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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 

28 år och 133 

matcher

SSKK:s ordförande drömmer om OS-framgångar medan dess lagkapten fi losoferar 
över samspelet mellan vänskapsspel och landslagsuppdrag. Och så ett partislut från 
vår första VM-silvermedaljör.

Snön ligger djup på marken utanför 
när jag skriver dessa rader. Ibland är 
man glad över att schack och speciellt 

korr schack är en inomhussport, i rejäl kon-
trast till den heta sommaren.

Flera lagtävlingar är på gång. Kvalet i 
Lag-EM är nästan slut spelat och där har vi 
fortfarande chans att nå fi nal om de åter-
stående resultaten går vår väg. Samtidigt är 
OS-fi nal 20 är så gott som avslutad:

1. Ryssland 39½ (+7)

2. Tyskland 38½ (+6) + ett parti

3. Spanien 38½ (+6) + ett parti

4. Vitryssland 37½ (+3)

5. USA 37 (+2)

6. Slovenien 36 (+1) + ett parti

7. Österrike 36 (+1) + ett parti

8. Sverige 35½ (-1)

(... totalt 13 sexmannalag)

 Vi är – litet till spetsat – världens åttonde 
starkaste ICCF-med lems förbund! Det 
tycker jag att vi ska vara stolta över – eft er 
oss fi nns stora korrschacknationer som 
Neder länderna och Frankrike. Vinnarna 
kommer att uppnå 39½/72, alltså sju fl er 
vinster än förluster eller samman taget 54 
vinst procent. I princip ett plus per bord – 
det är vad som behövs för att vinna guld!

Det känns som om att vinna OS skulle 
vara fullt möjligt även för oss med en hel-
hjärtad insats! Men då kvalet till OS 21 
inte gick bra får vi helt enkelt ta nya tag 
och satsa på fi nalspel i OS 22. SSKK hade 
dessförinnan tre raka OS-fi naler så kapa-
citeten fi nns onekligen.

SSKK vill dra igång SM 2019. Alla intres-
serade – hör av sig till kansliet. Meri terade 
närschackspelare kan tilldelas wild card!

PER SÖDERBERG

Isnitt startar vi 4-5 nya lagmatcher à 
30 bord per år. 84 bord mot Finland 
2017 och 80 bord mot Övriga 

Världen 2018 visar dock att potential 
tycks fi nnas för viss upp trappning.

Jag kallar det gärna vänskaps lands-
kamper. Matcherna ingår inte i något 
mästerskap, men är ändå landskamper 
med allt vad det med för av seriöst spel 
och lag känsla. För  hoppnings vis är 
det just mixen av vän skap /spelglädje 
och landskamp/serios itet som är för-
klaringen till dess popularitet – och det 
faktum att matcherna är öppna för alla. 
Som stolt lag kapten kan jag meddela att 
det går mot slutseger mot Finland!

Följande parti är första vinsten i 
histori ens första VM-fi nal i korrschack.

Harald Malmgren
Antonio Cuadrado
VM-fi nal 1950

18...Sb5?? 19.£xh6!! 1-0
Det är matt i ett drag! Eft er vinsten 
fortsatte Malmgren mot VM-silver. 

Men även utan analysmotor borde 
svart ha anat vad som var å färde. Eft er 
18...¥xf6 19.exf6 £xf6! 20. h7 £d6 
21. xf8 ¦xf8 har vit vunnit kvalitet, 
men svart står i varje fall inte sämre. 

STURE OLSSON


