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Norgesmesterskapet i Go 2003
Pål Sannes

I    fjor satte vi ny deltakerrekord i 
 Norgesmesterskapet med 20 del-

takere. I år var vi 28! Riktignok er det 
et stykke igjen til vi i Norge er på nivå 
med Sverige og Finland når det gjelder 
deltakelse i nasjonale mesterskap, men 
uansett er dette en meget gledelig ut-
vikling.

Selv om vi i Norge ikke er på langt nær 
så mange aktive spillere som i for eksem-
pel Sverige, har vi i en del år nå kunnet 
slå i bordet med at vi i alle fall trolig tar 
dem i toppen. Det spørs om ikke dette 
er i ferd med å endres nå når Michael 
Yao tydligvis har bestemt seg for å bli 
noe mer enn en ren internettspiller. I alle 
fall vant han meget overbevisende i alle 
sine partier mot de norske toppspillerne, 
og det var bare takket være en av sine 
“egne” at ikke resultatlisten endte opp 
med en enslig svenske i toppen av det 
åpne Norske mesterskapet. I stedet ble 
det delt seier til Michael og Lin.

Under et kort allmøte under NM ble 
det vedtatt noen små justeringer av ut-
taksreglene til VM for amatører for å ta 
høyde for at det nå trolig vil bli arangert 
to VM i noen år framover: WAGC i 
Japan om våren og WABC i Korea om 
høsten.

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  
  1 Xia Jie Lin           5d Osl 35    7+   6+   2-   5+   4+  4   167  
    Yao, Michael          4d Sto 35    5+   4+   1+   6-   7+  4   167  
  3 Flood, Jostein        5d Osl 34    4-   7+   5-   8+   6+  3   165  
  4 Sannes, Pål           4d Osl 33    3+   2-   6+   7-   1-  2   170  
    Sun Weiguo            4d Osl 33    2-   8+   3+   1-   9-  2   170  
    Ragnarsson, Carl-Joh  2d Sto 33    8+   1-   4-   2+   3-  2   170  
  7 Kong Fan Nian         4d Osl 33    1-   3-  10+   4+   2-  2   169  
  8 Dahl, Fredrik         2d Osl 33    6-   5-   9+   3-  10+  2   165  
  9 Hua, James            1d Sto 33   10-  14+   8-  13+   5+  3   158  
 10 Vestgården, Øystein   1k Osl 32    9+  11+   7-  14+   8-  3   160  
 11 Sundell, Jari         2k Osl 31   12+  10-  13-  16+  15+  3   153  
 12 Thorstensen, Trond    2k Osl 31   11-  16+  15-  18+  13+  3   150  
 13 Kiliani, Johannes     2k Kon 30   14-  15+  11+   9-  12-  2   155  
    Røe, Per              2k Osl 30   13+   9-  16+  10-  17-  2   155  
 15 Malinowski, Aleksand  2k Osl 30   16-  13-  12+  17+  11-  2   151  
 16 Seehusen, Fredrik     2k Osl 30   15+  12-  14-  11-  19+  2   150  
 17 Hystad, Jan           5k Osl 28   18+  19-  21+  15-  14+  3   138  
 18 Haga, Erik Nilsen     5k Osl 28   17-  21+  19+  12-  22+  3   136  
 19 Wold, John Raymond    6k Osl 27   20+  17+  18-  22+  16-  3   135.5 
 20 Barra, Mathias        9k Osl 23.5 19-  24+  --   --   --   1   109  
 21 Sætra, Henrik         9k Fre 23   22+  18-  17-  23+  24-  2   118  
 22 Josten, Eivind        9k Osl 22   21-  23-  24+  19-  18-  1   115  
 23 Seierstad, Taral     11k Ber 22   24-  22+  25+  21-  26+  3   106  
 24 Valle, Lars          11k Osl 21   23+  20-  22-  26-  21+  2   108.5 
 25 Pedersen, Tom Espen  18k Osl 16   26+  27+  23-  28+ free  4    74  
 26 Tråholt, Audun       18k Osl 15   25-  28+  27+  24+  23-  3    75  
 27 Bekkavik, Raymond    21k Tro 11.5 28+  25-  26- free  --   2    54  
 28 Davis, Thomas        23k Tro  8.5 27-  26- free  25-  --   1    49 

 

Från vänster: Michael Yao, Sun Weiguo, 
Xia Jie Lin och James Hua.

All games with at least one player being 5 kyu or weaker were played 
with handicap based on the difference in MMS in that round, reduced 
by one stone. See http://norway.european-go.org/norway/nm2003r.txt 
for an alternative result list showing the handicaps (and colours) used. 
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6 problemer
Pål Sannes

Sort trekker og lever i alle problemene.

1

2

3

4

5

6



- 4 - Nordisk	GoBlad		1	/	2004

 Svenska Pokalen
Henric Bergsåker

Som redan rapporterats i Nordiskt Goblad nr 2,  2003, har vi från och med förra 
året infört ett svenskt Grand Prix, som innefattar alla de svenska turneringarna. 
Grovt sett samlar man poäng under året, och varje turnering där man vinner mer 
än 50% av partierna ger pokalpoäng. Ett par andra viktiga detaljer är att den 
som samlar mest poäng under året vinner ett vandringspris, samtidigt som man 
tävlar om penningpriser i klasserna A (1d-4k), B (5k-10k) och C (11k-30k).

Penningpriserna är desamma i alla tre klasserna. Detaljerna 
i reglerna finns beskrivna på Svenska Goförbundets hemsida 
och i nordiskt Goblad nr 2, 2003. 
 Idén med lika penningpriser i tre rankingklasser är häm-
tad från den tyska motsvarigheten. Syftet är att stimulera 
kyuspelarna lite för att delta i turneringsspel. De starkaste 
spelarna har ju i alla fall VM-poäng och prispengar att tävla 
om i turneringarna. Vandringspriset är en svensk förbättring 
av det tyska systemet. Det premierar den spelare som spelar 
både mest och bäst under året och förhoppningen är att det 
ska stimulera de starkaste spelarna att vara med i våra turne-
ringar. Bland arrangörerna tror vi att de starkaste spelarnas 
deltagande lockar spelarna närmast under dem, som i sin 
tur lockar de något svagare och så vidare.
 Efter att ha kört Svenska Pokalen ett år kan vi konstatera 
att det verkar fungera ganska bra. Totalt var det 94 spelare 

som tog poäng under 2003. Antalet turneringar (7) och sys-
temet för att dela ut poäng verkar fungera hyfsat bra för att 
särskilja pristagarna, låt vara att det blev många som delade 
tredjeplatsen i B-klassen. Det blev (på grund av den stora 
och glädjande tillströmningen av nya spelare) fler turner-
ingsdeltagare än vad vi hade räknat med i klass C, varför 
vi för 2004 har justerat gränsen mellan klasserna B och 
C något nedåt. Goförbundet kommer under året att söka 
sponsorer för att kunna höja penningpriserna framöver. 
 Martin Li 5d vann vandringspriset för 2003, vilket kom-
mer att delas ut under Västerås Open.
Penningpriserna gick i klass A till Carl Johan Ragnarsson, 
Krister Strand och Torsten Bringmann, i klass B till Mag-
nus Pettersson,Mats Nygren, Mattias Svanström, Joakim 
Sigvald, Charlie Åkerblom och Johan Bosch, och i klass C 
till Olof Fridh, Lisa Alm och Johan Ternström.

Slutresultat i Svenska Pokalen 2003
Fullständiga regler och kontinuerligt uppdaterad poängställning i Svenska Pokalen återfinns på Svenska Goförbundets hemsida:

http://go.polopoly.com/go/jsp/polopoly.jsp?d=118 

Samtliga med pokalpoäng 2003:
Martin Li, Borlänge, 5d, 9p
Ulf Olsson, Göteborg, 4d, 8p
CJ Ragnarsson, Malmö/Stockholm,1k, 7p, A
Michael Yao, Stockholm, 3d, 6p
Olof Fridh, Falun, 15k, 6p, C
Magnus Pettersson, Stockholm, 7k, 6p, B
Lisa Alm, Skövde, 20k, 5p, C
Johan Ternström, Östersund, 20k, 5p, C
Christian Nilsson, Linköping, 13k, 4p, C
Erik Ouchterlony, Linköping, 2d, 4p
Mats Nygren, Uppsala,6k, 4p, B
Staffan Bäcklund, 2d, 4p
Krister Strand, Västerås, 1k, 4p, A
Torsten Bringmann, Stockholm, 4k, 4p, A
Magnus Kylemark, Göteborg, 3d, 3p
Marcus Eriksson, 20k, 3p, C
Olivier Verdier, Malmö, 13k, 3p, C
Erik Wernersson, 16k, 3p, C
Magnus Persson, Uppsala, 2d, 3p
Mattias Svanström, Linköping, 5k, 3p, B
Joakim Sigvald, Linköping, 5k, 3p, B
Martin Sandström, Vetlanda, 11k, 3p, C
Sten Li, Borlänge, 18k, 3p, C
James Hua, Stockholm, 1k, 3p, A
Magnus Markling, Göteborg, 15k, 3p, C
Charlie Åkerblom, 9k, Linköping, 3p, B
Johan Westlund, Göteborg, 24k, 3p, C
Cristopher Olofsson, Göteborg, 14k, 3p, C
Johan Bosch, Göteborg, 6k, 3p, B
Max Nilsson, Tenuki, 11k, 3p, C
Claudia Bergsåker, Stockholm, 22k, 3p, C
Achim Haeckler, Stockholm, 5k, 2p, B

Peter Zoltan, Göteborg, 3k, 2p, A
Mats Hjalmarsson, Stockholm, 7k, 2p, B
Magnus Merikaarnio, Stockholm, 17k, 2p, C
Kimmo Korpela, Linköping, 19k, 2p, C
Saman Khagani, Stockholm, 10k, 2p, C
William Rickman, Stockholm, 18k, 2p, C
Gabriel Enqvist, 7k, 2p, B
Anders Bringstål, Västerås, 15k, 2p, C
Yatao Zhang, Stockholm, 1k, 2p, A
Marcus Johansson, Östersund, 20k, 2p, C
Per-Erik Martin, Uppsala, 1d, 2p, A
Mikael Thulin, Uppsala, 1d, 2p, A
Dan Li, Borlänge, 10k 2p, C
Anders Edlund, Norrköping, 13k, 2p, C
Gustav Olai, Falun, 15k, 2p, C 
Robin Solberg, Stockholm, 19k, 2p, C
Malte Forsberg, Stockholm, 4k, 2p, A
Viktor Damberg, Tenuki, 5k, 2p, B
Liya Sang, Borlänge, 10k, 2p, C
Marcus Eriksson, Tenuki, 15k, 2p, C 
Tomas Christiansson, Linköping, 2k, 2p, A
Daniel Hjalmarsson, Karlskoga, 10k, 2p, C
Tomas Gradin, Stockholm, 19k, 2p, C
Oskar Lindgren, Göteborg, 10k, 2p, C
Yinggang Li, Göteborg, 2k, 2p, A
Peter Smidt, Göteborg, 2k, 2p, A
Albin Ehn-Bäcklund, Stockholm, 30k, 2p, C
Gustav Fahl, Stockholm, 2d, 1p
Mats Eriksson, Västerås, 8k, 1p, B
Peter Karlsson, Stockholm, 2k, 1p, A
Eddie Chang, Stockholm, 4k, 1p, A

Lars-Åke Aspelin, Stockholm, 7k, 1p, B
Olle Samuelsson, Uppsala, 9k, 1p, B
Johannes Sivén, Lund, 9k, 1p, B
Gunnar Farnebäck, Linköping, 1k, 1p, A
Jens Yllman, Stockholm, 10k, 1p, C
Mattias Sörlin, Kista, 15k, 1p, C
Jonas Samuelsson, Uppsala, 15k, 1p, C
Marcus Weiland, Stockholm, 2k, 1p, A
Carl Wikberg, Göteborg, 4k, 1p, A
Robert Friedholm, Stockholm, 9k, 1p, B
Mikael Englund, Rättvik, 10k, 1pokalpoäng, C
Liya Sang, Borlänge, 10k, 1p, C
Urban Nilsson, Göteborg, 16k, 1p, C
Jesper Middendorff, Falun, 18k, 1p, C
Victor Ståhl, Borlänge, 25k, 1p, C
Mila Naghibian, Stockholm, 30k, 1p, C 
Martin Wiklund, Eskilstuna, 10k, 1p, C
Peter Dahlgren, Linköping, 10k, 1p, C
Peter Flystam, Linköping, 10k, 1p, C
Anders Edlund, Linköping, 10k, 1p, C
Robin Solberg, Stockholm, 12k, 1p, C
Magnus Pålsson, Karlskoga, 14k, 1p, C
Tomas Boman, Linköping, 1d, 1p, A
Mikael Andersson, Uppsala, 1d, 1p, A
Niklas Gyulai, Linköping, 1d, 1p, A
Marcus Gustafsson, 1k, Göteborg, 1p, A
Vlad Dumitrescu, 3k, Göteborg, 1p, A
Mikael Gustafsson, 10k, 1p, C
Per Smålander, 11k, Göteborg, 1p, C 
Johan Lindgren, 19k, Göteborg, 1p, C
Robert Fridén, 25k, Göteborg, 1p, C
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Go in Thailand
Paul Schmit

Already on a previous trip to Thailand I made a short visit to the GO Club in 
Bangkok and as I was amazed by the activity I discovered. 
 I decided to get back  last October for 2 weeks of intensive playing and 
taking lessons with Adam Yan, the  chinese instructor of the Thai Go Federa-
tion. I felt really deadlocked at 3k but Adam shook me really up already with 
his concepts about the game focusing on the direction of play. 
 In medical language I could say he put his fingers in my wounds and I feel 
the benefits of  his treatment already and continue now with online teach-
ing.... but enough about Adam, anyone interested can visit his homepage at: 
http://tactigo.free.fr/shodan/ThaiGo.html

During my stay there were other major GO events in 
Bangkok and that is also why Pål Sannes asked me to make 
a contribution for this magazine.

Mainly due to the yearlong efforts and devotion of   Korsak 
Chairasmisak (5D),  a thai with chinese origins, GO is now 
really booming in Thailand and I know no country ( except 
the traditional GO nations, like China, Korea and Japan) 
where the game is spreading so rapidly. “Khun” Korsak is 
a high ranking business executive, CEO of C.P. 7-Eleven 
and Vice Chairman of the C.P. Group of Companies which 
has a business volume in the billion dollar range with tens 
of thousands of employees in Thailand and in China. Via 
the social foundation of CP 7-Eleven, Mr. Korsak has thus 
supported the development of Go in his country and he is 
also president of the Thai Go Federation. He recently also 
published a book (“ The Asian CEO in action”) which has 
parts of a joseki on its cover, he analyses management ideas 
and strategies found in the basics of Buddhism, Taoism, Sun 
Tsu’s: The Art of War and......GO.

Over the last few years, regular events and workshops were 
held in different parts of the country at all the levels of the 
educational system: Primary and secondary schools, colleges 
and universities. Many tournaments have been organised, 
frequently with exhibitions about the game to introduce 
it also to the general public. Major events are regularly at-
tended by government officials and  every year professionals 
players from China, Korea, Japan, Taibei, Singapore come 
to Thailand  to help raising  the level of GO skills of the 
young players. 

Anyone visiting a Go club in Japan might get the impres-
sion that Go is some pastime for elder men, when visiting 
the Go Club in Bangkok you will mainly see children and 
students with a respectable numbers of girls. The clubrooms 
are daily open from 2pm to about 9pm, really overcrowded 
on the weekends. I think that by October 2003 the Thai Go 
magazine is distributed to some 3000 more active players 
but the number of young people starting to play is rap-
idly increasing, last but not least due to a young guy with 

blond hair from Japan: Shindo Hikaru.  Maybe you want 
to read the article that appeared 2002 in Newsweek, http:
//www.cix.co.uk/~solipsys/new/GoArticle.html?RecentCha
nges ,
it is safe to say that also numerous young thai will now 
increasingly go crazy for GO, especially since the Hikaru 
series will be aired on TV from this January on.

Three most interesting events took place during my stay, 
this gave me the opportunity to meet a lot of interesting 
personalities with different background like business execu-
tives, professional players or scientists like He Xiang-Tao, 
Professor of Astronomy and Dean of the Science Faculty 
of the Beijing Normal University.  He Xiang-Tao does not 
only look up to the stars, he has also a deep understanding 
of the universe that might unfold on a Goban. Those events 
were:

1. The yearly U-Go: 
the Thai University Championship and an annual competi-
tion between the top Chinese, Korean, Japanese and Thai 
university teams (Korea won, captain was a Hikaru fan 
with blond hair, pic available on request). This event was 
held at the campus of the Assumption University outside of 
Bangkok (our busses got police escort!!) and I could only at-
tend the opening, but all students were present at the highly 
entertaining closing party where they also received their 
prices from Chen Zude, Nie Weping etc...

2. Yanhuang Cup Invitational 

The idea for this tournament was initiated 1998 by Nie 
Weiping  (9dan), Shen Junshan (6dan amateur), the famous 
chinese novelist Jin Yong and Lin Haifeng (9 dan, better 
known in the west as Rin Kaiho) in order to strengthen 
friendship of Weiqi lovers from all societies. It was the 
first time the tournament was held outside China, it will 
continue to be so in the future on different locations around 
the world.

3. World Chinese Weiqi Federation
      This is really a new international GO organisation and 
as much as I learned it was initiated among others by Chen 
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Zude (9dan, “the father of the Chinese style fuseki” and 
now President of the GO Institute of China). The open-
ing ceremony took place at the Assumption University, 
unfortunately all speeches were in Chinese. I regretted - as 
everybody else- that Wu Qingyuan (better known to all of 
us non-chinese as Go Seigen) could finally not attend as 
originally planned. To my understanding, the aim of this 
federation is partly to coordinate efforts of various GO/
Weiqi organisations to promote the game and strengthen 
ties worldwide between the GO  playing community.
Korsak Chairasmisak was elected president of this new 
federation which will have its HQ in Thailand with offices 
in Beijing, Shanghai, Taibei etc..

This federation seems also willing to promote the idea of  
a World Amateur Championship less confined to a single 
country like actually Japan and might work towards a rather 
olympic concept with the tournament rotating annually 
between the larger GO nations. 

I want to conclude my report and just would like to encour-
age everyone travelling to Thailand  to visit also the GO 
Club in Bangkok, you will be rewarded by great experiences 
but be aware, young people, playing for much shorter time 
then you might give you a hard time on the GO board.

Nie Weiping and Korsak Chairasmisak
Logo of the annual 
university championship

2.from right He Xiang Tao, Prof. of Astronomy,   Beijing University

Dinner is arriving
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Tom Wilson och Illustrerad Spelbok
Henric Bergsåker

I det förra numret av nordisk Goblad publicerades vad som antagligen 
är den första texten på svenska om go, en artikel ur Illustrerad Spelbok 
från 1888 av Tom Wilson [1-3]. Att vi alls blev medvetna om att denna 
gamla artikel existerar är den holländske samlaren Theo van Ees’ 
förtjänst. Han hade hittat referenser till Illustrerad Spelbok på något 
sätt och genom den florentinske gohistoriske skribenten Franco Pra-
tesi fick vi höra talas om Wilson. Sören Lindström letade reda på Tom 
Wilson i Librisdatabasen och fann också att Stockholms Stadsmuseum 
har två exemplar i gott skick av Illustrerad Spelbok, så Sören skannade 
in artikeln. 

Man blir förstås nyfiken på vem denne Tom Wilson var, hur 
han hittat så mycket information om go så tidigt och på om 
artikeln på svenska möjligen ledde till att några ännu för oss 
okända intresserade svenskar prövade på att spela go redan 
på 1800-talet eller i början av 1900-talet.

Vad Sören hittade om Tom Wilson var bland annat föl-
jande: Wilson levde mellan 1849 och 1923. Han gav ut ett 
antal böcker och skrifter om spel, bland annat om schack 
och biljard [4,5].  Tydligen har hans skrifter fortsatt komma 
ut i nya upplagor långt efter hans död, bl.a. handledningen 
i schack, som kom ut så sent som 1959 i 20:e upplagan.  
Denna bok omnämns för övrigt i Nordisk familjeboks 
artikel om schack (1916). 

Men var hade då Wilson fått informationen om go 
ifrån och hur kom det sig att den letade sig in i Illustre-
rad Spelbok? Jag har från Franco Pratesi fått kopior på två 
artiklar om go i Illustrierte Zeitung, från januari och juni 
1882 [6,7]. Jag vet inte vad denna Illustrierte Zeitung var 
för slags publikation, men den är förstås skriven med inte 
alltid så lättydd frakturstil och de angränsande texterna 
handlar om blandade ämnen, som schack, astronomiska 
tabeller med bland annat planeternas positioner, samt en 
illustrerad artikel om “Slottsmannens” i Berlin stryp- och 
mordinstrument… De två artiklarna om go på de fotostat-
kopior jag har är anonyma, men enligt Pratesi [8] är förfat-
taren den professor Hans Georg Conon von der Gabelentz 
som omnämns i inledningen i artikeln i Illustrerad Spelbok. 
Denna uppgift om artiklarnas upphovsman härrör från en 
spelbok av Friedrich Anton, Leipzig, från 1889. Den första 
artikeln behandlar go i Japan, främst från historisk och 
kulturell synpunkt. Den andra artikeln beskriver spelet och 
är uppenbarligen Wilsons dominerande källa. Det mesta i 
Wilsons artikel i Illustrerad Spelbok är direkta översättnin-
gar från den tyska artikeln. Wilson har lagt till en inledning, 
förkortat här och där och strött in egna fraser på sina håll. 
Den tyska artikeln avslutas med en beskrivning av stege, 
samt ett komplett parti kommenterat av Oskar Korschelt, 
vilket saknas i Wilsons artikel. På ett ställe har Wilson lagt 

till något som verkar lite väsentligt: där den tyska artikeln 
talar om en omringad grupp med tre inre öppna punkter 
i rad och att försvararen bör spela i centrum, har Wilson 
lagt till fallen med fyra tomma punkter i form av ett T och 
fem punkter i form av ett kors (däremot saknas “bulky five” 
och “rabbity six”). Man kan kanske tänka sig att Wilson 
fått detta från någon annan källa, eller möjligen funnit de 
andra exemplen själv genom att experimentera med papper 
och penna - på ett ställe skriver ju Wilson: “Det är mycket 
lätt att följa dessa figurer, endast man ritar upp det behöf-
liga antalet rutor”. Det är en formulering som antyder att 
Wilson själv åtminstone studerat sin förlaga intresserat, ritat 
upp ställningar och experimenterat. Wilson har rättat ett fel 
i förlagan (det står F4 istället för E4) där det talas om hur 
man dödar en ensam sten. Det lilla felet på slutet i hur man 
räknar poäng är en felöversättning av Wilson från tyskan, 
antagligen ett skrivfel. 

Som bakgrund till både de tyska artiklarna och artikeln i 
Illustrerad Spelbok kan man säga att de är mycket tidiga 
i europeisk gohistoria [8]. Den allra första användbara 
beskrivningen av go på europeiskt språk publicerades 1877 
av professorn i kinesiska i Cambridge Herbert Giles [9].
Sedan kom en serie texter på tyska av Oskar Korschelt från 
1880 [10]. Dessa var ganska avancerade och inte så lätta 
för en nybörjare att ta itu med. Richard Schurig i Leipzig 
publicerade en serie skrifter för nybörjare från 1882 [11], 
och den första gruppen av gospelare i Europa tycks ha up-
pstått just i Leipzig, bland andra också de tidigare nämnda 
Gaebelentz och Anton.

Det kan alltså tyckas som om Wilson i stort sett nallat sin 
information från Illustrierte Zeitung, utan att redogöra så 
noga för källan. Antagligen var man inte så noga med de-
taljerade källhänvisningar på den tiden, särskilt inte när det 
gäller sådana här enkla facktexter. Illustrerad Spelbok gavs 
antagligen först ut på Looströms förlag, som gick samman 
med Beijers 1897. På en hemsida om kortspelet vira finns 
uppgiften att avsnittet om vira i Illustrerad Spelbok är direkt 
taget från en handledning av H.L. Victorin, tidigare utgiven 
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på samma förlag. Trots allt verkar det som om Wilson haft 
flera källor än den nämnda artikeln i Illustrierte Zeitung. 
Han var uppenbarligen intresserad och kunnig när det 
gällde spel. Man vill ju gärna tänka sig att han prövade på 
go lite, kanske tillsammans med några likasinnade.

Det verkar inte vara lätt att hitta några direkta biografiska 
uppgifter om Tom Wilson. Jag har frågat en schacklitte-
raturkännare, Bo Plato, och bläddrat lite i gamla årgångar 
av Tidskrift för Schack, men inte hittat någon ytterligare 
information om Tom Wilson personligen. Antagligen har 
han försörjt sig till stor del som översättare från åtminstone 
franska och engelska, för genom sökning på internet hittar 
man många titlar som han tycks ha översatt [12-17]. Det 
skulle vara intressant att få veta om någon hittar mer infor-
mation om Tom Wilson, eller om några uppföljare om go i 
tryck på svenska mellan 1888 och 1970-talet.
 
[1]   Nordisk Goblad nr 3, 2003, pp. 29-31.
[2]   Tom Wilson, Illustrerad spelbok : en handledning i de 
flesta brukliga spel. Stockholm,  Beijer förlag 1888. 
[3]   Tom Wilson, Handledning i domino, damspel, go-spel, 
agon och solitär, F. & G. Beijers  Bokf.-aktb. 1888. 
[4]   Tom Wilson, Handledning i schack, 20:e upplagan Bon-
nier, Stockholm 1959. 

[5]   TomWilson, Handledning i biljard : Med 25 illustr. 4. 
uppl. Bonnier, Stockholm 1931. 
[6]   Illustrierte Zeitung nr 2012, 21 januari 1882, p. 61.
[7]   Illustrierte Zeitung nr 2031, 3 juni 1882, pp 462-463.
[8]   Franco Pratesi, Eurogo1, Multimage, Firenze 2003.
[9]   Herbert Giles, Wei-chi or The Chinese Game of War, 
Temple Bar, 49, 1877, pp. 45-57.
[10] Först av dem: O. Korschelt, Das Go-Spiel, Mitteilungen 
der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Osta-
siens, Heft 21, sept. 1880, pp. 12-20.
[11] Först av dem: R. Schurig, Go: das Nationalspiel der Japa-
ner, ausführlich und leichtfasslich  dargestellt, Leipzig 1882. 
[12]   “Arthur Gordon Pyms äventyr” av Edgar Allen Poe, 
översatt av TomWilson, Beijers 1914.
[13]   “Franska revolutionens historia i anekdoter” av Jean Ber-
nard. Bemyndigad öfversättning från franskan af Tom Wilson. 
Beijers 1910.
[14]  “Skogslöparen” av Gabriel Ferry, översättning från fran-
ska originalet av Tom Wilson.  Björck & Börjesson, Stock-
holm 1914.
[15]  “Drömmen” av Emile Zola,  Svenska Fröléen & Comp. 
Stockholm 1910, Tom Wilson”,
[16]  “Hafvets arbetare” av Victor Hugo, Svenska Björck & 
Börjesson Stockholm 1908, Tom Wilson 
[17]  “Hjortdödaren” av James Fenimore Cooper,  
öfversättning af Tom Wilson. - Stockholm :Leufstedt, 1880.

Nordic Go Championship 2004
Göteborg Go Club and the Swedish Go Association invites 
you to the Nordic Go Championship 2004. The tournament 
will take place during the Easter holiday, 
starting Friday April 9th, ending Sunday April 11th.

The tournament
6 rounds MacMahon with Japanese rules, open to players of 
all nationalities and ranks. (Obviously only Nordic partici-
pants will be able to win the title.) Thinking time will be 1 h 
15 min main time plus 15 stones / 5 min Canadian byo-yomi. 
The entry fee is SEK 250 for adults, and SEK 125 below 18 
years of age. Please pay in SEK.

Seminars
There will be two seminars; for stronger players on the evening 
before the tournament, Thursday April 8th for weaker players 
the next evening, Friday April 9th.

Location
The venue for the tournament is the much appreciated Brid-
gens Hus, Ranängsgatan 3, where Göteborg Open was held. 
The seminars will be at walking distance, at Oops premises.

Accommodation
Somewhat limited private accommodations are available, so 
please contact us to give us time to plan accommodations in 
advance.

Pair-go or blitz tournament?
We are also considering arranging the Nordic Pair-go 
Championship. Please let us know as soon as possible if 
you intend to participate. If the number of participants is 
too small, we will redirect our efforts into arranging a blitz 
tournament.

Books and equipment
Carl Johan Ragnarsson (www.gongames.com) will be selling 
go books and other equipment. It is advisable to contact 
him in advance with your requests.

Further information will be sent via the national associa-
tions when the details are worked out. At this point, any 
suggestions or comments are greatly appreciated! Feel free to 
contact us at <snack@gbgo.nu>.
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Olof Fridh och Arndt Jonasson i 
förgrunden. 
Foto Urban Nilsson.

Michael Yao mottar första pris 
ur Stefan Rosengrens hand. 
Foto Urban Nilsson.

Rapport från Jusandan 2004
Henric Bergsåker

För tredje året spelades turneringen i Stockholm under tret-
tonhelgen, Jusandan 3-5 januari. Från arrangörssynpunkt 
blev det lite trassligt med lokalfrågan, eftersom Schacksa-
longerna, där Stockholms Goklubb normalt spelar och där 
det från början var tänkt att hålla turneringen, skulle flytta 
till ny lokal just vid årsskiftet. Men det visade sig av allt att 
döma fungera bra med den lite mindre lokalen i Aspudden, 
trots det stora deltagarantalet. Hela 67 spelare slöt upp, 
vilket gör turneringen till den näst största hittills i Sverige, 
distanserad bara av förra årets stora evenemang vid Siljan. 
Vi var glada att se också fyra deltagare från Norge och tre 
från Finland i årets Jusandan. Med 60 svenska deltagare i 
Jusandan tangeras rekordet från Siljan vad gäller flest antal 
svenskar i en turnering. Det mest glädjande av allt är de 
många nya spelare som kommit in i turneringsspel nu. 
Nästan 50% av deltagarna i Jusandan hade börjat spela go 
under de senaste tre åren, nära 30% under det senaste året.

En ny ambition för i år var sidoevenemangen. På 
lördagskvällen höll Michael Yao ett seminarium, 
i första hand riktat till de starkare spelarna. Han 
valde att först noggrant gå igenom en fuseki som 
blivit populär bland proffsen på senare tid, med 
rykande färska josekivarianter och egna erfar-
enheter hämtade från ett parti mot Pål Sannes i 
Norgesmesterskapet härförleden. Därefter gick 
han igenom ett av partierna från förra årets Jusan-
dan, och avslutade med ett kommenterat rengo 
mellan seminariedeltagarna. På söndagskvällen 
höll Gustav Fahl ett seminarium som vände sig i 

första hand till spelare under 8k men som var intressant att 
följa även för betydligt starkare spelare; Gustav gick igenom 
ett parti, med tonvikten på fuseki och form. Söndagskvällen 
avslutades med en blixtturnering, med osedvanligt generösa 
penningpriser. Blixtturneringen vanns av Max Nilsson 9k, 
med Staffan Bäcklund 2d och Martin Sandström 4k på 
delad andraplats.

Huvudturneringen vanns av Michael Yao 4d, med sex raka 
segrar, följd av Carl Johan Ragnarsson 3d på andra plats och 
Erik Ouchterlony 3d på tredje. Olof Fridh från Luleå vann 
sex partier och Tomas Larsson (Stockholm), Max Nilsson 
(Tenuki), Urban Nilsson (Göteborg) och Fredrik Barrud 
(Stockholm) tog alla hem fem vinster.
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Resultat Jusandan 2004
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  
  1 Yao, Michael          4d Sto 30    4+  11+   9+   2+   3+   5+  6   165  
  2 Ragnarsson, Carl-Joh  3d Sto 29    5+   7+   3+   1-   6+   8+  5   166  
  3 Ouchterlony, Erik     3d Lin 28   15+   6+   2-   5+   1-  12+  4   164  
  4 Fahl, Gustav          2d Lid 28    1-  17+   7-  12+  11+   6+  4   161  
  5 Boman, Tomas          1d Lin 27    2-  16+  11+   3-  13+   1-  3   164  
    Strand, Krister       1d Väs 27   10+   3-  18+   7+   2-   4-  3   164  
  7 Hua, James            1d Sto 27   17+   2-   4+   6-   8-  11+  3   162  
  8 Beyer, Fabian         1k Fre 27   12-  14+  16+   9+   7+   2-  4   160  
  9 Bergsåker, Henric     1d Sto 27   11-  12+   1-   8-  15+  19+  3   159  
 10 Thulin, Mikael        1d Upp 27    6-  22+  --   --   --   --   1   147  
 11 Bäcklund, Staffan     2d Sto 26    9+   1-   5-  23+   4-   7-  2   163  
 12 Karlsson, Peter       1k Sto 26    8+   9-  15+   4-  14+   3-  3   161  
 13 Vestgården, Öystein   1k Osl 26   16-  15-  19+  17+   5-  18+  3   152  
    Bosch, Johan          2k Göt 26   20+   8-  22+  16+  12-  15+  4   152  
 15 Lindström, Sören      1k Sto 25    3-  13+  12-  18+   9-  14-  2   158  
 16 Möller, Niklas        1k Sto 25   13+   5-   8-  14-  18-  22+  2   155  
 17 Zhang, Yatao          1d Sto 25    7-   4-  23-  13-  --   --   0   153  
    Virtanen, Jaakko      2k Åbo 25   19+  20+   6-  15-  16+  13-  3   153  
 19 Weiland, Marcus       2k Sto 25   18-  26+  13-  25+  23+   9-  3   149  
 20 Bringmann, Torsten    2k Sto 25   14-  18-  25-  26+  22+  23+  3   146  
 21 Fridh, Olof           5k Lul 25   30+  41+  28+  27+  24+  31+  6   136  
 22 Seehusen, Fredrik     2k Osl 24   27+  10-  14-  24+  20-  16-  2   150  
 23 Sigvald, Joakim       3k Lin 24   24+  28+  17+  11-  19-  20-  3   148  
 24 Pettersson, Magnus    3k Sto 24   23-  31+  26+  22-  21-  29+  3   142  
 25 Sandström, Martin     4k Ten 24   28-  37+  20+  19-  30+  27+  4   1401⁄2 
 26 Åkerblom, Charlie     3k Nor 23   32+  19-  24-  20-  27-  34+  2   141  
 27 Jonasson, Arndt       3k Sto 23   22-  29-  36+  21-  26+  25-  2   1401⁄2 
 28 Merikaarnio, Magnus   4k Sto 23   25+  23-  21-  37+  29-  32+  3   1391⁄2 
 29 Edlund, Anders        5k Nor 23   34+  27+  31+  30-  28+  24-  4   138  
 30 Hamelius, Henrik      5k Sto 23   21-  39+  32+  29+  25-  36+  4   1361⁄2 
 31 Haecker, Achim        4k Sto 23   41+  24-  29-  33+  36+  21-  3   1351⁄2 
 32 Chang, Eddie          4k Sto 22   26-  36-  30-  38+  33+  28-  2   1331⁄2 
 33 Aardal Hanssen, Andr  5k Osl 22   37-  38+  34+  31-  32-  42+  3   1291⁄2 
    Rosengren, Stefan     5k Sto 22   29-  42+  33-  41+  37+  26-  3   1291⁄2 
 35 Larsson, Tomas        7k Sto 22   46+  40+  43+  36-  38+  39+  5   123  
 36 Svensson, Daniel      5k Lun 211⁄2  --   32+  27-  35+  31-  30-  2   132  
 37 Khagani, Saman        5k Sto 211⁄2  33+  25-  41+  28-  34-  --   2   130  
 38 Aspelin, Lars-Åke     6k Sto 21   40+  33-  42+  32-  35-  41+  3   127  
 39 Gaebler, Thomas       7k Åbo 21   45+  30-  46+  43+  40+  35-  4   1231⁄2 
 40 Hjalmarsson, Mats     6k Sto 21   38-  35-  45+  42+  39-  43+  3   123  
 41 Svanström, Mattias    4k Lin 20   31-  21-  37-  34-  43-  38-  0   1321⁄2 
 42 Fredriksson, Gustav   6k Upp 20   43+  34-  38-  40-  46+  33-  2   1241⁄2 
 43 Eriksson, Mikael      6k Sto 20   42-  47+  35-  39-  41+  40-  2   122  
 44 Nilsson, Max          9k Ten 20   47-  52+  48+  46+  45+  49+  5   106  
 45 Zygmundt, Peter       8k Sto 19   39-  48+  40-  49+  44-  50+  3   114  
 46 Beinö, André          7k Sto 181⁄2  35-  49+  39-  44-  42-  --   1   117  
 47 Rickman, William      8k Sto 18   44+  43-  49-  50-  48-  54+  2   107  
 48 Eriksson, Simon       9k Esk 18   49-  45-  44-  52+  47+  51+  3   1051⁄2 
 49 Yllman, Jens          9k Sto 17   48+  46-  47+  45-  50-  44-  2   1101⁄2 
 50 Nilsson, Urban       12k Göt 17   54+  51+  52+  47+  49+  45-  5    991⁄2 
 51 Johansson, Henrik    11k Sto 16   52-  50-  53+  54+  56+  48-  3    931⁄2 
 52 Eriksson, Bob        10k Sto 151⁄2  51+  44-  50-  48-  53-  --   1   100  
 53 Sörlin, Mattias      14k Ten 15   56+  54+  51-  57+  52+  55-  4    851⁄2 
 54 Keskisärkkä, Robin   12k Nor 14   50-  53-  56+  51-  55+  47-  2    92  
 55 Barrud, Fredrik      17k Sto 14   57+  59+  58+  56+  54-  53+  5    75  
 56 Pedersen, Tom Espen  14k Osl 13   53-  57+  54-  55-  51-  58+  2    81  
 57 Elgebrandt, Danjell  16k Sto 13   55-  56-  59+  53-  58+  60+  3    72  
 58 Thoor, Christoffer   18k Sto 10   59-  62+  55-  61+  57-  56-  2    68  
 59 Bergsåker, Claudia   19k Sto 10   58+  55-  57-  60-  62+  61+  3    64  
 60 Enborg, Bo           20k Sto  9   62-  61-  63+  59+  65+  57-  3    55  
 61 Jonsson, Kåre        22k Sto  9   63+  60+  62+  58-  64+  59-  4    53  
 62 Pacchiana, Jean      20k Sto  9   60+  58-  61-  65+  59-  64+  3    50  
 63 Bäcklund, Albin      22k Sto  9   61-  64+  60-  67+  66+  65+  4    401⁄2 
 64 Fahl, Kerstin        23k Lid  6   67+  63-  65-  66+  61-  62-  2    421⁄2 
    Gaebler, Judith      27k Åbo  6   66+  67+  64+  62-  60-  63-  3    421⁄2 
 66 Stark, Martin        29k Ten  51⁄2  65- free  67+  64-  63-  --   2    321⁄2 
 67 Bryngelsson, Bore    25k Sto  4   64-  65-  66-  63-  --   --   0    311⁄2 
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Statistics related to the progress of go in Sweden
Henric Bergsåker

As can be seen from the development of the number of tournament active 
players in the official European rating system, the tournament activity 
in Europe is growing by about 10% per year. The activity in the Nordic 
countries (in particular in Finland and Sweden) is growing faster than 
that since a couple of years [1].

For Sweden, table 1 shows some more relevant numbers for 
the last four years. The increase in the number of members 
in the Swedish Go Association, the increase in the number 
of tournament active players (defined as the number of 
Swedish players on the EGF rating list in December each 
year) and the increase in number of tournament games 
played during the year were all around 30% per year in the 
last four years. This development is very positive indeed. 
The question is, what is happening? Is it only an effect of 
Hikaru no Go that we are observing, or do other factors, 
like initiatives from individual organisers, internet go or 
other things play an important role as well? Maybe the most 
exciting question is this: can we expect the baffling develop-
ment to continue in coming years?    

Year     Members        Active 
players     

Clubs     Tourna-
ments     

Tournament 
games

2000        60 62 7 4 352 

2001        84 73                     8 5 306

2002      111 92 8 7                       602

2003      220              140 9 7 1023

Table 1

In order to try and figure out in the first place how the new 
players discovered go and what is keeping them interested 
and in progress, I have started a little investigation based on 
interviews of players. A reasonable strategy to begin with 
is to concentrate on the tournament active players. Go is 
being played in many different ways and environments, 
nowadays often on internet, in the local club, at work, at 
home with friends and so on, but from the point of view 
of a national go organisation it may be rational to try and 
follow in particular the tournament activity as a measure of 
how go is developing.

The following numbers are the first results of the investi-
gation and are based on interviews of the participants at 
Jusandan, the tournament in Stockholm January 3rd –5th. 
I managed to get interviews with 64 players out of the 67 
participants, so for this tournament the sample was almost 
complete, but of course it still represents less than half of 
the tournament active players in Sweden. The players were 
60 Swedes, four Norwegians, two from Finland and one 
from Germany. All players were asked the following ques-
tions:
1) What’s your name? 2) Which year were you born? 3) In 
which year did you first encounter go? 4) In which year did 

you start to play go regularly? 5) How did you discover go? 
6) Where do you mostly play now (in a club, on internet, 
with friends…)? 7) If you play on internet, which go server 
do you use most frequently? 8) What has helped you most 
in the last year, to improve and develop? 9) What do you 
think that the go association and the clubs should do differ-
ently or do more of than they do now?                                 

                       
Figure 1 shows how long the participants in Jusandan 
have been playing go regularly, i.e. the answers to question 
number five. Nearly half of the players, 30, had started to 
play in the last three years. In fact 18 of them started to play 
less than a year ago, during 2003. Only 7 players, or 11% 
of all the players, started to play earlier than 1992. These 
proportions are in line with the rapid growth we have seen 
in recent years. Incidentally, the last three years is roughly 
the period in which Hikaru no Go has been known in 
Sweden – the manga was first published in Japan in 1999 
and by 2001 Hikaru already got a lot of attention at least in 
go circles in Sweden. Comparing the answers from the 34 
participants in Jusandan who started to play in the pre-Hi-
karu era before 2001 with the 30 who took up playing in 
2001-2003 can be expected to tell us something about the 
Hikaru effect. Internet go started seriously around 1992, 
but it is continuously growing in importance, so it is not as 
easy to determine a particular point in time when internet 
go became an important factor. 
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Figure 2 shows where the players now play most of their 
games. The majority, 56%, play mostly on internet. Of 
those who mentioned a favourite server, 76% said KGS, 
11% said the Dragon Go Server (where you play correspon-
dence go, log on and make one move at the time), 5% said 
IGS and 8% mentioned chinese servers, Yahoo or NNGS. 
The vast majority consequently play most of the time on 
KGS. Of all the participants 29% play most of their games 
in clubs and 13% with friends, colleagues, or in family. 

Figure 3 shows how the players estimate that they learned 
most during the year. Still, the largest fraction, 39%, say 
that they learned most from the internet servers. This num-
ber includes both playing on internet (this is what the larg-
est number of players replied), watching games on internet 
and having games commented on internet. 17% said that 
they learned most from reading books, 14% from tourna-
ment play and 11% from club play. The remaining players 
mentioned being taught by a friend or stronger player, solv-
ing problems, going through games etc. 

Finally, figures 4a and 4b show how the players said that 
they first discovered the game. Figure 4a shows the replies 
from players who started to play go regularly in the year 
2000 or earlier. Most of them, 56%, were introduced to 
go by a friend, a colleague, a relative (excluding parents) 
or similar. The second commonest answer (21%) was that 
they found the game in a book, usually a book of games but 
sometimes also other books, such as the novel Shibumi by 
Trevanian. Some people (6%) originally got a game set as a 
present, such as a Christmas gift. 

Figure 4b shows the corresponding answers from people 
who started to play in the period 2001-2003. To have 
been introduced to go by a friend is still a common an-
swer (32%) and it still happens that people find the game 
through books (6%), but we find for this group the new 
paths to the game through Hikaru no Go and being taught 
by parents (the father). 42% mentioned Hikaru, including 
those who said that they learned about Hikaru as well as 
go through a friend. 10% said that their father introduced 
them to the game – it is only natural that such an answer 
was not possible among those who started to play in the 
20th century, since it is known that go activities in general 
were negligible in Sweden before, say, 1975. In total 66% 
of all respondents said that they had first been introduced 
to go by someone elso, who already knew about the game, 
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including those who were shown Hikaru by a friend. There 
are other differences in the answers when the two groups 
are compared, the young players play more on internet than 
the old for instance. One very significant difference is that 
whereas for the players who started playing earlier there was 
often a time lapse, frequently five years or more, between 
first discovering the game and starting to play regularly, the 
players who started recently often proceeded immediately to 
playing regularly themselves once they had discovered the 
game. 

The most common answers to question number 9) about 
what the clubs and the Go Association could do more or 
better were that they should try to get more publicity for 
go, directed towards the general public, and organise more 
teaching activities, especially for beginners but also seminars 
and games comments at tournaments and on other occa-
sions.

Maybe some preliminary conclusions can be drawn already 
from this limited material. The answers confirm that Hi-
karu no Go (manga and anime) is indeed an important new 
way to discover the game (although it alone does not appear 
to explain all the new players since 2001). Another new 
form of recruitment is that we start to see a second genera-
tion of players: the Swedes who first started to play go have 
(nevertheless?) formed families and had children, who now 
grow up with go as a natural part of life, just like children in 
Japan, China and Korea may do, or as children in western 
countries are acquainted with chess. The answers also show 
how important internet has become, both for enjoying go 
and for learning and improving. Besides Hikaru and the 
growing importance of internet go, specific news in Sweden 
in the last few years which come to mind are the new big 
tournament in Leksand and other initiatives from Martin 
Stiassny, the two more tournaments in Stockholm ( most of 
the credit for these is due to Stefan Rosengren’s energy and 
enthusiasm), Martin Li’s initiatives with the club in Bor-
länge and with the Chinese professional visit in 2002, the 
lively Swedish room in KGS and the associated Tenuki in-
ternet club (for which the credit is mostly due to Carl Johan 
Ragnarsson), the new Swedish grand prix (Svenska Pokalen) 
which started in 2003 and perhaps the enhancement of the 
Nordic Go Journal starting from spring 2002. Most likely 
all the clubs are doing more now than they used to do a 

couple of years ago. The Swedish discussion forum on the 
association web site is working better now and the Swedish 
Go Association itself is more active and more structured 
since a few years ago than it used to be earlier. It is hard to 
estimate the relative importance of these factors from the 
answers in this investigation, except to say that KGS appears 
to be very important to the Swedish players, both for taking 
the first steps and for improving. The comparatively low fig-
ure (11%) for improving in clubs shows perhaps that there 
is room for the clubs to do more, particularly in organised 
teaching activities.

Can we then expect that the high growth rate will last in the 
future? As far as the channels to discover go are concerned, 
they will mostly remain. It is true that no new episodes of 
Hikaru will be produced, but as long as the manga and 
the anime remain accessible they can probably continue to 
attract people to go for many years still. Doubtless, if the 
manga and anime are exposed more than today in the west 
there is a huge potential to attract many more. The other 
channels, like the transfer from parents, will continue to be 
active from now on. Internet play and internet facilities will 
certainly not diminish in the future. Regardless of Hikaru 
and internet, a major mechanism remains that the first con-
tact with go comes through friend, colleague or relative who 
already knows about the game. Given that go is still not 
known at all by the general public, that the game itself is so 
fascinating and that consequently a large fraction of people 
who come in contact with it take up playing, an exponential 
growth in the number of players is to be expected for a long 
time yet. Maybe some more attention needs to be given to 
how we lose players, why some get tired and give up playing 
after a while, but if the clubs and association succeed to 
manage the situation properly, maybe by responding appro-
priately to the wishes which the new players express, then I 
can not see any compelling reason why go shouldn’t be able 
to continue to grow at the present high rate, until the game 
becomes as common as chess. 

The author would like to thank all the respondents for their 
kind cooperation and Erik Ekholm, Niklas Möller, Ulf Ols-
son and Martin Stiassny for comments on the manuscript.

[1]  Henric Bergsåker, “Hur utvecklas goaktiviteten?”, Nor-
disk Goblad nr 2, 2002, pp. 4-5. 
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The Magic of Goban
Niklas Möller

Från en tidigare smygande tillvaro i mitt hem blev go förra året 
något som plötsligt lyste med en permanent närvaro. Plötsligt 
stod där i ett hörn något ofantligt vackert, ett magiskt ting som 
svarade med dova klickanden när gostenarna placerades på 
det. Jag hade blivit ägare till en goban. Om det berg- och dal-
baneäventyret handlar den här artikeln.

Vid juletid för lite drygt ett år sedan la något på goforu-
met ut en länk med ”julklappstips” som jag efter viss 

förströdd tvekan klickade på. Det var en länk till auktions-
siten ebay, och från det ögonblick jag följde den var jag 
förlorad. Länken gick nämligen till en internetauktion där 
en japansk goban i mörkt, åldrat trä strålade mot mig. Om 
bara några dagar skulle den byta ägare. Plötsligt blev jag 
alldeles yr.

Drömmen
På en samling foton framträdde en goban från mitten av 
nittonhundratalet och på närbilderna kunde man se att den 
var välanvänd; decennier av stenar hade gjort små men ty-
dligt antydda avtryck på ytan. Den var strålande vacker och 
det började pirra i kroppen på mig. Jag hade aldrig tidigare 
tänkt på att det var något man kunde äga själv, att det var 
möjligt att efter ett par klick och några veckor faktiskt ha 
en äkta, japansk goban framför sig. Ett sånt där tjockt bräde 
som förstabordsspelarna ofta tävlingsspelar på var kanske 
möjligt att efter mycket sparande införskaffa – men en hel 
goban?! Tanken svindlade utan att riktigt kännas verklig.
 Hela resterande dagen hade bilden svårt att släppa sitt 
grepp om näthinnan, ja om hela mitt väsen. Efter några 
försök gav min flickvän upp hoppet om att kunna prata om 
något annat med mig, något om livet här och nu, något om 
våra nära och kära kanske. Vad var de jämfört med det jag 
såg för mitt inre öga? Steg för steg tycktes den omedelbart 
givna verkligheten omkring mig mindre reell än det jag såg 
för min inre syn: bilden av mig själv på en kudde framför 
en lysande magisk goban.
 På kvällen kopplade jag upp mig igen och satt dröm-
mande framför de förtrollande bilderna. Egentligen var det 
ju för dyrt. En tidsangivelse berättade att det var fyra dagar 
kvar innan auktionstiden gick ut, och den var redan uppe 
i 200 dollar. Frakt på det kostade minst 70 dollar till. Det 
kunde bli kostsamt, och jag hade precis slutat i IT-bran-
schen för att bli fattig doktorand. Inte något bra början på 
mitt nya livsprojekt att sänka omkostnaderna.

Men vissa frestelser har en märklig egenskap: de ordnar 
till argumenten så att verkligheten ska passa med dem. En 
engångsutgift har ju inget med de löpande omkostnad-
erna att göra, sade argumentet, och vad kan vara en bättre 
present in i en livfullt fattigare tid än att för alltid ha den 
goutrustning du kan önska? En felfri argumentation, tänkte 
jag och bestämde mig.

Väntan och förtvivlan
Förutom pengarna var ett problem själva köpsituationen. 
Det här var något jag verkligen inte ville köpa som grisen 
i säcken. Problemet var bara att ägaren var ett galleri i 
Portland på andra sidan jorden. Vad visste jag egentligen 
om dem? Återigen gav dock försiktigheten vika för begäret 
och jag bestämde mig för att den ”säljarranking” som ebay 
höll sig med räckte för mig. Jag kunde läsa flertalet nöjda 
köpares superlativ över just Shogun’s Gallery, som säljaren 
hette, och valde att sätta högsta möjliga tilltro till förtroen-
deingivande namn som ”mikitool”, ”Dah57” och ”BigBri-
an”. Om de var nöjda så skulle jag bli det. Vad var glädjen 
över något trist japanskt skåp jämfört med mitt magiska 
bräde, kanske (som min favoritfantasi just då sa mig) an-
vänt av någon fredssträvande munk mitt under brinnande 
världskrig? 

Några klick och några dagar senare var jag en fattigare men 
lyckligare ägare till en goban jag aldrig sett, och nu återstod 
bara väntan. Och väntan. Och väntan. 4-6 veckor har aldrig 
känts så långt, och när det övergick i en sjunde blev jag 
enormt frustrerad. Tillslut kom det dock, med en av mig 
förträngd tilläggspresent: pålagd moms som gjorde brädet 
25 % dyrare. Jag hade liksom valt att hoppats att bara skatta 
för den i ursprungslandet och inte lyssnat till mina onda 
aningar om motsatsen. Nu hade jag dock längtat så länge 
att jag hade kunnat hosta upp dubbelt så mycket – jag hade 
drabbats av den blindhet som många upplever vid bostad-
sköp eller Las Vegasspel: när man väl börjat ter sig varje 
extra utgift som en droppe i havet.

Jag släpade hem det fjorton kilo tunga paketet och packade 
upp ett fantastiskt, vältummat bräde med handsnidade ben; 
oändligt vackert. Men plötsligt upptäckte jag något hemskt: 
brädan hade fått en rejäl känga under resans gång och ena 
kanten var intryckt! Rent funktionellt gjorde det kanske 
ingenting, för kanten var inte mer än en centimeter intryckt 
i brädan, men rent estetiskt var det en katastrof! Min goban 
stod ju för perfektion, för det fulländade, allt det där jag 
vill att go ska vara – och här hade någon vårdslös paketh-
anterare förstört Helheten! Jag darrade av besvikelse, men 
upptäckte också att jag nästan mot min vilja samtidigt njöt 
av resten av brädet som var finare än jag vågat föreställa mig. 
För att inte tala om känslan att placera stenarna på brädan, 
den dova klangen över decimetern tjockt solitt trä skapade, 
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något helt annat än det patetiska ljud den limmade spån-
skiva jag tidigare spelat på gav ifrån sig. De motstridiga 
känslorna gjorde mig både glad och förtvivlad på samma 
gång, vilket inte kändes riktigt hälsosamt.

Slutet gott
Jag ska bespara läsaren kampen mot posten, som började 
i idel missförstånd men som tur var slutade med totalt 
samförstånd och toppenservice; men kan inte låta bli att 
kasta fram rådet till den läsare som någon gång drabbas av 
ett skadat paket att direkt ta kontakt med svenska postens 
reklamationsavdelning och inte ge er förrän de accepterar 
ansvaret. Jag kontaktade Shogun’s Gallery först och de 
anmälde problemet från sin sida, och jag var dum nog att 
avvakta besked från USA innan jag propsade på att svenska 
posten skulle ta ansvar för skadan. Det kom nämligen aldrig 
något besked från USA och jag höll nästan inte på att få 
ut min ersättning. Tillslut lovade posten dock att stå för 
reparationen.

Jag hittade en finsnickarverkstad som visade intensiv kärlek 
till min goban. De utförde strålande noggranna reparationer, 
som visserligen kostade nästan lika mycket som om jag köpt 
ett nytt bräde direkt från disken i Portland, men som också 
estetiskt återställde brädet till den Helhet jag önskade se 
det. Efter nästan ett halvår från det att jag först såg det på 
bild hade jag äntligen mina drömmars goban i vardagsrum-
met, min vackraste möbel och mest magiska spel på en gång. 
Och trots att jag tyvärr spelat mycket lite detta år, så ligger 
det alltid stenar och vilar på min goban. Och är överjord-
iskt vackra. Att köpa en goban över Internet är ett äventyr 
jag rekommenderar alla med en stark längtan och hållbara 
nerver. Beställ genast!

Goutrustning på nätet
Shoguns Gallery har på sin hemsida
 (http://www.shogunsgallery.com/) numera en hel 
sektion med goartiklar. 
Ebay (http://www.ebay.com) har ständigt auktioner 
på gång som involverar goutrustning.
I skrivande stund (januari 2004) var två mycket fina 
gobräden ute för auktion. Sökning på ”go board” gav 
67 träffar, ”go game” 217 träffar och ”go stones” 28 
träffar. Visserligen handlar färre än hälften verkligen 
om go, men det lönar sig ändå att ta en titt. Den 
tålmodige kan nog göra mången bra affär.

Shoguns Gallery
Shogun’s Gallery (http://
www.shogunsgallery.com/) handlar i 
antikviteter från Asien med särskilt 
fokus på japanska och kinesiska 
artiklar. Galleriets ägare, Jim King, 
åker till Japan flera gånger om året 
för att delta i speciella antikauktioner, 
enligt hemsidan en av endast en 
handfull ickejapaner som har licens 
att delta i dem. Galleriet har handlar 
med goutrustning av och till i flera år, 
men det är bara de senaste åren, i och 
med Internetförsäljningen, som det 
tagit fart.

Artikelförfattaren 
och hans goban
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Rapport fra VM i Korea
av Morten Ofstad

I høst arrangerte for første gang Korea verdensmesterskap i Go 
for amatører. Bakgrunnen for dette var at Japan hadde avlyst sitt 
mesterskap, og koreanerne steppet inn på kort varsel. De som 
har fulgt med har sett at undertegnede ikke gjorde det særlig 
bra i konkurransen, men jeg hadde uansett en veldig fin tur. Det 
var svært hyggelig å bli kjent med gospillere fra hele verden og 
også lærerikt å få spilt så mye (utenfor konkurransen) med langt 
sterkere spillere enn jeg er vant til. 

Det som kanskje gjorde aller mest inntrykk på meg var 
vennskapsmatchen vi spilte med koreanere i alle aldere, til 
og med en blind gospiller. 
De koreanske barna vi spilte med var uhyre sterke - Den 
italienske representanten Francesco Marigo 3. dan ble slått 
av en 8-9 år gammel jente, noen sa etterpå at hun allerede 
var 6 dan, selv om dette er ubekreftet. 

Mens vi var der sa organisatorene at det helt klart kom 
til å bli flere verdensmesterskap arrangert i Korea. Så vidt 
jeg kunne forstå kom det ihvertfall til å bli arrangert de 
tre neste årene siden borgermesteren i Incheon var en av 
støttespillerne for turneringen og frem til neste valg så var 
derfor turneringen sikret økonomisk. Jeg vet ikke noe særlig 
om hva japanerne har tenkt å foreta seg, men alt tyder på at 
det 25te WAGC vil bli arrangert til neste år. I Norge har vi 
derfor allerede forandret uttaksreglene slik at de tar høyde 
for at det sannsynligvis kommer til å avholdes to verdens-
mesterskap de neste årene (hvis ikke japanerne legger opp 
etter det 25te mesterskapet, men det kan jeg ikke tenke meg 
at vil skje).

Francesco er i ferd med å få seg en overraskelse...
Foto: Donatas Ugenskas fra Litauen. Artikkelforfatteren sammen med 

Emil Nijhuis (NL) som tok 3. plassen.

Det ble ihvertfall svært tydelig for meg at hele am-
atørverdensmesterskapet er et slags påskudd for å få folk 
fra forskjellige verdenshjørner til å møtes og på den måten 
bidra til å spre go over hele verden. Som konkurranse blir 
det ganske undergravet av at det finnes hundrevis av unger 
i Korea som kan slå hvem som helst av representantene. 
Det er nok mest på grunn av den internasjonale profilen 
Korea er så interessert i å arrangere et slikt verdensmester-
skap. Korea er i øyeblikket der Japan var for 20 år siden i 
den økonomiske utviklingen, i en periode med stor vekst 
hvor det er viktig å ha god kontakt med omverdenen. Det 
var tydeligvis svært prestigefylt for politikerne å kunne få 
så mange nasjonaliteter til å møtes i Korea for spille baduk, 
som er så viktig i den koreanske kulturen.
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Forøvrig var arrangementet i Korea storslått, de 
som hadde vært i Japan før mente at verdens-
mesterskapet i Japan ikke hadde tiltrukket seg 
denne graden av interesse. Både under åpnin-
gen og avslutningen var det flere parlaments-
medlemmer til stede, samt borgermesteren i 
Incheon, presidenten for det koreanske baduk 
forbundet og også flere andre celebriteter. 
Det var innslag på nyhetene fra konkurransen 
og Baduk TV skulle sende finalen (men ikke 
live). Det var et storslagent show for å markere 
åpningen av turneringen med danse- og tom-
metrupper og en kjent koreansk sangerinne -- 
det tok lang tid før jeg forstod at hele arrange-
mentet var til ære for oss på grunn av at det 
var så enormt, mange hundre koreanere hadde 
også møtt opp for å se på. Vi hadde til og med 
en egen politieskorte som kjørte foran bussene 
når vi ble transportert rundt, selv om Korea må 
være et av de tryggeste stedene i verden. Det 
var litt murring med en gang vi kom fordi det 
hadde vært mye problemer med flybillettene til folk, men 
det stilnet fort når folk så hvor mye tid og penger som var 
lagt ned i arrangementet - det er ikke lett å forstå hvordan 
de kan ha greid å stable noe slikt på beina i løpet av bare 
noen få måneder. Dette tegner svært bra for fremtidige 
verdensmesterskap i Korea, nå som de har mer erfaring og 
tid til å planlegge det neste mesterskapet.

Vi var også en tur i Seoul, hvor vi besøkte det koreanske 
baduk forbundets hovedkvarter. Det mest interessante var 
kanskje å se rommet der insei’ene spiller. Rommet hadde 10 
rader med 6 goban på hver rad, hver måned ble de beste fire 
spillerne på hver rad flyttet frem en rad, og de dårligste en 
rad tilbake. På slutten av året kunne de fire som hadde sittet 
flest måneder på første rad bli profesjonelle. Dette opplegget 
er steintøft, guiden vår sa at ingen av spillerne på de tre 

første radene trengte å ta et handikap for å kunne slå kjente 
spillere som Cho Hunhyeon. Emil Nijhuis spilte sammen 
med insei’ene i et par uker før turneringen (han bodde hos 
sin koreanske forlovedes foreldre), og fortalte at det var van-
lig med fysisk avstraffelse for hver feil man gjorde på liv og 
død problemene - Emil gjorde 7 av 20 problemer feil, men 
slapp å få smekk etter at han forklarte at fysisk avstraffelse 
ikke er vanlig i Europa... Oppholdet blant insei’ene må ha 
gjort ham noe godt, for han greide å sikre seg en tredjeplass 
i verdensmesterskapet, så vidt jeg vet den beste plasseringen 
noensinne for en europeer.

Jeg vil tilslutt nevne at den østerrikske representanten Ber-
nard Scheid har satt sammen et flott fotoalbum fra verdens-
mesterskapet som kan sees på http://members.chello.at/
pokspace/incheon03/index.htm. Bildet av Francesco Marigo 
er tatt av Donatas Ugenskas fra Litauen.

Go In Finland at the end of year 2003
Matti Siivola

The end if year 2003 was active I counted 16 tournaments 
Finns playing after the qualification of The Finnish champi-
onship. 
Vesa Laatikainen picked up a ninth place in The 1st 
IWABC in Korea and continue won the Finnish Champi-
onship like many times. He also defended the Finnish Kisei 
title. 
The Finnish Grand Prix was concluded in Turku, were un-
usual tournament format was experimented by dividing the 
players into three groups which each played a Swiss tourna-
ment. Matti Siivola won the GP. The next places were taken 
with Vesa Laatikainen, Lauri Paatero, Kari Visala ja Kare 

Jantunen. An extra prize was given to Teemu Hirsimäki who 
collected most points during last three GP without getting 
to best five to score a prize.

A nice team of eight players went the London Open for 
the New Year earning a total of eight stones of promotions. 
2003 was also a record year in dan level promotions, total-
ling to nine. A comparable year was 1985 when four players 
got five dan level promotions.

In 2004 we are looking forward to establish go-contacts 
with our southern neighbour.

I Insei’enes spillesal
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A London Report
Markku Jantunen, Tampere, Finland

In the London Open Go Congress of 2003 there were many Finns. 
Eight participated. One of us was accompanied by wife and a little 
son. Tampere was represented by myself, Kari Visala, and Suvi Lep-
pänen. Janne Jalkanen, Markus Stenberg, Esa Seuranen, and Juho 
Pennanen were from Helsinki (technically, Esa is from Espoo, but that 
doesn’t really count, as Espoo is more of a suburb of Helsinki than a 
real city in it’s own right). Oulu was represented by Ari Kauppi. 

The plan to go to London in greater numbers than usual 
was formulated in the autumn when Janne put up a wiki page 
about London Open asking whether others were coming. In-
deed, many were interested, mainly attracted by the incredibly 
low airline fares of RyanAir. Those who
booked at least a couple of months in advance, got their flights 
from Tampere to London and back at the total cost of 69 
euros. As a whole, the journey was very cheap. We paid £18 
for accommodation per person per night in four person rooms 
at International Students House where the tournament was 
held. The price included breakfast and lunch vouchers worth a 
few pounds per day per person. For me the total travel and ac-
commodation costs were less than 250 euros. That is not very 
much for a four day tournament in a placelike London.

The three of us from Tampere and Esa gathered in a Hervanta 
pub on Saturday evening, the 27th of December. From there 
we took a taxi to the airport that was about 15 kilometers away. 
It was a warm and rainy evening in Tampere. I had dressed 
warmly, however, since Janne had warned me about poor heat-
ing and insulation in typical British buildings and because I 
had a mild case of flu. On arrival, after a three hour flight and 
a 45 minute train trip, the assumption about poor heating and 
insulation turned out to be absolutely wrong in the case of 
ISH. The building was definitely overheated.

Sunday morning was the first day of the tournament. I faced 
Toby Manning, 3 dan, and lost. All the other Finns won their 
games. In the afternoon my flu started getting worse but I 
played and lost to Jim Sadler, 1dan. Kari, 1 dan, also lost. His 
opponent Per Schachter, 1 dan, from Denmark was in excellent 
form which brought him far towards the end of the tourna-
ment. The other six Finns kept on winning. I rested the follow-
ing morning and continued the tournament in the afternoon. 
I won all of the following five games. The winning streaks of 
most of the other Finns ended only in the last two rounds. The 
Finns won 42 out of 63 games. Kari was promoted to 2 dan, 
Esa to 1 dan, Ari to 1 kyu, Janne to 2 kyu, Suvi to 4 kyu, and 
Juho to 7 kyu. Kari and I got the impression that many of the 
British and other Central European players are equal or even 
better in strategy but much weaker in tactics than the Finns. 
Both of us turned the tables in the endgame in many games. 
I’m pretty sure I would not have lost any of such games, had 
the colours been switched in late middle game or´big yose.

All in all, London Open was a very nice tournament. I particu-
larly liked the fact that accommodation and the games were in 
the same building. There was also a bar and a cybercafe at ISH. 
I didn’t like the menu at the ISH cafeteria very much, but there 
were many good ethnic restaurants and a supermarket nearby. 
I can recommend London Open to anyone who wants good 
value for their money.

Results, London Open, December 28-31, 2003.
Top ten and Nordic players.
1  Wenhao Li 5d, Guangzhou, China, 6 wins   
2  Emil Nijhuis 6d, Amsterdam, Netherlands, 6 wins
3  Radek Nechanicky 6d, Nymburk, Czechia, 6 wins
4  Li Shen 5d, Central London, China, 6 wins
5  Ning Li 6d, Maryland, USA, 5 wins
6  Benjamin Teuber 5d, Hamburg, Germany, 5 wins
7  Lionel Fischer 4d, Rouen, France, 5 wins 
8  Matthew Cocke 5d, Norwich, UK, 5 wins
9 T Mark Hall 4d, Bristol, UK, 5 wins
10 Young Kim 5d, Central London, UK, 4 wins
(…)
13 Paul Sannes 4d, Oslo, Norway, 4 wins
24 Per Schachter 1d, Copenhagen, Denmark, 6 wins
26 Markku Jantunen 2d, Tampere, Finland, 5 wins
30 Kari Visala 1d, Kanpai, Finland, 5 wins
44 Krister Strand 1k, Vasteras, Sweden, 5 wins
47 Esa Seuranen 2k, Pogo, Finland, 6 wins
50 Lasse Jakobsen 2d, EDO, Denmark, 2 wins
54 Per-Erik Martin 1d, Uppsala, Sweden, 3 wins
55 Ari Kauppi 2k, Oulun, Finland, 5 wins
59 Janne Jalkanen 4k, Helsinki, Finland, 7 wins
81 Suvi Leppanen 5k, Tampere, Finland, 5 wins
84 Mogens Jakobsen 4k, EDO, Denmark, 4 wins
92 Markus Sternberg 6k, YliGo, Finland, 5 wins
109 Juho Pennanen 8k, YliGo, Finland, 4 wins
124 Lene Jakobsen 15k, EDO, Denmark, 2 wins

Lasse Jakobsen, till höger Krister Strand.
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Ett parti med Dragos Bajenaru 
Översatt från franskan av Henric Bergsåker

Guo Juan 7d studerade go i Kina under –70 och –80-talet och bör-
jade på en professionell  karriär där. Hon kom sedan att flytta till 
Holland, där hon har bott under mer än tio år och varit aktiv i både 
i amatörtävlingar och med undervisning. Hon är flerfaldig europeisk 
mästare. Hon gav år 2000 ut boken ”The Wold of Chinese Go”, där 
hon berättar om sina tidiga erfarenheter i Kina och om flera av de 
kinesiska toppspelarna, bl.a. Ma Xiaochun och Nie Weiping. 

I Revue Francaise de Go nr 1 2004 (nr 104 i löpande 
ordning) medverkar hon både med följande partikom-
mentar och med en artikel om attack i go, baserad på 
ett proffsparti. 
 Dragos Bajenaru är en sympatisk ung rumänsk spe-
lare som deltog i Göteborg Open i höstas. Han spelar 
som toxxicu på KGS och skriver i sin presentation 
där att han studerat som insei i Japan 1997-98 under 
Kobayashi Chizu 5p. 

Dragos Bajenaru 6d (svart) – Cristian Pop 6d (vit)
Turneringen i Brno: Toyouta Tour september 2003. 
Kommentarer: Guo Juan 7d.

Cristian Pop är en av de starkaste europeiska spelarna. 
Han har haft fina resultat de senaste åren. Men här 
ska vi koncentrera oss på hur svart, Dragos Bajenaru, 
spelar.

Vit 6: Man skulle kunna skriva en hel bok bara om 
detta drag. Här ska vi bara diskutera det kort. Varför 
spelar vit så nära svarts ställning? 
-Se diagram 1 och 2.

Svart 7 är ett lugnt drag; spelöppningen kan utveck
las vidare utan att man genast går in i strid. 
-Andra exempel prån proffspartier med omedelbar strid 
visas i diagrammen 3.

Figur 1, drag 1 till 8

Diagram 1:
Långt tillbaka i tiden brukade vit 
börja med att spela 1. Om svart då 
fortsatte med 4 ledde detta till ett 
normalt parti, se diagram 2.
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Diagram 2.
Men Rin Kaiho Lao Shi ( Lao Shi betyder på kinesiska 
mästare, sensei ) fann detta drag. Efter den visade 
sekvensen ligger den markerade vita stenen för nära 
den vita muren. Detta innebär att den vita formen är 
ineffektiv. Det är därför man nuförtiden spelar 6 i 
figur 1 direkt.

Diagram 3.
I många partier väljer svart 
att spela en klämma

Diagram 3-1.
Denna sekvens är hämtad från ett parti mellan Cho 
Chikun 9d (svart) och Lee Chang Ho 7d (vit). Vit 5 är 
en snygg tesuji. Det finns många alternativ för svaren 
på svart 6. Den intresserade kan studera dem 
på http://gobase.org. Personligen föredrar jag vits 
ställning efter den visade sekvensen.

Diagram 3-2.
För att undvika strid väljer somliga spelare att svara 
med 1. Det här partiet spelades av Awaji Shuzo 9d 
(svart) och Kataoka Satoshi 9d (vit). Sekvensen slutar 
med att både vit och svart har svaga grupper. Strid i 
mittspelet kommer att avgöra partiet.

Diagram 3-3.
Vi har också det här vita svaret. Det här partiet 
spelades av Yamada Kimio 6d (svart) och Cho Chikun 
9d (vit). Eftersom svart är starkast på denna del av 
brädet är det viktigt att svart separerar och attackerar 
de vita stenarna. Efter sekvensens slut föredrar jag 
svarts ställning eftersom jag inte tycker om vits svaga 
grupper.
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Direkt efter josekin 9-26 bör svart spela kikashi på a. 
Senare i partiet är det inte säkert att vit svarar med b. 

Vit 33 skapar en stark form. 

Svart 36 är ett fredligt drag ( jämför med diagram 4). 
Eftersom svarts ställning i nedre vänstra hörnet är så 
låg behöver vit inte vara orolig. 
Efter svart 37 har svart territorium, men vit har fått en 
moyo. 

Vit 38 är ett bra drag för att slippa få en svag grupp. 
Vit hjälper på det sättet indirekt sin moyo. Draget är 
också en förberedelse för att invadera det övre högra 
hörnet.

Figur 2: drag 9 – 38

Diagram 4
Den här attacken är intressant. Man kan 
vänta sig dragföljden fram till vit 7.

Figur 3: drag 39-53

Svart spelar 39 för att se hur vit ska svara. Men draget 
kommer för sent. Vit har inte längre någon lust att 
snällt svara med a. 

Med 40 väljer vit ett kraftfullt drag som vänder sig mot 
centrum. 

Svart 41 är ett utmärkt sätt att dra fördel av ajin. 

Dragos har en god känsla för form (se diagram 5 och 
6). Vit 42 är ett nödvändigt försvar. Svart måste sedan 
leva, vilket inte är helt lätt. Istället för 52 fanns ett an-
nat alternativ för vit: se diagram 7 0ch 8.
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Diagram 6.
Vit skulle kunna bli frestad att ta de två svarta 
stenarna, men där finns ett stort problem om 
svart får spela 3, eftersom vit då inte längre kan 
svara på a.

Diagram 7.
Jag skulle gärna spela vit 1. Om svart 
går ut får vit rätt mycket territorium och 
svart måste fly.

Diagram 8.
Den här sekvensen skulle vara ännu bättre för vit.

Diagram 9.
Det här är ett annat sätt för svart att 
förstöra det vita hörnet.

Diagram 10.
Vit 1 fungerar inte, svart lever bekvämt i hörnet.

Diagram 5.
Vit 2 är det rätta svaret (se diagram 6). Det är 
inte så stort för svart att ta de två vita stenarna. 
Detta skulle dessutom inte vara så lätt, eftersom 
vit kan spela 4 för att komma ut.
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Efter 58 blir centrum stort. 

Svart spelar först 59 för att skapa aji. 

Med 67 visar Dragos att han inte är rädd för den vita 
moyon, han tar poäng. 

Efter partiet ansåg Cristian Pop att han borde ha spelat 
vit 72 på A. Det stämmer att vit inte skulle ha varit lätt 
att döda. 

Efter vit 74 är partiet något bättre för vit, men Dragos 
spelar ett mycket starkt slutspel. 

Med svart 75 börjar han reducera den vita moyon. 

Svart 85 invaderar det övre vänstra hörnet (se diagram 
9). 

Vit 90 är det korrekta draget (se diagram 10).
Figur 4: drag 54-100.

Figur 5: drag 101-200.
Svart 129 på 117. Svart 181 på 139.

 Svart 121 är ett viktigt drag som tar poäng och ger 
svart en levande form. 

Svart 169 är dubbel sente och är värt 2 poäng för 
endera spelaren. 

Efter 195 är partiet vunnet för svart. De avslutande 
dragen (201-227) blev inte antecknade.
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Par-VM i Japan
Carl Johan Ragnarsson

I höstas deltog jag och Kerstin Bergström i VM i par-go i Tokyo. 
Tävlingen ägde rum på Hotel Edmont, ganska centralt i Tokyo. Där 
bodde och åt vi även. Först några ord om tävlingsarenan. Hotellet 
hade 4 restauranger, och två våningar avsedd för konferenser, där vi 
nu spelade go. Här fanns även ett rum dit man under dagarna utanför 
tävlingen kunde gå och spela go med de andra deltagarna i tävlingen, 
och med några besökare.

Då vi ankom på morgonen ägnades den första dagen nästan 
helt åt att vila ut efter resan. Vi åt lunch på hotellet och gick 
till go-rummet, där vi träffade några andra deltagare som 
redan ankommit. Jag tog chansen att spela mot Tjeckiens 
manlige deltagare, Jan Hora, 5d, och förlorade lite olyckligt 
efter ett bra parti. Men det lovade ändå ganska gott inför 
tävlingen.

Den 15:e började så tävlingen, och vi lottades att möta 
Tyskland i den första ronden. Alla deltagare fick dra lotter 
om vilka de skulle möta utanför spellokalen, och när vi hade 
hunnit in var våra flaggor redan uppställda vid rätt bord. 
Fantastisk effektivitet. Så följde en lagom kort välkomstcer-
emoni och partierna kunde börja. Vi fick svart, och kunde 
som planerat spela en låg kinesisk öppning. Ett ganska 
jämnt parti följde, men vi var under hela partiet lite före 
tyskarna. 1-0 och till Sverige och så långt var allt frid och 
fröjd.

På eftermiddagen spelade vi ett vänskapsparti där jag och 
en jag tillsammans med en japanska, 6d, ställdes mot en ja-
pansk 6d i par med den italienska damen, en 10k. Det sades 
att min medspelare var bland de starkaste damerna i Japan 
bland amatörerna, och vi fick anstränga oss för att inte 
vinna med för mycket. Kerstin spelade i par med en Shozo 
Yoshimatsu, japansk 6d. Michael Redmond och Hane 
Naoki och något nytt yngre proffs deltog även i partierna, 
till förtjusning för de som fick spela med dem, och nästan 
lika stor förtjusning för deras utvalda motspelare. Senare 

under resan var min motspelare från detta parti, Hirofumi 
från Tokyo Universitet, med och guidade oss i Kamakura, 
och på några go-klubbar, så vänskapspartiet fick önskad 
effekt. På kvällen åt vi en europeisk buffé på hotellets bästa 
restaurang, som vi åt våra flesta måltider på.

Den andra dagen skulle så de 4 andra partierna i tävlingen 
spelas, och den började lika bra som den första hade börjat, 
med en lätt vinst mot Armenien. Resten av tävlingen var 
tyvärr idel förluster, först mot 2 mycket starka japanska 
par, och i sista ronden efter en jämn kamp mot Argentina. 
På kvällen var det fest, men de flesta var efter 4 partier 
för trötta för att vara på festhumör. Vi bestämde i alla fall 
tillsammans med det japanska paret från Tokyo universitet, 
och amerikanerna, att åka till Shibuya eftermiddagen efter 
tävlingen för att få se lite av Tokyo.

Innan tävlingen slutar i min berättelse ska jag flika in ett 
tack till de som gjorde det möjligt för oss att delta: Svenska 
goförbundet, och det Japanska par-go-förbundet som spon-
srade vår resa och vistelse i Japan. Vi hoppas vi får chansen 
igen en annan gång.

Måndagen den 17:e ägnades så åt en presentation av igs, 
och en rundabordsdiskussion där varje land fick berätta lite 
om go i sitt land. Tyvärr fick denna efter några timmar kän-
slan av “Jag är ingen bra talare, men jag känner ändå att jag 

Fr.v. Mozheng (USA), Tomoko (Japan), 
Kerstin, Gina (USA) och Carl Johan
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måste prata i 5 minuter eftersom föregående talare 
gjorde det...”. Att allt måste översättas till japanska 
trots att nästan alla deltagare vid bordet enbart för-
stod engelska gjorde det knappast bättre, men var 
förståeligt. På kvällen såg vi Shibuya tillsammans 
med Tomoko, Hirofumi och Kazunari, och det 
amerikanska paret. Kerstin gladdes särskilt åt den 
karaoke-bar vi besökte mot slutet av kvällen, medan 
det amerikanska paret nog hellre hade sovit då. 

Under natten satt jag sen och diskuterade intryck 
med lite andra deltagare, och träffade då också 
Valentin, en tidigare insei från Rumänien som nu 
studerar i Japan. Senare under resan bodde jag 
också några dagar hos honom i Sendai.

Tisdagen blev en lugnare dag då vi tvingades flytta över 
från det fina hotellet till vandrarhem, och Kerstin för andra 
gången slarvade bort sin käpp, men denna gång bara för 
en kort stund (den första gången var på flygplatsen, men 
den kom välbehållen till hotellet någon dag senare). Vi såg 
också under några timmar teknikstaden Akehabara, som 
inte tilltalade mig särskilt, då jag allmänt var lite trött på 
neonskyltar.

På onsdagen besökte vi så äntligen Nihon-kiin, men föru-
tom nöjet av att ha varit där, var besöket ändå en besvikelse. 
Efter vinster mot 5,6 och 7 dan och att Kerstin hade krossat 
en 1 dan, insåg man att Nihon-kiin mest var ett centrum 
för rankinginflation. Spelmässigt den sämsta av de cirka 15 
gokaishos jag besökte under min vidare resa.

Onsdagen avslutades med ett lustigt sammanträffande, då 
jag träffade en av de japaner jag hade träffat på Internatio-
nella Matematikolympiaden 3 år tidigare i Korea. Han fick 
en jättebra placering vid denna tävling, och sopade banan 
med mig i go också, som de flesta starka japanska 6d skulle 
göra. Vi träffades på go-klubben i Shinokitazawa, där jag 

Första partiet mot Tyskland, i mittspelet. 
Bilden tagen av Michael Redmond, 9p, som efter 
partiet gav oss några korta kommentarer.

också fick chansen att ta min första och enda skalp mot en 
insei. Jag behöver väl knappast nämna att han var 8 år gam-
mal. En mycket kvav men trevlig kväll avslutades med besök 
på sushirestaurang med två av de japanska vänner jag hade 
funnit denna kväll. Jag hoppas vi håller kontakten även 
sedan jag kommit tillbaka till Sverige.

På torsdagen följde jag med Ludvig till Waseda go club, och 
prövade ramen för första, men absolut inte för sista gången 
under resan. Det blev favoritföda när jag reste runt på tight 
budget senare.

Efter dessa äventyr stannade jag i Japan i drygt 2 veckor till, 
och hann med karaoke i Tokyo, tempel i Kyoto och tep-
penyaki i Fukuoka. Dessutom besök på ett antal goklubbar, 
boende hemma hos en japansk familj någon natt, ryokan, 
stenhårda sängar vid det förtäckta namnet vandrarhem, och 
discgolf. Sammantaget en mycket lyckad resa.

Tenuki - Nordens största goklubb, på kgs
Tenuki är en goklubb som har möte varje tisdag klockan 19 
på kgs*. Då brukar det vara parti- och problemgenomgån-
gar. Ibland förekommer även undervisningspartier och 
simultanspel. Sedan starten har 160 spelare skrivit upp sig 
som medlemmar på hemsidan, och det gör Tenuki till nor-
dens största goklubb. Medlemslistan utgör också den bäst 
uppdaterade listan över svenska gospelare, även om inte alla 
spelare i Sverige är med där. På hemsidan finns även gamla 
genomgångar från Tenuki samlade.

Hemsida: http://tenuki.gongames.com
Kontaktperson: Carl Johan Ragnarsson / 
tenuki@gongames.com
Antal medlemmar: 160

*http://kgs.kiseido.com - kgs är den största go-servern för 
Europeiska spelare. Som mest har där varit närmre 900 
spelare. På kgs finns även ett svenskt rum och ett finskt rum 
(Sauna), samt mindre rum för norska och danska spelare. 
Övriga nordiska spelare är förstås även välkomna i det sven-
ska rummet. 
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Go-resa till Kina under sommaren 
av Carl Johan Ragnarsson

Michael Yao och jag kommer att under sommaren arrangera en go-resa/läger till 
Beijing i Kina. Resan förväntas vara från mitten av Juni till mitten av Augusti 
och det ska finnas möjlighet att vara med under 1 till 3 månader eller mer. Vi 
räknar med att de flesta deltagarna kommer att vilja stanna 1 till 2 månader.

Resan
Deltagarna ommer först att samlas under någon vecka 
för att lära känna varandra (antingen i Stockholm eller 
Peking, beroende på fördelningen av deltagare). Mi-
chael Yao lär också ut go-termer och enkla vardagsfraser 
på kinesiska under intensivkursen. Under vistelsen i 
Kina kommer vi att bo tillsammans i en lägenhet, och 
spela go på en närliggande go-skola. Möjlighet kommer 
också att finnas till att besöka proffsevenemang, det ki-
nesiska go-förbundet och sightseeing i Peking-området.
Lärarna på go-skolorna är proffs och starka amatörer, 
på minst samma nivå som de bästa europeiska spelarna. 
Vi kommer att försöka ordna någon engelskspråkig 
lärare, men i första hand kan ni räkna med att lärarna 
enbart kan kinesiska. Vi räknar inte med att detta 
ska bli något problem, ens för er som inte kan någon 
kinesiska alls vid början av resan. Däremot rekommen-
deras ni delta i kinesiska-kursen om ni inte kan någon 
kinesiska.
Det som gör resan så speciell är atmosfären, med andra 
som spelar go på heltid runt omkring en, som också 
har ett brinnande intresse. Detta är någon man inte 
kan få på något ställe i Europa. Därför kommer ni 
garanterat lära er mycket under resan, både om go och 
genom att uppleva en annan kultur.

Kostnader
Totalpriset kommer att bli ca. 12000 kr för en månads 
vistelse och ca. 3200 för varje månad utöver det. 
Detta inkluderar alla omkostnader utom mat(flygresa, 
visum, bostad, transport, go-undervisning m.m. och 
en anmälningsavgift som betalar vissa omkostnader för 
organisatörerna). Huvuddelen av kostnaden betalas till 
arrangörerna någon månad innan avresan, som i sin tur 
hjälper er med alla praktiska arrangemang.

Helst ser vi att de intresserade anmäler sig och betalar 
en anmälningsavgift på 2000 kr innan den 15:e mars. 
Detta kommer att garantera er plats på resan. Absolut 
senaste datum för att göra detta kommer att vara den 
30:e april, men då tillkommer en förseningsavgift, 
och vi kan inte längre garantera er plats. Vid anmälan 
kan ni ange några villkor ni har för deltagande. I den 
mån det är möjligt kommer vi att vara flexibla, särskilt 
för er som anmäler sig tidigt. Avresedatum måste vara 
gemensamt så att vi har möjlighet att hyra lägenheter 
för deltagarna.

Mer detaljer om resan kan ni få genom att kontakta 
mig på china@gongames.com, så sätter jag upp er på 
mailinglistan. Dit kan ni också vända er om ni har 
frågor om arrangemang kring resan.

Kanikutonen 2004
Mats (mohsart) Hjalmarsson 

Jag blev lite turneringssugen efter Jusandan så jag passade 
på att besöka Kanikutonen eller Rabbity six som vi säger i 
Sverige. Varför ska vi alltid använda engelska ord?

Jag anlände per Vikingbåt till Åbo/Turku på fredagskvällen 
och efter lite strul med jakt på telefonkort blev jag upplock-
ad och körd till Tammerfors/Tampere.

Min vana trogen förlorade jag de första ronderna. Det 
kändes som att jag borde ha vunnit dem efter fusekin, men 
finländarna har en annan stil än vad jag är van vid. Jag mis-
stänker att de läser mindre böcker och spelar mer blixt än 
vad svenskar gör generellt.

I samband med lördagens blixtturnering var det bastu och 
öl. Jag vann bara ett parti trots att jag avstod från ölen, men 
det var trevligt. Efteråt var det en som berättade att han 

velat gå ut ur bastun, men vägrade att göra
det innan mig. Tur att jag inte visste det för då hade jag 
stannat kvar ett bra tag till, kunde ha blivit ... svettigt.

Det var ganska lång dödtid mellan ronderna och eftersom 
alla pratade finska så stod jag mest och gjorde ingenting. 
Annars har jag bara positiva erfarenheter; välorganiserat och 
trevliga människor och så.

Jag kan varmt rekommendera andra svenskar att spela i Fin-
land. Att spela mot nya motståndare livar upp. Och Finland 
är nära! Den extrakostnad som båtresan innebär tjänar man 
in på taxfree:n. Slipper man att vara ensam svensk ser jag 
inga argument emot.

Takapotku (Snapback, suck) nästa!
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Løsning problem 1.
1 er nøkkelpunktet. Hvis hvit får spille 
her, er sort død.

Løsning problem 2.
Det gjelder å sørge for at både 3 og 5 blir sente, noe sort 
oppnår ved å ofre en sten til med 1.

Løsning problem 3.
Sort 1 er kanskje ikke det første punktet som faller de 
fleste inn, men et hvitt trekk her truer med enten å lage en 
nakade eller å forbinde med stenene utenfor, så dette er helt 
klart nøkkelpunktet i denne formasjonen.

Løsning problem 4.
Det ser ut som om den merkede hvite steinen har okkupert 
det vitale punktet for sorts øyeform. 

Løsning problem 5. 
Det virker i utgangspunktet helt umulig å lage to øyne her, 
men det lar seg likevel gjøre ved litt under-the-stones-triksing.

Løsning problem 1 - 5

Og sant nok, sort kan ikke lage et øye til venstre for dette, 
men har likevel plass nok til å leve i seki. Sort 1 i diagram 
4B mislykkes pga sorts mangel på friheter.

4A

4B
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Løsning problem 6.

Diagram 6A:
Sort må holde tilbake med 1 her. Hvis 
hvit 2, er sort 3 oppfølger
tesujien.

Diagram 6B
Sort 3 her ender i ko.

Diagram 6C
Hvis hvit spiller 4 her i håp om 
ko som i diagram 6B, lever sort 
ubetinget.

Diagram 6D, 6E og 6F viser andre alternativer for sort 1. 
Diagram 6D og 6E ender i ko, mens sort dør ubetinget i diagram 6F. 

http://www.almostsente.art.pl/
 K.Budzinski
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Goklubbar i Norden
Danske goklubber

Edo Go Club
Kontakt: Lene Jacobsen, lene@jakobsen.dyndns.dk , 
+4545814895
Antal medlemmer: Juniorer 11, Voksne 11 
Antal medlemmer på EGF rankingliste: 7. 
Hemsida: http://www.danskgoforbund.dk/edo
Spiller hver onsdag på Henrik Thomsens Vej 12, 3460 Birkerød
Juniorer 16-18.00, Voksne 19:30-23:00

Københavns Go Klub
Kontaktpersoner: Brian Poulsen, brian@kgok.dk 
  Torben Pedersen, torben@kgok.dk 
Antal medlemmer: 20 Antal køpenhavnere på EGF:s 
rankinglista: 22.
Hemsida: http://www.kgok.dk 
Spiller hver mandag aften på Mellemtoftevej 11 i Valby.
Af kommende aktiviteter kan nævnes en 1-dags handicap 
turnering 16. juni og
Copenhagen Open, Toyota Tour 12.-13. oktober.

Odense Goklub
Kontaktperson: John Nielsen, 6618 2911, 
 johnerling@mail.tele.dk  
Antal medlemmer på EGF:s rankingliste: 2
Hemsida: http://www.netby.dk/Nord/Valmuevej/OdenseGoKlub/

Ringsted Goklub
Kontaktperson: Peter Andersen, 5752 7292

Sønderborg Go Klub
Kontaktperson: Kjeld Petersen, 7442 4138, 
  ulla_kjeld@mail1.stofanet.dk  
Antal medlemmer på EGF:s rankingliste: 2

Studentergaarden Go-klub
Kontaktperson: Theodor Harbsmeier, Kasper Moth
 (tourist@studentergaarden.dk ),
Andreas S Habsmeier (harbsmeier@studentergaarden.dk  ).

Århus Go Klub
Kontaktperson: Peter Brouwer, 82505793,
  brouwer@worldonline.dk   
Antal medlemmer på EGF:s rankingliste: 1
Hemsida: http://home.worldonline.dk/brouwer/go/

Finska goklubbar

Helsingin Go-kerho ry  (HGK)
Kontaktperson: Vesa Laatikainen, +358-9-5482852, 
vesa.laatikainen@teamware.com
Antal från Helsinki på EGF:s rankinglista: 20
Hemsida: http://finland.european-go.org/helsinki 

Helsingin yliopistollinen go-seura  (YliGo)
Kontaktperson: Eero Hippeläinen +358-44-516 7037, 
 jrj_ylig@helsinki.fi 
Antal medlemmar: 17, På EGF:s rankinglista: 13
Hemsida: http://www.helsinki.fi/jarj/yligo/

Jyväskylän Go 
Kontaktpersoner: Einari Niskanen, Jukka Tamminen, Pasi 
Pirhonen,  ptpi@jyu.fi 
Antal spelare från Jyväskylä på EGF:s rankinglista: 6
Hemsida: http://www.cc.jyu.fi/yhd/tengen

Kuopio Go Ballei
Antal medlemmar: 10
Hemsida: http://www.cs.uku.fi/~vaisala/KGB.htm
Antal spelare på EGF:s rankinglista: 2.

Oulun Goonpellaajat (Uleåborg)
Kontaktperson: Paavo puh +358-40-5817608, 
Paavo.Pietarila@vtt.fi
På EGF:s rankinglista: 30. 
Club champion: Antti Törmänen.
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: Esa Seuranen, pogo@tky.hut.fi 
På EGF:s rankinglista: 13
Hemsida: http://www.tky.hut.fi/~pogo/english/index.html

Tampeeren Teekkarien Go Kerho (Tammerfors)
Kontaktperson: Markku puh +358-44-5214206,
  markku_jantunen@yahoo.com 
På EGF:s rankinglista: 17.
Hemsida:  http://www.students.tut.fi/~ttgok/ 

Turku Hayashi (Åbo)
Kontaktperson: Jaakko Virtanen, 050-360 36 49, 
 jaolvi@utu.fi 
På EGF:s rankinglista: 17.
Hemsida: http://vco.ett.utu.fi/hayashi/
Club Champion: Jan-Krister Helenius

Norske go-klubber

Bergen Goklubb
Kontaktperson: Gisle Johannesen, gislefar@online.no 
Antall medlemmer: 10,  På EGF:s rankingliste: 1

Oslo Goklubb
Kontaktperson: Pål Sannes,  pal.sannes@met.no 
Antall medlemmer: 20,  På EGF:s rankingliste: 28
Hjemmeside: http://foreninger.uio.no/go/

Trondheims Goklubb
Kontaktperson: Vidar Larsen, vlarsen+trhm-go@pvv.org
Antall medlemmer: 8,  På EGF:s rankingliste: 2
Hjemmeside: http://www.pvv.org/~vlarsen/trhm-go/
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Svenska goklubbar

Borlänge goklubb
Kontakt: Marko Vainiokangas, Allfarvägen 75C 3tr, 
784 42 Borlänge. 0243-253678 / 073-6169961, 
misterb@mbox.bitnet.net ,
Martin Li, , Martin.x.li@telia.com , 0243-445637(arb)  
0243-82146(hem).
Antal medlemmar: 13. Antal på EGF:s rankinglista: 4

Göteborgs goklubb
Kontaktperson: Marcus Gustavsson, mof@cd.chalmers.se 
Hemsida : http://www.gbgo.nu/index.html
Antal medlemmar: 17. På EGF:s rankinglista: 23.
Klubbmästare: Ulf Olsson 4d.

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: 34 På EGF:s rankinglista: 19.
Spel: Torsd. 18.00, Sönd. 14.00, Zenithuset (alt. Café Java, 
ingång B.27), båda på universitetsområdet.
Klubbmästare: Lars Willför 3d

Malmö / Lund goklubb
Kontaktperson: Jörgen Abrahamsson,  040-124380, 
S:a Skolg. 33, 214 22 Malmö, miltondad@hotmail.com , 
Hemsida: http://www.ekstrand.org/MalmoeGo/
Mailinglistan malmoego@ekstrand.org har 50 namn.
På EGF:s rankinglista: 6
Spel: Torsd. 18.30 och Sönd. 12-16 i Hallands Nations 
gillestuga. Thomanders väg 3, Lund.

Stockholms goklubb
Kontaktperson: Niklas Norrthon,
  nnorrthon@mail.ip-only.net , 08-7586066 
Hemsida: http://hem.passagen.se/gusfah/sthgo.html
Antal medlemmar: 39. Antal på EGF:s rankinglista:  41.
Spel: Onsd. 18-23, Ringvägen 9, T-bana Zinkensdam.
Söndag e.m. restaurang Ajanta, Ringvägen 105, T-Bana Skanstull.
Klubbmästare:  Michael Yao 4d

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: 22. På EGF:s rankinglista: 7

Västerås goklubb
Kontaktperson: Leif Pettersson, hemborg@telia.com 
Hemsida: http://hem.passagen.se/krst/Vasteras-s.html
Antal medlemmar: 13. På EGF:s rankinglista:  5.
Speldagar: tis. 18.00 och lörd. 14.00
Klubbmästare: Krister Strand 1k.

Växjö goklubb
Kontaktperson: Lars-Göran Carlsson, lgca@mail.bip.net ,  
0470-728007, 070-5112523
Max Hansson: maxhansson@swirvemail.com 
Antal medlemmar: 4. På EGF:s rankinglista: 0.

Nordiska goförbund
Nordisk Mästare: Matti Siivola 5d.
Nordiska mästare i pargo:  Weiguo Sun 3d och Pål Sannes 4d.

Dansk Goforbund
Styrelse: Formand: Frank Hansen frank.hansen@econ.ku.dkse
kretær: Lene Jakobsen, kasserer Per Marquadsen, 
bestyrelsesmedlem Kjeld Pedersen.
Dansk Mester: (2003): Peter Brouwer 3d 

Go i Norge
http://norway.european-go.org/
President:  Terje Christoffersen, 
kasserer: Andreas Aardal Hanssen
Norsk Mester (2003): Xia JieLin 5d

Suomen go-liitto ry. (Finska Goförbundet)
http://finland.european-go.org/
Styrelse: Ordförande: Matti Siivola matti.siivola@helsinki.fi 
Suomen Mestari (2003): Vesa Laatikainen 5 dan

Svenska Goförbundet
http://go.polopoly.com/
Styrelse:  Ordförande: Niklas Norrthon 
(nnorrthon@mail.ip-only.net), 
sekreterare Henric Bergsåker, 
kassör Erik Ekholm, 
dessutom i styrelsen Jörgen Abrahamsson, Tomas Boman, 
Krister Strand.
Svensk Mästare: Ulf Olsson 4d


