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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 skriver om en ny svensk titelspelare och korr-
schackets nya kontinenter.

Jan Hagberg har tilldelats korrtiteln 
SIM, Senior International Master, en 
titel som ligger mellan IM och GM. Det 

ska inte tolkas som en äldre utan som en 
mer erfaren IM.

Jan erövrade titeln i en kandidat  tur nering, 
där de två bästa går vidare till VM-fi nal. 
För när varande leder han gruppen, men det 
återstår en del innan kvalet är över.

Nedan följer ett exempel på Jans spelstil 
när han kliniskt bestraff ar ett tveksamt 
drag.

Jan Hagberg

Herbert Zapf

GM-turnering

1.e4 c5 2. f3 d6 3.d4 cxd4 4. xd4 f6 
5. c3 a6 6.¥e3 e6 7.a3 bd7
Spelas en del i närschack – men borde inte 
spelas i korrschack.
8.g4 h6 9.f3 b5 10.h4 b6 11.£d2 ¥b7 
12.0–0–0 ¦c8 13.¢b1 fd7 14.¦h3 e5 
15.£e1 bc4 16.¥c1 £a5 17.¥xc4 xc4 
18.f4 ¥e7 19.£e2 £b6 20.g5 hxg5 21.fxg5 
£c5 22.£g2 g6 23.h5 ¦g8 24.b3 e5 25.h6 
¦h8 26.h7 ¥f8 27.¥b2 ¥g7 28. ce2 d7 
29. f4 £e5 30. d3 £xe4 31.£xe4 ¥xe4 
32. xb5 axb5 33.¥xg7 ¢e7 34. b4 f6 
35.¦h4 ¥b7 36.gxf6† xf6 37.¦f1 h5 
38.¦xh5 gxh5 39.¥f6† ¢e8 40.¥xh8 ¥e4 

Det är så gott som över, och svart sträckte 
vapen eft er 66 drag.

Det internationella korrschacket 
har sedan ICCF:s tillblivelse i 
mitten av förra århundradet 

dominerats av Europa. Betydelse fulla 
insatser har dock gjorts i Nord- och 
Syd  amerika. Och låt oss för all del inte 
glöm ma den första världsmästaren, Cecil 
J S Purdy (1906-79), Australien! Men 
fortfarande är Tyskland och Ryssland de 
överlägset största medlemsländerna.

Liksom inom närschacket har 
Indien fl yttat fram sina positioner. 
Kina lär vi få vänta på, av orsaker jag 
lämnar till läsarna att spekulera över.

Som ett led i främjandet av korr-
schack på fj ärran kontinenter ordnar 
SSKK i höst en vänskapslandskamp 
mot ett lag sammansatt av spelare 
från Asien och Afrika, med tillskott 
från Australien och Nya Zeeland – på 
svensk sida öppen även för ickemed-
lemmar. Kontakta SSKK!

Nedanstående parti är hämtat från 
fi nalen av 5:e afrikanska zon mäster-
skapet. Turneringen dominerades av 
Tunisien och segrare blev vitspelaren.

Slim Mootamri, Tunisien

Hector Cronjé, Sydafrika

28.¦xg6+! hxg6 29.£xg6+ ¥g7 30.¦h1!
Tornet avgör, men inte på h-linjen.

30...c4 31.¦h5! ¦d6 32.£h7+ ¢f8 
33.¦f5+ 1-0
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Sverige har genom åren varit en aktad korrschacknation med några klart lysan-
de topp spelare i varje generation. Det räcker med att påminna om Ulf Anders-
son (etta på världsrankingen) samt Harald Malmgren och Stefan Winge (indi-
viduella VM-silver). Men de är inte ensamma på parnassen. Dagens pärlband 
pryds av två vackra miniatyrer signerade Eric Arnlind (1922-98).

URVAL STURE OLSSON

PÅ ARNLINDS gedigna meritlista 
står deltagande i två VM-fi naler 
och framgångsrikt spel på bord 
1 i korrschack-OS. En höjd-
punkt markeras av segern i den 
tyska jubileumsturneringen 
BdF 25 (1971-73), dåtidens 
star kaste korr evenemang som 
i en retroaktiv ratingberäkning 
placerade Arnlind etta i den 
imagi nära världs rankingen!

Första pärlan är en inhemsk 
miniatyr, då Arnlind som 
20-åring deltog i sitt andra SM.

Eric Arnlind

Hilding Brynhammar

SM 1942

1.e4 e5 2.f4 exf4 3. f3 d5 
4.exd5 f6 5.c4 c6 6.d4 ¥b4† 
7. c3 cxd5 8.¥xf4 0–0 9.¥e2 

e4 10.¦c1 £f6 11.¥e5 £h6 
12.0–0 £e3† 13.¢h1 ¥xc3 
14.bxc3 xc3
Inte 14... f2+ 15.¦xf2 £xf2 
16.£d2 följt av 17.¥g3.
15.£b3 £xe2 16.£xc3 £xc4?
Faktiskt ett förlustdrag; vit har 
räknat bättre och längre och 
griper nu på ett elegant sätt 
initiativet. Eft er 16...¥g4 eller 
16...¥f5 skulle spelet ha stått 
tämligen jämnt.
17.£e1 £xa2 18.£g3 f6 

19.¥xf6 g6 20.¦xc8 £a6
Förstås otillräckligt, men inga 
andra drag räddar svart.
21.¦xf8† ¢xf8 22.£e1 1–0
Det är något studieartat över 
vits två kraft fulla och ovanliga 
diagonala dam  reträtter.

Dagens andra pärla hämtar 
vi från den starkaste svenska 
turneringen med internationellt 
deltagande.

Eric Arnlind

Keith Richardson

A E Axelsson Memorial 1984-86

16.¥xe7†!
Ut med kungen i dagsljuset!
16...¢xe7 17.exd6† ¢xd6 
18. e5 ¥xe5 19.£c5† ¢d7 
20.¦xe5 ¥xg2 21.¦ae1 ¥h3 
22.d5 ¢d8 23.¦e7 ¥d7 24.£d4 
¦g8 25.£f6 ¢c8

26.¦xd7!
Vare sig svart antar off ret eller ej 
är han förlorad
26...¢xd7 27.£xf7† ¢d6 
28.£e6† ¢c5 29.¦c1† 1–0
Det fi nns fl er pärlor. I partislutet 
i SSF:s jubileumsbok (s.338) 
slår Arnlind kraft fullt tillbaka 
exvärldsmästaren Zagorovskij.

Arnlind var för övrigt fram-
gångs rik även på andra om-
råden: tvåa i närschack-SM 1961 
på samma poäng som segrande 
Erik Lundin, näst bäste svenske 
poäng plockare i OS i München 
1958 samt fl itigt engagerad i 
tid nings partier med remier mot 
bland annat Botvinnik och Euwe!


