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Per Söderberg
är heders-

medlem i ICCF, 

började med 

korr 1978 och 

har varit vid 

draget sedan 

dess

 

Sture Olsson
har varit 

Sveriges 

lagkapten i 

27 år och 129 

matcher

 

Korrschack i 
TfS 2018/2:

s.6
Korrminiatyr

s.28
Hur nära

var Winge
VM-guld?

Per Söderberg berättar om SSKK:s individuella turneringsutbud medan lagkapten 
Sture Olsson hälsar alla välkomna till landslaget.

Först vill SSKK rikta ett stort tack 
till Axel Smith för att han ryckte in 
och redigerade det sista numret av 

vår tidskrift  Korrschack. Detta historiska 
nummer kan erhållas från SSKK:s kansli mot 
en mindre penning för hugade TfS-läsare 
och schacksamlare.

I detta TfS-nummer får vi ta del av nya 
analyser av det parti som kunde ha gjort 
Stefan Winge till världsmästare. Ett mycket 
spännande exempel på vad spel på högsta 
nivå inom korr kan innebära!

SSKK arrangerar öppna SM, klass tur-
neringar och internationella lagmatcher 
för alla, nykomlingar såväl som erfarna, 
samt förmedlar anmälningar till det inter-
nationella korrschackförbundets alla 
tävlingar. Att möta spelare från andra länder 
kan ge vänner för livet; jag har själv hälsat 
på och/eller spelat schacktävlingar kopplade 
till många av mina korrmotståndare genom 
åren.

ICCF startade nyligen en världscup i 
Fischer Random, eller Chess 960 som är det 
offi  ciella namnet på spelformen och som 
syft ar på de 960 olika pjäspositioner som kan 
ställas upp bakom bonderaden. (Löparna 
ska vara olikfärgade och kungen måste stå 
mellan tornen.)

Förstapriset är 500 € och Sverige 
representeras av Rune Hermansen och Istvan 
Orci i det 75 man starka startfältet.

För den som vill testa Chess 960 startar 
ICCF fortlöpande turneringar med fem 
deltagare. Man spelar dubbelrondigt med 
fyra olika utgångsställningar som väljs ut av 
servern. Anmälan kan ske via SSKK:s kansli 
eller via ICCF Direct Entry på www.iccf.com 

Gör ett bra drag och bli medlem i SSKK så 
kan du fördjupa dina schackkunskaper!

PER SÖDERBERG

Man behöver inte dra på 
sig vare sig en blågul 
tröja eller snöra på sig ett 

par bollskor för att få representera 
Sverige i landslagssammanhang. För 
SSKK-medlemmar fi nns fl erfaldiga 
möjligheter till landslagsuppdrag utan 
sådana yttre åthävor. Precis som med 
allt annat korrschackspelande kan det 
ske från hemmets lugna vrå, utan avkall 
på vare sig spänning eller dramatik.

Korrschackolympiaderna utgör lag -
spelandets parnass. Sverige har spelat 
i 12 av de hittills 20 fi nalerna, med ett 
silver och två brons som bästa resultat. I 
dagsläget deltar svenska lag i fi nalen för 
såväl OS 19 som OS 20.

Lag-EM spelas med åttamannalag 
och så sent som 2014 stod det svenska 
landslaget som överraskande slut-
segrare före storheter som Ryss land 
och Tyskland.

Att få representera Sverige i något 
av dessa mästerskap är svårt, men 
det fi nns också populära vän skaps -
landskamper. Vi arrangerar 4-5 sådana 
per år och de är öppna för alla oavsett 
rankingtal. Antalet bord varierar men 
upplägget är alltid det samma: två 
partier per bord mot en rankingmässigt 
jämbördig motståndare. Benämningen 
”vänskapslandskamp” skall inte miss -
förstås: man förväntas spela lika seriöst 
som i allt annat korrschack. Dessa 
lagmatcher är med andra ord perfekta 
såväl för oerfarna som rutin erade 
spelare. Kontakta under tecknad på 
sture.olsson@schack.se för mer infor-
mation.

Välkomna till landslaget!
STURE OLSSON

 

SCHACKLÄGER 
16-19 juli 2018 

i Lomma   
 

 

Välkommen till LASK:s och SSF:s sommarläger 
på Lomma Scoutgård – nära Lund och Malmö! 

Deltagare: Pojkar och flickor, i första hand födda 2002-2009, oavsett spelstyrka,  
från alla delar av landet. Yngre deltagare kan vara med om vuxen följer med.  

Plats: Lomma Scoutgård, Habovägen 2, 234 34 Lomma  -  belägen i Furet, ett 
mysigt rekreationsområde nära havet, ca 11 km väster om Lund Centralstation och ca 
17 km norr om Malmö Centralstation. 

Tid: Lägret startar måndagen den 16 juli kl 12 och slutar torsdagen den 19 juli kl 12.  

Ledare: Kvalificerade ledare, kökspersonal och instruktörer. Lägeransvarig IM Björn 
Ahlander. 

Planerade aktiviteter: Schackträning individuellt och i grupper, blixt, chock, 
snabbturnering, idrotts- och friluftsaktiviteter – eventuellt även bad, golf, ridsport – 
allt anpassat till deltagarna. 

Webbanmälan till http://member.schack.se/SMRegistrationServlet?id=1090  
senast 15 juni 2018.  

Ca 25 övernattande deltagare kan beredas plats. Först-till-kvarn-principen gäller. 
Uppge namn, adress, telefonnummer, förälders namn, födelsedatum, eventuell 
elorating, klubbtillhörighet, ankomsttid, önskemål om specialkost samt eventuellt 
önskemål om hämtning och lämning vid Lunds järnvägsstation. Ange också beräknad 
ankomsttid. 

Deltagaravgiften  inkluderar logi 3 nätter, frukost, lunch, middag, mellanmål, 
eventuell hämtning/lämning, schacklektioner, aktiviteter och priser. Vid betalning 
senast 15 juni är avgiften 1 900 kr. 20 % rabatt lämnas vid samtidig anmälan senast 
15 juni av fyra deltagare från samma klubb. 

Deltagarna medtager själva sovsäck eller täcke/lakan/kudde samt handdukar.  

Deltagande sker på egen risk. Kontrollera hemförsäkring eller annat försäkringsskydd. 
Bekräftelse och detaljerad information utsänds omkring den 1 juli. 
 

 

Anmälan är giltig när deltagaravgiften har 
inbetalts till Lunds ASK:s bankgiro 422-3855. 

Anhöriga: Ett fåtal anhöriga, t ex föräldrar, kan 
beredas plats. Avgift 1 000 kr om deltagaren kan bidra 
med tillsyn, transport eller annan ledaruppgift. 

Information och upplysningar:  
www.lask.se samt via e-post till lager@lask.se    
per telefon till  Björn Ahlander, 073 – 834 2969.  
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Vi återvänder till Winges 
avgörande parti. Efter 69 
drag uppstod en kritisk 

ställning:

70.¦f1+?!
Winge använde nio dagars 
betänketid på detta drag och 
spelade därefter de sju följande 
på noll dagar. Idag tror han att 
70.¦f1+ var miss taget som tillät 
svart att hålla remi. Vi åter-
kommer till alter nativet.
70...¢e6 71.¦f4 ¢e5 72.¦xg4 
e3 73.¦g1 ¢e4 74.¢b7 ¦d7+ 
75.¢a6 ¦c7 76.¢b5 ¦c8 77.c6 
¥g5

Winge: ”Jag tror att det var 
denna ställning som jag trodde 
var okej för vit att spela på vinst 
i men det verkar som om svart 
precis kan hålla ihop spelet. Om 
jag kommer ihåg rätt fanns det 
flera studieartade räddningar 
som tvingade mig in i ett slut-
spel med den fria a-bonden och 
oklara vinstmöjligheter.”
78.¥d6 e2 79.¦e1 ¢d5 80.¥g3 
¦xc6 81.¦xe2 ¦c5+ 82.¢b6 

¦c6+ 83.¢b7 ¦c4 84.¦e5+ ¢d4 
85.¦f5 ¦a4 86.¥d6 ¢c4 87.¦f3 
¢d5 88.¥b4 ¢e4 89.¦h3 ¢d4 
90.¦b3 ¥f4 91.h3 ¥c1 92.¢c6 
¦a8

93.¦b1?
I ett tidigare nummer av Korr-
schack nämndes 93.¥d6 eller 
93.¦f3 som alter nativ som hade 
bibehållit för delen. Lehikoinen 
menade att ställ ningen 
”förmodligen var vunnen för 
vit i praktiskt korr spel”, även 
om han inte funnit någon klar 
vinst plan.

Winge tror dock att ställ-
ningen är remi vid bästa spel.
93...¥xa3! 94.¦a1 ¥xb4 
95.¦xa8
När VM-finalen startade fanns 
en slut spels data bas som visade 
perfekt spel med sex pjäser på 
brädet. Under finalen kom dock 
även en slutspelsdatabas för sju 
pjäser, vilket Winge inte var 
medveten om. Databasen visar 
att ställ ningen är teoretisk remi, 
men att svart vid flera tillfällen 
endast har ett drag som duger. 
95...¢e5 96.¦a2 ¢f5 97.¦g2 
¥e1 98.¢d5 ¥h4 99.¢d4 
¥f6+ 100.¢e3 ¥g5+ 101.¢f3 
¥f6 102.¦g8 h5 103.¦f8 ¢g5 
104.¢e4 ¥c3 105.¦f5+ ¢h4 
106.¦f3 ¥b2 107.¢f5 ¥f6 
108.¢g6 ¥d8 109.¢f5 ¥f6 
110.¢xf6
½–½
Vi har nått diagramställningen 
från artikelns inledning.

Pertti Lehikoinen år 2011 efter VM-titeln

Sällan har det känts mer rätt 
att inleda en artikel med ett 
diagram.

 Stefan Winge
 Guillermo Toro

Efter 110 drag och sex och ett 
halvt års spel ställde Stefan Winge 
in vinstförsöken genom att sätta 
patt. När Harry Schüssler frågade 
om han inte lika gärna kunde 
hålla igång partiet ytterligare 
några månader svarade Winge:

”Han har redan överlevt två 
jord   bävningar.”

Efter en av dessa drog sig Toro 
ur en annan korrtävling. Enligt 
regel verket skulle han då förlora 
även sina partier i VM-finalen, 
men Winge tackade nej till en 
sådan vinst.

Med sju års perspektiv till VM-
silvret säger han:

”Idag har jag bara positiva 
känslor kvar från VM-finalen. 
När jag spelar igenom många 
av partierna så tycker jag att det 
är som små konst verk skapade 

Hur nära var Winge VM-guld?

Efter tre och ett halvt års spel var 104 av 105 partier i korr-VM-final 20 avslutade. 
Det sista, som var helt avgörande för var guldmedaljen skulle hamna, skulle pågå i 
ytterligare tre år. Stefan Winge behövde besegra sin chilenske motståndare. Sju år efter 
att partiet avslutats gör vi en tillbakablick och funderar på hur nära det var att vi fick 
en svensk världsmästare.

TEXT AXEL SMITH

under flera års slit som ger mig 
glädje att titta på och komma 
ihåg intressanta varianter – precis 
orsaken till att jag spelar schack! 

Visst, det hade varit roligt att 
bli världs mästare, men glädjen 
i skapandet av partierna gör att 
jag fortfarande blickar tillbaks 
på turneringen med positiva 
känslor.”

Pertti Lehi koi nen (Finland) 
blev världsmästare med 
minsta möjliga marginal. 

I en intervju som publicerats i 
Korrschack 2011/2 beskriver han 
sin omfattande resa mot titeln. 
Drömmarna om att spela en VM-
final kom redan på 1970-talet. 
För att få ordentligt med tid 
till partierna planerade han att 
flytta till en ö vid den kroatiska 
kusten, där postgången tog ett 
par extra dagar. Krigen på Balkan 
omöjliggjorde dock denna plan.

I stället använde han väl taj-
made semestrar som ett sätt att få 
mer tid. De generella öpp nings  -
förberedelserna startade redan 
två år innan finalen. När den väl 
satte igång i oktober 2004 tog han 
omedelbart semester för att få mer 
tid att analysera. Hans intuition sa 
att mot  ståndarna skulle ta ut sin 
ledighet kring julhelgerna och det 
stämde – då fick han ytter ligare 
analystid. Inledningsvis arbetade 
Lehi koinen med partierna elva 
timmar om dagen.

Efter ett drygt halvårs spel 
började en period som han 
beskriver som den värsta mar-
dröm han upplevt. Han var uppe 
sjutton timmar per dygn och 
analys  erade nätterna igenom. 
Efter att han svimmat på grund 
av trött het vid två tillfällen insåg 
han att hans hälsa var allvarligt 
hotad om han fortsatte på 
samma sätt.

Vid nyår 2006 fick han nya 
sem esterdagar och använde ome-
del bart upp dessa för att sova 
ikapp. Under 2006, 2007 och 2008 
blev ställningarna gradvis bättre 
och efter tre avslutande vinster 
stod bara Stefan Winge i vägen 
för ett VM-guld. Lehikoinens 
arbetsdagbok visar att han ägnat 
drygt 14 700 timmar åt finalen. 
Under tre år hann han alltså med 
motsvarande sju års heltidsarbete. 
Sett till nedlagd tid blev det en 
rättvis världsmästare.

Efter VM-finalen tappade 
Lehi  koinen motivationen och 
pension erade sig som korr -
spelare. ”Det känns bra att sluta 
på topp”, sa han till dagstidningen 
Helsingin Sanomat.

Efter sju års paus gjorde han 
en tillfällig comeback i en vän-
skaps match mot Indien. Mot när-
schacks  stormästaren SP Sethura-
man spelade han en snabb remi 
som svart efter elva drag och 
vann på tid som vit.
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STÄLLNINGEN EFTER 35 DRAG

MOT GUILLERMO TORO

Kommentarer av Stefan Winge

 Ställningen är balan  -
 serat obalanserad. Min 
 bedöm ning var att 
kontrollen av e4-fältet, fri-
bonden på d-linjen och en något 
bättre bonde  struktur ger vit en 
liten positionell fördel. Å andra 
sidan står alla svarts pjäser 
aktivt och svarts kungsställning 
är säkrare än vits.

För att öka vinstchanserna var 
målet att byta ner till ett slutspel, 
då betydelsen av svarts fördelar 
i ställ ningen (aktiva pjäser och 
säker kungsställning) minskar 
medan vits fördelar kvarstår. 
Problemet var att vits kungs-
ställning måste säkras upp 
innan pjäsavbyten kan påbörjas. 
Exempelvis besvaras 36.d7 med 
36... e2! (hotar gaffel på c3) 
37.¢a1 e4 38.c3 e3 39.¥xe3 f2 
och svart har antagligen klarat 
sig.
36.¢a1!
Nu besvaras 36... e2! med 
37.c3 och vit står klart bättre 
då kungen är relativt säker och 
d-bonden börjar bli en makt-
faktor. 
36... g2 37.¦b1!
Alla andra torndrag längs första 
raden besvaras med 37...e4! som 
bland annat hotar att slå på b2.
37...¥g5 38.¦d3 f4 39.¦xf3 
¦xd6

Efter 36.¢a1! var det mer eller 
mindre forcerat hit. Det var 
svårt att bedöma om denna 
ställning var möjlig att spela på 
vinst i.

Jag trodde det under partiet. 
Man kan ju tycka att bytet av 
f- mot d-bonden gynnar svart, 
vilket det kanske principiellt 
sett gör, men tack vare e4-fältet 
står vit fortfarande tillräckligt 
mycket bättre för att pressa. 

VM-finalen sammanföll med Stefan Winges hittills bästa yrkes mässiga 

period. 2004-14 var han med och utvecklade ett nytt läke medel för 

blödarsjuka och belönades för en uppfinning med 1,5 miljoner kr.

”Det var synergistiska effekter som gjorde att det gick bra på båda 

områden”, säger han. ”Jag är helt övertygad att schackspelandet har 

varit en stor orsak till min framgång i yrkeslivet.”

Bonden på a5 var dock både här 
och under hela partiet förgiftad, 
då vits kung hade blivit för 
utsatt om den försvann.

Partiet slutade som bekant 
remi, men jag tycker ändå att 
36.¢a1 var fint fotarbete av vits 
kung. Det möjliggör de viktiga 
försvarsresurserna 37.c3 och 
37.¦b1 som båda är riktade 
mot att förhindra svarts e4-
framstöt. En intressant form av 
skuggboxning!

Med de orden lämnar vi konst-
verket för denna gång. 

’’

’’

För ett drygt år sedan 
tittade en klubbkamrat i 
Södra SASS på slutspelet 

med det senaste i datorväg. 
Michael Bergman olson är själv 
korr  spelare och hittade flera 
intres santa för  slag till för stärk-
ningar, som man tittade på 
under en klub b kväll. Vi åter vän-
der till diagrammet efter drag 69.

70.¢c7!
Winge tror att detta leder 
till vinst. En av de varianter 
som han och Bergmanolson 
analyserat är 70...e3 71.c6 ¥g5 
72.¦c1! ¦e8 73.¢b7 e2 74.¦b1 
¥f4 75.c7 ¥xc7 76.¢xc7 h5 
77.¥e1

Analysdiagram

Vit vinner med ett tempo:
a) 77...¦a8 78.¦b3 h4 79.¢b7 
¦e8 80.a4 g3 81.hxg3 h3 82.g4+ 
och svarts bönder stoppas.

b) 77...¢e4 78.a4 ¢f3 79.a5 

¢g2 80.¥g3 h4 81.¥xh4 ¢xh2 
82.a6 g3 83.a7 med vinst.

Huvudvarianten efter 70.¢c7!
går:
70...¦d3 71.c6 ¥f6 72.¢b7 ¥e5 
73.¦f1+
73.c7 ¦d7 ser ut att leda till remi.
73...¢e6
73...¦f3 74.¦h1 är inte bättre.
74.¦f2 e3 75.¦e2 h5 76.c7 ¦d7 
77.¥a5

Winge: ”Och a-bonden avgör. 
Jag vill dock poäng tera att vi 
inte gjort några heltäckande 
analyser, utan snarare en 
sondering med slutsatsen att 
det verkar som en lovande fort-
sättning. Eftersom jag inte har 
djupanalyserat ställningen så 
kan det hända att det fortfarande 
finns försvars resurser i svarts 
ställning.”

Stefan, du var mycket nära att 
vinna.

– Om det finns något som 
heter oflyt i korrespondensschack 
så tycker jag att jag hade lite oflyt 
i detta parti.
Grämer du dig än idag?

– Nej. Jag hade flyt mot 
Horst Bross där han vänligen 

missade en mellandrags finess 
i ett intressant slutspel med tre 
bönder mot löpare plus varsitt 
torn. Jag tycker även att jag borde 
ha vunnit remipartiet mot Hafner 
och att jag inte borde ha förlorat 
så lätt mot Brenke. Å andra sidan 
vann jag ett parti mot en ryss pga 
att han slutade svara i en oklar 
ställning och där många av hans 
andra partier i finalen slutat remi.

– Det var ju lite flyt även om 
det ingick i min strategi att spela 
långa partier mot alla deltagare i 
finalen.
Så du fick ungefär så många 
poäng som du förtjänade?

– Ja, kanske slutresultatet inte 
var helt orättvist. Till syvende och 
sist handlar flyt och oflyt i korr-
schack mycket om hur mycket tid 
och energi man har att lägga ner på 
partierna. Avseende detta så anser 
jag att jag under de förut sättningar 
jag hade på dessa områden gjorde 
det bästa jag kunde av situationen 
och vad kan man mer göra?
I Korrschack skrev du att partiet 
mot Toro skulle kunna fylla en 
mindre bok.

– Min ursprungsplan var att 
skriva en bok om jag vann VM-
finalen och starta en konsult firma 
där jag skulle erbjuda tjänster 
inom långsiktigt strategiskt tän -
kande. Speciellt inom poli tiken 
borde det finnas plats för råd-
givare som kan försöka tänka 
längre än fyraårs perspektiv!

– Detta projekt lades ner när 
det inte blev någon guldmedalj. 
Men partiet var superroligt. Jag 
gillar speciellt den vita kungens 
fotarbete i mittspelet.

Inom politiken borde det finnas plats för rådgivare som kan försöka 
tänka längre än fyraårsperspektiv!’’
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