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At the European Youth Goe Championship
Antti Törmänen
I was quite amazed of the amount of young go players in the tournament (as it was my ﬁrst time
in a tournament this big), which made me rather nervous, as I could later on notice from my ﬁrst
game against Martin Jurek, a Czech 3-dan, on the ﬁrst round of the tournament on Friday.
Luckily for me, Martin didn’t seem to have seen the joseki we played in the lower right corner
before (see the kifu), and I got a winning position which couldn’t be changed. I managed to win
the ﬁrst game by one point, which gave me quite a bit of conﬁdence towards the next games.

Antti (right) vs Ilia
on the ﬁrst board

The second game of the ﬁrst day was against Ilia Chikchine, a Russian 5-dan. I didn’t have any conﬁdence
about winning at all (I had seen his games in the internet
before), but I still tried to try my best. Still, he just kept
and kept getting ahead, and I had to eventually resign
in the middle game. But still, I could be quite happy to
have played on the ﬁrst board of the tournament.
The ﬁrst round of the second day (3rd game of the
tournament) was against a Danish 2-dan, Tobias Christiani, who had been in the World Youth Go Championship one year ago. The opening went quite evenly,
though I made a few stupid mistakes here and there.
When the middle game begun, he had got a winning
position, so I had to start playing more agressively.
Regardless, I still couldn’t turn the game around, and
eventually lost.
Having only one win and two losses gave me an
awkward feeling, as I had beforehand thought that
I would thrive better in the tournament. The fourth
game for me in the tournament was against Konstantin
Simkin, a German 2-dan. This game was most likely
the best game I played in the tournament, and I won
the game by resignation.
The fourth game had given me a feeling like: “I’m going
to win the rest games, too!”, but unfortunately that did
not happen. It was the last day of the tournament, and on
the last day’s ﬁrst game my opponent was Pawel Celejewski, a Polish 2-dan. I did have the winning position up to
the middle game, but I heedlessly made a stupid mistake,
which let Pawel save a group of his, at the same time killing

a group of mine, and I eventually lost.
The last opponent of the tournament for me was Jerôme
Salignon, a French 1-kyu. I underestimated the opponent
a bit for his ranking, which was obviously bad for me. The
opponent was underranked, too, his strenght was that of a
1- or 2-dan. Nevertheless, I kept my winning position from
the beginning, and won the game by over 10 points. I still
was quite proud of the game I played.
So, my record of the tournament was three losses and three
wins. I was not quite pleased to the result, as I lost two
games because of stupid mistakes. But still, being able to
play in a tournament this big was a very nice experience.

Antti Törmänen 2D (black) vs. Martin Jurek 3D, moves 1 to 104
Black has a nice position uo to 45.
Black 47 is a bit early. A stone at the left sie would be better.
White 62 should be at 63. after killing the corner black is leading.
Black 77 at 98 would make the game easy as black has 70
points of territuory. Up to 104 black is is leading about 15.
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Stockholm Open 2004
Tuomas Ojamies ojamies@cs.helsinki.ﬁ
I was tired after long and straining spring, waiting for the summer holidays.
But sometimes it is not easy to start relax and extreme actions are needed for
breaking the work mode. This time I got unusually weird idea. I would join
some of my friend and travel to Sweden and participate in a go tournament.

Gathering our group of four players was easy, even though
some thought that it would cost too much. Our group was
formed by three computer science students and one science student from the University of Helsinki. Our leader
was Eero, 8 kyu with reckless playing style. Eero has a nasty
habit of losing all of his tournament games and his attitude
on this trip was to continue on this line. Backbone of our
team consisted from the science student Juha 9 kyu and
Tuomas 10 kyu. I thought that both of them would be
strong in this tournament, Tuomas at least should win most
of his games. And then there was me, another Tuomas, I
had not played practically at all for a year before I started
to practice for this tournament. But now I was feeling quite
strong and hopeful. Another group of two players, Kari and
Simo, came ﬂying from Tampere.

we continued playing on my folding board. This time our
game gathered quite a crowd. Small children were eager
to see how big boys played. And there was one mysterious
and silent Asian man who smiled while watching our game.
Unfortunately he disappeared in the crowd before we had
a chance to get last minute tutoring. During our overnight
voyage to Stockholm we decided to sacriﬁce a good deal of
our sleeping time for practicing. This was not perhaps the
best idea.

In Stockholm we took underground to T-Centralet where
we had some breakfast and then continued to the tournament scene. After some additional diﬃculties we found
ourselves at a small apartment, which had plenty of ﬂoor
space and would be perfect for tournaments like this. We
were fascinated by the way the Swedes were moving tables
back and forth, rotating them occasionally in the air but ﬁnally everything was set
and the tournament could begin. I took
my seat and faced my ﬁrst opponent who
was notable looking 6 kyu. I felt no fear for
defeat or had no thirst for victory, I felt only
joy of playing and using my skills to the
limit. Still my hand was shaking as I placed
my ﬁrst stone. Results from the ﬁrst round
were surprising. Juha had won his game,
as expected, but Tuomas had lost! He told
me later that he had clear lead before he
made some stupid mistakes in the end and
lost because of that. Eero lost and started to
talk about losing all of his games. My game
became rather diﬃcult. My opponent ignored several of my half-forcing moves and
created a huge corner. I was behind and my
only hope was to go for a big capture at the
center. I managed to pull it oﬀ and after I
Foto Lars-Åke Aspelin
made some extra central territory I won this
Our route to Stockholm took us ﬁrst to Turku
ﬁrst game by 36.5 points. After this game I felt that I could
where we took a ferry to Sweden. We decided to take this
stand up for my self in local ﬁghts but the territorial game
route as it would leave us more time in Stockholm. As we
of the Swedes felt very strong.
gathered at the central railway station in Helsinki and took
our train to Turku our spirit was peaceful. Eero and Tuomas
slept most of the time and Juha and I played a game on
magnetic board. That game was peaceful and solid. Train
took three hours to arrive at Turku and we had to quit
that game. I was winning of course. At harbor of Turku
-3-
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On the third round Eero and Juha played, as a sign of what
would lie ahead. There were 8 players with 6 kyu to 10 kyu
rankings, only four of them were Swedes. Eero lost. Tuomas played third similar game, this time he used throw-in
to force his opponent to make two eyes. My opponent was
terrifying 5 kyu, I have never met another as mean looking
go player in my life. After the game he looked okay though.
Perhaps I was already tired, anyway I don’t know what I was
thinking in the opening. After 50 stones I noticed that he
had all the corners and one side, I had nothing. I did what
any decent go player would do in this situation. Attack.

23
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3

First round, I play white and ﬁnd out
that black has built a huge corner. Moves 1 - 62.
51
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Third round, I play with white and look how black takes all
four corners leaving white empty handed. Moves 1 - 51.

First round, after some trouble making things
are looking better. Moves 63 - 124.

62

Learning my lesson I stepped up to face my second opponent, 5 kyu who was organizing this tournament. I played
on black and decided to play a territorial game, this time I
would not be forced to go after big captures. Unfortunately
my opponent was not weak and he could counter every
plot I made. Still the game was quite even until something
happened. From nowhere a cut appeared that would allow
me to snap oﬀ a short tail and seize the victory from this
game. This 5 kyu did not play that way of course. He decided to risk everything to rescue the tail. I could then play
another and a lot bigger cut and after that the game would
be decided if I could capture the big tail. I managed to out
read him and placed a stone inside a shape that would later
become a bulky ﬁve. The game was decided and I took my
second victory. The other Tuomas repeated his ﬁrst game.
This time I had time to watch it and it was clear victory for
him. He would play two easy stones to rescue one of his
groups in seki and after that he would have at least 40 point
lead. He played those two stones in wrong order and lost
that group. Later he told that he heard a sigh behind him
when he played the wrong stone, I guess that was me. Juha
lost his game after he had forced his opponent to capture
with a snapback. Eero surprised himself by winning.

61

70
71 67 68 72
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81 82
55 63 64 69
53
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85 28
80
26 27
13 77 12 84 92 93
89 88 86 11 91 90 2 22
25
96 95 40
1 3 4 38 34
94 87 41 42
21
23 36
97 98 39 16 14
15 17 19
8
18 20
99
100 7 9
10 6 5

37

29 30
35 31 32
33
24

Third round, if black has four corners
he should resign. Moves 52 - 142.
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Proverbs did not fail me and I after some
pretty aggressive tactics I managed to force
my opponent to resign. This game concluded
my ﬁrst day with third victory. After the
game we were both wondering what had
happened.
After the games our team gathered before we
would split for the night. Our spirit unreal.
We were all tired and hungry, Juha and Eero
had played, one Tuomas had lost all of his
games and was now looking like a zombie
(or Neuman from an ancient Finnish rock
band Dingo) and the other one was grinning
widely. Theme of the ﬁrst day was ‘’how to
win a lost and lose a won game’’. Boys from
Tampere were beating the Swedes badly with
ﬁve victories from six games. We left the
tournament location with our hosts to our
lodgings.
And here starts the phase that made the diﬀerence from
tournaments in Finland. Eero and I took underground
to Slussen where we were accommodated by local 1 dan.
Stockholm was so beautiful. We discussed our games from
the ﬁrst round, played some and discussed some more. Our
host set up a delicious pasta-dinner and we sat up drinking
tea as long as we could. We even had time to sleep enough.
On the next morning we traveled back to the tournament
location. For a minute I had thought that I could understand the public transportation system in Stockholm but
after this trip I gave up from that hope. At the tournament
scene I found out that my attitude was now much softer
than day before. No more shaking hands. Instead I decided
to concentrate on learning and having fun. For the other
Tuomas I suggested that today he would win all his games
and I would lose all mine.
On the fourth round I faced a 4 kyu who had played a
strong tournament this far. I played on black and our
game was peaceful and territory oriented. I was behind few
points before the end game and after my normal end game
performance I lost by 16.5 points. The other Tuomas faced
Juha in second Finnish opponent when he crushed Juha
using some tricks and a ladder. Eero won his game. Team
Tampere had to play themselves for this round.
On the last round Tuomas crushed Eero in the fourth game
between Finns. Juha won his opponent and thus my secret
goal was achieved, we had won as many games as we had
lost. Tampere had won their games and Kari took the third
place of the tournament after losing in the SOS-lottery
And how about me? At some point of the ﬁrst day I had
promised that I would play mirror go on the last round.
Mirror go on white is not perhaps the most strongest
strategy but a promise is a promise. My opponent was 6
kyu who had played very good tournament. He chose a
territory oriented approach that would have ended the game

I förgrunden segraren Staﬀan Bäcklund mot Marcus Weiland,
bakom dem Kari Visala mot Magnus Pettersson
Foto Lars-Åke Aspelin

after black breaks the mirror with stone at the center. So
white has to break the mirror himself and take the center
instead, which leaves some openings for black. In the end
game ended in my 4.5 point defeat. I think I should start
to study the end game after all. Mirror go was a great experiment, it was fun and exciting game.
After the last round and price ceremony we said thank you
for our hosts and escaped from the scene. We took underground to the Gamla Stad (this time we didn’t even need to
pay for the trip), ate some pizzas and had a beer in Eero’s regular restaurant. Then we started our journey back to Finland
and Helsinki. We had time to play a handicap tournament
which I won with straight three victories, Tuomas lost only to
me and Eero lost all of his games. And we all were happy. We
also had a long discussion about go and this tournament and
our conclusion was clear: next year we will be back.
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1 - 26

Last round and time for mirror go. I try ﬁrst to pretend that I
was thinking to distract my opponent as long as possible. Still
the fuseki is diﬃcult and black 15 at tengen would decide the
game. So only one choice left.
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92 - 104

Expected counter mirroring on some local positions. But white
manages to use and build asymmetry for his advantage. after
white 50 black has lost his potential at the lower right but
white at upper left still has hope.
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I still decide to try out my luck to get through some of the cutting points. Then I try my plot to rescue the mirrored stone and
get quite close. My game record has to have a mistake here, it
has to have a mistake. I wont consider any other option.

88
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89 90

84

66 - 91

Things are still looking bad and I play a probe with white 70. I
plan on going after the weak stones at lower side. Black leaves
some space for me and I make a living group. Perhaps too living. Black pushes through the white wall as a revenge.

forts. från sidan 32
Sayonara-partyt på kvällen gav mej möjlighet att få en bok
av Nakayama signerad samt ävenledes boken om Shusaku
av Powers. Van Zeist ﬁck erbjudande att köpa Nakayamas
bok, varvid Van Zeist avböjde pga åsikten att boken var
ointressant. När dock Nakayama ovetande gav Rob boken
togs den emot. Utan protester.
Här tänkte jag sluta beskriva min resa, då huvudsyftet var
avklarat. Jag fortsatte att spela go och resa omkring i Asien
i 4 veckor till. Osaka, Seul, Osaka, Tokyo, Nagoya, Kyoto,

Bangkok och tre dar i London innan jag stod på svensk
ﬂygplatsmark igen. Ett äventyr var slut. Vardagen återvände,
mer grå än nånsin. Men det är en annan historia.
Från botten av hjärtat: Ett tack för denna otroliga möjlighet
till alla inblandade, inhemska som uthemska!
(Denna artikel är först publicerad i Go-Biten nr 2, 1984,
Informationsblad för Stockholms Goklubb.)
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Resultat, Stockholm Open 2004
Pl.
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Name
Str
Bäcklund, Staﬀan
2d
Beyer, Fabian
1d
Visala, Kari
2d
Weiland, Marcus
1k
Petterssson, Magnus
2k
Sandström, Martin
2k
Sigvald, Joakim
2k
Lindström, Sören
1k
Åkerblom, Charlie
2k
Zhang, Yatao
1d
Eerola, Simo
3k
Merikaarnio, Magnus 4k
Bergsåker, Henric
1d
Nordenstam, Jan-Olov 2k
Jendle, Henrik
2k
Svanström, Mattias
3k
Larsson, Tomas
4k
Haecker, Achim
4k
Solberg, Robin
3k
Jonasson, Arndt
3k
Grimfors, Marcus
6k
Zygmundt, Peter
5k
Ojamies, Tuomas
6k
Hjalmarsson, Mats
5k
Aspelin, Lars-Åke
6k
Rosengren, Stefan
5k
Eriksson, Mikael
6k
Kummu, Juha
9k
Kaipianinen, Eero
8k
Yllman, Jens
9k
Hillukkala, Tuomas 10k
Waara, Håkan
11k
Sörlin, Mattias
12k
Beckman, Carl-Johan 13k
Vainiokangas, Marko 14k
Elgebrandt, Danjell 14k
Barrud, Fredrik
13k
Jonsson, Kåre
15k
Monvall, Alexandra 15k
Hjertstedt, Jesper
14k
Hjertstedt, Kalle
16k
Engborg, Bo
20k
Küla, Raul
25k

Cl.MMS
Sto 33
Fre 32
Tam 32
Sto 31
Sto 31
Ten 31
Lin 31
Sto 30
Nor 30
Sto 30
Tam 30
Sto 30
Sto 29,5
Sto 29
Sto 29
Lin 29
Sto 29
Sto 29
Sto 28
Sto 28
Sto 28
Sto 27
Hel 27
Sto 27
Sto 27
Sto 26
Sto 26
Hel 24
Hel 24
Sto 22
Hel 22
Sto 22
Sto 22
Sto 20
Bor 20
Sto 19
Sto 18,5
Sto 18
Sto 18
Sto 17
Sto 16
Sto 14
Sto
6

1
14+
6+
10+
15+
19+
287+
13+
320+
17+
91418+
12165112426+
25+
21+
232229+
30+
27283231+
37+
36+
40+
343339+
38354241+
free
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2
8+
16+
9+
54+
7+
6131213+
10+
111514+
224+
22+
20+
1928+
1826+
1727+
23252130+
293334+
31+
3237+
393540+
36+
3843+
free
41-

3
5+
3+
211+
115+
16+
98+
19+
41412+
6718+
17102227+
20+
24+
232625+
2129+
2831+
303332+
35+
3441+
38+
3740+
393643+
42-

4
2+
111+
6+
9+
414+
17+
515+
323+
71019+
820+
161822+
21122524+
2726+
3133+
3228+
30+
2939+
42+
41+
3543+
383640-

5
4+
10+
5+
138+
9+
67216+
15+
18121119+
14+
1726+
23+
252127+
22+
202432+
313329+
2830+
38+
37+
363543+
42free
40+
39-

Pt SOS
5 153
4 155
4 153
3 154
3 154
3 153
3 149
2 154
2 153,5
2 151
3 149,5
4 144
0 144
1 152
1 151
2 150
3 144
3 142
1 147
1 140
4 131
2 138
3 138
2 137
3 133
1 135
2 132
3 118
2 116
1 114
2 114
3 110
4 108,5
2
95
4 91,5
3 86,5
1
96
3 89,5
3
80
1
76
2
72
4
75
1
66
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7 problemer: Capture races
Pål Sannes
Temaet denne gang er ‘capture races’. Er det noen som har et
godt norsk ord for dette? I alle problemene er det sort i trekket.

5

1

2

6

3
7

4
Løsning på sidan 36
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Stockholm Open 2004, runde 3
Sort: Mats Hjalmarsson, Stockholm 5 kyu
Hvit: Tuomas Ojamies, Helsinki 6 kyu
Hvit vinner ved resignasjon etter trekk 142.
Kommentarer: Pål Sannes
12: Føles litt restriktivt. Mer normalt ville være 22 eller 24.
16: Riktig strategi. Lokalt er 17 det vanlige svaret, men
det vil gjøre hvit overkonsentrert. Hvit 12 skulle da opplagt vært en videre ekstensjon, eller alternativt skulle 14
vært spilt på 4. raden (F4).
18: Utvilsomt et av de større punktene på brettet, men
dette trekket er ikke sente mot den sorte gruppen, og den
hvite gruppen her er allerede trygg. Så dette blir faktisk å
regne som et sluttspillspunkt!
Langt viktigere akkurat nå er hvem som får spilt først på
øverste del av brettet. For hvit står valget mellom å invadere på H17 eller å sikre hjørnet med D18.

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

19: Et merkelig trekk. Hvis 13 hadde vært en hvit sten,
ville dette utvilsomt vært et nøkkelpunkt for begge
parter. Med sort 13 på plass, er 19 fremdeles et attraktivt
punkt for hvit, ettersom det er med på å forhindre en
sort invasjon på C12. Men for sort er det svært unaturlig å
spille der, nettopp fordi sort dermed mister muligheten til å
invadere på C12, samtidig som det er vanskelig å se hvilken
nytte sort vil ha av stenen på 16. Det er ikke alltid at “your
enemy’s key point is your own key point”! Rent bortsett
fra at dette trekket kommer et lite stykke ned på listen over
hvits key points akkurat nå...

1 – 50

21: Et typisk reduksjonstrekk, men hva er det sort forsøker
å redusere? Hvit har ingen mulighet til å lage noen moyo
her. Å tillate hvit å krype med 22 etc gir bare bort poeng
uten at sort får mye i kompensasjon.

Dia 1

Lokalt skal sort tenke på å bygge opp sitt eget territorium
med 25 eller trolig best 27, som holder litt bedre avstand til
den sterke hvite gruppen. Men enda mer haster det med å
spille oppe til venstre på brettet!
24: M2 er riktig form her.

44: Hvits neste mulighet til å ta D18 eller H17. Dessuten
er 44 et altfor passivt trekk - dette har ingen som helst innvirkning på sort. Lokalt er Q6 eller Q7 bedre, men også
dette synes å være litt ‘out of focus’. En litt mer avansert
teknikk for å styrke forbindelsen mellom de hvite stenene
er vist i diagram 2. Etter dette bør hvit si seg fornøyd for
øyeblikket og skifte oppmerksomhet til øvre del av brettet.

26: Et litt vrient valg: kutte som i partiet, eller M2, eller 27?
Denne problemstillingen ville ikke ha oppstått hvis hvits
forrige trekk hadde vært på M2.
30: Inneﬀektiv form. Bedre å spille som i diagram 1.
33: Selvsagt er det verdt en del poeng å forhindre hvit å
spille på 35, men C17 er større.

Dia 2

36: Hvits første mulighet til å spille tenuki og komme først
til D18 eller H17.
-9-
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A

45: Endelig!

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

19
18
48: Det er alltid vanskelig i denne type stilling å velge
17
mellom dette trekket og C16.
16
15
52: Et overspill. Hvit må først ta hånd om den hvite
14
gruppen øverst til venstre, ved å følge diagram 3.
13
53: Her lar sort en stor sjanse gå fra seg. Sort bør følge
12
diagram 4. Etter dette er alt hva hvit hadde av potensielt 11
territorium i området forsvunnet, og hele den svære hvite 10
gruppen er under angrep.
9
8
55: Et godt alternativ til forrige diagram, men det var
7
unødvendig å framprovosere hvit 54 først.
6
5
56: Et godt svar.
4
3
58: Hvit skal for all del ikke presse sort til å spille på 59!
2
I stedet skal hvit utnytte sitt forrige gode trekk ved
1
å spille som i diagram 5. Ikke bare sikrer dette hvits
gruppe, men sort må også før eller senere spille enda et
trekk i hjørnet for å forhindre ko.

N

O

P

Q

R

S

51 - 100

63: Bedre å sikte mot å svelge opp begge de hvite stenene
med 79.
64: Gir sort nok en mulighet til å spille 79.
65: Som sort ikke tar. Det ser ut til at ingen av spillerne
innser hvor svak hvit egentlig er her.

Dia 3

77: Farlig. Sort må sikre forbindelsen med 79.
78: Hva skjer hvis hvit kutter på G14?
Diagram 6 viser den sannsynlige fortsettelsen.
Sorts G17-gruppe har etter dette kun 6 friheter.
Det synes opplagt at hvit vil vinne denne semeaien.

Dia 4

80: Hvorvidt dette trekket er nødvendig eller ikke for å sikre
liv for den hvite gruppen, er slettes ikke noe enkelt liv-ogdød problem. Men det er såpass ille å måtte ta gote, at jeg
ville brukt mye tid på å lese ut om ikke E11 er tilstrekkelig
for å leve (og det tror jeg det er), ettersom dette trekket også
yter hjelp til den hvite sentrumsgruppen.

Dia 5

85: Sort skal bare fortsette å pushe med 92, og det ville vært
atskillig vanskeligere for hvit å redde den hvite sentrumsgruppen.
97: Dette og det neste trekket svekker sorts J6-gruppe, og
burde derfor ikke vært spilt. Det er alltid vanskelig å omstille seg fra å være den som angriper til å oppdage at det i
stedet er en selv som er under angrep!

Dia 6
- 10 -
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101: Sort oppdager at han er i store problemer.
Det lar seg ikke gjøre å fange denne hvite steinen,
som vist i diagram 7.
111: Ser ut som et sentetrekk, men...
113: Sort må tilbake for å sikre forbindelsen for
denne gruppen. Sorts forrige trekk burde derfor
heller vært på K7, som gir ubetinget liv.
114: Risikabelt. En generell regel i problemer
som involverer liv og død er alltid først å undersøke trekk som reduserer øyeformen fra utsiden,
først og fremst fordi dette gjør minst skade hvis
man mislykkes. 115 ser imidlertid ut til å gjøre
jobben, se diagram 8.
116: Hvit har tydligvis bestemt seg for at denne
gruppen skal drepes, men hvit har for mange
svakheter til at dette kan lykkes. Hvit burde nøyd
seg med å svare på 117 og deretter heller gått løs
på K13-gruppen med for eksempel P13.

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
101 - 142

120: Q6 ville vært en bedre måte å forbinde på.
121: ‘Losing move’. Sort lever i sente hvis han
følger diagram 9. Det er mulig sort er for opptatt
av at han skal fange 114 og 116, eller at han
forventet hvit å svare med 139. Etter diagram 9
lever sort, og hvit har nå et kuttpunkt på Q7 å
bekymre seg over (sort kan ikke kutte umiddelbart, men har en rekke sentetrekk i området som
truer med å kutte).
133: En grov overseelse, kanskje på grunn av tidsnød?. 136 bør være nok til å sikre liv. Men sort
har mistet så mye i sentrum at partiet allikevel
synes å være tapt for sort.

Dia 7

Dia 8

142: Finito.

Dia 9

- 11 -

Nordisk GoBlad 3 / 2004

T

Några ord om Europeiska Goförbundets årsmöte 2004
Henric Bergsåker
För i år sjätte gången deltog jag i EGF:s årsmöte för det svenska förbundets räkning.
Martin Li och Mats Hjalmarsson från Sverige var också närvarande under åtminstone en del av mötet, Matti Siivola från Finland och Terje Christoﬀersen från
Norge, ingen dansk var med i år.
Årets möte ägde rum i stadshuset i Tuchola. Mötena brukar vara långa, cirka sex
timmar inklusive en kort paus, och på senare år har de ofta varit rätt stormiga tillställningar. I år gick det dock relativt lugnt till och Tony Atkins som ordförande
rivstartade mötet och lyckades komma i mål på rekordtid, strax under fem timmar.
Ett fullständigt diskussionsprotokoll kommer upp senare på EGF:s hemsida, tillsammans med protokoll från tidigare möten. Här följer bara några kommentarer
med tonvikt på det som var viktigt för Sverige och Norden.
Azerbadaijan, Bulgarien och Cypern hade ansökt om inträde i EGF. Styrelsens förslag var att genast ge dem observatörsstatus och att styrelsen skulle få mandat att bevilja
medlemskap senare under året, när det hunnit veriﬁeras
att de uppfyller kraven i stadgarna. Den här frågan är mer
komplicerad än man kanske i förstone kan tro. Medlemskap i EGF innebär att stöd kommer in från internationella
sponsorer, främst att landet får gratisresor till Japan och
VM varje år. När medlemskap väl har blivit beviljat är det
svårt att återta det, så det gäller att förvissa sig om att den
organisation som blir medlem verkligen är representativ
för gospelarna i landet, samt att den inte ligger i händerna
på någon lokal småpåve som missbrukar privilegierna. Det
kan också vara diskutabelt om några EGF-medlemmar visar
sig vara rena marionetter åt andra. Stora EGF-medlemmar
som Tyskland och Frankrike är lite oroade över de många
småländernas röststyrka i EGF. I det här fallet var det bara
Cypern som hade en representant närvarande vid mötet. Jag
pratade lite med honom även före mötet, han verkar vara
en trevlig prick och menade att det förbund han representerar, med ett tjugotal grekcypriotiska gospelare, också har
kontakter på den turkiska sidan som de försöker utveckla.
Vi pratade lite om Cypern som en angenäm plats för kommande internationella turneringar… Före mötet hade jag
pratat med Tony Atkins och Oleg Gavrilov om behovet av
att kolla upp kandidatorganisationerna. Svaren jag ﬁck då
var väl delvis tillfredsställande, om än inte 100% övertygande. Styrelsens förslag antogs med stor majoritet på mötet,
Sverige lade ner sin röst.
Styrelsen valdes om, med Jan van Rongen som ny sekreterare efter Matti. Mötet beslöt att EGF ska ge tryckningsbidrag till ett par gohistoriska böcker som Franco Pratesi
kommer att ge ut. I detta fall uppstod en del palaver därför
att den italienske representanten Soletti protesterade. Han
menade att kvaliteten på Pratesis arbete är undermålig.

Jag påpekade att Jaap Blom, den andre experten på europeisk gohistoria hade lovordat Pratesis arbete och rekommenderat publicering, och Tony Atkins hänvisade till Pratesis många artiklar i British Go Journal. Solettis protester
torde ha mest att göra med att Pratesi inte hört till Solettis
fraktion i de interna grälen i Italien, utan ofta varit spydig
när det gäller Soletti.
Alla EGF:s kommittéer avvecklades och styrelsen gavs mandat att tillsätta dem igen efter behov.
Sedan var det dags för
den stora frågan för
Blir det EM
Sveriges del, den om EM
i Sverige?
2007 eller 2008. Sverige
förlorade ju omröstningen mot Österrike om
2007 förra året med
röstsiﬀrorna 13-12. Sedan
hade Österrike avsagt sig
kongressen under våren,
Sverige hade blivit erbjudet 2007 och tackat ja,
varefter Österrike meddelat att de ville ha 2007
trots allt. Ännu dagen före
mötet hade den ende österrikare som då var på plats, Alfred
Eﬀenberg, sagt till mig att han inte trodde på en kongress 2007 i Österrike, med hänvisning till att ingen av de
tilltänkta arrangörerna varit på något EM någon gång. Men
kvällen före mötet kom Simon Gemel till Tuchola. Han är
pådrivande i organisatörsteamet och har många idéer om
hur kongressen kan bli framgångsrik. Arrangemangen ska
samköras med aktiviteter inom manga och budosporter
och kommer att få en särdeles god täckning i pressen genom kontakter. Jag påpekade på mötet att de ekonomiska
förutsättningar för EM i Österrike som presenterades förra
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året inte stämmer längre, och Gemel medgav detta, men
presenterade sitt projekt entusiastiskt och sakligt. Vid omröstningen vann det österrikiska förslaget för andra gången
över det svenska, denna gång med siﬀrorna 11-10. Sverige
vann sedan omröstningen mot Belgien om 2008 med stor
marginal. Antagligen är detta en bra lösning, EGF:s medlemmar har fått tillfälle att bestämma hur de vill ha det med
kongresserna, med samtliga kort på bordet.
Finland ville ha lag-EM 2005 eller par-EM 2006. Sverige
stödde båda dessa förslag i omröstningarna. Lag-EM 2005
gick dock till St Petersburg och kommer att spelas på
samma plats som EM förra året, dock efter renovering av
lokalerna. Evenemanget kommer enligt uppgift att sponsras
av staden St Petersburg, boendet blir gratis för deltagarna
och det blir 5 000 dollar i prispengar. Omröstningen om
par-EM 2006 blev parodiskt jämn. Tyskland, Finland och
Frankrike ﬁck 7 röster var, trots att rösterna räknades två
gånger. Beslutet sköts alltså upp, men det ska bli något av de
länderna. Ett tjeckiskt förslag om sponsoring av junior-EM
antogs, mot styrelsens rekommendation. Det svensk-tyska
förslaget om IGF-avgifter antogs med stor majoritet (det var

om jag minns rätt bara Finland som röstade emot. Bakgrunden till detta är att IGF-avgifterna blivit föråldrade, det var
tänkt att de skulle avspegla ländernas storlek och betalningsförmåga, men klassiﬁkationen av länder har kommit i
otakt, länder som nu är relativt stora goländer, som Finland,
Italien och Rumänien, med ﬂera hundra aktiva spelare/medlemmar har länge betalat bara hälften så hög IGF-avgift
som t.ex. Norge och Kroatien, som bara har något femtiotal
spelare. EGF får nu ansvar för att hålla IGF-avgifterna uppdaterade, i första hand med hjälp av samma storleksindex
som används för att utse europeiska deltagarländer i parVM. Det brittiska förslaget om att utsträcka EGF:s rankingsystem under 20k avvisades, efter att Ales Cieply redogjort
för nackdelarna. Italien hade begärt juridisk granskning
av EGF:s beslut om Italien för två år sedan, den så kallade
”svenska motionen”. Denna stadgar att de två italienska goorganisationerna ska komma överens om italienska deltagare
i europeiska evenemang där nationell uttagning sker. Det
italienska förslaget röstades eftertryckligt ner, det ﬁck noll
röster, inte ens Soletti själv röstade för förslaget när han väl
sett att ingen annan gjorde det.

31st London Open Go Congress
Geoﬀ Kaniuk [mailto:kui@kangeo.plus.com]
Major Tournament in the TOYOTA - IGS-PANDANET EUROPEAN GO TOUR
Supported by the TOYOTA and IGS-PANDANET
28 December 2004 to 31 December 2004
Organised by the Central London Go Club.
Supported by the British Go Association and the Nippon Club.
... is again held in a very central location at the International Students House near
to Regent’s Park. There you can play Go, Eat, Drink and Sleep all in the same
premises.
This year we have a special treat - Yuki Shigeno will attend the tournament
and all players will beneﬁt from her superb teaching.
The on-site accommodation cost varies from 12 to 31 per person per night
and if you want to join our tournament you are advised to book early, as
London gets very busy on New Year’s Eve.
The dates are 28 to 31 December 2004, and you will ﬁnd full details via
http://www.european-go.org/toyotatour or
http://www.bexﬁeld.com/clgc/logc31.htm
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Lidt indtryk fra Tuchola 2004
Finn Rosenbech Jensen
Årets europæiske go-kongres fandt i år sted d.24/7 - 7/8 i Tuchola i det nordlige
Polen. Det var samme sted, hvor kongressen blev afholdt i 1995, og vi havde varmt
fået anbefalet at deltage af alle de af vores go-bekendte, der deltog dengang.
Af denne grund drog hele familien (Birgit (min kone),
vores tre børn Søren (16), Marit (15) og Arne (13)
og jeg selv) afsted til børnenes første go-kongres og
for Birgits og mit vedkommende, den første siden
Terschelling i 1985.
Vi kan bestemt ikke påstå, på nogen måde at være
blevet skuﬀede. Spillestedet var en vældig rummelig
forstvæsenskole med tilhørende kollegie bygninger og
det giver en ganske speciel stemning (samt langt mindre stress), at have spillested og overnatning samme
sted. Det er nok også nødvendigt, når der sælges halve
liter fadøl for ca. 8 DKr !!
Selve organisationen gik også forholdsvis smertefrit,
hvis man ser bort fra en times ventetid i en vinduesløs
korridor ved indregistreringen og et par forsinkede
rundestarter. Der var ligeledes mulighed for forplejning på
spillestedet og hvis man havde svært ved at falde i svime
over den megen brød-, kartoﬀel- og kødbetonede menu, er
Polen stadigvæk så billigt, at man kan føle sig ganske rig,
når man er på restaurantbesøg.

347 deltagere i weekendturneringen. Der var 155 deltagere
fra Polen, mere end 130 fra Tyskland, 58 fra Holland og 56
fra Japan. Ialt var der deltagere fra mere end 30 forskellige
lande. Hvad der specielt tiltalte mig, var den påfaldende
store deltagelse af børn og unge, også selvom jeg ikke just
nød at få tæv af en 12-årig polsk dreng i teamturneringen.
Den samlede vinder blev Hong Bok Lee, Korea (7.dan),
der på suveræn vis vandt såvel main-, weekend- og lynturneringen. Dette foran så stærke spillere som Catalin Taranu,
Rumænien (5p), Alexandre Dinerchtein, Rusland (1p),
Cristian Pop, Rumænien (7.dan) og Svetlana Shikshina,
Rusland (1p).

Alt i alt et særdeles vellykket arrangement, der havde
fortjent en større nordisk deltagelse, end de 8-10 personer,
der havde fundet vej til Tuchola. På den anden side set, var
der muligvis mindst en ﬁnne for meget, da Antti Holappa
tævede mig i anden runde af mainturneringen ;-)
Samlet var der tale om den hidtil største go-kongres med
695 registrerede personer. Der var 557 deltagere i main- og

Set fra familiært sigt var specielt Arne (startede som 20.kyu)
forrygende med 6-0 i weekend- og 9-1 i mainturneringen.
Det ene nederlag skyldes, at han sov over sig efter at havde
spillet “Siedler von Catan” og “Tischu” til kl. 5 om morgenen. Et adfærdstræk, som jeg desværre ikke er helt sikker
på, at han har arvet fra Birgit. Søren opnåede (ligeledes som
20.kyu) 7-3 i både main- og rapidturneringen. Derudover
skete et mindre mirakel, idet Marit, som højlydt proklamerede “at hun hadede go og var blevet tvunget med på kongressen af sin mor” efter en uges forløb opgav modstanden
og droppede en kajaktur til fordel for deltagelse i pair-go
turneringen sammen med en ung hollandsk 5.kyu. Resultatet blev et særdeles hæderligt 3-2 som 30.kyu. Derudover
blev drengene europa-mestre, idet de spillede med på det
vindende ‘UPS’ fodboldhold. Samlet set også her en utrolig
vellykket kongres og Birgit og jeg satser nu på, at vi ikke
behøver at tvinge nogen med til næste års kongres i Prag.
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Ett parti fra mainturneringen
Finn Rosenbech Jensen, 1D
Dette er mit spil fra 5.runde i Main-turneringen. Min modstander er den 10-årige
koreanske pige, Dan Bee Song, der deltog på kongressen sammen med sin 8-årige
lillebror (ligeledes 2.dan) samt sin far (5.dan). Faderen, der er blind, spiller på et
special-konstrueret bræt, hvor stenene bliver “knappet” fast og de sorte sten er
markerede med en lille knop foroven. Jeg havde fornøjelsen af at blive slået af ham i
7.runde, så familien ﬁk deres velfortjente hævn :-)
6 : Det er nok mere korrekt at spille en nær pincer på
m16/m17 eller en fjern pincer på k16/k17. Denne
pincer ender med hverken at rigtig at begrænse sort 5’ s
muligheder og alligevel ligge for tæt på den hvide mur.

A

19
18
17
16: Et forsøg på at fange sort 5 “large scale”, men der er 16
15
stadig rigelig dårlig aji tilbage.
14
13
19: Nok et lidt tvivlsomt joseki-valg. Sort 30 eller
sort 38 i stedet ser bedre ud med hensyn til den hvide
12
gruppe øverst til højre.
11
10
20: Af ovennævnte grund må sort her ikke spille sort 23 9
i stedet.
8
7
24: Som i stort set alle mine partier lykkedes det mig
6
også her at ﬁnde en kompliceret og tvivlsom løsning på
5
et enkelt problem. Hvid bør istedet spille hvid 27, sort
4
26 og hvid f16. Dette ville harmonere glimrende med
3
det øverste højre hjørne.
2
1
26: Her burde hvid stadig spille som ovenfor, men
tapper (dumdristig ?) som man nu engang er, ville jeg
da bestemt ikke lade mig skræmme fra at spille en ægte
O-nadare variant....

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

1 - 38

30: Men jeg måtte erkende, at det alligevel var for længe
siden, at jeg sidst bevægede mig i lavine-områder. Dette
træk er en alvorlig fejl. Hvid har intet andet træk end cuttet
med hvid 32.
31: Dette træk er heldigvis for mig ligeledes en fejl. Sort bør
spille sort b18, hvorefter kunne følge hvid 32, sort 34, hvid
33, sort 37, hvid 36, sort e13 og hvid kan ikke forsvare sig
mod begge trusler sort f15 og sort 35.
33: Et lidt “tamt” træk. Sort kunne i stedet starte en ﬁght
med sort 34, hvid 33, sort 144, hvid 35, sort 37, hvid 36,
sort e13, hvid f15. Denne ﬁght er dog ubehagelig, da sort
mangler at spille sort b18 for at fange de hvide sten i hjørnet.
38: Efter dette træk har hvid dog opnået et urimelig godt
resultat.
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40: Da jeg nu var igang med at bygge hvide mure overalt,
så jeg ingen grund til at ophøre med denne strategi.
51: Sort bør spille sort 52 i stedet, men hvid ville
såmænd være tilfreds med sekvensen hvid 54, sort 78,
hvid r3, sort s4, hvid 51, sort 80, hvid o9.
54: Spillet som en slags yosu-miru træk, for at se
hvorledes sort vil svare.
58: Et utrolig slapt træk, som sort også øjeblikkelig
udnytter. Det burde i et lyn-parti ikke tage hvid mange
splitsekunder at spille hvid 64 eller lignende i stedet.
Hvis endelig hvid vil trække på siden var hvid 75 eller
hvid h4 langt bedre. Dette træk tager overhovedet ikke
nederste højre hjørne i betragtning, men er et bevidstløst “hovedet under armen” joseki-træk.
60: Jeg var sur på mig selv over at have spillet 58, så nu
forsøgte jeg mere eller mindre desperat at skabe et cut,
så vi kunne komme igang med en ﬁght, hvor de hvide
mure kunne udnyttes.
62: Det var at bedre at spille hvid h5

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

N

M

O

P

Q

R

S

T

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
39 - 70

64: Hvids plan lykkedes, men dette cut er bestemt ikke
noget at være stolt af!
69: Havde sort spillet sort d8 istedet, ville hvid ikke engang
kunne cutte med hvid 73 på grund af svaret sort 74.

A

19
18
17
70: Jeg valgte ikke at cutte med hvid 73, da sort har et
16
eﬀektivt svar med sort j5, der truer sort 75 og sort 74.
15
71: Dette er nok lidt for dybt, men sort bliver nødt til
14
at gøre noget ved den imponerende hvide moyo.
13
12
78-84: Hele denne sekvens skulle forberede et hvidt cut
11
på 85.
10
9
85: Jeg havde forventet sort s10 (ikke sort r12 pga. hvid
8
p11), men hvid har derefter både et kæmpe yose træk
7
med hvid r12 samt en gunstig ﬁght efter hvid 85.
6
92: Jeg må indrømme, at jeg ikke gad regne på hvid o19 5
4
i stedet, da jeg anså spillet for afgjort efter hvid 94.
3
2
115-143: Hvid kunne sandsynligvis spille denne
1
sekvens bedre, men jeg ledte
blot efter en sikker
sekvens, der ikke satte noget over styr og som
kunne
give mig lejlighed til at spille hvid 146 først.

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

71 - 156

144: Spillet for at bibeholde aji’ en i hjørnet.
149: Indleder den tabende sekvens. Trækkene virker
glimrende, hvad angår den nederste venstre side...
156: Men ikke hvad øverste venstre hjørne angår. Sort
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Lessons in Korean, Leksand Open 2004
Marcus Gustavsson
I have a habit of breaking promises. I promise to play: but I never show up. This
time I had promised to play in Leksand.
Of course, I had planned to back out in the last minute, but a sixteen year old
girl said to me: “you should keep your promises”. This gave me no little feeling of
shame, so even though it meant I would miss a football match with my beloved
(a team, not a girl) I packed my bag and went.
The fact that there would be days of no football, was made
somewhat easier thanks to my goplaying friends. We were a
group of ﬁve and we went by train. Perhaps the most interesting member of our little group was Johan. He is 14 years
old and I think he was going on the jib. He had got his tickets from me, he had got some money from his mother, but
he didn’t spend much of it. He didn’t know how to read his
ticket, how to tell the diﬀerence between
arrival/departure times and a real clock, but I know this: he
knew how to not lose money.
We arrived on a Tuesday and spent some days to get to
know people. During these days I found out that go works
as one big funnel. It takes heterogeneous human beings
and turns them into go fans. So strange were some of the
players, that I wouldn’t hesitate to call them socially deviant.
There were even some who liked, no football, and - perish
the thought - no beer. Can you imagine? But somehow it
made me feel at home, because the football fan is often said
to be socially deviant. So I thought to myself “same, same,
but diﬀerent”. And doesn’t it say something about the appeal of go? That a snotty faced kid can sit next to a football
fan, who sits next to a gentleman in his Sunday best, and
yet they share the same feeling of joy.
There were some Korean pros there. They looked a lot like
you would guess. If I may describe them with some words
from Terry Pratchett: they were short, had black hair and
stubnoses. No, wait a minute. There was something strange
with these pros. They didn’t have stubnoses and they didn’t
have coke bottle glasses. One other thing I noticed was that
they were girls and that they giggled a lot. This came as a
surprise, because football pros don’t giggle. They live up to
the words “only the strong survive”, and in their eyes you
can see ﬁre. There was nothing like this with these girls, not
until some day later.
Besides teaching people go, they thought us some Korean. My sensitive friend Daniel now thinks he knows the
Korean word for “fat man”. He was greeted with something
that sounded like “henchu” on his way to the shower, and
thought they were pointing out that he is not very small. I
have no inkling as to what it might really mean, but I can

now proudly say that I know another Korean word. It is the
word for a very good position. The word is “catastrophe”,
presumably you must also add some giggling. *Intake of
breath*, some day I will buy a Korean-Swedish wordbook
and look it up. This giggling so infected us Gothenburgians
that we started to act “the Korean pro”. It was a very fun
game of imitation.
But hidden beneath a surface of merriment there was ﬁre
and passion. Hojung Ha commented a game that Martin Li
had played in Tuchola. He was saying: “and I know that this
move will be critized”. He had played two low moves on
the same side, but now he knew that one should be on the
fourth line and said: “this has to be here”. There was a very
telling pause before Hojung Ha said “maybe”. Not only did
she say maybe, but her voice also trembled
somewhat. Her brain must have gone into overdrive and the
maybe spoke about her enthusiasm and seriousness. There
were other such moments. When they played simultaneous
they were quite concentrated. They were also patient and
kind. They were even so kind as to help pick up the stones
after the games. It was also a great joy to see how nice they
were towards younger players.
The tournament itself was like they use to be. People played
go and there was a winner. Some players could easily be labelled. There were a few byo-yomi idiots. So called because
they never play. There were some arrogant players, including
me, who stood a good chance to lose won games and ﬁnally
there were the speeded kids. One of these, Sten Li, managed to use three minutes in a blitz game. Sten said he won
another blitz game on time because the other player: “just
thought”. For Sten it probably was somewhat strange that a
player could spend all of ten minutes.
I had a wonderful time in Leksand and I think that one of
the reasons was that the organisers were very mature and
calm. Another thing that adds to the experience is that the
landscape of Dalarna is very beautiful. There was also some
icing on the cake in that my beloved won while I was away.
Maybe it was because I went?
Mof

- 17 -

Nordisk GoBlad 3 / 2004

Resultat, Leksand Open, 14-15 augusti 2004
Pl. Name
1 Pomstra, Willemkoen
2 Silt, Ondrej
3 Yao, Michael
4 Lin Ching-Nung
5 Sannes, Pål
6 Li, Martin
7 Ofstad, Morten
8 Ouchterlony, Erik
9 Ente, Lisa
10 Hendel, Ralf
11 Beyer, Fabian
12 Kroll, Harald
13 Boman, Tomas
14 Tin Nguyen-Huu
15 Vestgården, Øystein
16 Karlsson, John
17 Ensch, Andreas
18 Martin, Per-Erik
19 Bergsåker, Henric
20 Strand, Krister
21 Seegebarth, Bastian
22 Lindgren, Kristian
23 Sandström, Martin
24 Bringmann, Torsten
25 Gyulai, Niklas
26 Gustafsson, Marcus
27 Lindgren, Oskar
28 Sigvald, Joakim
29 Merikaarnio, Magnus
30 Jun Shik Hong
31 De Keijzer, Niels
32 Åkerblom, Charlie
33 Ries, Thomas
34 Bensel, Rolf
35 Nilsson, Max
36 Lampinen, Dick
37 Solberg, Robin
38 Edlund, Anders
39 Buchmann, Rasmus
40 Hanssen, Andreas Aar
41 Karjalainen, Harri
42 Voigt, Alexander
43 Sætra, Henrik
44 Hjalmarsson, Mats
45 Eriksson, Mikael
46 Markling, Magnus
47 Säther, Kettil
48 Björklund, Tomas
49 Li, Dan
50 Chan, Philip
51 Artesi, Stefano
52 Jensen, Daniel
53 Nilsson, Urban
54 Persson, Jenny
55 Sang Liya
56 Lüdecke, Jörg
57 Keskisärkkä, Robin
58 Gyulai, Mathias
59 Monvall, Alexandra
60 Kardell, Mikael
61 Wille, Annika
62 Larsson, Johan
63 Haas, Jan
64 Vainiokangas, Marko
65 Li, Sten
66 Ruohomäki, Jonatan
67 Lindgren, Johan
68 Liedman, Johan
69 Middendorﬀ, Jesper
70 Persson, Jesper
71 Björklund, Tobias

Str
5d
5d
5d
5d
4d
5d
3d
3d
3d
3d
2d
3d
2d
2d
1d
2k
1d
1d
1d
1d
1d
1d
2k
2k
1d
1k
2k
2k
3k
3k
2k
2k
3k
2k
3k
4k
3k
2k
2k
3k
3k
3k
3k
5k
6k
7k
6k
5k
8k
8k
6k
7k
7k
7k
6k
8k
9k
9k
10k
10k
11k
9k
11k
12k
13k
13k
14k
14k
15k
15k
23k

Cl.
MMS 1
Til
29 9+
Zli
29 10+
Sto
29 12+
Tai
28 8+
Osl
28 6+
Bor
28 5Osl
28 14+
Lin
27 4Han
27 1Ham
27 2Fre
27 13Obe
26 3Lin
26 11+
Han
26 7Osl
26 22+
Got
26 38+
Ess
25½ -Upp
25 20+
Sto
25 21+
Väs
25 18Ahr
25 19Got
25 15Öre
25 34+
Sto
25 31+
Lin
24 26Got
24 25+
Got
24 32Lin
24 39Sto
24 42+
Seo
23½ -Wag
23 24Nor
23 27+
Dar
23 44+
Asc
23 23Hal
23 43+
Eke
23 48+
Sto
22½ -Nor
22 16Han
22 28+
Osl
22 41+
Lin
22 40Han
21 29Osl
21 35Sto
21 33Sto
20 55+
Got
20 52+
Lun
20 51+
Sto
19 36Bor
19 50+
Ham
19 49Tri
18 47Got
18 46Got
18 54Sta
18 53+
Bor
18 45Ros
18 58Nor
17 62+
Sto
16 56+
Sto
16 60+
Sto
16 59Dar
15 63+
Sto
14 57Han
14 61Bor
14 66+
Bor
13 67+
Sto
13 64Got
12 65Bol
11 69+
Fal
10 68Sta
8
71Sto
3
70+
- 18 -

2
5+
47+
2+
112+
310+
13+
819+
6917+
1824+
1415+
1122+
252026+
1621+
2334+
37+
31-29+
39+
352733+
41+
2840+
32383643+
4248+
47+
54+
454452+
62+
55+
4956465153+
58+
5761+
63+
5950606564+
68+
70+
6671+
6769-

3
3+
8+
16+
7+
45218+
1110+
25+
1413+
20+
23+
19+
9171522+
211642+
1232+
31+
38+
40+
-272636+
3739+
3334+
283529432441+
45+
4451+
4847+
54+
57+
4656+
55+
495352505958+
62+
65+
606463+
616766+
7170+
6968+

4
4+
5+
9+
1211+
12+
14+
318+
6715+
81326+
-1025+
21+
2033+
28+
32+
191635+
2339+
37+
38+
242243+
2744+
30312942+
48+
4034364645+
53+
4151+
54+
4955+
47505260+
59+
62+
575664+
5865+
616371+
69+
70+
676866-

5
21+
4+
313+
9+
8+
7614+
12+
1151019+
20+
-21151618+
25+
27+
26+
22242331+
35+
32+
283038+
39+
2940+
43+
33343642+
413746+
48+
4449+
454752+
535051+
58+
59+
57+
56545561+
606468+
62+
70+
69+
7163666567+

Pt
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
3
1
2
2
3
5
1
2
2
2
2
2
4
4
1
2
3
3
4
2
2
2
3
2
3
4
2
1
1
2
2
1
1
3
3
4
3
1
4
4
1
2
2
2
1
3
3
2
3
3
3
0
2
3
3
3
3
2
2
0
3

SOS
141
139
138
142
140
136
136
138
137
134
132
136
134
133½
126
121
120
130
127½
127
124
123
121
117
125
123
117
114½
111
105½
119
118½
115
114½
114
107
111½
118
117
112
106
114
111½
104
98
95
94
106
93
86
95
94
92
92
90
85
83
83
82
77
73
82
70
69
66
59
56
56
52
52
16

SOSOS
696
695
692
692
686
687
685½
684½
679
672½
667½
667
668½
662
641½
606
606
648
627
624
632½
617
590
595½
633½
602½
587
586½
576
530
577½
579½
566
578
571½
543
546
581½
572½
556
550½
557½
560
521
489
483
484
509
461
444
464
449
456
449
461
429
418
424
406
392
364
398
341
350
320
249
245
249
239
246
275
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Intervju med tre koreanska proﬀs i Leksand
Henric Bergsåker
Vid årets Leksand Open medverkade de koreanska proﬀsen Youngsun Yoon 4p, Hojung Ha 2p och
Seunghee Kang 2p under hela evenemanget. De har varit synliga på ﬂera EM och i år åkte de till
Sverige via Danmark från EM i Tuchola efter första veckan. De reste på egen hand och tillbringade
bl.a. några dagar i Stockholm, men den enda assistans de bad om i Sverige var att bli hämtade på
stationen i Leksand vid utsatt tid.
Youngsun Yoon är den mest namnkunniga av de tre, hon segrade i det dam-VM som arrangerades
2002 sponsrat av Haojue i Kina, före bland andra Ji-Eun Park (”den kvinnliga Lee Chang-Ho”, ett
parti av henne ﬁnns kommenterat i Nordiskt Goblad nr 3, 2002), Zhang Xuan 8p, Hua Xueming 7p
och Izumi Kobayashi. Youngsun Yoon kan alltså betraktas som världsmästare.
Till synes verkade de tre trivas rätt bra i Leksand, både under de många par- och rengopartierna
och under de avslappnade kvällarna på Leksands Campingplats. Vid ett tillfälle i Leksand passade jag
på att ställa några frågor. Några av svaren nedan är lite utökade med hjälp av en anonym intervju i en
av kongressbulletinerna från Tuchola.
Fråga: Det här är kanske lite oﬁnt av mig, men hur gamla är ni?
Svar: Top secret! Måste vi svara? Nehej, ok!

F: Vad tycker ni om Sverige?
Sv: Det är ﬁnt. Men dyrt.

F: När började ni spela go?
YY: Jag var 12 år. HH: Vid 10 års ålder. SK: Jag började
spela när jag var 6.

F: Har ni några hobbies, vad tycker ni om för musik till exempel?
YY: Tycker om snooker, och att surfa på internet, gillar ballader. SK: Gillar musik, ﬁlm, bowling.

F: Hur kom det sig att ni
började spela? Är det ﬂer i era
familjer som spelar?
YY: Min pappa tyckte om att
spela baduk, så jag började också. Först var det bara en hobby,
men sedan blev jag proﬀs. Min
pappa är 2k, min bror är 5d.
SK: Mina föräldrar ﬁck mig att
börja, i början tyckte jag om
baduk, nu älskar jag det.

F: Vad tycker ni om för mat?

F: Är det svårt att bli proﬀs i
Korea?
HH: Ja, det är det. Det är en uttagningstävling, två kvinnliga och sex manliga spelare blir
uttagna varje år.

Seunghee Kang, Youngsun Yoon, och Hojung Ha
Foto Tomas Boman

F: Hur många proﬀs ﬁnns det i Korea, och hur många tjejer?
HH: Det ﬁnns ungefär 200 proﬀs, varav 30 kvinnliga.
F: Vad har ett proﬀs för inkomster?
HH: Man har en mindre grundlön, sedan tjänar man pengar på turneringar och på att vara med i baduk-TV. En del
tjänar mycket pengar, andra inte så mycket.

YY: Lammstek! SK: Vegetariskt. Alla: Öl!
F: Är ni gifta eller nåt sånt?
Sv: (skratt) Nej, vi är singlar.

F: Hur ofta spelar ni tävlingspartier?
HH: Ungefär 5 turneringspartier i månaden.

F: Tack så mycket då!
(Uppehället för proﬀsen under Leksandsvistelsen betalades
av Europeiska Goförbundet och Svenska Goförbundet.)

F: Hur studerar ni baduk?
HH: Antingen i små grupper eller på egen hand.
F: Det här är inte första gången ni är i Europa, eller hur?
Svar: Nej, förra året var vi med på kongressen i St Petersburg, sedan reste vi i Frankrike och Italien. 2001 var vi med
på kongressen i Dublin.
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Jubilæums turnering i Kiel
Finn Rosenbech Jensen
I weekenden 28-29/8 blev den 25. Kieler-goturnier afholdt. Da jeg
tilnærmelsesvis kan betegnes som hørende til blandt den “gamle garde”
af Kieler go-spillere, havde jeg lovet efter bedste evne at reklamere for
jubilæumsturneringen iblandt danske gospillere. Resultatet var, at der i
år immervæk var 6 danskere iblandt de 56 deltagere.
Turneringen var som altid vældig hyggelig og særdeles
gunstig. I turneringsgebyret på 10 Euro var således inkluderet kaﬀe, the, brød, pålæg, kiks, kage og - i anledning af
jubilæet - rundstykker om søndagen.
Af praktiske årsager havde arrangørene været nødt til at
fremrykke den oprindelige termin, hvilket desværre resulterede i, at turneringen blev afholdt samtidig med det tyske
go-mesterskab i Hamborg. Af denne grund deltog der ingen
tyske danspillere over 3.dan. Dette betød at vores medbragte danske mester, Thomas Heshe, som 5.dan ﬁk en uønsket
favoritrolle. Det ville dog være på tide atter at generobre
hertugdømme-titlen, idet det efterhånden var 21 år siden
Frank Hansen ﬁk titlen med hjem.

Det skulle dog ikke gå helt så enkelt og slutresultatet blev,
at de tre øverst placerede spillere indbyrdes vandt over
hinanden. Således blev dette års turneringsvinder: Christian
Stodte (3.dan) fra Hamburg, idet han havde bedre modstander score end Thomas på andenpladsen.
Der var præmier til de tre øverst placerede og samtlige
spillere med mindst 4 (af 5 mulige) point. Således blev
Michael Steﬀensen den anden danske præmietager med
4 point (som 12.kyu). Præmierne var efter min mening
glimrende valgt, idet de bestod af et større udvalg af diverse
tyske bræt- og kortspil. Som spilkendere vil vide, er der en
fremragende og meget kreativ spil-kultur i Tyskland.
Alt i alt endnu en vellykket Kieler-turnering og generobring af titlen snakker vi om igen til næste år...

M

an kan lære utrolig meget om ens egen psyke ved
at spille go. Således var det mig for eksempel ikke
tidligere klart, at min personlige trang til selvdestruktion
toppede søndag formiddag:
12: Et andet og sikkert bedre joseki-valg ville være at tage
sente med hvid 13, sort r8 - men jeg var vel ikke kommet til
Kiel for at spille roligt (eller fornuftigt ?)
15: Dette træk er en meget besnærende tesuji. På grund af
cuttet på 126 kan hvid ikke spille hvid 17, sort o5 eller hvid
21, sort 17. Hvis den hvide gruppe på højre side havde
været lidt stærkere ville hvid o5, sort 17, hvid p6, sort 21,
hvid 85 være muligt. Sort kan dog altid opnå samme resultat som i partiet ved at spille på sort 17 (istedet for sort 15)
først.
26: Der er mindst to grunde til at dette træk er en eﬀektiv
vej til selv-destruktion. Den første er, at sort 23 kan udnyttes efter den normale joseki-sekvens sort 32, hvid 28,
sort f18 (ikke f17 da hvid så spiller hvid 30), hvid c17,
sort 30, og hvid 33. Sort behøver nu ikke nødvendigvis at
fortsætte joseki-sekvensen med sort g16, hvid b12, men kan
i stedet angribe den hvide gruppe med sort 36.

1 – 30

29: Dette er så en anden grund til at hvis 26 ikke var godt.
Hvis hvid skal overleve denne joseki, skal man nu kunne
spille hvid 34 og true med at fange sort 29 i en stige. Da
man ikke kan det, har man virkelig kun fundet “the road to
(self )destruction”.
- 20 -

Nordisk GoBlad 3 / 2004

35: Desværre for sort er dette nærliggende træk et eksempel
på “doctor style” (kurerer modstanderens svage grupper).
Hvid får nu chancen for at komme ud af problemerne med
skindet på næsen. Sort bør i stedet spille sort 38, hvid 35,
sort b15, hvid b14, sort b17, hvid 150 og sort g15. Herefter
er sorts eneste problem, om han når at fange begge hvide
grupper eller kun den ene.
39: Sort 40 istedet for 39 virker ikke, da hvid svarer f14
og truer med g15 og c16. Sort b17 i stedet ville give mere
hjørne-proﬁt, men til gengæld give hvid 36 mere aji. Hvid
kan nu i yosen spille hvid b18 (c16 virker desværre ikke)
- på den anden side set forudsætter dette jo, at man overhovedet kommer til yosen....
46: En anden mulighed var at lave sig et par øjne, men
jeg havde drømme om engang i en gylden fremtid atter at
kunne angribe den sorte hjørnegruppe. (ja, jeg tror også på
julemanden).
49: Jeg havde selvfølgelig håbet på en sekvens såsom sort
116, hvid b4, sort 123 og hvid c9. Nu blev jeg ligesom
tvunget til selvstændig tænkning.

31 – 49

50: Hvilket straks genererer et noget tvivlsomt træk. Hvid
d8, eller hvid c9 var nok bedre. Jeg regnede med at sort nu
endelig ville spille sort 116.
51: I stedet kunne jeg nu tage stilling til dette peep.
52: Sort kunne jo ikke vide, at jeg aldrig besvarer peeps om
søndagen.
53: Dette er nok ikke det bedste træk. Sort 54 havde været
sværere at besvare.
54: Ikke desto mindre lykkedes det mig også at svare forkert. Hvid 57 i stedet havde været bedre.
60 - 63 : Denne udveksling er nok et hvidt eksempel på
“doctor style”. Bedre var f.eks : hvid 90, sort 91, hvid 92,
sort 93, og hvid 128. Hvid har nu 122 kombineret med b6
som trussel imod hjørnet til senere.

50 – 80

68: Da hvid alligevel behøver endnu et træk for at have to
øjne, var det bedre at spille hvid g2 i stedet. Det ville også
gøre det muligt at spille et peep med hvid 96. Nu kan sort
blot besvare dette peep med sort 89.
70: Efterhånden gik det op for mig at denne hvide gruppe
ikke just var blevet styrket af de sidste par træk. I stedet for
at lave øjne med hvid 79 eller lignende, besluttede jeg mig
for at indlede en “det går jo nok alt sammen, så hvorfor
skulle vi regne efter” sekvens.
76: Her var det efterhånden sidste chance for hvid 79.
78: Og her allersidste .......
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89: Røgen er lettet. Trods ihærdige anstrengelser fra begge
spillere lykkedes det ikke at få hele den hvide gruppe slået
ihjel. Men der er jo endnu en hvid gruppe i området..
105: Heller ikke den anden hvide gruppe blev fanget. Hvis
det fortsatte således, ville stillingen ende med at være spilbar for hvid igen. Dette harmonerede ikke dog ikke rigtig
med min søndag formiddag selv-destruktions trang.
106: Det gør dette træk samt den efterfølgende sekvens til
gengæld noget så glimrende.
117: Klart bedre end sort g2, der “blot” ville give en direkte
ko.
120: Ifald, der skulle være læsere, for hvilke begrebet “hanami-ko” er uklart, burde dette være et illustrativt eksempel.
136: Ser farligt ud, men nogen reel ko-trussel er det ikke.
138: Sort kan nu altid spille sort j1, hvorefter det tager ﬁre
træk at fjerne den hvide gruppe. Resten af trækkene er kun
hvide krampetrækninger.

81 – 119

167: Hvid indså, at han nok næppe kunne slå ﬂere af sine
egne grupper ihjel, og opgav.

Invitation to Gotheburg Open 2004.
This year is very special, the event starts already on
Thursday November the 4th with the Go seminar
by Bao Yun, 2p, continues with another seminar
on Friday morning the 5th by Catalin Taranu 5p
and simultaneous games held by the two professionals.
The tournament itself is held on 6-7 November.
See more details in the following invitation
http://www.gbgo.nu/inbjudan/gbgopen-2004.html

Ko på A:
120 – 167

Private accommodation can be arranged, but get
in touch with us as soon as possible in that case.
Hope to see all of you here this year !
regards,
Ulf Olsson
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Europamästerskapet i Sverige 2008
Henric Bergsåker

S

å har det då äntligen blivit beslutat enligt alla konstens regler att det svenska goförbundet kommer att
få arrangera EM 2008 i Sverige. EM är en höjdpunkt
under go-året. Tävlingen varar hela två veckor på sommaren, alltid sista veckan i juli med start på en lördag och första
veckan i augusti, fast den som vill kan delta bara en kortare
tid, till exempel den ena veckan.
I huvudturneringen spelas bara ett parti om dagen, men
det brukar vara otaliga sidoarrangemang under eftermiddagar och kvällar , olika från år till år. EM är öppet för
alla och det brukar vara en tät tabell med deltagare från
nybörjarnivå upp till de starkaste i Europa, dessutom
brukar åtskilliga amatörer från bl.a. Japan och USA vara
med. Framförallt brukar det vara så att minst ett tiotal
professionella från Japan, Korea och Kina ﬁnns med under
EM- veckorna och ger lektioner, kommenterar partier, ger
simultanspel och så vidare.
Tävlingen spelas varje år sedan 1956. Det enda EM som
har spelats i ett nordiskt land var EM i Köpenhamn 1982,
med 125 deltagare i huvudturneringen. På senare år har
det pendlat mellan 300 och 600 deltagare på EM. EM är
sommarsemester för många gospelare, en del tar också med
sig sina familjer, det är alltså inte bara en tävling utan också
ett sommarnöje, man träﬀar gamla vänner från hela Europa
och passar gärna på att turista lite eller roa och förströ sig
med vad trakten kan erbjuda.
Några internationella sponsorer har bidragit till att göra
EM framgångsrikt. Under många år sponsrade Hitachi
med cirka 20 000 dollar per år, de senaste åren har det varit
svårare att få in pengar till evenemanget, EM i Zagreb för
två år sedan blev till exempel utan internationell huvudsponsor, men Fujitsu och Toshiba har gett mindre summor
till övriga kongresser. Ingstiftelsen sponsrar också EM.
Själv har jag varit med på 11 stycken EM sedan mitt första,
det i Prag 1993. Olika lösningar har valts bland annat när
det gäller själva platsen. Ibland har man spelat mitt i en
stad, som i Maastricht, Dublin och Zagreb, och boendet
har varit utspritt mer eller mindre i närheten av spellokalen.
Ibland har man spelat på en mer isolerad plats där nästan
alla bott samlat. Somliga föredrar en stadslösning, andra
mer samlat boende. Vi har lovat EGF att fatta slutgiltigt
beslut om platsen för EM i Sverige senast två år innan, det
vill säga till sommaren 2006. Vi har alltså ganska god tid på
oss att hitta den bästa möjliga lösningen. Vi har också lovat
ﬂera länder som frågat att det ska ﬁnnas billiga boendealternativ på EM för dem som behöver det.

U

nder några år har några av oss aktivt letat efter möjliga platser för ett EM i Sverige och undersökt ﬂera
alternativ mer i detalj. Huvudkandidatplatsen i dagsläget
är Sätrabrunn utanför Sala, där SM spelades i våras. Det
är en hälsobrunnsanläggning med både anor och många

bevarade byggnader från 1700-talet. De stora fördelarna
med Sätrabrunn är det stora och härliga parkområdet och
de pittoreska och kulturhistoriskt intressanta byggnaderna.
Många deltagare vid EGF-mötena har reagerat mycket
positivt när de fått se bilder från Sätrabrunn – just så tänker
de sig en svensk miljö, med röda stugor och så vidare. En
annan fördel med Sätrabrunn är att det i princip ﬁnns plats
för boende för många av deltagarna på platsen, upp till
300 sängar och troligtvis campingmöjlighet, men ﬂera av
husen är inte i användbart skick ännu. Sätrabrunn drivs av
en intresseförening, till stor del ideellt av entusiaster, från
vår synpunkt gäller det ju att få ett avtal med dem som
säkert håller ett par år framåt i tiden och inte lämnar något
utrymme för otrevliga ekonomiska överraskningar – förbundet har inte för avsikt att göra någon nämnvärd vinst på att
arrangera EM, men har ju heller inte råd med någon stor
förlust.

Bild 1 och 2 visar det gula så kallade Societetshuset i
Sätrabrunn, där SM spelades och där till exempel de högsta
borden på EM skulle kunna spela, samt verandan på en av
restaurangerna.

K

andidatplats nummer två är Kjesäters folkhögskola
i Vingåkers kommun. Även där ﬁnns både trevliga
byggnader för spellokaler och en vacker park med stora
utomhusytor till förfogande. Om man ska jämföra dessa
två alternativ kan man säga att det är lättare att ta sig till
Kjesäter, som ligger på järnvägslinjen mellan Stockholm och
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Göteborg. Men det ﬁnns färre sängar på Kjesäter, cirka 120
i olika stora rum. Dock ﬁnns möjlighet att hysa in folk i
gymnastiksal eller campa på gräsmattorna. Men i Kjesäter
skulle det ändå bli nödvändigt för många deltagare att bo
på annat håll, minst ett par tre km därifrån och det är inte
direkt några trevliga promenadvägar.
I utgångsläget är prisnivån på mat betydligt lägre på
Kjesäter än på Sätrabrunn och de ansvariga på Kjesäter
verkar mycket ﬂexibla och tillmötesgående. Bild 3 och 4
visar två av byggnaderna på Kjesäter, Slottet och Stallet.

E

n tredje möjlighet är att ordna EM på någon skola i
Stockholm. Ett par skolor som jag har pratat med i
centrala Stockholm har sagt sig vara villiga att ta emot ett
sådant evenemang och har gjort liknande saker förut. Det
går att hitta vandrarhemsboende till rimliga kostnader och
enkel gymnastiksalsövernattning brukar också vara möjlig.
En fjärde möjlighet som kommit upp är att arrangera EM
i Leksand på samma sätt som den senaste turneringen där.
Leksands Camping ligger visserligen ﬂera km bort från
spellokalen, men kan å andra sidan svälja alla deltagare.
Erfarenheterna från sommarens Leksandsturnering visar
också att det går ﬁnt att umgås och spela på kvällarna på
campingplatsen.

S

amtliga dessa alternativ är säkert möjliga som plats för
EM, vart och ett har sina fördelar och nackdelar och det

återstår ännu både att förhandla ordentligt om villkoren
och att utreda vad man kan få för lokalt stöd från kommuner och näringsliv. De knappa två år vi nu har på oss
för att fastställa spelplats bör användas för att få ett så bra
resultat som möjligt i slutändan. Om det kommer fram ﬂer
alternativ under tiden är det inte heller någon nackdel, det
arbete vi redan har lagt ner med ovan nämnda alternativ är
på intet sätt bortkastad även om det skulle dyka upp någon
ännu bättre lösning.
Var och en som vill engagera sig i EM-arrangemangen är
hjärtligt välkommen att ansluta sig till organisationsteamet,
som för ögonblicket består av:
André Weiher, Andreas Ensch, Carl Johan Ragnarsson, Eddie Chang, Erik Ekholm, Erik Ouchterlony, Gustav Fahl,
Henric Bergsåker, Jörgen Abrahamsson, Krister Strand, Leif
Pettersson, Marcus Weiland, Marko Vainiokangas, Martin Li, Martin Stiassny, Mats Hjalmarsson, Michael Yao,
Niklas Norrthon, Pelle Evensen, Stefan Rosengren, Thomas
Nohr och Tomas Boman.
Tills vidare kommer läget för arbetet med EM att redovisas
på EM-hemsidan http://misterb.se/egc/team.html .

Finnish Go during summer 2004
Matti Siivola
About dozen tuornaments or other events where played
in Finland since the previous Nordisk GoBlad came out.
Turku had its town championship, starting with two
qualiﬁcation tournaments and the a ﬁnal won by Jaakko
Virtanen. The women’s championship was won by Helena Niinisalo 3 kyu and it had a record of 10 players.
The ﬁrst Finnish team championship was played in
Turku. To select its team the go club at Helsinki University arranged a tournament, while other clubs used other

methods. We got the maximum number 16 team of three
players preregistered, but 15 teams came to the tournament site. Not surprisingly Helsinki I (Vesa Laatikainen
5dan, Matti Siivola 5 dan, Lauri Paatero 3dan) won the
tournament, without losing a single game.
In september, 42 players came to Jyväskylä to compete
in the Finnish Championship qualiﬁcation tournament.
Kare Jantunen 3 dan and Kari Visala 2 took the places
in the A ﬁnal.
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Gustavs Dagbok från amatör-VM i Japan
Gustav Fahl
Det här var något jag hade drömt om ända sedan jag läste Magnus Perssons reseskildring från amatör-VM 1994 i Svensk go-tidning. Jag kommer
alltid att minnas känslorna efter Göteborg Open åtta år senare när min
Japanbiljett blivit klar. Kanske var det första gången i mitt slappa liv som
jag jobbat länge och hårt för något och lyckats med det. SARS-epidemin
gjorde att jag ﬁck vänta ett extra år på Japanresan men i slutet av maj var
det äntligen dags. Jag förde dagbok under två oförglömliga veckor.
Söndag 30/5
När vi landar på Narita klockan tolv lokal tid är det mer än
20 timmar sedan jag steg upp och började packa i Geneve.
Ändå har jag inte sovit något på planet, JALs ﬂygplansunderhållning har hållit mig vaken. Man kunde t o m spela
go mot ﬂygplansdatorn men programmet var inte speciellt
starkt och jag tröttnade snart på det.
Jag har varit förutseende nog att skaﬀa mig en japansk ﬂickvän inför resan och kan se fram emot att få bra guidning i
Tokyo. Miwas syster Yumi möter oss på ﬂygplatsen och det
är skönt att kliva in i den luftkonditionerade bilen. Det är
hett och mycket fuktigt i Tokyo.
Yumi och Eichi har två döttrar och bor i en lägenhet ganska
centralt. Jag spelar ett parti go mot 11-åriga Natsumi som
har ett 13x13-bräde och mörkt respektive ljust turkosa
gostenar. Det ska tydligen vara mer skonsamt för ögonen.
Pappa fyller år och jag ringer hem till Sverige och gratulerar.
Jag får japanskt körstöd i “Happy Birthday”. Sedan går vi ut
och äter en härlig yakiniku.
Jag bor på ett hotell i närheten och kommer dit klockan 18.
Utmattad somnar jag direkt.

Måndag 31/5
Jag vaknar klockan tre på natten och undrar oroligt om min
Japanvistelse ska bli lika sömnlös som Bill Murrays i ﬁlmen
Lost In Translation. Men nej, jag somnar om och vaknar
igen klockan åtta.
Vi åker tunnelbana och lokaltåg. Alla unga är så coola i sina
utﬂippade frisyrer och noga valda kläder. Ingen har förstått
att sättet att verkligen utmärka sig vore att se alldaglig ut.
De som är på väg till jobbet bär alla mörk kostym och slips.
Jag avundas dem inte; jag svettas ordentligt i min t-shirt.
Att vara i Tokyo för första gången är att bombarderas med
en miljon nya intryck. Allt är så snyggt och modernt. Alla
hus som sträcker sig upp mot himlen. Neonskyltar och
jättelika TV-skärmar gör reklam eller presenterar de senaste
nyheterna. Alla skyltar med japanska tecken som jag inte
förstår. Bildskärmar i tågen med information om nästa
stopp, anslutande linjer och senaste väderprognosen. Tempot är högt och det är ofta trångt men det händer inte en

enda gång att någon råkar knuﬀa till mig. Lukter jag aldrig
upplevt, ljud jag aldrig hört. Saluhallar där japanskor med
överväldigande artigt ljusa röster ber förbipasserande köpa
deras delikatessbakelser. Det är lång väg hem till Hötorget.
Vi besöker Nihon Ki-in (japanska go-institutet) och allt
ser ut precis som i mangaserien Hikaru no Go. Kanske
borde jag säga att allt i Hikaru no Go ser ut precis som i
verkligheten, men efter att ha sett TV-serieversionen under
våren känns det tvärtom. Tunnelbanestationen Ichigaya.
Fiskdammarna där man kan ﬁska inplanterade ﬁskar. Stenmuren. Läskautomaterna.
Nihon Ki-in upptar ett helt åttavåningshus. Andra våningen
är den största med aﬀär och spellokal för allmänheten. Det
är mest äldre där men ett och annat förskolebarn i djup
koncentration också. En stor aﬃsch gör reklam för amatörVM: “Kurashiki i juni är vitt, svart och persikor”.
Några våningar upptas av Nihon Ki-ins administration och
i några våningar är det spellokaler för proﬀs och insei. Det
syns dock inte till några insei idag. En av våningarna verkar
helt tom och vi tar av oss skorna och börjar smyga in för att
titta. På väg in i det första rummet får vi får dock syn på ett
par ben, det är någon som ligger där och sover. Vi vänder
hastigt tillbaka.
På femte våningen pågår ett parti i sista förkvalsomgången
till Honinbotiteln. O Meien spelar mot Matsuoka Hideki.
Vi dröjer oss kvar ett tag utanför, jag hoppas på att få en
skymt av någon av spelarna. Och vi har tur, O Meien behöver gå på toaletten. Han har ett leende på läpparna och vi
är överens om att partiet går bra för honom.

Tisdag 1/6
Jag sover dåligt och vaknar med en och en halv timmes
mellanrum. Det har regnat ordentligt under natten vilket
är väldigt skönt. Den pressande varma och fuktiga luften är
borta.
Vi shoppar lite innan vi drar oss hem och vilar middag. Jag
ser på baseboll på TV, man visar en match från USA direkt.
Baseboll är den mest populära sporten i Japan. TV sänder
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massor av matcher direkt från den japanska ligan men också
från de matcher i USA där japanska spelare deltar. Intresset
är stort för dem här och utanför TV-aﬀärerna har ofta en
grupp intresserade stannat till för att följa sina hjältar. Efter
att ha lärt mig känna igen Matsui och Ichiro ser jag dem
användas i reklam överallt.

fantastiskt urval. Jag är dock osäker på ljudkvaliteten och
nöjer mig med att köpa en inspelning av Smiths allra sista
konsert. I våningen under ﬁnns en go-salong. Jag vill gå in
men Miwa är tveksam: det verkar vara ett sånt där skumt
ställe där Mitani-kun spelar om pengar. Vi vågar oss in men
det är för tidigt på dagen och endast föreståndaren är där.

Jag har lovat att köpa gostenar åt Niklas M och vi besöker
en goaﬀär nära tunnelbanestationen Tokyo. Det är en liten,
lagerliknande lokal med massor av goutrustning som visas
upp i glasskåp. Det är billigare än på Nihon Ki-in men de
har inte de stenar jag är ute efter. Däremot köper jag ett
magnetbräde åt mig själv. Det är av samma modell som det
som Henric har och som jag länge suktat efter.

Vi tar oss upp till en utsiktsplats i toppen av ett femtiovåningshus. Hissen är uppe innan jag hinner säga mokuhazushi och vi har en fantastisk vy med Tokyo under våra
fötter. Tyvärr är det lite dimmigt och berget Fuji syns dåligt.

Därefter beger vi oss till Nihon Ki-ins Yaesu-ﬁlial där
Michael Redmond ska gå igenom det tredje partiet i Honinbotitelmatchen. Yaesu-ﬁlialen har också en imponerande
aﬀär och en massa bräden där allmänheten spelar. I en
avgränsad del av lokalen har ett sjuttiotal åhörare samlats i
väntan på Michael Redmond. De ﬂesta är kostymklädda,
medelålders män som verkar ha kommit direkt från jobbet.
Jag har sett första dagens drag på Internet och hänger med
bra i genomgången så långt. Miwa skriver ned översättningar på ett papper: “this is very Yoda”, “this would be normal
but not very Cho”. Andra halvan av partiet är krångligare
och även om jag hade kunnat japanska hade det varit långt
bortom mitt förstånd. Det behöver väl knappast sägas
att jag njuter ändå. Yoda tar sin första seger och Michael
Redmond säger sig vara nöjd med resultatet eftersom han
har kontrakt med NHK (japanska statstelevisionen) om att
kommentera ett eventuellt sjätte parti.
Efter genomgången vågar jag mig fram till Michael Redmond och ber om att få bli fotograferad med honom. Han
ger ett mycket sympatiskt intryck. Han önskar mig lycka till
och har fått ett nytt fan.

Onsdag 2/6
Jag är mycket trött men vaknar ändå med en och en halv
timmes mellanrum hela natten. Det är nog tur att vi kommit hit några dagar i förväg, förhoppningsvis hinner tidsomställningschocken försvinna innan turneringen börjar.
Eichi-san jobbar på en TV-station och hans arbetsdagar,
inklusive transport, börjar vid sju på morgonen och slutar
runt midnatt. Endast söndagar är lediga men inte alltid ens
de. Överväldigad av de första dagarna i Tokyo har jag tänkt
att det vore kul att leva här åtminstone ett par år av sitt liv.
Efter att ha hört om Eichi-sans arbetstider är jag inte längre
så säker. Idag börjar han dock efter lunch och vi ger oss ut
för att leta CD-skivor.
Tower Records i Shibuya är Asiens största CD-aﬀär. De har
en imponerande DVD-avdelning också och jag fyndar en
ﬁlm jag letat länge efter. Därefter besöker vi ett lite skummare etablissemang. Det är en aﬀär som har specialiserat
sig på importskivor och piratinspelningar och de har ett

Jag ska köpa sten men först besöker vi kejsarpalatsområdet och slöar ett tag i solen i en underbar park. På väg till
Nihon Ki-in stannar vi till vid det kontroversiella Yasukunitemplet som hedrar minnet av japanska soldater. Oavsett
om premiärministern väljer eller väljer att inte besöka
templet skapar det känslor. Koizumi besöker templet varje
år och särskilt Japans närmaste grannar tycker att det är
olustigt när han utför denna laddade symbolhandling.
Tillbaka på hotellet ser jag Umezawa Yukari hålla goundervisning för nybörjare på NHK.

Torsdag 3/6
Jag sover mina 1.5 timmar i taget och behöver inte ens titta
på klockan för att veta vad den är när jag vaknar till. För
första gången drömmar jag om WAGC. Vi är dock inte i
Kurashiki utan i Skövde. Och någon go spelas inte, det har
blivit ersatt med en rallytävling som vinns av Morrissey.
Blandar de ﬂugsvamp i det goda gröna teet?
Vi besöker Shusakus Tokyo-grav (han har en på Innoshima
också, jag förstår inte riktigt hur det där hänger ihop). På
en kyrkogård i Sugamo ﬁnns ett tiotal Honinbogravar. Det
ligger gostenar på monumenten.
Miwa sätter mig på bussen till hotellet nära Narita där spelarna ska samlas. Genast när jag är ensam kommer nervositeten på allvar. De senaste veckorna har jag tänkt mer och
mer på turneringen. Det har varit allt från megalomaniska
dagdrömmar (“svensk tvådan gör sensation, fångar sju koreanska grupper”) till hur jag skulle få göra avbön när allt gått
galet (“avboka Sergels torg, jag förlorade mot Madagaskar”).
Nu är det de sistnämnda tankarna som dominerar. Jag tillbringade hela förra året i golöst land och är mycket osäker
på min turneringsform.
På hotellet strövar det omkring många gospelare. Vi ser
varandras namnskyltar och nickar och ler. Det ﬁnns ett rum
reserverat för oss fyllt med gobräden. Jag träﬀar Jostein och
vi träningsspelar lite och äter middag. Efter det känns det
betydligt bättre.

Fredag 4/6
Vi väcks klockan 6. Jag äter frukost med Singapores representant och därefter bär det av med buss till Narita.
På planet pratar jag med Tony från Australien. Han har
tillbringat ett år i Lund. Från ﬂygplatsen i Okayama åker vi
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lättar upp stämningen med ett skojigt tal. Han är en entusiastisk men inte så stark gospelare. Därför blev han glatt
överraskad när ett 3-dan-diplom från Nihon Ki-in dök upp
i brevlådan. Det sammanföll med att Okayama-distriktet
tackat ja till att arrangera amatör-VM. Han säger sig ha hört
att innan kvällen är slut kan han vara 4-dan.

buss till grannstaden Kurashiki. Vi stannar till på vägen för
lunch och sightseeing.
Kurashiki är en knutpunkt på västra Honshu. Järnvägen
passerar här och det ﬁnns en jättelång bro till Shikoku. Vi
åker över halva bron och stannar på en av småöarna den
passerar. Jag har en särskild svaghet för broar och beundrar
detta exemplar länge medan vi strövar omkring i en liten
park på ön.
Jag träﬀar Peter, Timo och Sanna. Spelarna tyr sig till
varandra efter språkgrupper. Det ﬁnns ett rysktalande gäng,
en grupp spansktalande och så är det ﬂera stycken som varit
bosatta i Holland.
Framme på hotellet i Kurashiki får vi en genomgång av
praktiska saker och organisatörerna presenterar sig. Ishida
Yoshio är turneringens huvuddomare. James Davies (Elementary Go Series) översätter till engelska. Jag har aldrig
sett någon som ser så brittisk ut! Sedan är det dags för
lottning av första ronden. Spelarna får i tur och ordning
gå fram och dra ett nummer varpå deras namn placeras på
lottningstavlan. Jag hoppas på ett parti med minsta möjliga
press, gärna mot någon av de tre stora. Men jag får just den
motståndare jag inte ville ha, Indiens nioårige ettkyuare.
Vi checkar in och jag somnar på hotellrummet. Jag vaknar
just i tid för att hinna till restaurangen för middag. Sedan
löser jag lite tsumegoproblem och går och lägger mig.

Lördag 5/6
Första natten med normal sömn! Jag äter frukost med Jostein, Timo och Sanna och ser mig sedan omkring i centrala
Kurashiki. Turneringen hålls i en del av staden som bevarats i gammal stil. Det sitter många och tecknar eller målar
akvareller med den kanal som ﬂyter genom stadsdelen som
motiv. Jag letar förgäves efter ett Internetcafe.
Det är go på TV men jag måste hasta iväg till nästa punkt
på programmet. Det har spelats en goturnering för barn
under förmiddagen och nu får de tillfälle att spela mot
oss. Efter det får vi vara med om en enkel variant av den
japanska teceremonin följt av internationella goförbundets
årsmöte.
På kvällen är det invigningsceremoni på Kurashikis version
av Tivoli i Köpenhamn. Det är mycket inspirerat av originalet och Peter säger att det är som att gå omkring i Danmark.
Vi måste vänta ett tag på att lokalen ställs i ordning och
Peter tar chansen att få sig en Carlsberg. Kanske har hemlängtan blivit för stark i denna märkliga miljö.
VM-pokalen står utställd för alla att drömma om. Den är
verkligen stor. Någon berättar att när Chang Hao vann amatör-VM som mycket ung var han mindre än pokalen.
En enorm buﬀe serveras, vilket krävs eftersom det är ﬂera
hundra gäster. Raden av viktiga personer som får komma
upp på scenen och prata lite är lång. Okayamas guvernör

Vi får uppleva en rad uppvisningar av traditionell japansk
kultur. Det ﬁnns ett blomsterarrangemang, vi får höra en
koto-konsert och vi får se ett slags skådespel där historien
om en oövervinnerlig samuraj illustreras med hjälp av Wadaiko-trummor.
Spelparen i den första ronden visas upp i ett bildspel. Mitt
parti möts av jubel, den nioårige indiern är redan en lokal
kändis.

Söndag 6/6
På förmiddagen spelas den internationella goodwillmatchen.
Turneringsdeltagarna spelar mot japanska amatörer; lokala
förmågor och ditresta från övriga landet. Jag spelar mot en
nybliven pensionär från Tokyo. Han är stark i öppningen
och mittspelet. Ishida Yoshio stannar till och tittar på vårt
parti. Min motståndare frågar honom något och berättar
sedan att Ishida skulle föredra vit, min färg. Jag blir lite
förvånad men förstår att jag lyckats vända partiet i det tidiga
slutspelet.
Vi äter lunch och kan välja mellan en japansk och en kinesisk lunchbox med ett tjugotal olika komponenter. Trevligt
pyssel tycker nog de ﬂesta, men för oss allergiker kräver det
tid och visst mod.
Nervös... Hjärtat bultar, magen är i uppror och handen skakar när jag ska placera stenarna. Jag tänker på styrkan hos de
svenska ettkyuarna och att denne indier säkert blivit ett par
stenar starkare sedan hans ranking anmäldes. Vi har några
åskådare som hoppas att deras unge favorit ska vinna och
bredvid oss sitter en man och matar in partiet live på IGS.
Det tar dock inte många drag förrän jag förstår att 1 kyu
inte är detsamma i Indien som i Sverige. Jag behöver vara
försiktig några gånger men partiet går raskt undan och jag
har 45 minuter kvar på klockan när vi är färdiga. Det känns
väldigt skönt att ha första ronden avklarad.
Jag slår följe ut med Holland, Australien och Litauen och
vi äter en underbar tempura udon. Innan jag somnar tittar
jag på TV, någon har sett ett reportage från turneringen där
representanterna från Indien och Sverige ska ha varit i bild.
Jag ser ett kort inslag på lokal-TV men där är det bara bilder
från förmiddagens goodwillmatch.

Måndag 7/6
Jag möter USA i andra ronden. I mittspelet lyckas jag lura
mig in i hans största område och inser att jag plötsligt står
bättre. Hjärtat börjar bulta och jag tar en promenad för att
försöka lugna ned mig. Det hjälper dock inte mycket och
autopiloten fungerar dåligt. Efter några dåliga drag är min
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ledning borta och jag förlorar till slut med 5.5 poäng. Min
7-dan-motståndare förvånar mig med ett helt utsiktslöst
inspel i en av mina grupper när alla damepunkter är ifyllda.
På eftermiddagen spelar jag mot Colombia. Min motståndare är nationell mästare i spanskspråkigt Scrabble och
colombiansk fyra dan vid gobrädet. Jag attackerar en grupp
alldeles för hårt men kommer undan med det och partiet är
fortfarande jämnt. Min moståndare får sedan ett hjärnsläpp,
förmodligen hallucinerar han ett tag att han kan knyta två
grupper på andra linjen. Det avgör i praktiken partiet och
jag vinner med 12.5 poäng. Vi får partiet analyserat efteråt
av ett ungt japanskt proﬀs med cool frisyr.

plicerat med en stor furikawari. Jag tycker mig ha en bra
chans men han spelar bättre i byoyomi och jag förlorar med
7.5 poäng. En missad chans i slutspelet som deﬁnitivt skulle
ha givit mig partiet grämer mig en del under kvällen.

Jag blir kallad till pressrummet och får svara på frågor av
tre journalister. Jag berättar om go i Sverige och om den
positiva utveckling vi haft de senaste åren.
Jag äter middag med Timo och Sanna. Tempura udon igen,
mums. De har hittat Kurashikis enda (?) Internetcafe och vi
tar den 25 minuter långa promenaden dit. Jag är ovan vid
att leva utan tillgång till nyheter och det är skönt att kunna
uppdatera sig med vad som hänt i världen. Sverige har vunnit mot Polen med 3-1 och spelat bra!
Den indiske gospelaren är på TV igen.

Tisdag 8/6
I fjärde ronden väntar Kroatien. Han spelar taisha och när
jag försöker förenkla går han inte med på det. Resultatet blir
bra för mig och jag tycker mig leda partiet från start till mål.
Jag håller mig lugn medan jag är kvar i spellokalen men skyndar mig sedan in på toaletten och utför en vild krigsdans.
Jag har fått en kanonstart på turneringen men framför allt
har jag äntligen, äntligen fått ihop mina tredanpoäng.
All nervositet för tävlingen är nu som bortblåst men det
ﬁnns andra anledningar till viss oro. Miwa och hennes föräldrar besöker Kurashiki och det är första gången jag träﬀar
hennes pappa. Det avlöper dock väl och de försäkrar att de
håller på mig i femte ronden trots att jag möter Japan.
Min sista chans i partiet försvinner när jag spelar en boshi
på en svag grupp som förberedelse för en invasion. Min
motsåndare spelar tenuki och försvarar sin moyo och när jag
attackerar hans svaga grupp dör en av mina i stället. Jaja.
På kvällen zappar jag bland TV-kanalerna och ser en indisk
gospelare ﬂaddra förbi.

Onsdag 9/6
I sjätte ronden stöter jag på Peter. Det blir ett maratonparti
där det mest dramatiska momentet är när han tar bort alla
mina poäng på sidan genom att vinna en ko. Min kompensation är dock tillräckligt stor och jag håller undan till en sju
och en halv poängs vinst.
Mot Tyskland i sjunde ronden hamnar jag efter direkt men
hämtar in det i början av mittspelet. Sedan blir det kom-

Jag äter middag med bl a Tony från Australien och Olaf
från Litauen, de utomnordingar jag lärt känna bäst under
veckan. De stänger restaurangerna tidigt på kvällen i det här
landet och vi kommer försent till vårt favoritställe. Vi hittar
dock en annan, öppen restaurang vid kanalområdet och
efter över en vecka med japansk mat skojar jag till det med
en hamburgertallrik. Om man dubblar priset kan man få
japanskt kött. Någon berättar att prisskillnaden beror på att
öl inte ingår i dieten för de utländska djuren och att de inte
får massage.

Torsdag 10/6
Sista ronden och det är Jostein som sitter på andra sidan
brädet. Det känns lite konstigt att ha rest över halva klotet
och få möta Danmark och Norge. En dålig öppning av
mig förvandlas i ett slag till en jättechans när Jostein gör en
okaraktäristisk blunder. Kanske är det i praktiken ett tvåstenars handikapparti efter det, dvs den egentliga skillnaden
i styrka mellan oss. Efter ännu ett maratonparti tittar jag
oroligt hur många stenar Jostein har kvar att fylla i mitt område med. Det visar sig fattas några stycken och jag sjunker
utmattad men mycket lycklig ner i stolen. Jag har gjort mitt
livs turnering vid precis rätt tillfälle.
På eftermiddagen är det prisutdelning. Lee Kang Wook
från Sydkorea har varit turneringens odiskutabelt starkaste
spelare med åtta raka segrar. Han är på väg ned från scenen
ﬂera gånger men ropas tillbaka gång på gång eftersom det
är dags för ännu en pokal, ännu ett diplom och ännu ett tal
från en prisutdelare.
Ishida Yoshio håller ett avslutningstal. Han berömmer Lee
för dennes styrka och jämnhet men säger också att en av
veckans höjdpunkter för honom var det härliga partiet mellan Panama och Guatemala. Han prisar den goda stämning som rått under turneringen. Som exempel nämner han
mötet Singapore-Slovenien i första ronden. Den slovenske
spelaren råkade göra två drag i rad och enligt reglerna skulle
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han därmed kunna dömas till förlorare. Singapores representant kunde dock inte tänka sig att vinna ett förlorat parti
på det sättet utan insisterade på att man skulle ta tillbaka
draget och fortsätta spela.
Något som Ishida inte nämner är dock en poängräkningsincident som ett ögonvittne berättade om för mig. Den som
läst Hikaru no Go får kanske en deja vu-upplevelse av följande historia. Diana Koszegi från Ungern vann ett av sina
partier med en halv poäng. Hennes motståndare ifrågasatte
emellertid resultatet med följd att man återskapade partiet
för att räkna på nytt. Under uppläggningen av stenarna
tittade man på en variant och när man återgick till partiet
hamnade en extra sten bland hennes motståndares fångar.
En åskådare uppmärksammade det hela och bad honom
lägga tillbaka den. Den nya poängräkningen gav samma
resultat som den första och Ungern vann partiet med en
halv poäng. Jag var själv inte vittne till vad som hände och
det troliga måste väl vara att det helt enkelt var ett oskyldigt
misstag. Kanske borde jag därför inte nämna vilket land
Ungern spelade mot men jag kan inte hålla mig från att ge
en ledtråd: “prisoner abuse”.
På kvällen är vi inbjudna till den lokala goklubben. De
har dukat upp en härlig buﬀe och jag frossar i sushi. De
har en gissa-nästa-drag-tävling där de går igenom ett av de
senaste Honinbopartierna. Det är uppenbart att några av
deltagarna är väl pålästa eftersom de utan tvekan svarar rätt
på även de mest överraskande dragen. Jag möter en lokal
fyradan och tycker mig ha ett rejält handikapp eftersom vi
sitter på kuddar på golvet och spelar. Partiet
blir spännande och jag glömmer bort mina
ömmande ben men efteråt tar det ett par
minuter att räta ut dem.

gröna fält, omsorgsfullt ansade buskar och träd, kanaler
och dammar med sköldpaddor och färggranna ﬁskar. Det
regnar ordentligt men vi har fått paraplyer och tillbringar
en halvtimme med att gå runt och njuta i parken innan det
är dags för lunch. Vi äter sittande på tatamimattor i traditionell japansk miljö men värdarna ber oss att sitta så som
vi tycker är mest bekvämt. Jag sträcker tacksamt ut mina
barbarben.
Efter lunch besöker vi ett tempel. Mina tankar är dock
långt borta och jag lyssnar slarvigt till munken som guidar
oss. Jag tänker obuddhistiskt på resultatlistan med ett inre
leende som sträcker sig från öra till öra.
En tyfon är i antågande, det är inte direkt det man vill höra
när man är ﬂygrädd. Färden till Tokyo blir guppig men jag
studerar World Soccer’s EM-utgåva intensivt och när jag
tittar upp har vi landat tryggt på Haneda. Det är dags att ta
farväl.
Min dagbok slutar här. När jag nu renskriver anteckningarna några månader efteråt är det som om jag på nytt strövar
omkring i Tokyo eller sitter bredvid en svensk ﬂagga vid
gobrädet i Kurashiki. Jag har börjat drömma igen: tänk om
man kunde få uppleva det här en gång till...

Åter på hotellet sitter jag och den litauiska
delegationen på den stora, öppna uteplatsen
och gör vårt bästa för att stödja den lokala
maltdrycksindustrin. Ur det som vi trodde
var vanliga avrinningsbrunnar för regnvatten strömmar orgelmusik av Bach. En lagom
absurd avslutning på en fantastisk vistelse i
Kurashiki.

Fredag 11/6
Det är dagen efter och många trötta ansikten
vid frukosten efter en tidig revelj. Vi vinkar
adjö till Kurashiki och åker till Okayama
för sightseeing. I ett återuppbyggt palats
från Edoperioden blir Timo och Sanna uppklädda till slottsherre och slottsfru. Scenen
är magniﬁk och jag grämer mig över att inte
ha med någon kamera. Australien och Luxemburg tar dock bilder och lovar att skicka
dem med epost.
Kourakuen-parken är en av de mest
berömda i Japan och det är lätt att förstå varför. Vidsträckta
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Verdensmesterskabet i Go
for amatører 1994
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Frank Hansen
VM i Go blev i år afholdt i Kyoto i dagene fra den 24 til den 27 maj. Idet jeg
vandt DM i Go i 1993 og i øvrigt opfyldte de kriterier, som DGf har opstillet, deltog jeg i dette års VM som Danmarks repræsentant.
På forhånd havde jeg glædet mig til et gensyn med Kyoto – en by som jeg
tidligere boet i gennem ﬂere år, meden jeg arbejdede på Kyoto Universitet.
I praksis kom jeg da også til at fungere som en slags guide for mange af de
tilrejsende japanske deltagere, som ikke kendte noget videre til byen.
Vi blev indkvarteret på Kyoto’s absolut nyeste hotel, som
er bygget af Japan Airlines og var blivet indviet nogle uger
inden turneringen. Selve turneringen fandt sted på hotellet,
og dette skulle vise sig være særdeles praktisk. Det gjorde
det muligt at møde nogenlunde velklædt op til partierne
uden først at få tøjet gennemsvedt i den fugtige og stegende
hede, som ramte en som et kølleslag, hver gand man vovede
sig udenfor hotellet.
Deltagerne var en blanding af gamle kendige og nye
ansigter. Jeg noterede mig at Eduard Ekart, som sidst
repræsenterede Jugoslavien i 1982, var til stede som sloveniens repræsentant. Vores gamle ven Matti Siivola represæsenterede Finland og imponerede alle med sit konsekvente brug
af øl, som startede i hotellets elegante restaurant.
Arrangørerne havde som sædvanligt inviteret nogle af de
mest charmerende unge kvindelige professionelle spillere til
at kommentere vore partier og på anden måde underholde
gæsterne. Jeg nævner i ﬂæng Yukari Sato og Akiko Tsukuda
fra Nihon Ki-in’s Kansai afdelning og Mika Sano fra Kansai
Ki-in, som i en alder af 23 år allerede er blivet 6 dan professionell.
Jeg spillede i første runde på bord nr. 1 mod Hollands
Michiel Eijkhout, 5 dan. Efter en god åbning og et overbevisende midtspil sad jeg så småt og ventede på hvornår han
ville give op. I slutspillet indtraf katastrofen. For att beskytte
et point i en standard hane kombination, viklede jeg mig
ind i en ko, som kostede mig 30 point. Ifølge kommentaren efter partiet var jeg dog stadig lidt foran, men jeg var
simpelthen for rystet til att fortsætte partiet og gav op efter
et par formålsløse træk.

Derefter blev runden lettere, men korrektionen også
dårligere. Den næste stærke modstander var Franz-Josef
Dickhut, 6 dan fra Tyskland. Vi havde et afbalanceret og
godt parti, som hele tiden hældede lidt i min favør. I det
sene slutspil giver jeg helt unødvendigt et antal sten og taber
partiet med 2,5 point.
Efter nogle sejre blandt over Jorge Sasaki, 6 dan fra Brasilien, møder jeg i 7. runde Ying Kan, 7 dan fra Hong Kong
og får mit tredie nederlag i turneringen. Hendes stil såvel på
brættet som udenfor brættet er helt speciel. Hver gang jeg
lagde en sten, slog hun sig sigende i hovedet med sin vifte.
Det var det eneste parti i turneringen, hvor jeg følte mig
fuldstændig udspillet og aldeles uden nogen chancer.
I sidste runde møder jeg Cesar Sanches Munos fra Spanien. Selvom han kun er tilmeldt som 2 dan har han på dette
tidspunkt allerede vundet over modstandere med styrke op
til 6 dan. Partiet bliver ganske vanskeligt. Munos har sikkert
land og kun en usikker gruppe. Jeg har ikke meget land,
men en betydelig moyo, som jeg desperat søger att veksle til
en stærkere valuta. Fra det sene midtspil føler jeg mig lidt
bagefter, og jeg tvinges til att tælle stillingen før hvert træk.
Til sidst føler jeg mig dog sikker på at kunne vinde partiet
med et halvt point uanset udfaldet av en yose-ko. Endelig
vinder jeg også denne ko og dermed partiet med 1,5 point.
Med 5 sejre og 3 nederlag og den dårligste korrektion i
min gruppe bliver jeg nr. 16 udav 44 deltagere fra 43 lande
og territorier. Ny verdensmester bliver Satoshi Hiraoka fra
Japan.
(Denna artikel är tidigare publicerad i Go-Nyt nr 91, 1994)
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VM-resan 1984
Ulf Olsson, oktober 1984
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Fredag morron kl. 06.30 stiger jag upp och kontrollerar alla tillhörigheter. Biljett, pass, pengar? Joorå, allt var med. Resan till Japan som årets representant
till VM kunde gå av stapeln.
Flygtrippen mellan Stockholm och London ﬁck en extra krydda av det faktum att jag vräkte mig i Buissness-class, men resan tog ändå de nödvändiga två
timmarna. Väl framme i London träﬀade jag Knut Roll-Lund (Norges representant) och Laurii Paatero (Finlands dito) hängande i baren. Öl lättar på tungans band, och då Knut visade sig prata praktiskt taget begriplig svenska var
språkbarriären bortsprängd. Vi slog oss ner för en tre timmar lång väntan.
Vårt Boeing 747 blev färdigstädat, vi klev ombord och
snubblade in i den japanska kulturen. Varma handdukar,
toﬄor (för små) samt ﬂygvärdinnornas oändliga tålamod.
Acklimatiseringen underlättades betydligt av den varma
sakén, som ﬂödade ymnigt. Tiden fram till mellanlandningen i Anchorage så att säga ﬂög fram.
Där stolpade vi ut i ett strålande solsken och såg Mt
McKinley ligga smädfullt nära, praktiskt taget inom spottavstånd. Det var deﬁnitivt vackrare än på vykort. Ett hugg
i hjärtat av önskan om tid, tid att ta på sig ryggsäcken, kliva
över stängslet, gå uppför den sommarvarma sluttningen,
smaka av tystnaden, sova djupt, vakna utvilad. Men de’ se,
de’ blev änna inge’ me’ de’ ! Tillbaks till verkligheten. ”Last
call for ﬂight 761 to TOKYO, gate number 3. We call the
remaining 3 passengers for ﬂight number 761 to immediate
check-in at gate number 3”. Jaha. Det var dags att röra på
sig.
Den fortsatta ﬂygresan skedde I monotonins tecken. Hav,
hav och åter hav. Plus en massa japaner. Överallt hav och
japaner. Japanska öarna dök fram ur tristessen som en klunga oaser i en sandöken, och jag drack glatt ur saké-ﬂaskan
till deras existens och välgång. De fanns ju. Tänk om allting
bara hade varit ett enda jätte-ljug. Humbug. Bluﬀ. Men
icke, vi landade snyggt och prydligt på Tokyos stora internationella ﬂygplats Narita Airport. 65 km och 70 kr från
centrala stan, med andra ord långt bort från Keio Plaza Hotel, vårt härbärge i tillblivelse. Trodde vi. Hotellet vägrade
nämligen tvärt. Vi fanns inte, tyckte de. Det tyckte vi, så en
konﬂikt uppstod. Den löstes av sig självt då växelmynten till
telefonautomaten tog slut. Vad göra nu?
Väntan blev beslutet. Så småningom dök dock Anton Steiniger upp, förunderligt lägligt, och satte oss på Limousinbussen. Mot Keio Plaza löd parollen. Där skulle vi nämligen
bo.
Landskapet var grått och disigt, med glada pikanta betongpelare pekande ystert uppåt mellan små oansenliga risfält.
En febril byggnadsiver överallt. En förlängning av Shinkansen (snabbt snabbtåg) är högprioriterad. Här ökar dessutom
den beboeliga landarean ständigt, tack vare strategiskt dumpande av Tokyos sopor. Utkanterna av världsstaden Tokyo
dök upp, och den bjärta reklamen vart hjärtligt välkomnad
av ögon som bara använt gråskalan den sista timmen. Täta-

tare och tätare satt neonskyltarna, och till slut befann vi oss i
ett färgsprakande kaos, där den ena reklampelaren omärkligt
gled över i nästa. Överallt människor. Massor av människor,
i rask promenadtakt på väg någonstans. Målmedvetna steg
tagna i västerländska skor. I en lånad kulturkostym.

Väl framme ...
vid det 45 våningar höga hotellet ﬁck vi ett storståtligt
bemötande i form av 48000 Yen som traktamente. Vid
utbetalningen träﬀade jag John Power, James Davies och
Richard Bouzoulich. Tre kända herrar vad gäller goböcker.
Di nordiske splittrades och jag kom i samspråk med herr
Philip Nicolet från Switzerland. Beslöt att testa det japanska köket å det snaraste, så vi drog ner på stan på stört. Vi
smet in i en anspråkslös pub-liknande restaurang och log
frenetiskt mot alla människor. Yakiniku mumlade vi som en
trollformel. Biru skyndade vi att tillägga. Vips så hde vi fått
1 liter öl och mat.
Med hjälp av en reseparlör som JAL bistått med hade vi
någpn slags konversation med våra omedelbara bordsgrannar. De bjöd in oss till en annan restaurang ”when ﬁnished,
yes” och vi accepterade glatt. De ledde iväg genom ett nattligt Tokyo, smala prång, små butiker, trähus i två våningar,
ljummen kvällsluft. In i den traditionella miljön med tatami
(bambumatta) och pappersväggar. Där trakterades vi med
saké av olika slag, färska ärtor i skidor och tempura(ﬁsk),
som i det här fallet var friterade sardiner. Gott. En mycket
trevlig start på det hela.
Dagen därpå skulle det sk allvaret inledas med en byråkrat-träﬀ på hotellet för alla deltagare. Frank Hansen (den
danske representanten) väckte ett visst uppseende genom
att inte dyka upp. Japanerna blev lite skärrade, den saken är
klar.
Goklubben på 4:e våningen
När ryggslutsövningen var över tyckte vi att det var dags att
börja spela GO, så vi stack iväg till Takodanababa (TAKO-DA-NA-BABA, sing it babe ) och smet in i ett varuhus,
där goklubben var strategiskt belägen bredvid den engelskspråkiga avdelningen på 4:e våningen. Där beslagtogs 1000
yen i spelavgift, varje person rankades in bland klubbens
övriga spelare, ett kort fylldes i med aktuell styrka och
sedan kunde man få stryk av hur många japaner som helst.
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Ironiskt nog är dock den starkaste spelaren på klubben
holländaren Rob Van Zeijst (ung. 7,5 dan enligt europeisk
amatörstandard. Jag torskade lätt med 3 stenar.)
Denna holländare dök så småningom upp (han praktiskt
taget bodde där) och vi struttade iväg till en suchirestaurang. Van Zeist var tunn som ett par hashimi (ätpinnar)
runt armar och ben och hade djupa kratrar under sina kindknotor, mest då p.g.a. en elakartad infektion. Han visade
dock inga tecken på bristande aptit. När vi andra greppade
tag i en tallrik från det roterande bandet med läckerheter,
tex piggvar på en liten risbädd, tog han två. Den skivade
ingefäran tyckte han var lite vattnig, men mej föll den väl i
smaken. Allting sköljdes ner med japanskt te.
Måndagen inleddes med ytterligare inslag för di kritstrecksrandige, och en buss tog oss till ett hotell omedelbart
framför Nihon-Kiin. Mötet var i den japanska traditionen,
dvs allting var bestämt i förväg. Medelst enhällig handuppräckning höll vi med i alla frågor. Mycket tråkigt. Det
tog emellertid slut även det, och alla promenerade över till
GO-Mecka. På vägen stötte vi på en något överförfriskad
Sakata, vilket gav en mer mänsklig touche åt allt man läst i
Go World om honom. Även gudarna må tillåtas små övertramp.
Efter en kort session av hektiskt spel fraktades vi som slaktfärdiga grisar till ytterligare ett hotell (Imperial Hotel, pampigt värre!) Där skulle en goodwill-match gå av stapeln, med
oss som villiga babianer i huvudrollen. Själv ﬁck jag ”äran”
att möta en parlamentsledamot från Underhuset. Han hade
dock, som han själv uttryckte det, ”lite bråttom”, så jag hade
inga hämningar alls när jag krossade honom på 25 minuter.
Därefter spankulerade jag omkring bland alla Go-Bangarna
(bräden på ”fötter”) och såg bl.a. Matthew Macfadyen spela
mot en 6-årig ﬂicka på 4 dan, röd handväska och ett vant
handlag med gostenarna. Knut förlorade diplomatiskt mot
en japansk superkändis, troligtvis skådespelare, och ﬁck som
tack partiet genomanalyserat av Otake (japansk 9 dan).
Efter denna ystervals kom nästa spektakel. Vi skulle presenteras i japansk TV och lottningen till 1:a ronden skulle
ske. Uppställning på rad, en ﬂygvärdinna i spetsen, pampig
musik och marsch in under handfast klappande till stora
festsalen, där starka strålkastare underkastade oss tredje
graden. Japanska ord smattrade i luften, motsvarigheten
till ord som kulturellt utbyte, vänskapliga band, ömsesidigt
intresse osv. En intressant sak var att årets turnering skulle
vara en sk Swiss Tournament, med chans för oss ”svaga
västerlänningar” att få några poäng i den här turneringen.
Naturligtvis kunde inte denna europeiska nydaning anammas helt, utan ett villkor var att KINA-JAPAN möttes i
rond 7, KOREA-JAPAN i rond 6 och JAPAN-KOREA i
rond 5. Kul tillägg. Just i den här turneringen visade det sig
hålla, men vad händer om någon europé skulle visa framfötterna?

Spelet
Då var det äntligen tisdag då. Spelet kunde inledas. Jag
hade haft tur i lottningen och fått Tan (1 kyu) från Filippinerna. Det gav mig en förtroendeingivande etta i protokollet. På eftermiddagen tog jag mig an mr Shin (6 dan)

från USA. Jättetorsk. Han tyckte tillställningen tydligen var
så tråkig att han inte orkade lyfta sig ur stolen för att få en
proﬀskommentar. Möjligheten att lära sig någonting av sina
misstag gick därmed i stöpet. Synd.
Efter partierna inviterades vi nordbor (Frank, Knut, Laurii
och jag) samt argentinaren Bassasky till en exclusive Goklubb av Otake samt Honda (ett kvinnligt proﬀs). Vi gick
genom Tokyo längs en kärleksstig (ett komplement till de
sk ”love-hotels”) med blommande körsbärsblommor och
fullmåne. Goklubben visade sig vara inhyst i ännu ett lyxhotell, och vi åt en lyxig middag med suchi, räkor, olika soppor och, naturligtvis, saké och öl. Sedan ett Renju-parti (dvs
ett parti där två lag spelar mot varann) med Otake som glad
lekpappa. Jag återupplevde känslan av att vara den spelare
som alla försöker hjälpa med blickar och harklingar.
Den uppsluppna stämningen fortsatte i baren med något
mycket typiskt japanskt, nämligen karaoka-sång. Den tillgår
så att personen som utpekas får stafettpinnen, dvs mikrofonen, och sjunger till en video som spelas upp. När refrängen kommer klämmer alla i till stämbandsmaximum. Frank
visade sig vara rena underhållningsproﬀset, med precis rätt
darr på tonsillerna. Jag försökte sjunga två svenska folkvisor, och alla log medlidsamt ner i drinken. När berusningen
började släppa ville Otake dra oss med till ännu en bar, men
tråkigt nog var den fullsatt. Det blev taxi hem istället.
Onsdagen inleddes rätt trevligt med en seger mot Joan
Garcia de la Banda (4 dan, Spanien).
Se medföljande partidiagram. Ett parti som bytte ägare
många gånger men återvände hem till slut. På eftermiddagen ﬁck jag möta Matthew Macfadyen (6 dan, Great Britain). Där fanns ingenting att göra.
Ett engelskt par som lever på översättningar, vilket fö är ett
vanligt sätt att livnära sig på i Tokyo, kände Matthew och
jag hängde på till en restaurang med en intressant variant
av insekter, doppade i något segt sött material, som förtugg.
Därefter japanska ”köttbullar”, suchi och soppa, tofu och
ägg. Därefter till en japansk bar, med trevligt umgänge över
saké-ﬂaskan. (Börjar ni kunna det här nu?)
Torsdagen blev det två förluster, mot Gerfrid Beck (4 dan,
Austria) samt mot Stefan Budig (4 dan, Västtyskland). Den
första onödig, den andra självklar.

Avslutningsdagen
Fredagen, avslutningsdagen för VM, inleddes trevligt med
en vinst över Sassasky (4 dan, Brazil). Därefter en vänlig
analys av Otake, som kompensation för nedsablingen i
partiet mot Macfadyen, och sedan prisutdelning. Avslutningen blev anti-klimax, med dessa jättelika pokaler och små
repliker. Kinesen, Qun Wang, raglade omkring på scenen
med en pokal som vägde mer än han själv och japansk TV
försökte förtvivlat synka ﬁlmandet med stapplandet. En
påfallande hög procent av priserna tillföll européer, vilket
väckt förvåning i vissa läger. Europeiskt Go är deﬁnitivt på
frammarsch, i alla fall den holländska. Schlemper (6 dan,
Holland) slutade på 4:e plats efter de ”tre stora” Kina, Korea, Japan. Starkt.
forts. på sidan 6

Saijo kommenterar Ulf
Saijo bad om ett parti att kommentera, och Ulfs parti från VM 1984 var
det enda vi hade tillgängligt. Sensei studerade partiet uppmärksamt för
sig själv fram till det hundrade draget ungefär, förhörde sig noga om auditoriets styrka (15k - 1d, med genomsnitt kring 4k) och erbjöd sig att ge
en kommentar till partiet som var avpassad till denna nivå. Tidigare hade
Michael Yao tittat lite på partiet och gett sina synpunkter. Ulf hade vitt i
detta parti, som spelades i Japan för drygt 20 år sedan.
Svart: Juan Garcia de la Banda, Spain 4D
Vit: Ulf Olsson, Sweden
Plats: WAGC 1984 Tokyo rond 3.
Kommentarer: Saijo, Catalin och Michael Yao
3 Saijo: san-san är inte så vanligt nuförtiden. Syftet
med två st 3-3 är att snabbt ta territorium och smita.t
5 Saijo: Att spela kakari i övre vänstra hörnet är störst,
större än t.ex. att närma sig hoshi-stenen nere till vänster. Anledningen är att en vit shimari från 3-4 - stenen
skulle vara mer värd för vit än att addera en sten i
närheten av hoshistenen.
6 Saijo: Pincer är korrekt val för vit. Eftersom svart
har valt att ta territorium tidigt i fusekin är det i vits
intresse att skapa strid, för att kunna utnyttja svarts
låga position.
7: Michael: d16 är sällsynt, e16 eller f15 är vanligare.
Saijo: Anledningen till att svart väljer d16 istället för
c17 är att han vill undvika diagram 1a där vit kryper
runt i hörnet.
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1 - 11

Diagram 1a, 1b , 1c
Saijo frågade här [efter 15 i diagram 1a] Catalin om han
skulle välja vit b15 eller vit f16 [dia 1b, 1c]. Catalin var inte
säker och de kom överens om att det är svårt att välja.
Saijo: Om vit vill spela kikashi på f16 och d14 är det viktigt
att spela dem i rätt ordning. Efter bytet vit d14 svar d15
skulle svart nog inte besvara f16 med e16, utan v¦lja f15.

8 Saijo: Vit borde svara på c17 istället [Diagram 2 på nästa
sida]. I ett parti där motståndaren väljer att ta poäng tidigt
ska man inte försöka ta efter, utan sträva efter att ta inﬂytande som kompensation.
Catalin: När motståndaren tar territorium snabbt är det
lönlöst att tävla om tidigt territorium, motståndaren vinner
en sådan tävlan eftersom han började.
Saijo: Det är absolut nödvändigt för vit att besvara svart d16
med c17 och skapa strid.
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Catalin: efter vit e17 tillåts svart bli stark i hörnet, det
är inte bra.
12 Michael: e17 kan tänkas på c17 istället. g16 är lite
för högt, h17 är bättre.
Catalin menade att den vita gruppen inte är särskilt
stark efter vit 12.
Saijo gav svart e16, vit f16, svart j17 som tänkbar
fortsättning.
Saijo frågade åhörarna på vilken sida de tyckte att det
är störst att spela nu, översidan, högra sidan, undersidan eller vänstersidan. Själv ansåg han att högersidan
är störst, svart bör spela q10 nu. Inte r10, det skulle
vara för lågt, om svart r10 så spelar vit p10 direkt. Näst
störst är den undre sidan, menade Saijo.
Om vit 12 hade legat på h17 istället hade det varit mer
naturligt för svart att gå in på vänstra sidan, med hopp
om att få attack på vit d12.
13: Michael: Svart j17 bättre.
Saijo: högra sidan är störst: svart q10. Även svart kakari
från höger på den vita hoshistenen är bättre än svart c6.
14: f3 är ett alternativ, se nedan.
16: Marcus Weiland föreslog vit c8 i det här läget, och
Saijo höll med om att det är rätt tänkt: när svart går in
för att ta poäng tidigt, så tvinga honom att ta små territorier och ta kompensation i inﬂytande.
17: Saijo: för lågt, d9 bättre, helst utan bytet b4-c3.
18: Om vit spelar f3 istället för f4 så kan vit lämna det
nedre vänstra hörnet snabbt och hinner med l17. I det
här läget kan vit vara nöjd med fusekin.
Saijo: högra sidan var fortfarande störst. Vit r10.

Diagram 2
8: Bättre val, enligt Saijo och
Catalin
11: Vit kan fortsätta med A, B
eller C, komplicerade varianter
kan uppstå, men vit skapar strid
och har chans att få inﬂytande
som kompensation för svarts
tidiga territorium
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12 - 28

21: Saijo: svart 21 är bra.
22: Michael: Vit l17.
Saijo: Ett alternativ till r11 skulle kunna vara vit r8,
som sätter upp vit r5. Det är svårt att välja mellan r11
och r8.
23: Saijo: svart attackerar den vita stenen från rätt håll.
25: Michael: j17 skulle vara mer aktivt.
Saijo: svart l17 är alltför glupskt. Det lämnar möjligheten för vit att komma in, helst med start på vit o16.
Svart m17 istället för l17 är korrekt.
Bedömning av ställningen i det här läget:
partiet är lite “lättare” för svart. Om svart hade spelat
m17 istället för l17 så skulle svart så lite bättre än vit.

Diagram 3
Michael: Svart skulle sedan
kunna spela på ∆

27: Se diagram 3.
28: Michael: r7 är ovanligt. Se diagram 4 på nästa sida.
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Diagram 4 Michael. Vit har 2 invasioner
kvar (A och B), det ser bra ut för vit.
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29 - 100

49: Michael: c7 behövs inte.
51: Se diagram 5.
53: Michael: b3 skulle vara på c5.
54: Michael: Vit behöver inte spara på c5 atari.

Diagram 5. Michael: c5 är ett måste, och det är sente.
Så här kan det se ut.

66: Michael: g10 på g9 istället är bättre shape.
68: Michael: vit g12 bättre på h11
78: Michael: Vit h12 pättre på h10
86: Michael: Vit k17 bättre på l16.
100: Michael: Vit r13 bättre på r12
240 Svart ger upp.

101 - 240
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1
5

2A
Dette burde være barnemat for alle som har jobbet en
del med semeai-problemer. Sort ser etter 1 ut til å tape
semeaien, ettersom begge parter har 5 friheter og hvit er i
trekket. Men hvit må enten fylle ut en av sine egne friheter
på førstelinjen eller ta seg tid til å spille på A, så sort er
allikevel ett trekk foran.

6

2B
Denne 1 virker som det naturlige førstetrekket for en
nybegynner, men etter at hvit kaster inn med 2, er resultatet ko.

7A
Sort ser ved første øyekast ut til å ligge langt etter i antall
friheter. Men etter 1 og 3 må hvit spille 4 for å forhindre
sort i å forbinde, og dette trekket tar ikke vekk noen friheter
fra den sorte gruppen. Dermed blir det mulig for sort å
vinne denne semeaien.

3

7B
4
Hvis hvit forsøker seg med 2 her, kan sort forbinde med 3 og 5.
på
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Goklubbar i Norden
Finska goklubbar

Danske goklubber
Edo Go Club
Kontakt: Lene Jacobsen +4545814895
lene@jakobsen.dyndns.dk ,
Antal medlemmer: Juniorer 4, Voksne 15
Antal medlemmer på EGF rankingliste: 11.
Hemsida: http://www.danskgoforbund.dk/edo
Spiller hver onsdag 19:30 - 23:00 på Henrik Thomsens Vej
12, 3460 Birkerød
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.
Odense Goklub
Kontaktperson: John Nielsen, 6618 2911
johnerling@mail.tele.dk
Spiller hver mandag kl. 18.30 - 23 i Bolbro Brugerhus,
Stadionvej 50, Odense.
Desuden spilles der handicapturnering ca. en søndag om
måneden.
Antal medlemmer på EGF:s rankingliste: 2
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/

Helsingin Go-kerho ry. (Helsingfors)
Kontaktperson: Vesa Laatikainen, +358-9-5482852,
vesa.laatikainen@teamware.com
Antal från Helsinki på EGF:s rankinglista: 24
Hemsida: http://ﬁnland.european-go.org/helsinki
Helsingin yliopistollinen go-seura
Kontaktperson: Eero Hippeläinen +358-44-516 7037,
jrj_ylig@helsinki.ﬁ
Antal medlemmar: 17 (luokituslistalla 35)
Antal från Helsinki på EGF:s rankinglista: 19
Hemsida: http://www.helsinki.ﬁ/jarj/yligo/
Tengen (Jyväskylä)
Kontaktpersoner: Einari Niskanen
Antal spelare från Jyväskylä på EGF:s rankinglista: 11
Hemsida: http://www.cc.jyu.ﬁ/yhd/tengen
Kuopio Go Ballei
Antal medlemmar: 3
Hemsida: http://www.cs.uku.ﬁ/~vaisala/KGB.htm
Antal spelare på EGF:s rankinglista: 3.
Oulun Goonpellaajat (Uleåborg)
Kontaktperson: Paavo Pietarila, +358-40-7011742,
Paavo.Pietarila@vtt.ﬁ
Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 23
Hemsida: http://www.ee.oulu.ﬁ/~paavo/go/index.html
eng: http://www.ee.oulu.ﬁ/~paavo/go/oulu-go-english.html
PoGo, Otaniemi
Kontaktihenkilö: Mikael Runonen, pogo@tky.hut.ﬁ
Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 15
Hemsida: http://www.tky.hut.ﬁ/~pogo/english/index.html
Tampeeren Teekkarien Go Kerho (Tammerfors)
Kontaktperson: Markku Jantunen, 040-5214206,
markku_jantunen@yahoo.com
Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 23
Hemsida: http://www.students.tut.ﬁ/~ttgok/
Turku Hayashi (Åbo)
Kontaktperson: Jaakko Virtanen, 050-360 36 49,
jaolvi@utu.ﬁ
Antal medlemmar på EGF:s rankinglista: 31
Hemsida: http://vco.ett.utu.ﬁ/hayashi/
Club Champion: Jan-Krister Helenius
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Norske go-klubber
miltondad@hotmail.com
Hemsida: http://www.ekstrand.org/MalmoeGo/
Antal medlemmar: 22. Antal på EGF:s rankinglista: 6

Oslo Goklubb
Kontaktperson: Pål Sannes, pal.sannes@met.no
Antall medlemmer: 22, Antall på EGF:s rankingliste: 28
Hjemmeside: http://foreninger.uio.no/go/

Norrköpings Go-klubb
Kontaktperson: Charlie Åkerblom,
charlie_post@hotmail.com
Antal medlemmar: 10. Antal på EGF:s rankinglista: 4.

Trondheims Goklubb
Kontakt: Vidar Larsen, vlarsen+trhm-go@pw.org
Antall medlemmer: 8, Antall på EGF:s rankingliste: 2
Hjemmeside: http://www.pvv.org/~vlarsen/trhm-go/

Svenska goklubbar
Falun/Borlänge Goklubb
Kontakt: Marko Vainiokangas, Allfarvägen 75C 3tr, 784 42
Borlänge. 0243-253678(hem) / 073v-8418275 (mob),
misterb@spray.se
Hemsida: http://www.go.glory.eu.org
Antal medlemmar: 21. Antal på EGF:s rankinglista: 10

Stockholms goklubb
Kontaktperson: Niklas Norrthon, 08-7586066
nnorrthon@mail.ip-only.net
Hemsida: http://hem.passagen.se/gusfah/sthgo.html
Antal medlemmar: 43. Antal på EGF:s rankinglista: 41.
Spel: Onsd. 18.00-23.00, Ringvägen 9, T-bana Zinkensdam.
Sönd. e.m. restaurang Ajanta, Ringvägen 105, T-Bana Skanstull.
Klubbmästare: Michael Yao 5d
Tibro goklubb
Kontakt: Mattias Aronsson, Nyholmsgatan 1A, 54332 Tibro,
woboloko@hotmail.com,
Tel. 0504-12781, mob. 0702986958.
Antal Medlemmar: 8.

Göteborgs goklubb
Kontaktperson: Johan Bosch,
int0x21@bluebox.lunarsuger.nu
Hemsida : http://www.gbgo.nu/index.html
Antal medlemmar: 14. Antal på EGF:s rankinglista: 23.
Klubbmästare: Ulf Olsson 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: 37. Antal på EGF:s rankinglista: 7

Lidköpings goklubb
Kontakt: Johannes Karlsson, 0510-21654
johannes.karlsson3@comhem.se
Antal medlemmar: 5
Linköpings goklubb
Kontaktperson: : Tomas Boman, 013-261223, 0702-562378
tomas.boman@bredband.net
Hemsida: http://www.lysator.liu.se/~ejlo/lingo/index.html
Antal medlemmar: 38 Antal 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
Luleå goklubb
Kontaktperson: Basti Weidemyr,
basti@weidemyr.com
Hemsida: www.lulego.org/
Antal medlemmar: 15. Antal pÂ EGF:s rankinglista: 4.
Malmö / Lund goklubb
Kontaktperson: Carl Johan Ragnarsson,
cjr@gongames.com
Jörgen Abrahamsson, S:a Skolg. 33, 214 22 Malmö, 040-124380

Västerås goklubb
Kontaktperson: Leif Pettersson,
pettersson_leif@bredband.net
Hemsida: http://hem.passagen.se/krst/Vasteras-s.html
Antal medlemmar: 13. Antal på EGF:s rankinglista: 10.
Speldagar: tis. 18.00 och lörd. 14.00
Klubbmästare: Krister Strand 1d.
Växjö goklubb
Kontaktperson: Lars-Göran Carlsson,
lgca@mail.bip.net , 0470-728007, 070-5112523
Antal medlemmar: 4.
Östersunds goklubb
Kontaktperson: Johan Ternström,
johan_ternstrom@yahoo.com
Antal medlemmar: 13. Antal på EGF:s rankinglista: 7.
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Nordiska goförbund
Nordisk Mästare: Vesa Laatikainen 5d
Suomen go-liitto (Finska Goförbundet)

Dansk Goforbund
Styrelse:
Formand: Frank Hansen (frank.hansen@econ.ku.dk ),
Sekretær: Lene Jakobsen,
Kasserer Per Marquadsen,
Bestyrelsesmedlem Kjeld Pedersen
Dansk Mester: (2004): Tomas Heshe 5D

Go i Norge
http://norway.european-go.org/
President: Terje Christoﬀersen, terch2@online.no
kasserer: Andreas Aardal Hansen
Norsk Mester (2003): Xia JieLin 5d

http://ﬁnland.european-go.org/
Styrelse: Ordf: Matti Siivola (matti.siivola@helsinki.ﬁ )
Suomen Mestari (2003): Vesa Laatikainen 5 dan
Antal på EGF:s rankinglista: 175

Svenska Goförbundet
http://www.gosverige.com/
Styrelse: Ordf. Michael Yao (michaelyao@hotmail.com),
Sekreterare: Henric Bergsåker,
Kassör Erik Ekholm,
Jörgen Abrahamsson, Krister Strand, Tomas Boman,
Carl Johan Ragnarsson
Antal medlemmar: 311. Antal på EGF:s rankinglista: 162.
Svensk Mästare (2004): Michael Yao 5d

Redaktör för NordiskGoBlad är Björn Wendsjö [bjornw@wend.cc]
Medredaktörer är Pål Sannes [pal.sannes@met.no]
och Matti Siivola [matti.siivola@helsinki.ﬁ].
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