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För korrspelare finns det inget skäl att hålla sig i Sverige. Samtidigt som det svenska
landslaget är på väg mot OS-final spelas vänskapsmatcher mot länder runt om i världen.

D

et ser lovande ut i OS-kvalet,
då Sverige är enda lag med +3.
De två främsta lagen går till
final och vi skuggas av fyra länder på
+1: Frankrike, Venezuela, Bulgarien och
Lettland. Vi missade final 21, så det vore
roligt att återta platsen!
Sveriges lag i bordsordning
1. GM Dan Olofsson Stockholm 4½/9
2. GM Lennart Rydholm Göteborg 3½/7
3. GM Arne Bjuhr
Malmö
3/6
4. SIM Lars Forslöf
Karlstad 4½/8
5. IM Sonny Colin
Malmö
5/8
6. Krister Lagerborg Stockholm 4½/8
Sju partier återstår för svensk del – upplagt för en spännande slutfas. Sverige
har varit med i de flesta OS-finaler
och har ett silver och två brons (senast
1964), samma facit som svenska landslaget i herrarnas fotbolls-VM!
PER SÖDERBERG

 Tomas Bragesjö

 Raymond J Burridge
 SSKK–Övriga Europa
1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.f4 g6
4.¤f3 ¥g7 5.¥b5 ¤d4 6.0–0
¤xb5 7.¤xb5 d6 8.a4 ¤f6
9.£e1 0–0 10.d3 b6 11.£h4 a6
12.¤c3 h6 13.f5 g5


 
   
   
   
  
  
  
   


L

Per Söderberg

SSKK-ordförande
& hedersmedlem
ICCF

Sture Olsson

Sveriges lagkapten i 30 år &
138 matcher

igger det en stilla form av hybris
bakom att vi i SSKK på senare år
allt oftare aktivt engagerar oss i
lagmatcher av närmast megalomaniskt
format? Vad sägs om matcher av typen
SSKK-Övriga Europa, SSKK-Afrika/
Asien/Australien/Nya Zeeland och
rent av SSKK-Övriga Världen? Och
dessutom i flera fall, med våra mått
mätt, ett tämligen stort antal bord?
Förhoppningsvis inte eftersom
matcherna uppenbarligen är uppskattade inte bara internt inom SSKK utan
också väcker intresse och uppslutning
runt om i korrschackvärlden. Dessutom
har vi ju resultatmässigt hävdat oss väl
i dessa matcher, vilket väl också bör
räknas oss till godo.
Ett exempel på just det senast nämnda
är på sin plats.
STURE OLSSON

14.¥xg5!
Hur många av våra läsare skulle
i första hand överväga 14.¤xg5,
i likhet med exempelvis Fritz?
Säkert på goda grunder, men jag
gillar att Tomas vill utforska det
intressanta alternativet.
14...hxg5 15.¤xg5 ¥b7 16.¦f3
c4 17.d4 ¦e8 18.¦af1 b5 19.¦g3
b4?


 
  
   
   
 
    
  
   


20.¤e6! fxe6 21.£g5
1–0
Nästa stormatch följer senare i
år: SSKK-Sydamerika!
Välkomna att ställa upp!

Tomas Bragesjö
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