
1SVENSK NORSK GO BLAD   NR 2  2000

SVENSK-NORSK
GO BLAD  ⁄ ISSN 1400-5263

INNEHÅLL:
FRÅN SISTA RONDEN I EM 2000
RESULTAT SM I VÄSTERÅS

MINNESANTECKNINGAR FRÅN EGF-MÖTET

GO I DALARNA

DRAGON EAT OWN TAIL

INNBYDELSE TIL NORGESMESTERSKAPET

6 PROBLEMER

EUROPEAN TOURNAMENT CALENDAR

EN RESEBERÄTTELSE FRÅN EM
DE STORA ELEFANTERNA DANSAR



2SVENSK NORSK GO BLAD   NR 2  2000

FRÅN SISTA RONDEN I EM
Peter Karlsson, 6k, Stockholm spelar vit
mot Kalli Balduin, 5k, Tyskland.
Kommentert av Jostein Flood, Xia Jie-Lin
og Pål Sannes.
26: Det første hvite trekket i partiet det går an å
sette et spørsmålstegn ved (sort har faktisk alt gjort
et par litt tvilsomme trekk som vi antakelig ville
kommentert hvis dette var mellom dan-spillere,
men som vi anser som helt akseptable på kyu-nivå).
Hvit 26 er utvilsomt et stort punkt, men det synes å
være litt for godt for sort å tillate 27. Det er mulig
at hvit syntes det virket for langsomt å spille 26 på
H16, men hvis bare hvit sørger for å få en sterk
gruppe her, vil det være lett å invadere sorts øvre
venstre side senere.
30,32: Det er lov å ombestemme seg, men i
utgangspunktet skal et trekk som 30 bare spilles
hvis meningen deretter er å forbinde (på 33 eller
34). Det som skjer i partiet er at hvit litt
unødvendig gir sort en sterk ponnuki.
36: Hvit ville fått et bedre resultat ved å følge
diagram 1.

Diagram 1

Diagram 2

Diagram 3

1 - 50

37: Et interessant trekk.
38: Må være på 39, hvoretter diagram 2 er den
naturlige fortsettelsen. Å måtte nøye seg med et lite
liv i gote i hjørnet gjør at sort nå står best.
40: Ikke noe stort poeng i dette partiet, men det er
to måter for hvit å leve, 40 eller 42. Hvilken er
best?
Svar: Begge måter gir sort et absolutt sentetrekk på
41. Men hvit 40 gjør at også et sort trekk til høyre
for 41 kan være sente (truer sort 42 og ko). Derfor
er 42 best.
44: Vi vil heller anbefale diagram 3. Siden sorts
venstreside fremdeles er halvveis åpen (hvit B11!),
er det viktigste nå å forhindre sort i å få for mye ter-
ritorium i sentrum.
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51: For langsomt så tidlig i partiet. Sort har
investert for mange stener på et for lite om-
råde. Vi vil heller anbefale å bygge opp en
moyo med et trekk som 71 eller en plass til
høyre for 61.
59: Skal være på F3.
61: Vi ville forventet av en kyuspiller å svare på
hvit 60. Sterkt gjort av sort å innse at det er
større ting på brettet! Men når det er sagt er 61
feil retning, bør heller være et sted rundt 67.
62: Et ideelt punkt for hvit.
67,69: Denne kombinasjonen er kun spillbar
hvis sort faktisk tror at den hvite
ponnukigruppen kan fanges. Dette synes å
være vel optimistisk her! 67 bør være på 70.
72: Nøkkelpunktet for hvit her (og i en del
trekk framover) er 84, se diagram 4.
73: Likeledes er nøkkelpunktet for sort her og i
en del trekk framover en plass over 84. Poenget
er dels å forhindre hvit å følge diagram 4, dels
å sørge for at sort 65 blir sente (hvit må
forbinde over 66), slik at den sorte gruppen
under dermed blir sterk.
81,83,85: Veldig smått. Med 86 har hvit
overtatt ledelsen i partiet.
87: I mange tilfeller er den såkalte ”nose tesuji”
et godt trekk, men ikke når de hvite stenene er
så sterke som her!
99: Alt for passivt. Mer aktivt: M4. Enda mer
aktivt: M5.
102: Litt løst. Solid på 104 ville gjort det
atskillig vanskeligere for sort å få til noe i dette
området.
108: Tesuji her er K10 som fanger den sorte
gruppen. Det er dog ikke så overraskende at
man på kyu-nivå ikke finner denne tesujien
(den mer nærliggende K11 virker ikke!). Etter
sort 109 er den hvite sentrumsgruppen i
alvorlige problemer.
113: Ser utvilsomt ut som et vitalt punkt, men
K12 ville gjort det enda tøffere for hvit.
115,117: Sort lar hvit slippe unna!
118: Vi kjenner oss igjen: hvit har i flere trekk
nå vært forberedt på at den hvite sentrums-
gruppen vil dø. Så får han plutselig sjansen til å
unnslippe, og spiller sikkert 118 med et stort
lettelsens sukk. Men i slike øyeblikk gjelder det
å vise litt selvdisiplin (hvor hardt det enn er!)
og ta seg tid til å ta et overblikk over brettet.
Det man da ser er at rollene faktisk er blitt
byttet om: nå er det sort som har fått en svak
sentrumsgruppe. Nøkkelpunktet for sort er
utvilsomt 119. Før hvit spiller 118 skal han ta
dette punktet selv.
121: Samme type trekk som 87 og samme
kommentar!
122: Hvit har alltids dette trekket i reserve og
bør heller spille på N13 med tanke på å få til et

51 - 84
83 er på 65

85 - 122

Diagram 4
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angrep mot sorts sentrumsgruppe.
123: Et overspill, bør heller invadere direkte på
125.
124: Sort får det svar han forventer, men
hvordan skal sort fortsette hvis hvit i stedet spiller
på 126?
126: Bedre å sperre på 127: la sort lage et lite liv i
hjørnet for så å angripe sort med et trekk rundt
O11.

123 - 187
130: Må forsvare kuttpunktet 131.
134: 128 kan ikke reddes, men i slike situasjoner er
det nesten alltid riktig å øke offeret med en stein til
(på 135) for å hindre at motstanderen fjerner steinen
(og dermed alle aji) med et enkelt trekk. Diagram 5
viser en mulig sekvens hvit går glipp av ved å la sort
få ta punktet 135 selv.
Partiet er kommet over i sluttspillet, og vi velger å
stoppe kommentarene her. Partiet er nå meget jevnt!
187 trekk gjengitt. Sort vinner med 1 poeng (8
poeng komi, Ing-regler).

HADDE PETER VUNNET DETTE PARTIET ville han stått
med særdeles respektable 8 seire på 10 runder. I
stedet ble det ett 1 poengs tap og nesten like
respektable 7 seire.

Diagram 5

RESULTAT SM I VÄSTERÅS
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS
  1 Li, Martin            3d Bor 13    4+   9+   2-   5+   3+   7+  5    68*
  2 Sannes, Pål           3d Osl 12*   6+   3+   1+   4+   7-  --   4    59
  3 Olsson, Ulf           4d Gst 12    5+   2-   7+  12+   1-  10+  4    67*
  4 Taari, Harry          4d Gst 12    1-  16+   6+   2-  11+   5+  4    66*
  5 Ekholm, Erik          3d Sto 11    3-  10+   9+   1-   6+   4-  3    68
  6 Bäcklund, Staffan     2d Sto 11    2-   8+   4-  13+   5-   9+  3    66*
    Fahl, Gustav          2d Sto 11    9-  14+   3-  10+   2+   1-  3    66*
  8 Thulin, Mikael        1k Upp 11   11+   6-  17+   9+  --   --   3    40
  9 Abrahamsson, Jörgen   1d Mal 10    7+   1-   5-   8-  14+   6-  2    66
 10 Andersson, Mikael     1k Upp 10   15+   5-  14+   7-  12+   3-  3    62
 11 Gustavsson, Mattias   1k Gst 10    8-  15-  16+  17+   4-  14+  3    59
 12 Pettersson, Leif      1k VSs 10   14-  18+  15+   3-  10-  17+  3    58
 13 Strand, Krister       2k VSs 10   16-  20+  18+   6-  19+  15+  4    55
 14 Bergsåker, Henric     1k Sto  9   12+   7-  10-  15+   9-  11-  2    60
 15 Lindström, Sören      1k Sto  9   10-  11+  12-  14-  20+  13-  2    57
 17 Boman, Tomas          2k Lin  9   13+   4-  11-  18+  17-  22+  3    57
 18 Wendsjö, Björn        2k Mal  9   20+  12-  13-  16-  23+  21+  3    49
 19 Mellin, Niklas        1k Sto  9   --   --    8-  11-  16+  12-  1    40
    Ouchterlony, Erik     4k Lin  9   23+  21+  22+  20+  13-  24+  5    40
 20 Solum, Patrick        2k Ssd  8   18-  13-  21+  19-  15-  25+  2    50
 20 Solum, Patrick        2k Ssd  8   18-  13-  21+  19-  15-  25+  2    50
 21 Evensen, Pelle        4k Gst  7   22+  19-  20-  25+  24+  18-  3    42
 22 Ekstrand, Nicklas     4k Mal  7   21-  24+  19-  23+  25+  16-  3    39
 23 Chang, Eddie          5k Sto  5   19-  25+  24-  22-  18- free  2    38
 24 Möller, Niklas        7k Sto  3   25-  22-  23+ free  21-  19-  2    36
 25 Norén, Magnus        12k Mal  2   24+  23- free  21-  22-  20-  2    30
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MINNESANTECKNINGAR FRÅN EGF-MÖTET
HENRIK BERGSÅKER

Det hölls två möten med representanter för EGF:s medlemmar i Strausberg,
ett informellt den 3/8 och det ordinarie årsmötet 4/8. Här är mina minnesan-
teckningar från dessa möten, jag har gjort dem detaljerade i synnerhet med
avseende på de italienska affärerna. Dagordningen för årsmötet, med bilagor
finns tillgänglig på EGF:s hemsida, jag kan också skicka dem som worddoku-
ment eller textfiler om någon är intresserad.

FÖRBEREDANDE MÖTE 3/8. VARADE 2-3 TIMMAR.

Representanter för ett tiotal nationella förbund var
närvarande, däribland undertecknad för SGF:s räk-
ning. Styrelsen representerades av Martin Finke
(mötesordförande, Zoran Mutabzija och Thomas
Pfaff. Vår uppgift var att diskutera de olika förslagen
till ändringar av stadgarna och komma fram till vilka
förslag som skulle vara möjliga att få igenom på års-
mötet, med hänsyn till den stränga kvalificerade ma-
joritet som krävs.

Till en början hävdade några av de närvarande (bland
andra Figgs representant Soletti, förkortad S. I det föl-
jande) att det inte fanns något behov av att ändra
stadgarna, eftersom de existerande stadgarna vore till-
räckliga för att hantera vissa problem. Detta diskute-
rades en stund fram och tillbaka, själv hävdade jag att
det skulle vara oförenligt med föregående års beslut
C++ att inte ändra stadgarna för att göra det lättare att
hantera sådana situationer som den i Italien.
Nästa diskussion gick ut på att EGF:s stadgar enligt
somliga (S. och om jag minns rätt Sloveniens repre-
sentant och Anton Steininger från Österrike samt nå-
gon mer) att stadgarna i vilket fall som helst måste
skrivas om helt och hållet från början och att det där-
för eventuellt inte skulle vara motiverat att göra några
ändringar nu.
Mutabzija, Finke och Zandveld höll med om att stad-
garna nog måste skrivas om, men inga konkreta skäl
nämndes, annat än ”modernare”, ”proffsigare” och
liknande.
En diskussion uppstod, främst mellan S. och Alan
Held om sannolikheten för att go kommer att få
olympisk status ( S. var 100% säker, medan Held
uppgav sig ha talat med olympiska kommitten per te-
lefon och vara helt säker på att det vore uteslutet inom
överskådlig tid). Med viss möda lyckades Finke stoppa
denna debatt och vi gick vidare till att granska
stadgeändringsförslagen ett och ett i detalj.
Diskussionen blev lång, bland annat därför att några
deltagare gav sig in i detaljdiskussioner utan att låtsas
om oenigheten kring centrala punkter i förslagen. En
sådan central punkt var huruvida det skulle vara möj-

ligt för en go-organisation att få observatörsstatus och
söka medlemskap även om det redan finns en EGF-
medlem i landet, i konkurrens med denna. I denna
fråga visade det sig att majoriteten (inklusive styrel-
sen) var emot en sådan möjlighet.
Argumenten som fördes fram var av typen att det
skulle bli kaotiskt om konkurrerande organisationer
släpptes fram på något sätt. Enligt Bogdanov (Ryss-
land) skulle det till exempel genast uppstå fyra ryska
observatörsorganisationer. Det talades upprört om att
organisationer skulle kunna bildas med bara dans-
pelare etcetera. S. och den rumänske delegaten ville
poängtera att en särställning måste ges åt de förbund
som erkänns av respektive lands ”sportministerium”.
I det läget nämnde jag fallet med de italienska
kendoförbunden (ett gammalt med ständig sekrete-
rare, godkänt av det italienska ”sportministeriet” och
en kombination av två nya, vilka erkänns av de inter-
nationella kendoorganisationerna), och hävdade att
sådant inte är relevant för EGF. Jag frågade också sty-
relsen och alla närvarande om det inte är ett problem
för EGF ifall det förbund som är medlem i EGF tynar
bort medan ett nytt förbund med fler medlemmar,
kanske också de starkaste spelarna, förblir utanför och
inte kan delta i WAGC med mera.
Martin Finke höll med om att det vore ett problem,
EGF vill ha medlemsförbund som folk vill vara med i,
sa han. Tjeckiens representant Jana Hricova sa att
spelarna i sådana fall måste gå med i det nationella
förbundet och ändra på det. Sloveniens representant
sa att Figg inte tynar bort, eftersom det organiserar
turneringar. S. och Bogdanov sa vid flera tillfällen att
alla spelare måste tvingas gå med i det av EGF er-
kända förbundet.
Jag sa vid ett par tillfällen att vi som EGF medlem
inte kan acceptera att EGF:s och IGF:s auktoritet an-
vänds av den ena fraktionen mot den andra i en in-
tern konflikt och att EGF därför antingen borde be-
handla alla spelare lika, oavsett om de är med i det na-
tionella förbundet eller inte, eller att EGF i annat fall
har ett direkt ansvar för hur de nationella förbunden
beter sig mot sina medlemmar.
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Ett intressant argument från S. var att han vid ett till-
fälle frågade mig hur många medlemmar det svenska
goförbundet har och sedan hävdade att det är lätt att
gå ut och rekrytera hundra medlemmar från gatan för
att göra anspråk på att vara ett representativt förbund.
Det hela slutade i alla fall med att majoriteten röstade
för att ändra i styrelsens förslag 4.1 från ” Any go Or-
ganisation may be admitted to Observer status…” till
” Any go Organisation in a country where no EGF
member exists may be admitted to Observer status…”
eller snarlikt. Därmed föll de flesta av de schweiziska
förslagen.
Debatten interfolierades av talrika diskussioner i äm-
nen utanför dagordningen men mötet kunde avslutas
med en rad förslag till stadgeändringar att lägga fram
på årsmötet.

 EGF:S ÅRSMÖTE, 4/8. VARADE 5-6 TIMMAR.

Undertecknad och Jörgen var närvarande för SGF:s
räkning, Jörgen fram till punkt 5 på dagordningen.

 1) Mötet öppnades av Martin Finke, mötes-
ordförande i Erik Puyts frånvaro. Till en början var
representanter för 22 nationella förbund närvarande.
Det uppstod en liten diskussion kring antalet, varvid
det bland annat framkom att flertalet närvarande,
däribland Finke själv inte var medvetna om att det
krävs * majoritet för att ändra stadgarna, varvid ned-
lagda röster räknas emot ändringar. 2) Protokollet
från förra årets möte. Soletti (S. i det följande) inledde
med att säga att han ansåg att det var fel att använda
citationstecken i protokollet, eftersom citaten inte var
ordagranna. Någon påpekade att det i själva verket
inte förekommer några citationstecken i protokollet.
S. menade att det är fel att skriva i protokollet vilken
person som yttrat sig, att det bara borde stå vilket land
som yttrat sig. Tony Atkins (England) påpekade att
det finns en tabell på första sidan där det står varifrån
var och en kommer. Martin Finke menade att det är
naturligt att skriva vilken person som yttrat sig efter-
som flera länder representerades av två personer. Jag
begärde en smärre ändring i protokollet: i själva verket
var det inte Norges representant Terje Christoffersen
som på förra mötet begärde att AGI skulle få yttra sig,
utan Sveriges representant Niklas Mellin. Finke sa att
protokollet skulle ändras och Anne Tombarello
(Frankrike) bad om ursäkt för misstaget.

3) Medlemskapsfrågor.

3a) Goförbunden från Bosnien-Herzegovina och
Vitryssland valdes in som nya EGF- medlemmar.

3b) Förslag till stadgeändringar. Ändringsförslag 4.1
(modifierat enligt ovan) antogs med rösterna 19 för, 1
mot och tre nedlagda, jag röstade för. Ändringsförslag

5 med tillägget UK5 antogs med rösterna 22 för,
ingen mot och 3 nedlagda. Förslagen UK1, UK2,
UK3 antogs. Förslaget UK4 drogs tillbaka. Förslaget
CH3 avslogs med rösterna 9 för, 9 mot och 6 ned-
lagda, jag röstade för. Diskussionerna var bitvis långa
men utan några logiskt klara linjer. Ofta svarade Peter
Zandveld för styrelsens räkning och Alan Held kla-
gade över det. Zandveld svarade att det var han och
Erik Puyt som arbetat med stadgarna och att Puyt
inte var närvarande. Vid förslag 10.1 frågade jag sty-
relsen om skälet till att den antydan till demokrati-
kriterium som fanns i C++ förslaget tagits bort och
alltså inte fanns med i stadgeändringsförslaget, om det
var för att det kan anses som ett självklart krav eller
om det var för att styrelsen inte ansåg att det var vik-
tigt med demokrati. Finke svarade att han inte riktigt
visste varför demokratikravet tagits bort men efter att
ha tänkt efter ett ögonblick sa han att det nog kunde
anses självklart och frågade mig om jag ville föreslå att
ta in något sådant i stadgarna. Jag svarade att vi skulle
föredra om det fanns med men att jag tyckte det var
acceptabelt om det togs till protokollet att demokrati
är ett självklart krav. Finke sa att det skulle tas till pro-
tokollet att det är självklart att EGFs medlemmar ska
vara demokratiska. Ingen hade något att tillägga,
utom att någon sa sig inte minnas att det stod något
om demokrati i C++, och att någon annan sa att det
gjorde det. Förslag 10.1 a antogs med rösterna 19 för,
ingen mot och tre nedlagda, jag röstade för. Förslagen
10.1 b och c antogs med 18 röster för, 1 mot och 5
nedlagda, jag röstade för. Förslaget 10.1 d antogs med
24 röster för. S. uttryckte önskemål om att den nu in-
rättade Appeals Commission borde bestå av
proffessionella jurister.

3c) Den franska motionen om det italienska proble-
met. S. inledde med att säga att en sådan motion inte
borde diskuteras alls, det borde inte vara tillåtet, efter-
som det handlade om interna angelägenheter. Det
följde en animerad diskussion där Anne Tombarello
talade om italienska spelare utanför Figg som inte
kunde delta i WAGC med mera, S. som skrek att han
ville ha fört till protokollet att Tombarello sagt att det
finns spelare som inte haft tillåtelse att delta i förra
årets italienska mästerskap, flera röster om vad
Tombarello sagt och inte sagt, samt Finke som ville
stoppa diskussionen. Jag sa ännu en gång att det
svenska förbundet inte vill att EGF:s och IGF:s aukto-
ritet används av den ena grupperingen mot den andra,
att om EGF tvingar spelare att gå med i förbunden så
har EGF också ansvar för hur förbunden uppför sig
och att EGF följaktligen måste diskutera ”interna”
frågor när de dyker upp. Mötet gick vidare med mo-
tionen. Första delen av denna, som talar om att in-
rätta en kommission om 3-5 personer för att lösa pro-
blemen mellan AGI och Figg inom ett år antogs med
9 röster för, 8 mot och 7 nedlagda, jag röstade för.
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Andra delen av motionen gick ut på att spelare från
både AGI och Figg skulle få delta i internationella täv-
lingar tills problemet är löst, denna del avslogs med
rösterna 10 för, 12 mot och 2 nedlagda. Bland rös-
terna för var åtminstone Sverige, Norge, Frankrike,
England, Tyskland, Schweiz.

4) Thomas Pfaff presenterade budgeten (enligt bilaga)
och deklarerade sin avsikt att avgå nästa år, men att
kvarstå som ”investment manager”.

5) Val av ny styrelse. Det var lite diskussion om nöd-
vändigheten av att rösta alls, eftersom Noel Mitchell
dragit tillbaka sin kandidatur och det därför fanns lika
många kandidater som platser till förfogande. Det be-
slöts att vi ändå skulle rösta. Jag ställde en fråga, i för-
sta hand till sekreterarkandidaten Matti Siivola men
också till hela den avgående och tillträdande styrelsen:
jag sa att det svenska förbundet vill se ett så öppet
EGF som möjligt, att somliga förbund har helt mot-
satt filosofi men att vi är för öppenhet och fortsatte
med att säga att enligt stadgarnas artikel 8c (8.3) före-
faller det klart att all korrespondens med EGF:s ordfö-
rande, sekreterare och kassör ska vara öppen, med
möjligt undantag för intern korrespondens mellan
styrelsemedlemmarna. Jag frågade om styrelsen höll
med om detta. Anne Tombarello svarade ja. Jag fort-
satte med att fråga om det finns något diarium där
man lätt kan söka sådana saker och Martin Finke sva-
rade att det gjorde det inte, därför att EGF inte har
någon arkivarie ( parentes: enligt stadgarnas artikel 8c
förefaller det nog som om sekreteraren har till uppgift
att vara arkivarie ). Sedan valdes den nya styrelsen
med handuppräckning(!): Zoran Mutabzija till presi-
dent, Thomas Pfaff till kassör, Matti Siivola till sekre-
terare, Tony Atkins och Oleg Gavrilov till vice-
presidenter. Peter Zandveld deklarerade sin avsikt att
avgå som revisor nästa år och Fred Renauld valdes pre-
liminärt som ersättare.

6) Kommissionerna redovisade sin verksamhet. Det
påpekades att Matti Siivola borde avgå som ordfö-
rande i rules & ratings kommissionen nu när han bli-
vit sekreterare och att en ersättare behövs. Det upp-
stod en lång och mycket animerad diskussion kring
det faktum att EGF använder 25% av sin budget till
att köpa aktier, Alan Held kritiserade detta mycket
hårt och fick medhåll från många håll. Jag tyckte inte
att jag hade någon anledning att yttra mig i denna
fråga men blev övertygad främst av den tyske delega-
ten Martin Stiassnys argument att det inte finns något
rimligt skäl att hålla på med sådana saker. Till slut rös-
tades det om saken och det beslöts med rösterna 11
för, 10 mot och 2 nedlagda att EGF kan få fortsätta
med börsaffärer, jag röstade mot. S. klagade över att
det är så lite intresse för EGF-logokommissionens ar-
bete och föreslog att lägga ner kommissionen. Det be-

slöts att kommissionen ska fortsätta. Det talades om
EGCC och bland annat Fujitsuträningsprogrammet
och möjligheten att söka Ingpengar för verksamheter
med barn.

7) Kommande kongresser. Vi tackade tyskarna för de-
ras fina arbete med årets kongress. Dublin för nästa år
presenterades en del. S. begärde mer detaljerade upp-
gifter om olika kategorier av boende, annars skulle det
sedan vara för sent att stoppa denna kongress om nöd-
vändigt. Någon påpekade att det är för sent att stoppa
den i vilket fall som helst. Zoran Mutabzija hade inte
så mycket att säga om kongressen i Kroatien 2002,
men delade ut ett informationsblad om go på kroa-
tiska. Anne Tombarello menade att små förbund kan
ha nytta av att samarbeta med större (som Irland med
BGA) och frågade om Mutabzija behövde hjälp, varpå
han svarade att han inte behöver någon hjälp, efter-
som han har ett eget företag(!). Det beslöts att för-
lägga kongressen 2003 till St Petersburg, trots att rys-
sarna inte hade något skrivet förslag alls med sig ( 12
röster för Ryssland, 10 röster för Polen). Jag avstod
från att rösta, eftersom vi inte diskuterat denna fråga
alls i Sverige. Kongressen 2004 gavs till Tuchola i Po-
len (12 röster för Polen, 6 röster för Prag), återigen
avstod jag från att rösta eller yttra mig. Den tjeckiska
delegaten Jana Hricova ville besluta genast om 2005 i
Prag. Jag sa att vi inte har något emot Prag men att
det svenska förbundet vill anmäla sitt intresse för att
organisera kongressen 2005 eller senare, dock inte
göra någon formell ansökan än. Jag sa att platsen vi i
första hand tänkt oss föreslagits av Martin Stiassny
och är Siljanområdet i centrala Sverige, ca 200 km
nordväst om Stockholm, att området är naturskönt
och att det finns kulturella aktiviteter också vid den
tiden på året, att priserna skulle bli som i Tyskland
eller lägre och att Martin Stiassny mfl tyskar erbjudit
sig att hjälpa till med arrangemanget. Det beslutades
med rösterna 11 mot 10 att skjuta upp beslutet om
2005 års kongress, jag röstade för att skjuta upp beslu-
tet.

8) Turnerings kalender enligt bilaga, ingen diskus-
sion.

9) Extern representation. S. klagade över att han inte
vet något om vad som försiggår i IGF:s styrelse, ut-
tryckte sitt missnöje med att Europa bara har två re-
presentanter där och begärde att dessa ska väljas av
EGF:s årsmöte. Alan Held sa att han publicerat en
redogörelse för IGF:s styrelses arbete på EGF:s
hemsida. Martin Finke framhöll att Erik Puyt inte
agvått från IGF trots att han avgått från EGF och
alltså sitter kvar ett år till.

10) Varia. Emil Nijhuis har slutat med att sköta Euro-
pean go Journal på nätet och Zoran erbjöd sig att ta
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GEOGRAFIFORVIKLINGER
PÅL SANNES

OPPDAGET DENNE PÅ
GO-DISKUSJONSFORUM:
Nu har Pål spelat så många turneringar i Sverige

att han i EGF:s oficiella ratinglista flyttas

från den norska till den Svenska :-)

/mikke

Antakelig var arrangørene under siste SM ikke så veldig
nøye med å registrere nasjonalitet for hver enkelt delta-
ger. Eller var det et bevisst kupp?  Uansett, dette måtte
ordnes opp i. Sendte følgende mail til den ansvarlige for
EGFs ratingliste , som jeg kjenner personlig, ettersom vi
var i samme taulag opp på Slovakias høyeste topp
(Gerlachtum, 2655 moh) under fjorårets Go-kongress.

Hello Ales,

I am fully aware that geography is not all

that easy, with new countries popping up all

the time (jfr former Soviet-Union and

Jugoslavia). But I did thought that

Scandinavia was a rather quiet place in that

respect, and if Oslo has been included in

Sweden recently, I do believe I should have

heard about that somehow.

So, even if this may disappoint my Swedish

fans, maybe I could ask you to move me back

to my former country in the EGF rating list ?

Best wishes

Pål Sannes :-)

Her er svaret jeg fikk:

Hello Paal,

Sorry for the mistake! I shall do my best

to stop the Swedish expansion and retrieve

Oslo from their hands to have it where it

belongs to. Unfortunately, my tactical

forces are occupied at the Balcan for the

moment so it will not be earlier than

shortly before EGC in Strausberg. Looking

forward to meet you there.

Best wishes,                Ales  :-)

Så nå har jeg fått mitt norske statsborgerskap tilbake,
også i EGFs ratingliste...

EPISODE PÅ TOGSTASJONEN I PADO-
VA, HVOR JEG SKAL KJØPE RETUR-
BILLETT HJEM FRA EM I ITALIA
1996:
- I would like to buy tickets back to Norway.
- Norway, which city is that?
Hm, dette blir kanskje ikke så lett . Får ta det skritt-
vis:
- Have you heard about Sweden?
- Ah, I see! Norway is a Swiss city!
Jeg gir opp.

hand om eventuella bidrag i hans ställe. Det talades
om Fujitsu training programme, alla som intresserar
sig för gopedagogik bör informeras.

12) Det bestämdes att ge europeiska ungdomsmäster-
skapet 2000/2001 till Polen, par-Em till Bosnien och
lag-EM till Ryssland. Anne Tombarello sa att många
federationer söker organisera EGF-kongresserna där-
för att de väntar sig tjäna pengar på dem(!) men upp-
manade federationerna att också söka anordna dessa
andra turneringar.

14) Övriga frågor. Saijo sensei går i pension inom en
inte avlägsen framtid. Alan Held föreslog att det inrät-
tas en fond för att kunna få honom att delta i europe-
iskt go även i fortsättningen, han föreslog att EGF ska
satsa 1100 euro per år och att andra ska inbjudas att
bidra desslikes, själv utlovade han 100 schweizerfrancs
den ena gången och 1000 schweizerfrancs den andra
gången från sitt eget förbund. Förslaget antogs med
acklamation.

15) Mötet avslutades.
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GO I DALARNA
HENRIC BERGSÅKER

Martin Stiassny, president i det tyska goförbundet och huvudarrangör
för årets kongress i Berlin-Strausberg, har ju ett hus i Leksand och har
föreslagit en följd av go-arrangemang i den trakten, att krönas med go
EM någon gång framåt 2005 eller 2006. Han har sagt att han själv och
flera andra tyskar är villiga att hjälpa till en hel del.Jag gjorde en liten
snabbutredning fredagen innan vi åkte ner tillBerlin, vilken redovisas
på slutet av detta inlägg.

En kväll under kongressen hade Erik E., Leif och jag
ett c:a två timmar långt samtal med Stiassny om dessa
planer. Vad jag minns av detta samtal är i sammandrag
följande ( Erik och Leif må fylla i luckorna):Martin är
generellt mycket optimistisk och anser att det inte
finns några stora problem.
För årets kongress är det EGF som står för all materiel
- bräden, stenar klockor. Den skola där vi spelade dis-
ponerades gratis, med undantag för elektricitet och
städning till en kostnad av cirka 8000 DM, och Martin
är säker på att något liknande skulle kunna göras i
Siljanområdet, samtliga kommuner där är angelägna
om att få sådana här arrangemang. Någon måste av
säkerhetskäl vara vaken och närvarande på skolan dyg-
net runt, bl.a.därför att folk sov där i sovsäckar.
Han räknade med förluster på 2-3000 DM för inkvar-
tering som inte utnyttjades, det är viktigt att pussla
ihop sina överenskommelser med hotell etc, med dem
man gör med deltagarna, så att det inte är någon stor
risk för stora förluster. Det var 10-12 personer som
arbetade med kongressen under året innan och ytterli-
gare 15-20 som hjälpte till under själva kongressen (de
såg nog fler ut under avslutningsceremonin skulle jag
vilja säga). Tyskarna har utvecklat mjukvara som ska
göra det enklare att organisera kongresser i framtiden.
Ingstiftelsen sponsrade i år med ett slags försäkring
mot underskott för tyska goförbundet. Medlemsavgif-
ten sattes så att det skulle gå runt med 400 deltagare
och bli överskott med fler. Hitachi sponsrar med
20000 dollar, som i tre lika delar ska användas för pri-
ser, organisation och sponsring av deltagare från
obemedlade länder.
Till vår förvåning fick vi veta att arrangörerna och
EGF praktiskt taget inte betalar något alls till proffsen
som deltar (det var 14 proffs från Japan, Kina och
Korea vid årets kongress), bara totalt 4000 DM för bil-
ligaste tänkbara inkvartering (12 DM per person och
dag) samt ett obetydligt per diem till de kinesiska
proffsen.
Jag har dock hört att arrangörerna betalt mer (hotell
och mat) för proffsen vid andra kongresser. Stiassny
tror att det går att arrangera catering med någon lokal-
firma. Under turneringen behöver arrangörerna avsätta

3-4 pers för själva turneringarna, en för matarrange-
mangen, 6-8 för infoavdelningen, 1 som tar hand om
proffsen och 1 som sköter boendet. Den jobbigaste
tiden är en 3 månaders period under våren,med cirka
100 mail om dagen som kommer in. Före kongressen
kan nästan allt skötas på distans med hjälp av email.
Martin påpekade till exempel att organisatörerna
måste skriva i inbjudan till folk från Östeuropa och
Kina att de betalar alla omkostnader för dessa under
tiden i landet, för att de ska kunna få visum, men att
det saknar betydelse för att alla i alla fall vet att det
inte betyder något.

Vid ett senare samtal med Zandveld påpekade denne
framför allt behovet av att ordna med sjukförsäkring
för folk från obemedlade länder, han hade själv oroat
sig mycket för en kines som blev sjuk under en kon-
gress i Holland.

Bland oss närvarande svenskar på kongressen är åt-
minstone jag själv, Erik E. och Erik O.(?), Leif, Gus-
tav, Jörgen, Tomas beredda att jobba med en kon-
gress. På EGF-mötet sa jag att vi i det svenska förbun-
det är intresserade av att arrangera en kongress 2005
eller senare, att Martin Stiassny föreslagit Siljanom-
rådet som är naturskönt och med diverse rekreations-
möjligheter, även kulturella, att vi kan få hjälp av tys-
karna och att boendet skulle bli till samma pris som i
Tyskland eller lägre.

Efter mötet menade Stiassny bland annat att det är
många som inte skulle vilja ha kongressen i östländer
mer än tre år i rad (2002 Kroatien, 2003 Ryssland,
2004 Polen) och att Sverige därför skulle ligga bra till.
Eventuellt kommer Amsterdam att föreslås också, vil-
ket skulle bli en svår konkurrent.
Stiassny tror också att många länder är villiga att
skjuta undan den tilltänkta kongressen i Italien 2006
om inte gruffet där är utrett snart. Efter mötet blev
jag också tillfrågad av Matti Siivola om möjligheten
att söka för en gemensam svensk-finsk kongress på
Åland 2005, med option att flytta den till Sverige eller
Finland om det inte fungerar med Åland. Man kan
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förstås tänka sig andra platser i Sverige också, vi hade
en del förslag i de interna samtalen. Martin är mycket
positiv till en kongress i Sverige över huvudtaget. Jag
hoppas att vi kan diskutera saken mer konkret fram
till nästa EGF-kongress. Själv tycker jag att vi bör er-
bjuda oss att ordna kongressen förr eller senare, nu
när vi åkt så många gånger, att det är bra att utnyttja
om vi kan få starkt stöd utifrån, samt att det är posi-
tivt för gospelarna om kongressen ordnas på nya plat-
ser varje år så att man får tillfälle att lära känna nya
miljöer och människor. Eventuellt kan det ju vara en
vitamininjektion för svenskt go med en kongress
också, men det är väl mer svårbedömt.

EGF CONGRESS IN SWEDEN

PRELIMINARY NOTES

(Några snabbt insamlade data om Siljanalternativet)
It has been proposed (originally by Martin Stiassny)
to organise an EGF congress in Dalarna, Sweden
towards 2005.
The idea is to locate the congress somewhere in the
area around lake Siljan ( Leksand, Mora, Rättvik,
Orsa). This area in central Sweden, about 200 km
NW of Stockholm has plenty of beautiful and
relatively unexploited nature and is historically known
as a heart of swedish traditions.
The recreational possibilities in late July and early Au-
gust include things like hiking, fishing, canoing, a
traditional music festival, a veteran car festival,
steamboat trips on lake Siljan. There are opera and
classical music performances at Dalhalla, north of
Rättvik, a huge amfitheater in what was once an open

air mine. There is a zoological park with bears north of
Orsa. There is a museum in Mora where a large collec-
tion of early 20-th century swedish painter Anders
Zorn (known not least for his many nudes in
characteristic style) are displayed, as well as the artists
home and a collection of traditional regional buildings
which Zorn collected. There is for children a park
which is claimed to be the home of Santa Claus (open
also in summer) and other summer amusement parks.

The following are examples of prices (2001) for
accomodation and other facilities:
1) Moraparken. This facility can provide playing gro-
und for 400 people, accomodation and catering. Price
examples: playing hall <4000 SEK/day. Accomodation
in single room with full pension (swedish/german
breakfast, coffee, lunch, coffee, dinner) 850 SEK/day.
Ditto in double room 720 SEK/day. Accomodation in
4 bed cottage (shower, WC and kitchen shared) 85
SEK/day. There are also camping grounds for campers
and tents. On site there is also minigolf, tennis and
similar possibilities. Booking about 9 months in
advance.
2) Presumably the playing ground can be arranged
cheaper in one of the schools. Apart from the above
mentioned accomodation there are e.g. cottages such
as 5-bed with WC and shower 4200 SEK per cottage
and week, simple cottages with shared WC 4 bed 2500
SEK/week and cottage, hotel double room from 750
SEK/day with breakfast, Bed and breakfast from 460
SEK/day, hostels at 150 SEK/day etc in the area.Note:
1 DEM = 4.35 SEK

DRAGON EAT OWN TAIL
As requested, I attach the sgf of a game at
the 20th WAGC, 1998, between the
Australian and NZ representatives, both
strong amateurs.
Black resigned the game, not realising that
he could secure life without two full eyes.
The game happens to have been (captured
and) commented by Victor Chow of Johan-
nesburg, who is about IGS 4d* strength.
Clive Hunt, Johannesburg

173:  This is a living shape... and black lead
far on board....The black group has one eye
and one false eye, but is fully alive because
of the peculiar topology. A key element is
surrounding a live opponent's group, and
being surrounded in turn by living oppo-
sing groups.I believe this situation is called
'Dragon that eats its own tail'.
Victor Chow
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6 PROBLEMER
Sort i trekket i alle problemene.

Lösningar på nästa sida!

INNBYDELSE TIL NORGESMESTERSKAPET
Første NM i Go i det nye årtusenet avholdes lørdag 21 og søndag
22 oktober.

Sted: kantina i informatikkbygget, Gaustadalleen 23, Oslo (5 minutters
gange fra Blindern stasjon, Sognsvannsbanen (linje 5)).
Startkontingent: 50 kr.

Vi begynner kl 10 på lørdag og spiller 3 runder begge dager.
Aller først vil vi ta et kort møte hvor turneringsopplegget
blir bestemt, spesielt om vi skal benytte samme system med
bruk av forgaver i enkelte partier som det som ble benyttet i
Oslo Open i våres.

Nærmere tidspunkt for de enkelte runder blir avtalt etter hvert.
Betenkningstid:  1 time pr spiller, deretter canadisk byoyomi
(15 stener på 5 minutter).

Påmelding til  Pål Sannes, Filerveien 17, 0684 Oslo
tlf 22279457(pr), 22963110(jobb) e-mail: p.sannes@dnmi.no

1

2

3

4

5

6
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EUROPEAN TOURNAMENT CALENDAR
Date Country City Category Contact Address
07.10-2000 SK Bratislava Fujitsu Qualification profipack@gtinet.sk
14.10-2000 YU Belgrade Fujitsu Qualification brakic@eunet.yu
28.10-2000 BE Brussels Toyota Tour toyotatour.brussels@european-go.org
04.11-2000 SE Goeteborg Toyota Tour toyotatour.goeteborg@european-go.org
16.11-2000 JP Tokyo 11th IAPGC pairgo@nkb.co.jp
25.11-2000 UA Kiev ufgo@mail.kar.net
08.12-2000 ES Salamanca Spanish Open fnolla@mtas.es
09.12-2000 NL Amstelveen Fujitsu Finals egcc@european-go.org
30.12-2000 UK London Toyota Tour toyotatour.london@european-go.org
17.02-2001 ES Barcelona Fujitsu Qualification catalunya-go@egroups.com
03.03-2001 PL European Youth Ch janlubos@pro.onet.pl
10.03-2001 NL Amstelveen Ing Memorial egcc@european-go.org
17.03-2001 RU European Team Ch gomen@cityline.ru
24.03-2001 AT Velden Toyota Tour toyotatour.velden@european-go.org
31.03-2001 IE Dublin noel@incentive-conf.ie
07.04-2001 BA European PairGo Ch
14.04-2001 FR Paris Toyota Tour toyotatour.paris@european-go.org
21.04-2001 IT Milan Fujitsu Qualification italy@european-go.org
27.04-2001 SI Bled Fujitsu Qualification rupel@intmar.si
12.05-2001 HU Budapest Toyota Tour toyotatour.budapest@european-go.org
24.05-2001 NL Amsterdam Toyota Tour toyotatour.amsterdam@european-go.org
02.06-2001 DE Hamburg Toyota Tour toyotatour.hamburg@european-go.org
04.06-2001 JP Tokyo 23th WAGC overseas@nihonkiin.or.jp
16.06-2001 HR Zagreb Toyota Tour toyotatour.zagreb@european-go.org
23.06-2001 PL Warsaw Toyota Tour toyotatour.warsaw@european-go.org
30.06-2001 FI Helsinki Toyota Tour toyotatour.helsinki@european-go.org
07.07-2001 RU Moscow Fujitsu Qualification gomen@cityline.ru
14.07-2001 BA Sarajevo
21.07-2001 IR Dublin European Go Congress noel@incentive-conf.ie

Corrections, updates and country's open championships
please report to egf@european.go.org

5 på 3

9 på 3

Resten skulle være enkelt hvis du har løst problem 2.

Samme tesuji som i problem 7 i forrige nummer.

Så enkelt når man ser løsningen, men det vil
overraske meg om ikke sort 1 har vært en blind
flekk for mange!

LÖSNINGAR PÅ 6 PROBLEM
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EN RESEBERÄTTELSE FRÅN EM
GUSTAV FAHL

Elva svenska och norska go-spelare tillbringade två härliga veckor i
Strausberg där årets europeiska go-kongress (EGC) anordnades. Straus-
berg är en liten stad med ca 25 000 invånare, en knapp timmes resa med
pendeltåg från centrala Berlin. Spellokalen var en sommarstängd skola
som låg centralt i staden, strax utanför en gammal stadskärna som fort-
farande kunde anas i form av rester av en stadsmur. Det fanns ett tiotal
restauranger i staden och man stötte ofta på nyfikna stadsbor som läst i
lokaltidningen om den märkliga sekt som intagit staden.

Strausberg ligger i det som en gång var Östtyskland och
bakom den västifierade fasaden (främst på de uppfräschade
huvudgatorna) kunde man ana både grå öststatsvardag som
inte hunnit byggas bort men också en del DDR-nostalgi.
Som den trevliga pensionerade dam vi fick sällskap med på
en av resorna in till Berlin. Hon läste sin Das Neue Zeitung
(grundad 1947), berättade om hur dyrt allt blivit, hur det
nog var bra för de som var unga och hade framtiden för sig,
men vart tog alla drömmarna vägen...

Organsiationen var just så bra som man hade hoppats när
nu EGC tilldelats Tyskland. Lottningen uppe prick klockan
tio, inga omlottningar och väldigt få W.O.-partier, resulta-
ten snabbt uppe och en vänlig och hjälpsam informations-
disk.

Klockan tio började den dagliga ronden i huvudturneringen.
Åtminstone undertecknad tycker att det är väldigt skönt
med den väl tilltagna betänketiden. Man kan i lugn och ro
ta en bensträckare ibland, kanske gå runt lite och titta hur
det ser ut i de andra svenska partierna, och ändå slippa spela
slutspelet i byoyomi (nåja, ibland i alla fall). Huvudturner-
ingen spelas med Ing-regler (en variant av de kinesiska reg-
lerna). Det är nästan ingen skillnad alls mot de japanska reg-
lerna men ovan som man är så är det alltid lite pirrigt att
fylla i de sista damepunkterna och därmed ta bort sina frihe-
ter. En av mina motståndare gav upp på ett ganska kul sätt.
Till saken hör att någon kvällen innan berättat om go-spela-
ren som hade en mardröm — hans motståndare hade plöts-
ligt spelat två drag i rad. När mardrömmaren skulle bevisa
detta genom att räkna antalet stenar på brädet hade mot-
ståndaren diskret försökt smyga undan en annan av sina ste-
nar från brädet. Nu hade jag ett vunnet parti, jag behövde
bara se till att inte få en ögonlös grupp avskuren. Min mot-
ståndare spelade ett drag som jag visste att jag hade garderat
mig mot, men innan jag hann svara låg det en ny sten på
brädet. För en sekund kände jag paniken komma men när
jag förfärad tittade upp mot min motståndare satt han bara
och log och stängde av klockan...

Om man var tidigt färdig med sitt parti kunde man slinka
iväg till TV-rummet där partiet på bord 1 visades (en nyhet

för i år). Diskussionen var stundtals livlig om vem som
egentligen stod bättre eller vem som skulle vinna den semeai
som pågick. Partiet kommenterades sedan inför publik av
något av de tillresta proffsen.

Kongressen gästas av ett tiotal proffs från Japan, Kina och
Sydkorea. De spelar simultanpartier och hjälper till med att
kommentera ens partier. Stor favorit är Saijo Masataka 8p,
ständigt spelande eller undervisande. Hans publika genom-
gångar av spelade partier är stor underhållning.

Förutom huvudturneringen pågår en mängd
sidoturneringar. Störst av dessa är snabbturneringen (30
minuter utan byoyomi) men det finns också tävlingar i
blixt-go, rengo, lag, blind-go och frisbee-go för att nämna
några. Blindgo-turneringen avgjordes på 13x13-bräde och
de partier jag såg höll häpnadsväckande hög klass. Frisbee-
go spelades på en 9x9-plan utomhus. De ’stenar’ man kas-
tade var tvungna att täcka någon skärningspunkt för att
draget skulle vara giltigt.

Onsdagarna var spellediga vilket gav möjlighet att besöka
Berlin. Några av oss stod också över veckoslutsturneringen
för att hinna med ett extra besök. En av höjdpunkterna var
Checkpoint Charlie-museet som har murens historia som
tema. Det verkar inte ha funnits några gränser för fantasin
när det gällde att ta sig förbi den förhatliga muren. Via tun-
nel, via hembyggd luftballong, gömda i motorutrymmet på
en bil, etc etc. Etnologiska museet hade en go-utställning.
Det var en ganska liten men välgjord utställning där man
förklarade reglerna och visade lite om spelets position i den
japanska kulturhistorien. Man visade bl a 1800-talstryck
med go-motiv, gamla bräden (också 1800-tal) och gamla
böcker. Den stora parken Tiergarten är en oas i en stad som
i övrigt sträcker sig milsvida kvarter på kvarter. Vi till-
bringade ganska många timmar där med att spela rengo
bland joggare och solbadare.

Man kan titta på bilder från kongressen på följande
Internetsidor:
http://www.dgob.de/egc2000/pics.htm
http://www.gomilschak.com/go/index.html
(välj Reports och sedan European Go Congress)
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DE STORA ELEFANTERNA DANSAR

5:e Samsung Cup, andra omgången (1e september i år) Lee
Changho Korea spelar svart mot Zhou Heyang Kina. komi är
6.5 poäng. Kommentarer av Nie Weiping 9p. Översatt och
redigerat av Michael Yao och Gustav Fahl.

5. Zhou har vunnit de två tidigare spelade partierna.
Lee tycker inte om det och vill attackera direkt.
13. Svart borde spela som i dia. 1. Bytet 13-14 ska-
dar svart 7.
16. Nu har vit möjlighet att spela som i dia. 2. Vit
väljer dock att återgå till den normala josekin med
16. Han förväntar sig svart 17 och ser fram emot det.

17. Nie tycker att A i stället för 17 är enda draget för
svart här. Man ser ganska ofta svart 17 i positioner
där den svarta stenen i nedre högra hörnet ligger på
B i stället för på 3. Här ligger den på en sämre plats
eftersom den stegbrytare vit får spela (vit 32 i detta
parti) blir allvarligare. Nie tycker dock inte heller om
svart 17 när 3 ligger på B.
Utbytet A-B har skadat den svarta stenen C. Om
detta utbyte inte gjorts skulle vit inte ha kunnat spela
1-4 eftersom svart D blir för allvarligt.
18. Enda draget. Om vit spelar någon annanstans tar
svart sente och försvarar omedelbart skärningen ge-
nom att spela på 20.
32. Vit 34 vore den normala stegbrytaren, 32 är
också bra.
40. Om svart ej svarar på detta blir vit A allvarligt...
41. ...men svart spelar aggresivt och attackerar den
övre sidan först.

Diagram 1

Figur 1 (1-17)

Diagram 2

Figur 2 (18-41)
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50-52. Med dessa drag vill vit försäkra sig om att
få spela 53 i sente och skaffa sig ögonutrymme.
53. Ser mycket starkt ut, svart tar bort vits ögon-
utrymme. Men Nie tycker att 53 är onaturligt, ett
överspel.
59. Svart har chansen att spela A och säkra fång-
sten av de vita stenarna, men Lee har blivit mer
aggresiv på sistone.
60. Enda draget.
61. Svart behöver tre drag till för att avsluta kon i
hörnet och allt detta bara för att ta bort vits ögon?
Lite för ambitiöst.
(Vår anmärkning: Situationen i övre vänstra hör-
net efter svart 61 är en ett-stegs ’approach-move’
ko för vit. Svart kan inte avsluta kon direkt utan
behöver som sagt tre drag för detta. Om svart B
övergår situationen till en två-stegs ’approach-
move’ ko för vit o.s.v.)

Figur 3 (42-61)

Figur 4 (62-78)

64. Bra, vit försöker leva i svarts område. Svart
kan naturligtvis inte låta vit leva för enkelt, då
försvinner all mening med 53. Kon är allvarlig
för svart men vit ska inte spela den direkt utan
spela drag som skapar/bibehåller ko-hot.
74. Svart kan nu få en ko om vits grupp (vit
skulle ju ha kunnat leva med A ) men vit är inte
rädd för detta p.g.a. den andra kon (i övre
vänstra hörnet). Svart kan inte hoppas på att
spela kon med A så länge övre vänstra hörnet är
så här oklart.
76. Vit ’tvingar’ svart att spela på 1-1-punkten
och utvecklar sig sedan snabbt. Zhou spelar ut-
märkt idag.
77. Borde ha spelats på B för att krångla till par-
tiet. Vit ’måste’ då spela C och vits 62-grupp
skulle då ha varit svagare. (Vår anmärkning: Om
vit inte spelar C skulle svart C bli allvarligt)
78. Bra drag. Det är fortfarande ko i övre
vänstra hörnet och vit vågar slåss.
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79. Svart sätter allt på ett kort, ett ’allt-eller-inget-
drag’. Han kan inte vänta på att rensa övre
vänstra hörnet.
84. Bra. Utbytet 80-81 har kostat svart mer än 10
poäng i yose så vit är nöjd med att helt enkelt
leva.
86. Vit kommer att vinna. Även om vit inte får ut
något av kon i övre vänstra hörnet så räcker inte
svarts poäng. (Vår anmärkning: se vad som hänt
med den moyo svart byggde upp med 43-47 i fi-
gur 3)
95. Svart kan inte svara med 96 p.g.a. att vit A är
så gott som sente.
96. Det kan se ut som om vits 62-grupp är fångad
men kon finns kvar. Om svart spelar 97 på B
skulle vit kunna räknas som fångad (men bara
nästan).
97-99. Girigt, svart låtsas som om vit är fångad.
Han kan inte tillåta att vit spelar först här med C.

Figur 5 (79-99)
[82 tar ko på D, 84 täcker ko på 79]

Figur 6 (100-124)
[116 tar ko på B, 119 tar ko
på 113, 121 tar ko på 107]

100. Spelas p.g.a att vit är i byoyomi, han behö-
ver 60 nya sekunder att tänka på.
102. Efter detta har svart ingen chans. Med res-
terande drag söker svart en anledning att få ge
upp.
Svart ger upp efter vit 124.

Vår anmärkning: Situationen på vänstra sidan
är hopplös för svart. T ex: svart A, vit tar ko på
110, svart ko-hot, vit tar ko på B. Vit kan sedan
ignorera svarts nästa drag och ta kon på 118 vil-
ket fångar svarts skärningsstenar 19-21-25 etc.

Källa: www.cn.tom.com/cooltom/weiqi
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RESULTAT LINKÖPING OPEN
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS
  1 Sannes, Pål           4d Osl 13    7+   2+   4+   3+   5+  5    53
  2 Ekholm, Erik          3d Sto 12    8+   1-  10+   4+   6+  4    52
  3 Jiang, Erik           2k Lin 11    6+   7+   5+   1-   4+  4    53
  4 Bergsåker, Henric     1k Sto 10    5+  11+   1-   2-   3-  2    55
  5 Boman, Tomas          1k Lin 10    4-  12+   3-   8+   1-  2    53
  6 Farnebäck, Gunnar     2k Lin 10    3-   9+  11+  10+   2-  3    51
  7 Fahl, Gustav          2d Sto 10    1-   3-   8-  12+  14+  2    50
    Lindström, Sören      1k Sto 10    2-  10-   7+   5-  11+  2    50
  9 Strand, Krister       2k Väs 10   12-   6-  15+  11+  10+  3    44
 10 Mellin, Niklas        1k Sto  9   11-   8+   2-   6-   9-  1    51
 11 Martin, Per-Erik      1k Upp  9   10+   4-   6-   9-   8-  1    49
 12 Ouchterlony, Erik     3k Lin  9    9+   5-  14+   7-  13+  3    45
 13 Olsson, Göran         4k Lin  8   15+  14-  17+  16+  12-  3    35
 14 Karlsson, Peter       5k Sto  7   16+  13+  12-  15+   7-  3    40
 15 Abrahamsson, Roger    4k Mal  7   13-  17+   9-  14-  18+  2    36
 16 Chang, Eddie          5k Sto  6   14-  18-  19+  13- free  2    30
 17 Demnert, Marcus       7k Sto  6   19+  15-  13-  20+  21+  3    24
 18 Alfredsson, Mattias  10k Lin  5   20+  16+ free  21+  15-  4    21
 19 Rehn, Magnus          8k Sto  5   17-  21+  16- free  20+  3    20
 20 Svanström, Mattias   10k Lin  2   18- free  21-  17-  19-  1    19
    Strandhag, Per       17k Lid  2  free  19-  20+  18-  17-  2    19

EUROPEAN GO CONGRESS 2000, MAIN TOURNAMENT
      Name                     Str Co.  MM   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   Pt  SOS SODOS

  1   Lee Hyuk                  7d KOR  36  13+   12+    7+    2+    3+   23+   37+    5+    4+    9+  10  325  325
  2   Dinerstein, Alexandr      7d RUS  35  11+   45+    8+    1-   21+    5+   22+    3+    7+   14+   9  323  287
  3   Zhao Pei                  6d D    34  28+   25+    4+    9+    1-   11+    7+    2-    8+   15+   8  326  255
  4   Sumikura Yasuyuki         6d JAP  33  14+    5+    3-   96+   26+    7-   11+   10+    1-    8+   7  323  221
  5   Kai Naoyuki               6d JAP  33  24+    4-   51+   32+    8+    2-   21+    1-   38+   10+   7  322  218
  6   Dickhut, FJ               6d D    33  21+    9-   13+   26-   58+   15+   10-   11+   12+    7+   7  316  221
  7   Surin, Dmitrij            6d RUS  32  16+   10+    1-   67+   54+    4+    3-   19+    2-    6-   6  327  189
  8   Pop, Cristian             6d ROM  32  27+   39+    2-   37+    5-   24+   23+   12+    3-    4-   6  322  187
  9   Colmez, Pierre            5d F    32  15+    6+   32+    3-   23-   12-   88+   27+   25+    1-   6  320  187
 10   Shikshina, Svetlana       6d RUS  32  23+    7-   25+   14+   11-   75+    6+    4-   17+    5-   6  318  188
 11   Gerlach, Christoph        6d D    32   2-  121+   18+   22+   10+    3-    4-    6-  102+   31+   6  318  183
 12   Khmyrov, Andrej           6d RUS  32  31+    1-   67-   77+   30+    9+   13+    8-    6-   23+   6  317  186
 13   Okazaki Hiroshi           7d JAP  32   1-   69+    6-   52+   44+   14+   12-   22-   45+   30+   6  315  183
      Danek, Vladimir           6d CZ   32   4-   54+   30+   10-   29+   13-   75+   21+   22+    2-   6  315  183
 15   Janssen, Frank            6d NL   32   9-   47+   37-   46+   18+    6-   44+   45+   24+    3-   6  313  183
 16   Koszegi, Di‡na            5d H    32   7-   46+   27+   21-   49+   22-   20+   17-   47+   24+   6  310  184
 17   Kulkov, Andrej            5d RUS  32  18-   42+   21-   49-  100+   48+   55+   16+   10-   33+   6  308  183
 18   Ejov, Dmitri              5d RUS  32  17+   32-   11-   53+   15-   88-   70+   78+   28+   25+   6  307  183
 19   Lenz, Karl-Friedrich      5d JAP  32  35+   67-   46-   82+   50+   52+   62+    7-   29+   21+   7  304  212
 20   Verhagen, Rudi            5d NL   32  77-   52-  154+  134+   46+   33+   16-   74+   56+   22+   7  298  207
 35   Sannes, Pål               4d N    31  19-  123-  126+   61+   51+   55-   36-   84+   57+   45+   6  298  177
 36   Siivola, Matti            5d SF   31  47-  148+  121-   83+   69-  123+   35+   31-   52+   51+   6  295  176
 41   Laatikainen, Vesa         5d SF   31   —     —     —     —     —    47-  134+   79+   46+   44+   4  272  117
 65   Pedersen, Torben          3d DK   30  80-  161+  130+   76+   27-   87+   84+   33-   93+    —    6  287  172
 86   Bro-Jørgensen, Ulrik      4d DK   29  54-   75-  166+  100-   80+   81-   76-  127+   84+   64-   4  289  113
 91   Abrahamsson, Jörgen       1d S    29 177+  146+  191+  184+  101-  147+   60-  132+  121+   70-   7  282  193
 92   Ekholm, Erik              3d S    29 147-  116+   83-  159+  136-  169-  171+   71-  140+  132+   5  282  140
106   Fahl, Gustav              2d S    29 212-  175+  168-  176-  173-  186+  221+  184+  124+  136+   6  270  163
117   Pedersen, Jesper          2d DK   29   —   135+  224+  212+    —    51+   31-    —     —     —    4  256  110
156   Frederiksen, Jan Bjarke   2d DK   28 171+  113-  160-  217+    —   137+  139-  189+    —     —    4  262  108
188   Jantunen, Kare            2k SF   27 327+  292-  294+  291+  305+  177+  217+  171+  144-  135-   7  259  178
215   Pettersson, Leif          1k S    26 232+  276+  234+  153+  164-  152-  179-  236+  142-  175-   5  269  131
231   Boman, Tomas              2k S    26 270+  267-  325+  318+  187+  226-  207-  272+  234+  179-   6  256  151
252   Christoffersen, Terje     1d N    26   —   189-    —   227+  130-    —     —     —     —     —    1  235   26
259   Bergsåker, Henric         1k S    25 315+  139-  295+  258+  171-  179-  229-  263-  267+  255-   4  258   99
301   Poutiainen, Tapio         3k SF   25   —     —     —     —     —   313-  368+  363+  314+  321+   4  213   94
320   Ouchterlony, Erik         3k S    24 385+  372+  269+  271-  306-  309-  267-  353+  284-  368+   5  238  115
348   Abrahamsson, Roger        4k S    23 321-  351+  370-  387+  375+  284-  323-  396-  407+  395+   5  228  110
351   Torikka, Mauri            5k SF   23 411+  348-  380+  350+  374+  314-  373+  344-  368-  375+   6  225  132
357   Karlsson, Peter           6k S    23 423+  383-  420+  355-  411+  400+  381+  375+  353+  334-   7  218  149
367   Niinisalo, Helena         3k SF   23   —     —     —     —     —   345-  335-  380+  304-  391+   2  210   44
415   Nebelung, Oliver          6k SF   20 418+  411+  427+  326+  287-  378-  375-  381-  409-  406-   4  217   84
424   Gaebler, Thomas           8k SF   20 429-  441+  413-  442+  418+  435-  422+  434+  398+    —    6  185  113
431   Lindi, Timo              11k SF   19 450+  445+  443+  452+  446+  437+  429+  435+  406-  426-   8  177  136
500   Tykhyy, Myroslava        24k UA    4   —     —     —     —     —   501+  496-    —   495-  493-   1   23    4
501   Lühr, Sebastian          29k D     0 496-  497-  495-  499-  492-  500-  490-  488-  489-  498-   0   26    0


