommentarer 

Henric Bergsåker

Revue Francaise de Go utkommer med fyra nummer per år sedan 1979. 
Den är därmed inte bara den mest betydande gotidskriften på franska, 
utan också en av de första större europeiska gotidskrifterna på nationell 
nivå. 
 Till skillnad från många andra nationella gotidskrifter har den från bör-
jan inte utgivits av det nationella goförbundet, utan av en helt fristående 
redaktion. 
 Från och med våren 2002 får Svenska Goförbundet gratisexemplar av 
tidskriften. Det andra numret 2002 (den 98:e utgåvan totalt sett) är på 55 
sidor av god teknisk kvalitet, om än bara med svartvita bilder. 
 Numret innehåller internationella nyheter från proffsvärlden, repor-
tage från flera franska evenemang (bland annat Paris Open i påskas, som 
flyttat till nya elegantare lokaler och från och med i år organiseras av 
det franska goförbundet, istället för som tidigare av Paris goklubb, samt 
ett årligt alpint en veckas goläger i Ménuires, med blandat skidåkning 
och goverksamhet under medverkan av bl.a. Guo Juan 7p.), taktikar-
tiklar för nybörjare, partikommentarer och en bokrecension (Galactic 
Go av Sangit Chatterjee och Yang Huiren).

En fransk joseki.
I en av de första ronderna i EM i Marseille 1997 över-
raskade min franske motståndare mig med att spela 
18 i diagram 1. 
Det vanliga josekidraget är ju A, och jag frågade mig 
i min enfald om fransmannen inte kunde josekin… 
Jag blev rätt förvirrad och kom ut dåligt i öppningen, 
men lyckades vinna partiet ändå. 
Några dagar senare satt jag och Bruce Cullen  på 
terrassen och spelade och drack öl, till ljudet av 
cikadornas kvirrande, då Lim Yoo Jong (mera känd 
som Maître Lim, Mästaren Lim) kom och slog sig 
ner bredvid oss i sällskap med Francis Roads (UK, 
4d). Lim lär ha haft en stor roll i goutvecklingen i 
Frankrike sedan 70-talet. Maître Lim var tydligen 
angelägen att visa Francis något, och lade ut josekin i 
diagram 1 på ett bräde. 
Han förklarade: i hela världen tror alla att man måste 
spela A, men i Frankrike spelar alla 18, och smällde 
ner stenen med eftertryck. Det framgick att det 
egentligen inte fanns någon anledning alls att spela A, 
det är bara vad folk tror av gammal vana och för att de 
inte tänkt igenom det hela ordentligt, enligt Lim.

Diagram 1. 

forts.
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I standardjosekin finns två huvudvarianter, den ena där svart ger 
vit utsidan nedåt och sente, som i diagram 2 (fast i standardjosekin 
ligger den markerade vita stenen alltså på A). I denna variant tycks 
det inte spela så stor roll var den vita stenen ligger, 
 Maître Lims kärnfulla kommentar var att visserligen är den vita 
gruppen 2-4 något försvagad av att de två svarta stenarna har två 
friheter istället för en, men “bara Kim Il Sung skulle kunna tro att 
det går att utnyttja det”.  
 I den andra huvudgrenen av standardjosekin, som kan vara att 
föredra för svart när vit som i mitt parti i Marseille har en shimari 
i nedre vänstra hörnet, spelar svart 1 i diagram 3 som undergräver 
vits förhoppningar om vänstersidan. 
 I detta fall spelar det större roll var vits sten ligger. I standardjo-
sekin fortsätter vit med B och svart försvarar sig med C, men sedan 
måste vit försvara sig mot D genom att spela där själv. När den vita 
stenen ligger som i diagram 3 däremot kan vit spela 2 i sente utan 
att behöva gå tillbaks och spela en sten till i hörnet, eftersom de 
fyra vita stenarna i hörnet har en frihet mer än i standardjosekin. 
 Vi svenska kyuspelare i Marseille diskuterade den franska josekin 
en del och bad också om proffskommentarer. Ett 4p kinesiskt proffs 
angav efter långt funderande 2 och 3 i diagram 3 som den riktiga 
fortsättningen.

Minnet av Maître Lims temperamentsfulla och tvärsäkra diskus-
sion av den franska josekin i Marseille gjorde att jag med förväntan 
tog mig an en partikommentar av Lim i nr 2 2002 av Revue 
Francaise de Go, som också den innehåller en josekidiskussion. Jag 
blev inte besviken och kommentaren återges här i översättning.

Diagram 2

Diagram 3

Spel på Nihon Kiin
Erik Ekholm

NÅGRA DAGAR I VECKAN ÄR NIHON KIIN ÖPPET FÖR 
amatörspel och utgör då ett lämpligt vattenhål för 
den speltörstande turisten. På andra våningen i 
Nihon Ki-ins byggnad, dit numera även den bantade 
bokhandeln flyttat, fylkas dessa dagar uppemot ett 
par hundra (!) amatörspelare. Medelåldern är hög (i 
synnerhet under kontorstid förstås), andelen kvinnor 
tycks vara kring en tiondel medan andelen utlännin-
gar (gaijin) synes vara försumbar och gästen bör inte 
räkna med att kunna få kommunicera på engelska.

1000 Yen (80 kronor) betalas i kassan och det berät-
tigar till spel under hela dagen. Man blir tilldelad ett 
kort på vilket namn, grad (och sedermera resultaten) 
förs in, varefter man sätter sig och väntar ett slag tills 
funktionärerna hittat någon lagom svår motståndare 
åt en. Partiet spelas med komi (eller utan om det 

skiljer en grad mellan spelarna) och utan schackur, 
men de flesta spelar rätt snabbt och ett parti är avklarat 
på trekvart. Vinnaren tar bägge spelarnas kort med till 
funktionärerna som fyller i resultatet. Sedan följer ånyo 
några minuters väntan innan en ny motståndare blivit 
tillgänglig. Beroende på vilka resultat som presteras 
kan man bli upp- eller nedgraderad.

Spelstilen man typiskt möter skiljer sig på ett intressant 
och stimulerande sätt från den västerländska och kän-
netecknas av en lättsinnig inställning till kritiskt hu-
vudbry, såsom liv-och-död-problem, vilket man kan få 
en del billiga vinster på, men det gäller att se upp och 
inte underskatta motståndarna, för de kompenserar 
detta med en osviklig känsla för tesujier och ömma 
punkter hos ens svaga grupper jämte en helbrädes
uppfattning som blott lång erfarenhet kan ge. 
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Kommentar till parti 
i Toyota Denso Cup.
av Maître Lim översatt av Henric Bergsåker

Detta är ett parti från första ronden i den 
nya internationella turneringen: Toyota-
Denso Cup. Pris: 30 miljoner yen och en 
Lexus (lyxbil); den torde komma att spelas 
vartannat år.
Redan resultaten i första ronden blev oly-
cksdigra för de japanska spelarna: av de 13 
spelarna från Nihon Kiin blev nio utslagna, 
bara fyra gick vidare. Från både Kina och 
Korea gick sju spelare vidare.

Vit: Park Ji Eun (dam, född 4 november 1983). 
Svart: Yoda Norimoto.

Figur 1 ( 1-50 ). Fram till drag 8 händer inget 
speciellt. Om jag inte misstar mig var Utaro 
Hashimoto den förste som spelade draget 9, på 
femtiotalet. Sedan dess har man spelat 14 på 
punkten 15 (jfr diagram 4,5,6). Eftersom svart inte 
kan spela ko efter 16 måste han förbinda: svälja 
förtretelsen. 
 Resultatet är verkligen eländigt för svart, för 
vit har fått ett tiotal poäng i hörnet, den svarta 
ställningen är överkoncentrerad och dessutom är 
7 försvagad. Akademiskt sett är partiet slut. Hur 
skulle svart ha spelat? (diagram 5 och 6) 
 Ofta upprepar även de starkaste professionella 
bara mekaniskt joseki, undermedvetet intalande sig 
att detta är en joseki. Det är på samma sätt i sociala 
sammanhang, man är förblindat trogen sederna, 
moralen och traditionen; det är ett slags betingad 
reflex, motsatsen till ett vetenskapligt sinnelag. 

Ursäkta, författaren har gjort en utvikning. Låt oss 
återvända till partiet. 
23 är ett överspel. Som tur är svarade vit med 24, 
om hon hade svarat med 25 istället skulle svart 
inte ha haft några svårigheter (jfr diagram 7). 
Yoda verkar ha spelat 23 ungefär som en kamikaze-
pilot, när han bedömt partiet som ofördelaktigt 
efter fiaskot i övre högra hörnet. Det är alltså 
moraliskt väl motiverat, på grund av tjejens 
blyghet. 
Draget 27 förvånar författaren. Normalt spelar 
man 28, eftersom konfigurationen 3-5-28 är 
mer eller mindre kvadratisk, medan 3-5-27 är 
rektangulär. 
Om det vore fråga om ett rent fusekiproblem 
skulle Yoda ha fått förebråelser av författaren. 

Figur 1. Drag 1-50.  17 spelades på 12.

Diagram 4. Sekvensen 
fram till drag 20 anses vara 
joseki, men Park spelade 
annorlunda.  

Diagram 5. Svart måste 
absolut spela 5 Då spelar 
vit 6. Svart har fyra alter-
nativ, A,B,C och D. Bara 
A verkar livsdugligt.  

Detta är skillnaden mellan bedräglig teori och 
medioker praktik. 
30 är ett lustigt drag. Tävlingen om att tränga upp 
i centrum är rätt skrattretande. De sex vita stenarna 
åstadkommer inte mycket mot de fyra svarta stenarna, 
inte mer än de fem svarta stenarna mot den vita 
ställningen till höger. 
 Vit och svart har båda spelat damepunkter. Efter-
som det var vit som hade initiativet är det hon som 
bär ansvaret. Förnuftet i Parks fuseki är inte raffinerat. 
Hon är onödigt svartsjuk, en dålig mentalitet. Det 
är bättre att göra den andre svartsjuk än att själv bli 
det. Detta är den psykologiska strategin. Författaren 
redovisar sin uppfattning i diagram 8. Efter 39 är 40 
nödvändigt. 41 är en stor punkt, värd cirka 15 poäng. 
Partiet är ganska jämnt nu.

forts.
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Diagram 6. Innan hon spelar 20 måste vit 
spela 18, annars spelar svart tsuke på A, vit B, 
svart 18. 21 är nästan oundvikligt.  Om svart 
spelar wariuchi på 23 kan man räkna med 
fortsättningen till 32. Detta diagram verkar 
inte bra för svart.Om detta resonemang är 
riktigt tycks 9 vara ett överspel och detta visar 
väl de professionellas otillräckliga studier,  
som förf. visat i broschyren Svart och Vitt 
(utgiven av Paris goklubb)

Diagram 8. Vit hoppar mot 
centrum: för vit är A och B 
sedan miai.

Diagram 7.   (4 på nedre högra stjärnpunkten.)
29 är nödvändigt; om svart spelar 29 på punk-
ten 31 kommer vit 29 som ger en levande form. 
39 är nödvändigt , annars skär vit i A. 40 är 
ett angenämt drag för vit. 41 är praktiskt taget 
obligatoriskt. 46 hindrar svart från att skära i B. 
M:lle Park har inte utnyttjat att 7 ligger dåligt. 
För sin del vill inte Yoda spela 23 på 24 och inte 
heller i C, eftersom vit skulle få spela 23 i sente.
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Figur 2 (51-100). 53 är nödvändigt, annars vit A, 
svart B, vit C. För att trycka ner vit spelar svart 61. 
Vit gör energiskt motstånd, just det är karakter-
istiskt för Parks stil. Efter 72 är två svarta stenar 
fångade. Hela sekvensen var förutsebar. Kommen 
till 91 borde vit ha funderat tillräckligt för att 
invadera den övre sidan, men  hittade inte ett bra 
sätt. Då prövar hon istället på att vinna i slutspelet. 

Figur 3 ( 101-202, svart ger upp efter  drag 214). 
När vit spelade 4 gnisslade antagligen svart tänder, 
för han hade haft all tid i världen att spela där själv 
i sente. Författaren ser tecken på nervositet hos 
svart. Vit spelar 10 i sente. 17 är en dumhet. Svart 
förlorade initiativet i onödan. När vit spelar 18-20 
i sente befriar hon sig från aji. 32 är den sista stora 
punkten. 33 är också stort. Svart förlorade i slut-
spelet, men det är för tidigt för att ge upp. Utan 
tvivel hade Yoda gripits av avsmak. Det sägs att 
tjejen fått styrkan från Rui Nai Wei, den kvinliga 
nummer ett.

  ❍	●
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 Reseberättelse amatör-VM
Erik Ekholm

Den 30 maj till 8 juni ägde amatör-VM i go 
rum; detta år för den 24:e gången i ordningen. 

Som vanligt gick det i Japan och sponsrades generöst 
av Japan Airlines och Nihon Ki-in. Antalet deltagar-
länder växer stadigt: I år var det 61 nationer med; 
det högsta antalet någonsin. 26 av de individuella 
deltagarna var med för första gången. Flest resor 
hade Polens Leszek Soldan gjort med sitt åttafaldiga 
deltagande. 

Till Japans alper
Spelarna samlades som vanligt på ett hotell vid 
Narita-flygplatsen utanförTokyo. Nästa dag bar 
det av på en lång bussresa västerut. När bussarna 
lämnat huvudstadens förorter bakom sig blev vägen 
småningom alltmer kuperad och ringlade sig runt 
höga berg med frodiga skogar på väg mot det område 
som går under namnet “Japans alper”. (På återvägen 
skickades vi med bergbanor upp till 2100 m.ö.h. 
där vi i den tunna disiga luften kunde stå och kisa 
mot de snöhöljda toppar vi hade runt omkring oss.) 
Takayama i Gifu prefektur är känd för sin gamla 
träbebyggelse, sina kurbad, tempel och helgedomar 
samt inte minst sina traditionella festivaler. Den är 
en av japanerna själva omtyckt turistort. Småstads-
känslan var påtaglig, med låg bebyggelse, och staden 
var inte större än att man kunde gå till fots från 
dess ena ände till den andra. Själva spellokalen låg 
emellertid en bit utanför staden, en bit upp på ett 
berg med jungfrulig skog runt omkring, och får väl 
tyvärr räknas till kategorin okänsliga exploateringar, 
med dess stora konferensschabrak i betong som 
kanske inte är det som japanbesökaren i första hand 
förknippar med orientalisk estetik. Alltnog, spelhal-
len var, inifrån sett, ljus,luftig, rymlig och på alla sätt 
ändamålsenlig. 

Ut på den världsvida väven
Alla spelbord var uppradade i två led och vid tio av 
dem var datorer uppställda för ögonblicklig befordran 
av dragen i respektive parti ut på den världsvida 
väven. Som uppvärmning anordnades några vän-
skapsmatcher av typen Japan mot övriga världen, 
vilka övriga världen dominerade. En nyhet från i fjol 
var att de åtta ronderna i VM-turneringen inte var 
fördelade på två per dag i fyra dagar, utan istället på 
fem dagar med en rond första och sista dagen. Då det 
ger ett något lugnare tempo var det rätt uppskattat av 
de tävlande. Takemiya Masaki, Hane Yasumasa och 
Morino Setsuo, alla 9 dan, var domare och bidrog  
med partikommentarer efter ronderna. 

Fotbolls-VM
Det samtidigt pågående fotbolls-VM:et märktes inte 
så mycket kring  goorganisationen, förutom att några 
intresserade samlades i foajén på kvällarna när det 
visades matcher på en stor TV. Slog man på TV:n på 
rummet kunde man dock inte undgå fotbollen som 
ständigt visades eller diskuterades på minst ett par 
kanaler samtidigt.

Resultat
Äldst i fältet var den 72-årige japanen Kikuchi Yasuro, 
7 dan, som hade tagit sig till VM genom att gå obe-
segrad genom utslagstävlingen (cupsystem) mellan de 
bästa spelarna från varje distrikt. Han förlorade mot 
Kina ochKorea men vann resten och kom trea. Yngst 
var Pal Balogh, 16 år och 5 dan,från Ungern. Han 
kom 14:e. Detta år deltog inga kvinnor. Fu Li bärgade 
Kinas 14:e amatör-VM genom att vinna alla sina åtta 
partier. Korea kom tvåa med sju av åtta. De nordiska 
företrädarna tog fyra poäng var och hamnade i mitten 
av fältet. Finland och Danmark på delad 28:e plats, 
Norge på plats 31 och Sverige på 32.
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Öar av go i Australien
Niklas Möller

Det är visserligen längre än det ser ut från Japan och Kina till 
Australien, men den relativa närheten till de stora goländerna fick 
mig att anta en blomstrande goaktivitet ”Down Under”. Jag hade 
både rätt och fel. Australien är till ytan ett gigantiskt land, stort 
som 1,5 gånger Europa, men med bara lite mer än dubbelt så många 
invånare som Sverige, lite över 19 miljoner. De stora städerna är vis-
serligen koncentrerade till östkusten, där Sydney, Melbourne, Bris-
bane och sydkustens Adelaide bildar ett pärlband; och på en första 
titt på kartan ser de rätt närliggande ut. Tills skalan talar om att 
det är 100 vägmil mellan Brisbane och Sydney, ytterligare 86 från 
Sydney till Melbourne och 73 mil från Melbourne till Adelaide! Då 
förstår man att det är ganska mycket band mellan pärlorna. Tänker 
vi oss dessutom ett utbyte med Perth, västkustens största stad, så får 
man ta sig ytterligare drygt 260 mil från Adelaide för att hälsa på.

Canberra
Sett i ljuset av detta är det inte märkligt att den bild 
jag får när jag pratar med Neville Smythe, ordförande 
i Canberras goklubb och sekreterare i Australian Go 
Association, AGA, är en bild av en ganska splittrat 
gonation. Det finns mängder med riktigt starka spe-
lare, främst invandrande från de stora gonationerna; 
men landet är för utspritt för att den riktigt kritiska 
massan ska uppnås. Detta ger en märklig kombina-
tion för besökaren. Innan jag kom till landet hade jag 
bara bekantat mig med gospelet via AGA:s forum, där 
klubbar fanns angivna och några få meddelanden i 
månaden utgjorde all korrespondens. Det tycktes mig 
vara en tämligen avsomnad goaktivitet som rådde i 
det stora landet. Men när jag min första lördagsför-
middag i Canberra kom till det centralt belägna Café 
Cactus mötte mig synen av lika många gospelare som 
vi hade i Stockholm en bra klubbkväll! Det visade sig 
att Canberra, huvudstaden men med en population av 
endast strax över trehundratusen, innehöll en levande 
goenklav som träffades två gånger i veckan och 
innehöll allt från nybörjare till starka femdanspelare.

Förnedring på Café Cactus
Min första lördag på Café Cactus började i förne-
dringens tecken. Jag mötte en liten flicka som inte 
behärskade ett endaste ord engelska, hade stora fruk-
tillustrationer på sin tröja och vars ben inte nådde ner 
till golvet: och blev fullständigt utklassad! Förutom 
alla barnattiraljer i övrigt var hon också utrustad med 
ett hiskligt dåligt tålamod, och suckade tungt över att 
jag tycktes tänka så länge över så självklara drag. När 
jag gjorde något riktigt konstigt utbrast hon genast i 

ett högljutt ”höh?” och flera gånger insisterade hon på 
att jag skulle göra om. Det går inte att komma ifrån 
att det är hårt att bli fullständigt utspelad av någon 
som knappt lärt sig multiplikationstabellen än: flickan 
var elva år gammal! Det enda jag verkade bättre på var 
att räkna tyst: när hon gjorde territoriella uppskattnin-
gar räknade hon högt på koreanska, och pekade lite 
med fingrarna – hade jag förstått språket hade jag fått 
hjälp, räkna territorium har jag alltid tyckt varit svårt. 
Men jag har å andra sidan inte prövat högräkning förr! 
[Jag försökte få med henne på bild, men hon duckade 
och sprang iväg så fort jag försökte. Så jag gav upp. 
Lika bra det, kanske: lättare att önska sig att det som 
hände var ren inbillning när jag inte har bildbevis på 
hennes existens]

Jag tillbringade en månad i Canberra, spelade go där 
de flesta onsdagar och lördagar, och blev mycket väl 
mottagen. Café Cactus utmärkta kaffe, billiga bagels 
och goda sällskap gjorde lördagarna till en högtidss-
tund; onsdagarna på Australia Nation Universitys 
Campus var vintermörka och höstblåsiga, men mat-
teinstitutionens lampa lyste och vi satt där och spelade 
till nästan midnatt.

Pancake Parlour
Efter en månad reste vi vidare upp längs kusten, till 
Sydney och vidare upp till Carins. Något go räknade 
jag inte med att det skulle bli: dykning och heltidstur-
istande skulle ta hela min tid. Omständigheterna ville 
dock annat:

forts.
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I Brisbane hade vi gått omkring i några timmar, 
jag snörvlande från en envis förkylning, då det var 
dags för middag. Vi hade tidigare passerat förbi 
”The Pancake Parlour”, en kedja vi stött på redan i 
Canberra. Där hade vi njutit av den godaste fudge till 
efterrättsglassen vi varit med om, och i mitt dimmiga 
tillstånd var jag mer sugen på en svalkande glass än 
själva maten. Så vi bestämde oss för Pancake Parlour 
och stiger in. Lokalen är lite dimmig och halvmörk, 
en stor lokal med högt till tak som förde tankarna 
till en bayersk ölstuga. Plötsligt tittar Eva på mig lite 
underligt. Jag tittar tillbaka, för att sedan följa hennes 
huvudvridning och upptäcka att trettiotalet gospelare 
sitter i full vigör! Det blev en kväll inte bara med 
superb fudge utan också livligt gospelande. En sådan 
försyn behöver man inte vara religiös för att bejaka! 
Men kanske hade en tidig kväll med en kopp te 
gjort större underverk för min fysik: jag hostade mig 
igenom femton dyk på barriärrevet och fortsatte hosta 
långt in på svenskt territorium.
Med det prestigefyllda Australia National University 
samt landets alla ambassader i Canberra var goklub-
bens tillskott av gästande gospelare stort. Masao, 3-
dan, var lingvist och trogen gosopelare. Som de flesta 
gospelande japaner jag mött var han väldigt ödmjuk 
och vänlig, och var alltid angelägen om att spela. Säl-

lan har jag hört spelare berömma andras 
styrka så mycket som de japaner jag mött, och Masaos 
leende viskning, ”you are strong”, hade en underbar 
värme i sig, vare sig han omedelbart fortsatte att vinna 
partier eller någon enstaka gång erkände sig besegrad.

Masao 
japanen

Notes on the history of  the 
Australian Go Association

By Neville Smythe 
National Secretary, 

Australian Go Association

THE EARLIEST REFERENCE TO GO IN AUSTRALIA THAT I 
know about occurred in an Australian Army newspa-
per during the war, in an article on Japanese naval 
strategy in the Pacific: the game of Go was explained 
and its relationship to strategic concepts developed; 
the author clearly understood the game reasonably 
well. There must for many years have been a number 
of people who played with friends, particularly among 
the expatriate Chinese, Japanese and Korean com-
munities, but I believe that the first organised Go club 
was formed in Sydney in about 1960 as a subgroup of 
the Sydney Chess Club under the leadership of Kurt 
Flatow. I learnt about the game during my undergrad-
uate days in Sydney, and I remember going to Sydney 
Chess Club meetings in 1961, which were at that time 
held in the YWCA building in Liverpool Street. My 
guess is that Kurt had played the game in Germany, 
probably in the ‘30s, and introduced the game to 
some Chess players (he was also a keen Chess player). 
There were about 6 or so players who preferred Go 
and met in a corner of the Club.

I left to study in the US for three years. In fact my 
PhD supervisor was Professor Ralph Fox, who was one 
of the key people in introducing Go in America. He 
had taught himself the game from books, and in fact 
had also taught himself to read Japanese just so that 
he could read Go books in the 1940’s— there were 
only two books in English on the subject at the time! 
He evidently had no-one to play against for many 
years, certainly no experienced players; just by reading 
books he attained a level of about 3 dan before he 
met a proper Go player; he eventually reached 5 or 6 
dan level. The Princeton Go Club which he formed 
must have been one of the first in the US, and he was 
very influential in spreading the game. His example of 
course inspired me to take up the game seriously.

When I returned to Sydney in 1965, the Sydney 
Go Club had gained considerably in membership, 
about that time separated from the Chess Club, and 
the level of play was slowly increasing with the help 
of at least one Japanese businessman. Still I think 
the strongest non-expatriate was probably barely 
1-dan however — there were very few ways to learn 
technique and shape, as there were no really strong 
experienced players and no literature in English apart 

Neville 
Smythe, 

forts.
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from a couple of old and rather poor texts (when 
did the Nihon Ki-in start publishing Go Review ? It 
must have been around this time — and by the way, 
the editor, perhaps from the very beginning, of Go 
Review and then Go World, was John Power who is 
in fact Australian! I’ve never asked John about his his-
tory, but I rather think he might have learnt Go at the 
Sydney Club during my three year absence—in which 
case he quickly outstripped any of the Sydney players 
when he moved to Japan).

I moved to the US again in late 1968 to teach, 
returning in August 1972 to take up a position at 
the Australian National University. I quickly formed 
the Canberra Go Club with the help of a couple of 
diplomats from the Japanese and Korean Embassies. 
By 1977 there was also a club in Brisbane which was 
probably formed a year or so earlier; in that year, 
Bill Leveritt, the organiser of the Brisbane Go Club, 
contacted Clive Davies, then President of the Sydney 
Club, and myself, with the proposal to form a Na-
tional body. Thus the Australian Go Association was 
founded, with myself as President, Bill as Secretary, 
and Clive Davies as Treasurer. The first National 
Go Championships and the First AGM of the AGA 
were held in 1978 at St John’s College, Sydney. The 
National Championships have since been held in 
Brisbane, Canberra, Melbourne, Hobart and Adelaide 
as well as returning often to Sydney. 

The timing of the formation of the National body 
was very fortuitous: the Nihon Ki-in in 1978 sent 
representatives around the world to meet with Go 
players to discuss the proposed World Amateur Go 
Championships and the International Go Federation; 
the AGA thus became a founding member of the IGF, 
and has sent representatives to every WAGC.

In about 1981 we became aware that a couple of Go 
clubs had recently formed in Victoria largely under 
the inspiration of Bruce Hatfield who was also look-
ing to form a wider Association — it is a problem 
organising anything in a country this large, it’s just so 
hard to know what is happening in other parts of the 
country! The Victorian clubs joined the AGA in 1982 
as I recall.

The Association, particularly the clubs in Sydney and 
Melbourne, started to gather real strength of member-
ship as well as playing level in the 80’s. The National 
Championships raised the profile of the game in 
Australia, and was the springboard for much stronger 
contact between the local players and expatriates, 
particularly from the Korean immigrant community 

and Japanese businessmen, and later from the Chinese 
community (interestingly, in the early days we knew 
of only a very small number of Chinese players). The 
role of Dae Hahn (who lived in Melbourne, Canberra 
and then Sydney) in teaching local players not just 
technique but also the spirit of the game, and then in 
Sydney in developing the strong contact with Korean 
players which has transformed the Go scene in Austra-
lia, should be mentioned. Dae was also responsible 
for organising many of the visits to Australia of 
professional players from the Hankuk KiWon (the 
first professional player to visit Australia was I believe 
Kobayashi Chizu from the Nihon Ki-in). There have 
since been professionals from both Korea and Japan at 
almost all the National Championships.

As for other States: In Hobart David Evans has for a 
number of years maintained a small Go club and for 
some years taught Go to primary school children. In 
Adelaide we knew of a small number of players since 
the early ‘80’s, but a club was not formed until Jim 
Bates arrived from England (late 80’s, 199?). The 
Perth Go Club was organised by Paul Clay in the early 
‘90’s, although I believe a small number of players had 
been active there for some time and had visits from a 
professional player. 

The current situation is reasonably healthy: In addi-
tion to the Nationals, State Championships are held 
each year in Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane 
and Adelaide, as well as sporadic ad-hoc tournaments 
in Sydney and Melbourne. The NEC Cup, a handicap 
tournament with generous sponsorship from NEC, 
was started 4 years ago and is now one of the major 
events of the Australian Go calendar.

An influx of immigrants from China and Korea has 
vastly increased the number of Go players, and our 
Credit Point system for the selection of Australian 
representative at the World Amateurs has been very 
successful in encouraging them to participate in the 
local clubs. There is handful of players in Sydney and 
Melbourne who could play professionals on one or 
two stones, followed by some 40 or more 6 dans. We 
have had less success than some countries in pro-
moting Go in the schools, but this is an area which 
is crucial to the growth of the game; as always the 
problem is finding people with enough time!

  ❍	●
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Go i Australien
Aktiva klubbspelare: omkring 200
Totalt antal gospelare: Okänt, men betydligt 
fler. Australien har många invandrare från de 
stora goländerna: bara i Sydney finns det 40 000 
koreaner (och vissa uppskattningar säger att var 
fjärde korean kan go).
Hemsida: http://groups.yahoo.com/group/
AusGo/
Här finns det australiensiska forumet (dock inte 
lika välbesökt som vårt), kontaktlistor för de olika 
klubbarna, ett antal nummer av AGA Newsletter, 
den sporadiskt utkommande australiensiska go-
tidskriften, resultat från nationella tävlingar etc. 
Väl värd ett besök för den som ska till Australien 
och vill veta var man kan spela go! Medlemskap i 
gruppen krävs för tillgång till informationen, men 
det är en ren formalitet för att slippa spamming, 
så ansök om du är intresserad.

Färd med Honinbo Shusaku
Niklas Möller

Det tog sin tid, men efter upprepade försök hittade jag fram till 
fullständig njutning i sällskap med över hundra år gamla parti-
er. Dock först efter analys av vissa anomalier i innehållsförteckningen

INVINCIBLE – THE GAMES OF SHUSAKU, boken som 
berättar historien om en av tidernas störste gospelare 
Honinbo Shusaku, är av många ansedd som en av de 
stora skatterna bland den engelskspråkiga golittera-
turen; men för mig var den länge ogenomtränglig. Jag 
lät mig visserligen imponeras av dess stilfulla omslag, 
gedigen som en avhandling från Oxford University 
Press, liksom av mystiken i berättelserna om Edo-
tidens govärld. Redogörelserna för Shusakus liv och 
framsteg var kanske lite väl kantad av namn och 
japanska termer för olika typer av handikapp, men 
det var spännande läsning. Själva partierna hade dock 
svårt att riktigt locka mig, med sina låga komoku-
öppningar och läskiga mokuhazushis, där tenuki 
spelades lite väl ofta i öppningen för att jag skulle 
känna att jag hade kontroll på det som hände.

Kanske var det anslaget som inte blev riktigt bra. 
Staffan Bäcklund, i all entusiastisk välmening, slog 
upp boken genast jag köpt den för att peka ut ett 
”alldeles  fantastiskt parti”, och jag ägnade min första 
hemmagenomgång åt att försöka förstå ett fullständigt 
obegripligt parti med den mest kosmiska ko man kan 
tänka sig. Vilket inte var det bästa för en 6-kyuare 

som ville ha lite kontakt med historien. Jag gjorde 
några ytterligare försök, men det var alltför många 
okommenterade drag jag inte förstod, jag fick aldrig 
känslan av flödet i partierna, och jag la ner projektet.

I somras, ett och ett halvt år och några stenar senare, 
gjorde jag ett nytt försök. Jag hade sedan förra gången 
läst och njutit av Shuzo Ohiras Appreciating Famous 
Games, och hade dessutom bestämt mig för att lyda 
Gustav Fahls råd att inte fastna för mycket i öppnin-
gen utan koncentrera mig på mittspelet. Men även 
denna gång var det besvärligt. Bara en sån sak som var 
man börjar i en bok bestående av 80 numrerade par-
tier (för att inte tala om lika många mindre utförligt 
kommenterade partier i bokens andra del)! Med den 
tid det tar att gå igenom varje parti är det inte givet 
att man börjar på sida ett och jobbar framåt, om man 
är nyfiken på ett parti sådär i mitten.

Jag fastnade för sanjubangon (30-partimatchen) mot 
Ota Yuzo från 1853. Ota Yuzo var på 1850-talet den 
enda riktiga utmanaren om tronen som den starkaste 
aktiva spelaren (förutom Honinbo Shuwa; men 
Shusaku vägrade ta vit mot sin lärare så det blev aldrig 
någon kamp på jämna villkor dem emellan); han 
hade givit Shusaku stora problem tidigare. Nu ingick 
den 24-årige Honinboarvingen och den 22 år äldre 
dandyn Ota en giganternas kamp som skulle sträcka 
sig 23 partier fram till dess att Yuzo, som halkat efter 
ordentligt, nöjde sig med att han lyckats åstadkomma 
en jigo som vit, och avslutade serien. Shusaku hade till 
slut besegrat sin ärkerival.

Trots den storslagna omgivningen gick dock själva 
partigenomgångarna lite trögt. Mycket bättre än tidi-
gare – jag hade ju blivit lite starkare – men fortfarande 
var min känsla att det saknades det där lilla extra för 
att jag som kyuspelare skulle kunna njuta av partierna 
till fullo. Den där extra kicken som Appreciating Fa-
mous Go eller Tournament Go 1992 kunnat erbjuda 
uteblev. Tillräckligt intressant var det dock för att jag 
skulle gå vidare, och jag satt flera dagar med boken vid 
altanbordet i sommarstugan och njöt av sommaren 
omkring mig, med solen glänsande i gostenarna.

forts.

http://groups.yahoo.com/group/AusGo/


NORDISK	GOBLAD NR	3		2002 36

Men så upptäckte jag något som skulle förändra hela 
min känsla för boken: ”Miyamoto Commentary”! 
Jag låg nu på ungefär tionde sanjubangopartiet, men 
istället för att börja med det elfte drogs mina ögon till 
något jag inte tänkt på tidigare, det inom parentes 
angivna ”Miyamoto Commentary” som fanns lite här 
och var i innehållsförteckningen. Mina hittills spelade 
partier var kommenterade av giganter som Go Seigen, 
Ishida Yoshio Fujisawa Shuho etc, men det stod 
minsann inte något om dem i innehållsförtecknin-
gen – vem var denne Miyamoto att bli så speciellt 
framhävd?

Jag slog upp något av hans kommenterade partier, 
men märkte först inget särskilt, mer än att ”Commen-
tary by Miyamoto Naoki 9-dan” var särskilt utmärkt 
i partirubriken. Men det var ändå något skumt med 
det hela? Jag bläddrade några sidor fram: sträckte sig 
inte det här partiet lite längre än vanligt? Jag tittade på 
ett annat Miyamotoparti – likadant där! Jag slog upp 
indexet och jämförde: istället för två, tre, fyra sidor 
långa partikommentarer i Sanjubangon sträckte sig 
Miyamotos kommentarer sju, åtta, ja i ett fall så långt 
som tolv sidor!

Förklaringen fanns i bokens förord såväl som efter-
noter: John Powers (bokens redaktör) hela intresse för 
att ta fram boken väcktes när han läste Miyamotos 
partikommentarer i tidskriften Igo Shincho 1978-79: 
”These commentaries, which impressed me with their 
clarity and insight, are meant to be the core of this 
book”. Jag hade missat hela kärnan i boken!

Jag tog genast tag i det fjortonde partiet, ”the ear-red-
dening game” som det kallades. Plötsligt fanns där 
kommentarer på precis ”rätt” platser, där jag fastnade 
eller där finesserna annars skulle ha gått mig spårlöst 
förbi! Den där svåra jämvikten, beroende av den egna 
spelstyrkan och smak men ändå inte uteslutande en 
subjektiv upplevelse, hade infunnit sig, och jag kände 
plötsligt att boken passade också mig, kyuspelaren, 
inte bara den starke danspelaren!

Av de 80 numrerade partikommentarerna är 17 gjorda 
av Miyamoto (ibland även förstärkta med andra 
storspelares bikommentarer). Det är inte givet att 
utförligare kommentarer alltid höjer kvaliteten, men 
visst underlättar i allmänhet en viss mängd utspelade 
sekvenser förståelsen. Att ge distinkta styrkerekom-
mendationer kring ett visst verk är alltid svårt, både 
pga den personliga smaken och det faktum att samma 
bok uppfattas olika vid olika nivåer, så det handlar 
mer om att balansera graden av utmaning och 
förståelse. Men min känsla är att Invincible genom 

Miyamotokommentarerna gjort sig riktigt njutbar för 
kyuspelare kring en 4-5 kyu och uppåt istället för de 
högkyu/danspelare de övriga kommentarerna mest 
verkar inriktat sig på.

När väl tolkningsnycklar till partierna ges blir In-
vincible en skatt att medbringa många semestrar. En 
vanlig bok på drygt 400 sidor tar bara några timmar 
av febrig läsning att ta sig igenom, medan en gobok av 
den här kalibern ”räcker” hundratals timmar. Redan 
om vi betänker att de åttio numrerade partierna tar två 
timmar styck att gå igenom (lågt räknat) har du där 
160 timmars läsning framför dig, en hel arbetsmånad! 
Och boken innehåller lika många partier till: så du 
förstår att du har att göra!

Inledningsvis nämnde jag att historieavsnitten var 
kanske väl namntunga – åtminstone för den som inte 
känner till japansk gohistoria. Mitt tips är att du först 
läser det avsnittet som en flytande berättelse, utan att 
till varje pris försöka hålla reda på alla turer och namn. 
Rörigt, ja – men låt det vara det. För till skillnad från 
ett verk av Dostojevskij eller Proust, där man efter 
flera hundra sidor undrar vem den där Vaugoubert var 
nu då som plötsligt återinträtt i handlingen, dessu-
tom kanske omgärdad av allsköns smeknamn för att 
ytterligare förvirra, så kommer du att upptäcka att två 
timmars fokus på en person i taget gör underverk för 
minnet och förmågan att behålla sammanhanget!

Varje kapitel innehåller en rekapitulation och ofta 
en ännu utförligare presentation av den aktuelle 
motspelaren. Leta dock reda på relevant stycke i 
inledningstexten, då där ibland står saker som inte 
nämns i själva kapitlet. Jag rekommenderar ganska 
eklektiska dopp i Invincible, med tonvikt på Miya-
motokommentarerna. Men se till att läsa textavsnitten 
vid partikommentaren där motspelaren dyker upp för 
första gången: spela inte igenom hela sanjubangon 
med Ota Yuzo, till exempel, utan att läsa om honom 
på sid 42, där du får veta godbitar som att han trots 
sin styrka vägrade låta raka av sig håret för att få vara 
med i de årliga slottsspelen: Ota var en stilig man av 
världen, alltför fäst vid sitt hår och utseende för att 
tillåta ett sådant ingrepp på sin person, slottsspel eller 
inte!

Så antingen ditt ex av Invincible är vältummat sönder-
läst eller ovikt samlar damm i bokhyllan, så glöm inte 
bort att där finns fler skatter än i kanske någon annan 
gobok du har: läs den!     ❍	●
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Historiesektionen
Ulf Olsson

Välkommna igen !

Först ut i denna sektion är en artikel om Hikaru No Go och därefter 
kommer Henrik’s bidrag med recension av en nyskriven bok om period-
iska tidskrifter om Go. Sektionen avslutas denna gång med ett parti spelat 
mellan P-A Lund och undertecknad 1978, dvs nästan för ett kvarts sekel 
sedan. Herrejestanes vad tiden flyger !
Jag upprepar min önskan om att få mer ideer och förslag till innehåll i 
denna sektion, och kom gärna med bidrag om varför just du, käre läsare, 
spelar Go ! 
Nästa nummer kommer troligen att innehålla en reseberättelse om den 
fantastiska go-resa några svenskar gjorde utmed Volga 1990, samt histor-
ier från EM i Budapest 1986. Bidrag från läsarna (vilket jag hoppas kom-
mer att flöda ymnigt) värderas högt och påverkar i högsta grad innehållet. 

På återseende !

Hikaru No Go.
Hikaru Shindo är huvudperson i en manga, dvs en 
japansk tecknad serie, och Hikaru No Go betyder 
helt enkelt Hikaru’s Go. Serien publiceras i Jump, en 
serietidning som kommer ut en gång i veckan.

Serien har kommit upp i minst 165 kapitel (det 
senaste jag har sett), men den engelska översättningen 
har “bara” nått upp i 124 när detta skrivs.

Historien börjar med att Hikaru går upp på sin 
morfars vind och hittar en goban (go-bräde på föt-
ter). Först funderar han på vad brädet kan vara värt, 
men när han börjar undersöka det närmare ser han 
blodfläckar och hör någon som viskar “Kan du se 
fläckarna ?”. Hikaru tror först att det är Akari (hans 
“flickvän” som är med honom på vinden), men när 
rösten nu säger att “Kan du höra min röst ?” blir han 
vettskrämd.
Situationen tycks inte bli bättre när han ser en spök-
liknande uppenbarelse, klädd i böljande tyger, och 
som säger “Nu återvänder jag till de levandes värld ! “.

Hikaru faller omkull, och Akari blir väldigt orolig. 
Under tiden han ligger på golvet så konverserar han 
uppenbarelsen, och förstår att han nu bär med sig 
denna mystiska varelse i sitt eget medvetande.

Hikaru får nu reda på att varelsen är en ung man 

med namnet Fujiwarano Sai, och som var lärare i Go 
till Japans kejsare under Heian-tiden (ca 800-1200 
e. Kristus). Anledningen till att Sai “går igen” är att 
han förlorade ansiktet under en match mot en annan 
Go-lärare i kejsarens närvaro, och därefter gjorde 
självmord. Hans själ kunde därefter inte få ro, då Sai 
ville spela mer Go.

Detta medför problem för Hikaru, för när han har 
denna konversation med Sai befinner han sig i skolan, 
och när Hikaru säger att han är helt ointresserad av 

forts.
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Go så blir han plötsligt väldigt illamående och måste 
rusa på toaletten. Efter att han har lugnat ner magen, 
så säger Sai att det beror på att han blev så ofantligt 
ledsen. Saken blir dock inte bättre av att Hikaru 
påpekar att han har andra planer för sitt liv, för då blir 
det dags för nästa anfall av vomiterande slag.

Nu inser Hikaru att det är bäst att blidka Sai, och han 
säger försiktigt att visst kan han spela Go någon gång 
ibland. Sai blir tydligen själaglad för plötsligt börjar 
spyorna ersättas av hjärtan, och Sai ser ut som en glad 
4-åring som fått två påsar godis och en glass av sin 
mamma.

Så börjar Hikaru-serien, och därefter så upptäcker 
Hikaru spelet Go på ett helt annorlunda sätt än vad 
andra go-spelare gör. Sai är nämligen lika stark eller 
starkare än den bäste nu levande spelaren, så Hikaru 
förvånar sin omgivning genom att plötsligt kunna spe-
la Go och riktigt bra dessutom. Efter lite smålustiga 
kommunikations-problem mellan Sai och Hikaru, så 
hamnar Hikaru på en go-klubb där han får spela mot 
den kanske starkaste spelaren i Japan i samma ålder 
som honom själv. Detta är Akira Touya, och trots att 
Hikaru håller stenarna som en nybörjare så vinner han 
(eller rättare sagt Sai) lätt.
Nu har seriens huvudpersoner presenterats: Hikaru, 
Akira och Sai. Hela serien handlar mycket om den ri-
valitet som uppstår mellan Hikaru och Akira, och hur 
Sai förvillar begreppen för Akira som inte förstår hur 
Hikaru i början kan ömsom spela geniala partier och 
därefter förlora mot mediokra motståndare. Detta 
inträffar förståss för att Hikaru blir själv intresserad av 
Go, och vill inte bara vara en marionett i Sai’s händer.

Denna problematik accentueras, och Sai får spela 
mindre och mindre. Lösningen på problemet blir att 
spela via Internet, och Sai slår alla sina motståndare 
från hela världen inklusive japanska insei (go-stu-
denter) och även professionella. Detta får ett drastiskt 
slut när Sai via Internet slår Akira ännu en gång, och 
Akira tror sig känna igen spelstilen som Hikaru’s.

Under seriens gång introduceras också begreppet 
Guds Hand, dvs det mål som Sai och andra profes-
sionella spelare har att spela ett “felfritt” parti. Detta 
mål är viktigt för Sai och bla Akira’s pappa Kouyo, 
som är i serien den ledande spelaren i Japan och titel-
hållare till bla Meijin-titeln. Han varseblir Hikaru’s 
talang (eller Sai’s) talang tidigt, och när Hikaru lyckas 
bli professionell Go-spelare så begär Kouyo att få 
spela med Hikaru.

Hikaru förlorar detta parti (Sai spelar, men sätter upp 
ett mentalt handikapp för att undvika att avslöja 
sig), men senare så spelar Kouyo och Sai ytterligare 
ett parti via Internet. Sai vinner och Kouyo drar sig 
tillbaks från tävlingsspel, vilket chockerar alla. Detta 
är ett av de sista partierna som Sai får spela, och han 
uppnår (nästan, vilket Hikaru är snabb att påpeka) 
perfektion i detta parti.

Ganska logiskt så kan Sai Fujiwarano’s själavandring 
nu upphöra, och Hikaru lämnas att klara sig på egen 
hand. Hikartu har dock visat att han har ett fenom-
enalt minne, kan tex skriva ner tre partier han spelat 
simultant från början till slut utan att använda bräde 
och spela Go där bägge spelarna använder vita stenar.
Efter traumatiskt letande efter Sai och en period där 
Hikaru inte vill spela Go alls, så återvänder Hikaru 
till Go och tävlingsspelandet för att utforska hans 
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egna möjligheter att uppnå Guds hand.

Psykologiskt är det också noterbart att Hikaru’s far 
är väldigt osynlig i serien, så Sai blir hans mentala 
pappa. Att Sai lämnar Hikaru blir då en del av att 
växa upp för Hikaru, och i serien så ser man också hur 
han förändras från en liten skolpojke till en gänglig 
yngling under denna delen av serien.

Det är en väldigt läsvärd serie med mycket träffsäkra 
scener vad gäller Go-livet i Japan, och för den preci-
sionen svarar en av personerna bakom serien, Yukari 
Umezawa. Hon är själv professionell Go-spelare, och 
har dessutom vad jag läst på nätet gjort resor utanför 
för fånga in skeenden även internationellt.

Exempel på detta är Isumi’s (Isumi är en insei som va-
rit högst rankad i insei-ligan i flera år men trots detta 
misslyckats att bli professionell när det är allvar av) 
äventyr i Kina, och Hikaru’s parti med Hon Suyon, en 
koreansk insei. Andra exempel är när hela Internet-
världen letar efter den verkliga identiteten på Sai, och 
amatör-VM skymtar fram på ett välfångat sätt. Då jag 
har haft turen att vara svensk representant i VM några 
gånger, så måste jag säga att det var en mycket rolig 
upplevelse att läsa en serie där man kände igen många 
detaljer.
En annan trevlig aspekt på serien är att Hikaru inte 

glömmer sina go-vänner från skolan, utan att dessa 
återkommer i serien med jämna mellanrum. Detta är 
en bra kontrast mot proffs-livet, och markerar vikten 
av att det finns personer som spelar Go därför att 
dom uppskattar spelet som sådant utan att för den 
skull leva på det. Dessutom är det där de jordnära 
personerna finns i serien, Kaga, Mitani, Tsutsui och 
den sturska tjejen Kaneko, som häcklar Mitani på ett 
underfundigt sätt.  
Denna serie är klart läsvärd, ett måste för go-spelare 

även om man av princip inte läser serier pga det låga 
kulturella värdet. Hur serien kommer att fortsätta 
och hur länge är väldigt svårt att sia om, men att den 
har stor betydelse för barns intresse för Go i Japan är 
glasklart. Min egen erfarenhet här är att även svenska 
barn fascineras av Hikaru, och om de animerade 
serierna börjar sändas (det finns nämligen sådana 
baserade på mangan, och de är upp i närmare 50 
avsnitt vid det här laget) så kommer intresset för Go 
att öka även i Europa/Sverige.

Vi i Göteborg har tagit fasta på detta, och kommer att 
ha det mesta av utgivet material (fram till april i är) 
tillgängligt vid Göteborg Open för påseende + annan 
information. Vårt fredagsseminarium har i år en ses-
sion för nybörjare och barn, och vi kommer också 
att arrangera så att om så önskas ett antal snabba 
partier kan spelas i turneringen istället för de ur barns 
synvinkel ibland långsamma turneringspartier. 

En ny bok om gotidskrifter i väst.
Henric Bergsåker

Svenska Goförbundet har (liksom de övriga euro-
peiska förbunden) som gåva fått ett exemplar av 
“Periodigo, Go Periodical  Literature in the Western 
World” av Franco Pratesi och Theo van Ees, utgiven 
på Multimage, Florens, 2002. Boken, på 193 sidor, 
går igenom alla av författarna kända gotidskrifter i 
västvärlden, plus tidskrifter utgivna i Japan på engel-
ska. Sammanlagt diskuteras 146 gotidskrifter under 
ungefär ett sekel.

Ett första kapitel behandlar artiklar med go som 
huvudinnehåll under senare delen av 1800-talet, 
innan det fanns några regelbundna publiktioner i väst. 
Främst bland dessa artiklar kan kanske nämnas “Weiqi 
or the chinese game of war” av Herbert A. Giles, 
Temple Bar 49(1877) no. 194 pp. 45-57 och en serie 
artiklar  om go av O. Korschelt i Mitteilungen der 
Deutschen Gesellshaft für Natur- und Völkerkunde 
Ostasiens, 1880-1881. Man kan alltså konstatera att 
go kom till England från Kina och till Tyskland från 
Japan.

forts. s.44
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Ett parti mot P-A
Ulf Olsson

Vit: P-A Lund  6 kyu
Svart: Ulf Olsson  7 kyu
1978-03-27
Kommentarer: P-A, inkl. diagram 1 och 2, 1978-03-28
[Mina kommentarer inom klammrar - Ulf,  2002-09-20]

Vit 6: Det första större problemet. Åt vilket håll skall vit 
utveckla sig ?  En tänkbar möjlighet är att spela 13 ...
[Om vit 13 skulle kanske diagram 3 kunna vara 
representativt,  det låg i den tidens anda.]

Vit 10: Inleder ONADARE (the large avalanche 
joseki), vilket ingen av spelarna var medveten om. 
Normalversionen ser ut som i diagram 1 och ger 
upphov till otaliga möjligheter att göra fel ...  Svart 
spelade emellertid “snällt”, och vit kunde tacksamt 
göra en kakari i sente med 14. [svart ger också vit 
möjligheten att spela enligt diagram 2.]

Svart 15: En smula lamt som HASAMI (pincer) 
betraktat. Ett steg längre åt höger, och vit hade (nog) 
varit tvungen att svara. Nu gör vit en efterlängtad 
shimari och inväntar med (relativt) lugn den svarta 
anstormningen i nedre högra hörnet. [efter vit 12 
är också svart potentiella område “open skirted” (ett 
talessätt från Skottland ?)]

Svart 17: “Normaldraget” i den här typen av ställnin-
gar. Den som vill veta mer, kan bläddra fram ett antal 
partier med “kinesisk fuseki” i Go World.

Svart 19: Här avviker svart från den smala vägen. Jäm-
för partidiagram med diagram 4, där vit tvingas kravla 
sig in mellan två starka svarta ställningar (Dragföljden 
ur ett parti Otake - Kato 1977, Go World 3, sid 10).
 [ja, svart spelar “ovanligt” igen. Jag hade nog före-
dragit diagram 5, ett alternativ till diagram 4]

Figur 1.  1 - 46

Diagram 1 Diagram 2

Svart 29: Här blev vit överraskad. Jag hade väntat 
mig det vanliga slentrianmässiga.
[Detta drag är slentrian idag - intressant att det tredje 
“udda” draget numera är OK. Svart bör följa upp drag-
et med svart 31 på 43 istället för att förhindra diagram 
4 och tvinga vit till att agera på den vänstra sidan.
 En viktig sak att veta är också att det fanns få 
Go-böcker på engelska och inga Joseki-lexikon, så vi 
hittade på drag som verkade bra själva. ]

Vit 32: Jag tror att det här var ett rejält feldrag, 
eftersom svart kan spela 33, som fullständigt hämmar 
vits utveckling. Vit borde nog själv ha spelat i trakten 
av 33, eller eventuellt kravlat vidare med 43.

Vit 34-40: Lägger i alla fall beslag på hörnet i sente. 
Alltid något !  [Svarts resultat blev inte så bra trots 
allt, vit står bättre.]

Vit 42: Inte heller så lysande. Vit bör göra något åt 
vänsterkanten innan det blir för sent.

Svart 43: NU blev det försent ! Säkerligen svarts 
största, bästa och vackraste drag.  [Vit 44 hade varit 
bättre som kosumi diagonalt uppåt (G16) från 28, 
och svart 45 på G16 vore också bra som svar på 44]

Svart 45: Onödigt försiktigt. Buss på direkt istället !
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Svart 47: Ingenting får man då ha i fred.  [Något 
måste svart göra, annars är partiet över. Klurigt att 
hantera situationen för svart, vilket tyder på att vit står 
bättre. Väljer man invasionspunkt enligt diagram 6 
blir svart satt under press.
 Jag överlåter till läsaren att komma med egna al-
ternativ, och även försöka bedöma hur stor reduktion 
svart behöver göra.]

Vit 48: Satsar på att både behålla hörnet och ta livet 
av svarts invasionstrupper.  [orimligt. Bättre för vit 
att spela den punkt som svart kunde ha valt  enligt 
diagram 6.]

Vit 56: Att döda gruppen är svårt. Här borde jag kan-
ske ha satsat på att spela 57 i stället (Plats för läsarens 
egna analyser).  [Här är det flera tvivelaktiga drag från 
både svart och vits sida.]

Svart 63: Nödvändigt ! Spelar inte svart 63, så gör vit 
det - med förödande verkan.

Svart 67: Spelat på fel sida. Svart måste skydda sig mot 
invasionen med 68, speciellt som “bakvägen” ändå 
står öppen till det område som 68 antas gardera. F.ö 
borde säkert vit ha invaderat redan i drag 66 !  [vit 70 
är bättre på andra sidan av svart 69 (R7), svart får då 
betydligt mer problem]

Vit 76: Det drag i partiet jag är nöjd med. Angriper 
svart de två stenarna, kan vit omedelbart spela 86 i 
sente.  [Det lustiga är att svart spelar 77 istället för att 
spela detta drag på S6, vilket skapar en levande grupp.
 77 är bättre, under förutsättning att svart fortsätter 
enligt diagram 7, men svart hittar inte den varianten.]

Svart 83: Nu dör den svarta gruppen utan vidare. 
MEN, käre läsare, KAN svart överleva ? I så fall hur ? 
På vilka villkor ? 
 Ställningen kan säkert ge upphov till nyttiga 
analyser i den egna studiekammaren, så jag lämnar 
frågan öppen.  [Svart kan leva i ko, men vad händer 
om vit spelar T6 som svar på S5 ? Om svart 19 (Q3) 
inte fanns, skulle det göra någon skillnad ?]

Återstoden av partiet (drag 87-190) präglades av vits 
segervisshet och svarts defaitism, så det besparar jag er 
!  [Jag tröstades säkert av den flaska Retsina alternativt 
rödtjut jag brukade ha med mig till Richerdsgatan 6 ! 
]  [Jag hade spelat Go i ett halvår, det får vara ursäkten 
för mitt spel. ]

Figur 2.  47 - 86

Diagram 3

Diagram 4
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Diagram 5

Diagram 6

Diagram 7

I ett andra kapitel om gotidskrifter före 1949 behan-
dlas de första riktiga gotidskrifterna i väst. Som ett 
kuriosum nämns först hela 56 kolumner om go i den 
dagliga tidningen i Dunedin i Nya Zealand, redan 
1902-1903. Den första regelbundna tidskriften som 
tas upp är Deutsche Go Zeitung, först utgiven i Öster-
rike (Graz) 1909-1910, sedan i Tyskland 1920-45 och 
1953 till våra dagar, i olika regi. I USA utkom “Go, a 
bulletin devoted to the game of go”
i en enda volym 1936. Efter kriget växer tidskriftsflo-
ran till sig. Så förtjänar att speciellt nämnas American 
Go Journal från 1949 och framåt med några avbrott, 
Holländska Go tijdschrift från 1960, British Go 
Journal från 1967 och Revue Francaise de Go från 
1979. I Norden får danska Go-Nyt från 1982(?) ett 
särskilt hedersomnämnande som en av de få europeis-
ka tidskrifter som utkommit i mer än 100 nummer. 
För Norge nämns Spilt Melk, utgiven 1977-1983. 

För Sverige nämns Go-Biten från 1984 (men jag har 
ett nummer 3 från 1979 hemma), samt Svensk Go 
Tidning/ Svensk-Norsk Go Blad från 1987 och för 
Finland Sente från 1986 och framåt. För samtliga 
tidskrifter som diskuteras finns tabeller med årsvis 
hur många nummer som getts ut, på hur många sidor 
och vem som varit redaktör, hela diskussionen bygger 
på tidskriftsnummer som finns hos EGCC eller som 
de båda författarna samlat in för sina personliga 
samlingar. Ett antal tidskriftsomslag finns återgivna, 
från Norden ett omslag till Go-Nyt nr 80 från 1991. I 
sin helhet är verket lättöverskådligt och faktiskt ganska 
spännande att bläddra i. Svenska Goförbundets exem-
plar kommer att göras tillgängligt för medlemmarna, 
tillsvidare på Stockholms Goklubb.

forts. fr. 41
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11 på 7, 12 på 8.

 Løsningsvariant i problem 7:Sort 1 
her kan virke som det vitale punktet, 
men hvit kan tillate sort å trekke ut den 
enslige sorte steinen og likevel leve.8

7A 7B

Hikaru no go på franska.
Henric Bergsåker.

Under EGF:s årsmöte i Zagreb och under ett särskilt 
EGCC-möte talades det en del om utgivningen av 
Hikaru no go i Europa. Det föreslogs bland annat 
att EGF skulle kunna hjälpa till att förhandla om 
rättigheter för hela Europa. Vi fick också veta att man-
gan snart kommer ut på tyska, efter att det tyska 
goförbundet beslutat stödköpa en del av den första 
upplagan.
 Nummer 3/2002 av den franska gotidskriften 
Revue Francaise de Go pryds på både fram- och 
baksidan av omslaget av Hikaru. Tiskriften innehåller 
en intervju med Pascal Lafine, en chef på förlaget 
Tonkam, som kommer att ge ut Hikaru på franska 
med ett nummer varannan månad från och med 
november.
 På frågan hur de upptäckt Hikaru svarar M. Lafine 
att Hikaru är med i hit-paraden i tidskriften Jump, 
som samlar de titlar som haft störst framgång i Japan. 
”När en serie är bra köper vi den och översätter den 
till franska. Dessutom är teckningarna bra i Hikaru 
och vi känner till den föregående serien av samma 

tecknare, Obata, som hette Ayatsuki Sekon och 
var av god kvalitet. I Hikaru kan man till och med 
konstatera en klar förbättring av teckningarna.”
Tillfrågad om kvaliteterna i just denna manga säger 
Lafine: ”Frankrike är ett serieland. Att ge ut en manga 
är en sak, men alla manga fungerar inte. Den här 
har en mycket vårdad teckning och det är genom 
teckningarna man fastnar för historien, även om man 
inte känner till spelet.”
 Vad kan man säga om scenariet i Hikaru? ”Alla 
manga som den här, som handlar om ett spel eller 
en sport, är upplagda på samma sätt. Hjälten har en 
slumrande begåvning, sedan kommer en första fas av 
inlärning. I en andra fas börjar han bli duktig, sedan 
halvprofessionell. Ibland förlorar hjälten sin första 
turnering. Men motgången stärker hans vilja till 
framsteg och andra gången vinner han. 
 Hikaru har åtminstone en speciell sak: i början vet 
hjälten absolut ingenting om spelet . Det är en ande 
som inviger honom.” Mangan ges ut i 5000 exemplar 
till att börja med.          ●	❍
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EM-Limerickar
Henric Bergsåker

De svenska gospelarna har vissa ambitioner att åstadkomma 
Limerickar om go med EM-orten i första raden. Limerickarna 
ska helst författas under de veckor EM pågår. Ett antal inspir-
erade go-Limerickar på svenska har skrivits utan EM-anknyt-
ning också. Det skulle vara spännande att se om traditionen kan 
växa till sig och utvidgas till de övriga nordiska länderna!

ag kan inte på rak arm minnas eller hitta alla svenska 
EM-Limerickar, men oförglömlig är åtminstone den 
från Podbanske 1999:

En gospelerska i Podbanske
blev lottad mot en av de danske.
Han var mer meriterad
men blev svårt distraherad:
hon var endast iförd en handske.
                         Gustav Fahl

jälv gjorde jag en ansträngning de sista dagarna i 
Dublin och kom fram till bl.a. följande alster:

A goplayer in Dublin
was found in the corridor babblin’:
My loss was unfair,
he shouldn’t play there,
the ko was both disturbin’ and troublin’.

I pargotävlingen på Gröna Ön
det gjordes riktigt nya rön
då det befanns att ett par i
en stor furikawari
båda två hade bytt kön!

Även i Zagreb grubblade jag över eventuell Limerick, 
men både Zagreb och Kroatien verkade rätt hop-
plösa, och den oöverskådliga mängden av historiska 
geografiska namn i området var inte heller riktigt 
inspirerande, jag fick inte till något alls och ingen av 
de andra svenskarna verkade särskilt inspirerad heller. 
För att vi inte skulle komma hem helt tomhänta fus-
kade jag till det och bad en tysk om hjälp, vilket inom 
loppet av några minuter resulterade i följande poem:

A congress was held in Croatia,
where goplayers found their true nature
Some fought to attack,
Some held territ’ry back –
As was taught by the go-gods from Asia.
                               Carsten Kraus, 9k  

ag tror att den förutsätter något slags Cockney-uttal 
för att komma helt till sin rätt!

åt oss i förhoppning att både svenskar och andra nor-
diska gospelare må samla inspiration till nästa sommar  
rekapitulera lite vad en Limerick är. 
 Definitionen av en limerick kan tydligen vara vidare 
eller mer ortodox, men om vi går från det liberala till 
det mer ortodoxa:
 Den ska ha fem rader med slutrim i mönstret 
AABBA. Första raden slutar oftast med ett ortsnamn 
eller personnamn. Sista raden har ett lite överraskande 
moment som gör limericken humoristisk. Raderna 
1,2 och 5 har tre versfötter som kan vara anapester 
(trestaviga: obetonad-obetonad-betonad) eller eventu-
ellt någon jamb (tvåstavig: obetonad-betonad), medan 
raderna 3,4 har två anapester.  
 Uppgift finns också om att ifall rimmen A är 
manliga (enstaviga) så bör rimmen B vara kvinnliga 
(tvåstaviga) eller vice versa.
 [Källor: Nationalenccyklopedin,  Hans Alfredsson: 
Svea Hunds Limerickar samt G. Legman ed. The 
Limerick] 

om modell och exempel kan tjäna den mycket 
välkända limerick som Arnold Bennett på sin tid 
ansåg vara den bästa som någonsin skrivits:

There was a young plumber of Leigh
Who was plumbing a girl by the sea.
She said: “Stop your plumbing,
there’s somebody coming!”
Said the plumber, still plumbing, “It’s me!”

(nr 60 i Legmans samling, finns även översatt till 
franska, tyska och latin!)

ller varför inte Hasse Alfredssons eminenta:
När en man vid namn Efraim Dunder
kom hem och fann frun ligga under
en eldig monsieur,
och skrek: “Nu ska han dö!”,
kved hon: “Ge honom 20 sekunder!”
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Danske goklubber

Edo Go Club
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 torsdag på Henrik Thomsens Vej 12, 
3460 Birkerød
Juniorer 15-17:30, Voksne 19:30-23:00

Københavns Go Klub
Kontaktpersoner: Allan Lind Jensen, 
allan.lind.jensen@adr.dk, Torben Pedersen, 
torben@kgok.dk 
Antal medlemmer: 19  På EGF:s rankinglista: 12
Hemsida: http://www.kgok.dk 
Spiller hver mandag aften på Mellemtoftevej 11, 
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 medlemmer på EGF:s rankingliste: 4
http://www.netby.dk/Nord/Valmuevej/Odense-
GoKlub/

Ringsted Goklub
Kontaktperson: Peter Andersen, 5752 7292
Sønderborg Go Klub
Kontaktperson: Kjeld Petersen, 7442 4138, 
 ulla_kjeld@mail1.stofanet.dk  
Antal medlemmer på EGF:s rankingliste: 1
Studentergaarden Go-klub
Kontaktperson: Theodor  Harbsmeier, 
theodor@studentergaarden.dk   

Århus Go Klub
Kontaktperson: Peter Brouwer, 8612 6687, 
brouwer@worldonline.dk   
Antal medlemmer på EGF:s rankingliste: 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
På EGF:s rankinglista: 22
Hemsida: http://finland.european-go.org/helsinki 
Helsingin yliopistollinen go-seura
Kontaktperson: Eero Hippeläinen +358-44-516 7037, 
jrj_ylig@helsinki.fi 
Antal medlemmar: 11
Hemsida: http://www.helsinki.fi/jarj/yligo/

Jyväskylän Go 
Kontaktpersoner: Einari Niskanen, einnisk@cc.juy.fi 
Jukka Tamminen, Pasi Pirhonen,  ptpi@jyu.fi 
På EGF:s rankinglista: 2
Hemsida: http://www.cc.jyu.fi/yhd/tengen

Kuopio Go Ballei
Antal medlemmar: 10
Hemsida: http://www.cs.uku.fi/~vaisala/KGB.htm
Oulun Goonpellaajat (Uleåborg)
Kontaktperson: Paavo Pietarila, +358-40-7011742, 
Paavo.Pietarila@vtt.fi
På EGF:s rankinglista: 13
Hemsida: http://www.ee.oulu.fi/~paavo/go/index.html
English info: http://www.ee.oulu.fi/~paavo/go/oulu-
go-english.html

PoGo, Otaniemi
Kontaktperson: Mikael Runonen, pogo@tky.hut.fi 
På EGF:s rankinglista: 18
Hemsida: http://www.tky.hut.fi/~pogo/english/
index.html

Tampeeren Teekkarien Go Kerho (Tam-
merfors)
Kontaktperson: Markku Jantunen, 040-5214206,  
msj@cs.tut.fi 
På EGF:s rankinglista: 12
Hemsida:  http://www.students.tut.fi/~ttgok/ 

Turku Hayashi (Åbo)
Kontaktperson: Jaakko Virtanen, 050-360 36 49, 
jaolvi@utu.fi 
På EGF:s rankinglista: 6
Hemsida: http://users.utu.fi/j/jaolvi/go/

Goklubbar i Norden
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Svenska goklubbar

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

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

Linköpings goklubb
Kontaktperson: : Tomas Boman,  
tomas.boman@bredband.net  tel.  013-261223, 
0702-562378
Hemsida: http://www.lysator.liu.se/~ejlo/lingo/index.html
Antal medlemmar: 12   På EGF:s rankinglista: 10
Spel: Torsd. 18.00, Sönd. 14.00, Zenithuset (alt. Café 
Java, ingång B.27), båda på universitetsområdet.

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.   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.   På EGF:s rankinglista:  25
Spel: Onsd. 18.00-23.00, Brännkyrkagatan 65, 
Sönd. fr. c:a 14.00, Hang Chow,
Kinarestaurang Drottningholmsv. 21, 
sommartid ofta på andra platser
Klubbmästare:  Staffan Bäcklund 2d

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.   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.   På EGF:s rankinglista:  5

Växjö goklubb
Kontaktperson: Lars-Göran Carlsson, 
lgca@mail.bip.net ,  0470-728007, 070-5112523
Max Hansson: maxhansson@swirvemail.com 
Antal medlemmar: 3.   På EGF:s rankinglista: 1

Nordiska goförbund
Nordisk Mästare: Vesa Laatikainen 5d

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

Svenska Goförbundet
http://go.polopoly.com/
Ordförande: Niklas Norrthon (nimel@passagen.se ), 
Sekreterare Henric Bergsåker, 
Kassör Erik Ekholm.
Jörgen Abrahamsson, Ulf Olsson, Krister Strand
Svensk Mästare: Lars Willför 2d

Norske go-klubber

Oslo Goklubb
Kontaktperson: Pål Sannes,  pal.sannes@met.no 
Antal medlemmer: 20,  På EGF:s rankingliste: 14
Hjemmeside: http://foreninger.uio.no/go/

Trondheims Goklubb
Kontaktperson: Tore Sandmark, Toresan@go.com
Antal medlemmer: 8,  På EGF:s rankinglista: 1
Hjemmeside: http://www.pw.org/~vlarsen/trhm-go/
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