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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 och lagledare ger oss bilder av lagkaptenernas perspektiv från 
sidlinjen – som inhoppare såväl som engagerad åskådare.

Korrpartier tar o� a lång tid och 
oförut  sedda händelser, som sjuk-
dom och jobb, kan leda till att man 

inte kan fullfölja. Vid ett godkänt utträde 
i en individuell tävling kan man få sina 
partier avdömda för att det inte ska på verka 
slutresultatet. I lagmatcher � nns i stället 
möjligheten att byta ut spelaren oavsett om 
skälen för utträde är godkända eller inte.

I detta parti skedde ett sånt utbyte i 
drag 54, då vitspelaren inte längre kunde 
kombinera korrschacket med sina arbets-
uppgi� er.

  Per Söderberg 
 Fransisco Caraphina 

  Sverige-Kap Verde

    
  
    
   
   
    
   
    


Vit har en merbonde och två fri bönder, 
men utan tornen hade det varit klar remi.
72.b6! 
Föreslås inte av datorprogrammen, 
för   modligen för att de inte kan ”se” att 
b-bonden är så mycket farligare att f7-
bonden kan o� ras.
72...¦b7 73.¦e6 ¢xf7 74.¦c6+ ¢g7
Eller 74...¢e8 75.¥a6 ¦b8 76.b7 ¢d7 
77.¦c8 ¥d6 78.¥b5+ ¢e6 79.¥c6 ¢f5 
80.¢c4 g4 81.¢b5 g3 82.¢b6 ¢g4 83.¢a7 
och vit vinner.
75.¥a6 ¦b8 76.¥c8! g4 77.b7 g3 78.¦c4 1-0
Det kändes bra som lagkapten att kunna gå 
in och rädda poängen åt laget!

Ien lagledares uppdrag ingår inte att 
följa partierna i detalj, men ibland får 
man korn på spektakulära ställningar. 

Svensk-argen tinaren Hector Kunz mann 
är, vid sidan av vetenskapliga meriter 
inom stats kunskap och rollen som aktiv 
demo krati kämpe, IM och pålitlig lag -
medlem i vän skaps lands kam perna. Mot 
USA fångades mitt intresse av följande 
skarpa duell, och då inte bara av svart-
spelarens malplacerade e� er namn.

  Hector Kunzmann
 David White

  Sverige-USA

  
 
   
   
  
  
  
   


Ansamlingen av passiva svarta pjäser på 
dam� ygeln ger vit till fälle för direkt-
aktion på den motsatta fronten.
17.f6! ¥xf6 18.¦xf6! gxf6 19.¥f2 ¦e8
Att försvara f6 är på sikt ogörligt. 
20.¦f1 ¦e6 21.£g3+ ¢f8 22.¤d1!
Springaren stiger in i handlingen.
22...d6 23.¤e3 ¦e8 24.£f3 ¦e6 25.¤f5 c5
Det hotade 26.¥c5! – en öpp nad d-linje 
hade snabbt knäckt svarts försvar – men 
nu uppkommer en härlig lucka på d5.
26.¤e3 ¢e8 27.Sd5 £b7 28.¥h4 ¢d7 
29.£d1!
Tittar mot d6-bonden.
29...a5 30.¦xf6 Txf6 31.¤xf6+ ¢e7 
32.¤xh7+ ¢d7 33.¤f6+ ¢e7 34.¤d5+ 
¢e8 35.¥e7!  1-0
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KORRSCHACKSPÄRLOR
Sverige är inte en av korrschackvärldens stora nationer sett till antal utövare. 
Men vad avser sportsliga framgångar har vi mycket att vara stolta över: två 
indivi duella VM-silver (Harald Malmgren & Stefan Winge), två förstaplace-
ringar på världsrankingen (Ulf Andersson i modern tid & Eric Arnlind e�er 
retroaktiv beräkning) och guld i lag-EM VIII (2012-14).

URVAL STURE OLSSON

DAGENS PÄRLFISKE må mot 
ovanstående bakgrund tillåtas 
en något nostalgisk touche. När 
allt kommer omkring skimrar 
ju alla äkta pärlor lika vackert, 
oavsett ålder och ursprung! 

Ulf Andersson är med rätta 
berömd för sina strategiska 
mästerverk, det har till och 
med givits ut böcker på detta 
tema. Men det hindrar förstås 
inte honom från att slå till 
snabbt och obönhörligt när 
tillfälle bjuds. Hans allra första 
korrparti slutade med fallseger 
mot en blivande världsmästare.

 Ulf Andersson
 Ivar Bern
 1995-96

1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.g3 b5 
4.¥g2 ¥b7 5.0–0 c5 6.¥g5 ¤a6 

  

  
   
    
   

 


7.¤a3!?

Mot Seirawan i Reykjavik 1991 
valde Ulf i stället 7.¤bd2 ¥e7 
8.c3 0–0 9.¤e5.
7...¤c7 8.c4 b4 9.¤c2 a5

  

   
    
   
   

  


10.e4!
Linjeöppningar och initiativ 
– bra kompensation i snabb-
schack, men i korr, mot en 
världss pelare? Modigt eller väl 
kalkylerat? Eller både och? I 
bägge fallen ett beundransvärt 
beslut!
10...¥xe4 11.¦e1 ¥xc2 12.£xc2 
cxd4?! 13.¤xd4

  
 
   
    
   
    
 
    


13...¦a6
Här stra� as 13...¦b8 med  
14.¤c6! dxc6 15.¥xc6+ ¢e7 
16.¦ad1 £c8 17.£d2 och hoten 
mot d6 och d7 är ogarderbara.
14.¦ad1 h6 15.¥xf6 £xf6 
16.£a4! ¥c5

   
  
  
    
  
    
  
   


17.¤xe6!! ¥xf2+
I själva verket inget annat 
än en ofarlig hämndschack! 
Alternativet 17...£xf2+ 18.¢h1 
£xe1+ 19.¦xe1 ¦xe6 20.¦d1 
leder också till en utsiktslös 
ställ ning för svart.
18.¢h1 ¦xe6 19.£xd7+ ¢f8 
20.¦xe6 £xe6 21.£xc7 g6 
22.¦f1
1–0
Kanske får alla bondedrag 
bära skulden för varför svart 
aldrig kom till rockad. 9...¥e7 
och 12...¦a6 är två förslag på 
förbättringar, men i båda fallen 
med vitt initiativ. 


