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Fem I Rad nr 1 2009
Hej på er renju- och luffarschackvänner!

Vad vore väl ett nytt år utan en tidning att sätta 
tänderna i? Den skulle egentligen komma 
tidigare under året, men redaktören har haft 
extra fullt upp med både dittan och dattan och 
inte haft tid.

I detta nummer finns en hel del gammalt 
material, från exempelvis B-VM 2007 och SM 
2007. De togs med för att de inte tidigare 
utgivits, åtminstone såvitt redaktören vet. 
Mycket av det är partianalyser, som ju är nästan 
lika aktuella nu som då.

Insprängt lite här och var i tidningen (där det 
blev plats över) finns problem och lösningar till 
problem.

Glädjande kan meddelas att hemsidan fått sig ett 
uppsving. Alla uppmanas gå in och titta. Som 
nämndes i tidigare nummer är det meningen att 
alla artiklar som finns i tidningen ska finnas på 
hemsidan också. Det har slarvats med detta från 
min sida, men i och med uppfräschningen av 
hemsidan och en ny webbansvarig i Joachim 
Theimer hoppas jag på en förbättring.

Som vanligt ett stort tack till alla er som bidragit 
med gammalt och nytt material för att fylla 
denna tidning. En särskild ursäkt till er som fått 
vänta så länge med att få ert material publicerat.

/ Eder Fem-i-rad-redaktör
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Kommande tävlingar

28 februari - Norrköping Open
Nu går Norrköping Open av stapeln för första gången!

Tävlingen kommer att spelas med RIF-regeln (vanliga renjureglerna). Spelare under 1600 på 
Svenska Luffarschacksförbundets rankinglista har möjlighet att välja ryskt luffarschack. Betänketid 
Renju: 30 min och luffarschack: 10 min (4 partier). Troligen Monrad 7 ronder.

Samling klockan 10:00 och tävlingsstart klockan 10:30. Beräknad sluttid för tävlingen är klockan 
18:00. Startavgiften för tävlingen kommer att vara 70 kronor.

Anmälan eller frågor om tävlingen till Emma Warner.

Telefon: 076-2161127
Mail: norrkoping.renju@gmail.com

Norrköpings renjuklubb ser fram emot många deltagare och en trevlig tävling.

21-22 mars - Lilla SM i Renju i Jönköping
Lilla SM spelas enbart med RIF-regler (vanliga renjureglerna).

Samling 10:30 och spelstart 11:00. Spelform beroende på antalet deltagare, troligen Monrad 9 
ronder med 40 min betänketid per parti. Tävlingen räknas på den internationella rankingen. 
Startavgiften kommer att vara 80 kronor.

Gratis övernattning kan ordnas till ett begränsat antal deltagare, så hör av er så snabbt som möjligt.

Lördagen 21 mars är det också öppet-hus-dag på KFUM. Vi väntar alltså ganska många åskådare 
till tävlingen den dagen. Dock kommer det att finnas någon där som ser till att spelet inte störs.

Anmälan eller frågor om tävlingen till Peter Jonsson.

Telefon: 036-136735, 0736-323289
Mail: petejonsson@hotmail.com

4-5 april - Luffarfejden 2009 i Högsjö.
Spelas med swap-2-regler (se förra numret av Fem I Rad)

För spelare under 1800 på Svenska luffarschacksförbundets rankinglista finns det möjlighet att välja 
ryskt luffarschack.

Swap-2. Ett parti per match, 40 min betänketid.

Ryskt. 4 partier per match, 10 min betänktetid.

Startavgift för tävlingen är 70 kronor. Medlemmar i Svenska luffarschacksförbundet betalar 50 
kronor. Anmälan eller frågor kring tävlingen till Anders Bertilsson Eller Sven-Åke Pettersson.

Anders Bertilsson
Mail: anders.bertilsson@voith.com
Telefon: 0151-45586

Sven-Åke Pettersson
Telefon: 0151-45531

Möjlighet till billig övernattning finns.
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1-3 maj - VM-kval
Som det ser ut i dagsläget blir det enbart VM-kval i Renju. I VM i Luffarschack kommer troligen en 
kvaltävling på plats att hållas (håll er uppdaterade på www.renju.net). 

Stefan Karlsson är redan direktkvalificerad till kvaltävlingen (QT) till VMs A-grupp. Sverige har 
ytterligare tre platser i QT och det är om dessa tre det ska kvalas de här dagarna. Eftersom VM går i 
det relativt närbelägna Tjeckien kan vi förvänta oss att en hel del spelare vill ställa upp.

Spelplats, turneringsregler och betänketid bestäms av antalet deltagare och var de kommer ifrån. 
Ambitionen är att så få som möjligt ska behöva göra långa resor. Öppningsregel är precis som i VM 
Yamaguchi.

Anmälan till Peter Jonsson 0736 – 32 32 89 eller petejonsson@hotmail.com

Eventuellt kommer det att hållas en tävling i Stockholm i maj. Vi får hänvisa till förbundets 
hemsida www.renju.se/sverige

27-28 juni - Svenska Cupen
För åtta förkvalificerade spelare. Ett led i träningen inför VM som går drygt en månad senare.

6-13 augusti - VM i Renju och Luffarschack
Spelas i Pardubice, Tjeckien. Ta chansen att möta spelare från en rad länder. Årets VM har en 
möjlighet att bli en riktig fem-i-rad-fest där flera länder från Centraleuropa kommer att delta i dessa 
sammanhang för första gången.

Priserna på mat och logi i Tjeckien är betydligt lägre än i Sverige. Vill man åka billigt går det att 
flyga med Ryan Air till Bratislava och sedan vidare med tåg.

För mer information håll er uppdaterade på www.renju.net.

Problem 1: Här kommer ett svårt renjuproblem från Tord Andersson. Svart 
är i drag och vinner på VCT. Lösningen är mycket elegant men ryms 
tyvärr inte i marginalen.

Problem 2: Och ett annat svårt problem från Marcus 
Eriksson. Svart är i drag och kan sätta ett vinnande drag. 
Det bästa försvaret visas på sidan 22.

Problem 3: En ställning som kan uppkomma om man blandar ihop sin 
D5-teori och sätter fel i öppningen. Vit vinner. De två normalförsvaren 
visas på nästa sida.
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Wettercupen 2008
(av Peter Jonsson)

Återigen lockade inte vår tävling så många deltagare, endast 6 st. Kanske ligger den vid fel tid på 
året eller så lockar inte tävlingsformen - kval på lördagen och ren cup på söndagen. Till 2009 får vi i 
KFUM Luffarschack Jönköping ta en rejäl tankeställare.

I år hade vi valt att spela med så kallade Soosõrv-regler dvs de som användes vid EM i somras. 

Under lördagens kvalspel gick väl det mesta som förväntat. Bengt Nyberg, som har för vanan att 
skrälla mot högre rankade (i tidigare upplagor av tävlingen har han bl.a. besegrat både Stefan 
Karlsson och Peter Jonsson), tvingade in Marcus Eriksson i en dubbel-trea och ytterligare en skalp 
lades till samlingen.

I kvalspelet mötte alla varandra och ordningen här blev: Stefan Karlsson, Richard Sandström, Peter 
Jonsson, Bengt Nyberg, Marcus Eriksson och David Lindgren.

Marcus och David möttes i en match om bäst av tre för att utröna vilken som skulle bli femma resp. 
sexa. Denna match vann Marcus med 2-0.

Bengt kunde inte rå på Stefan Karlsson medan Richard Sandström lyckades vända resultatet från 
kvaltävlingen och besegrade Peter.

I matchen om tredje pris valde Peter att spela en obskyr I5-variant med fyra femtedrag och drog 
längsta strået mot Bengt.

Richard fick spela I8 med tre femtedrag  och  här visade Stefan gedignare kunskaper. Är I8 något 
som Stefan tänker försöka sig på att använda i Stora SM månntro?

Problem 4: En problemställning som uppstod under B-
VM 2003 i Arjeplog mellan Marcus Eriksson och Noriaki 
Nagao. Svart vinner på VCT. En lösning finns på sidan 
23.

  Lösning 3 (alt.1, vänster): Vit stoppar trean på ovansidan.

  Lösning 3 (alt. 2, höger): Vit 
stoppar trean på undersidan.
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SM i ryskt luffarschack 2008

Mitt ryska SM
(av Torbjörn Blomstedt)

Jag anmälde mig ganska tidigt men blev sen osäker på om jag verkligen hade möjlighet att åka. När 
väl det blev klart så kom nästa problem - jag visade upp extremt dålig spelform på Blip, så jag 
tvekade in i de längsta på om jag skulle åka. Bestämde mig efter lite matchträning i Stockholms 
klubben. Fick inte direkt perfekta uppladdningen; gå på konsert och sen hämta den galna baggen för 
sedan komma hem runt 1. Blev sömn ganska snabbt därefter för sedan gå upp vid klockan 6 igen. 
Sedan gick resan till Hallsberg ganska smidigt. Vi mötte Björn Lind på T-centralen och mötte Jerry 
och Jocke vid Hallsbergs station. 

Nu till själva tävlingen. Jag lottades i första matchen mot Jocke där det blev 3-1 efter att jag först 
vunnit 3 relativt säkert, men tyvärr så såg jag ett icke existerande hot i sista matchen så drog jag lite 
onödigt som gav honom tillräckligt mycket material för att vinna sista.

I andra ronden fick jag möta Peter som vann sin start. Efter väldigt mycket blockande från hans sida 
så hade jag attackerat sönder mig själv och varje attack blev mer och mer desperat. Till slut blev det 
för desperat. Andra matchen var min start. Den blev av ganska bra kvalité och jag fick vinna till 
slut. I tredje matchen var han mer offensiv och vann enkelt också. Fjärde matchen blev en riktig 
långkörare där han erbjuder remi när han har mindre än en minut kvar och jag har fyra minuter kvar. 
Jag väljer att neka för att jag tycker jag har relativt bra läge. Tillslut lägger jag tyvärr bort mig 
genom strunta i att blocka en öppen trea. Så jag slutar 1-3 och har alltså fått 4p än så länge.

I tredje ronden fick jag möta Tomas Hagenfors. Jag blev varnad om att han är riktigt vass så jag 
blev peppad att prestera mera här. Det börjar med att han spelar sin start som blir en riktigt hård 
match där han tyvärr drar längsta strået. Min start vinner jag. Dock kändes det enklare än jag trodde 
så jag får självförtroende, vilket jag utnyttjar i hans nästa start och går på med tokoffensiva drag 
vilket leder till att jag lyckas breaka honom. Med detta i minne kör jag med samma taktik i min 
egen start, men det blev för offensivt och han lyckas kontra och vinna. Så nu har jag 6 av 12 och 
börjar halka efter väldigt rejält.

I fjärde ronden får jag möta Martin Karlsson. Här blir alla fyra väldigt jämna partier som jag med 
mest tur lyckas få ihop 4-0 på. Kommer tyvärr inte ihåg mycket mer än att jag var väldigt nöjd med 
det resultatet. 10 av 16 än så länge.

I femte ronden fick jag möta Björn Levinsson som jag brukar spela 3-1 mot på blip, så var bara att 
spela på som vanligt. Det kändes som att han var väldigt trött och blev för passiv vilket gjorde att 
jag ganska snabbt fick 4-0 i den här ronden också. Så efter första dagen har jag 14 av 20 och ligger 
på en delad 3:e-plats efter Björn Lind och Jerry.

I sjätte ronden fick jag möta Björn Lind och här blev det bara väldigt jämnt men hela tiden visst 
övertag för den som öppna så det slutar rättvist i mina ögon i alla fall. 2-2 och jag ligger fortfarande 
bra till med 16 av 24 poäng.

I sjunde ronden fick jag möta Jerry. Han råslaktar mig i första så jag känner mig väldigt osäker 
redan innan jag börjar spela min egen start i andra partiet, vilket han utnyttjar genom att breaka mig. 
Nu börjar jag känna mig orolig att jag ska vika ner mig, som jag har haft en tendens att göra i 
tidigare tävlingar när det börjar dra ihop sig. Dock så bestämmer jag att det är förr och nu är en ny 
tävling, så nu siktar på försöka få 1-3 i alla fall, då han kändes omöjlig i sin start. Men han blir lite 
för självsäker och ger bort vinsten i tredje partiet och sedan lyckas jag efter en hård match vinna 
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fjärde partiet och får således 2-2 även här. Ligger nu på 18 av 28 poäng

Åttonde ronden går mot Bengt Asplund och om jag klarar 2-2 så tror jag att jag nästan säkrat 
tredjeplatsen. Tyvärr så går de inte som planerat då Bengt råslaktar mig totalt i alla fyra partier men 
genom tur så fick jag 1 poäng, för att jag lyckades få in en riktigt bra block. Så efter 19 av 32 poäng 
så är jag beroende av hjälp för att kunna komma trea.

Läget inför sista ronden.

Björn Lind klar segrare, Peter klar tvåa (inte i teorin men känns klar), Bengt 20p, Kjetil 20p, jag 
19p, Tomas och Jerry 18p. I sista ronden möter Bengt Jerry och jag möter Kjetil medan Tomas 
möter Martin K. Jag måste vinna med 4-0 samtidigt om Bengt vinner med 3-1 eller vinna med 3-1 
om de spelar 2-2 för jag tror mig ha bäst kvalitet.

Sista ronden börjar jag med att breaka Kjetil och vinna min egen start så går fram till 2-0. Samtidigt 
står det 2-0 till Bengt. Sedan vinner Kjetil sin andra start och Jerry vinner sin andra start också. Så 
nu krävs det att jag ska slå Kjetil samtidigt som Jerry slår Bengt. Jag lyckas vinna mot Kjetil i min 
egen start och får 3-1 men tyvärr klarar inte Jerry det så jag slutar på en fjärde plats i tävlingen efter 
22 av 36 poäng.

Jag gick omkring och fundera väldigt länge om jag är nöjd med fjärdeplatsen eller om jag skulle 
vara besviken för jag var så nära tredje platsen. Efter att ha diskuterat saken med några spelare har 
jag inget skäl att vara missnöjd. Jag gjorde en bra tävling, vek aldrig ner mig och speciellt hade jag 
jäkligt kul. Så det var en lyckad tävling i mina ögon.

Tävlingsrapport från domaren
(Av Bengt Nyberg)

Denna gång spelades detta SM i Alléskolans matsal i Hallsberg, lördag - söndag den 1-2 nov.

Tomas Hagenfors hade organiserat detta utmärkta arrangemang med bl.a. invigningstal av 
Landshövdingen. Mer om detta på annan plats från Tomas själv.

Undertecknad hade mer eller mindre frivilligt fått förtroendet att fungera som tävlingsledare / 
domare. Till mycket god hjälp var även Bengt Asplund, speciellt med inlottning till ronderna.

Spelsystemet var Monrad 9 ronder och varje match bestod av 4 partier, med betänketiden 15 
minuter per spelare och parti.

Resultat och placeringar framgår av tabellen på nästa sida.

Bland de 19 deltagarna märktes bl.a. vännen Kjetil Nossum från Norge och Sten Persson från 
Örebro som med sina 83 år var äldste deltagaren och som senast deltog i en tävling år 1978. Så hade 
vi en ny ung medlem från Jönköpingsklubben, David Lindgren. Vidare de fyra skolungdomarna 
Emma W Andersson, Adam Segerlund 11 år och yngst, Daniel Lindgren och Isac Gerdvall. Daniel 
Lindgren kom från Sandviken och var kusin med Isac Gerdvall.

Dessa fyra ungdomar hade deltagit i ett skolmästerskap på torsdagen innan tävlingen.

På natten till söndagen så insjuknade Sven-Åke Pettersson från Högsjö, så vi blev 18 deltagare på 
söndagen.

Många matcher blev jämna och spännande samt pågick bortåt två timmar, så det blev lite jäktigt på 
söndagen då några deltagare hade tåg att passa. Vem som skulle vinna blev inte helt klart förrän i de 
sista två ronderna, men som synes i tabellen så försvarade den regerande mästaren Björn Lind från 
Stockholm sin titel.
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Efter tävlingen hade vi som vanligt prisutdelning, denna gång från ett mycket omfattande prisbord 
som Tomas lyckats få ihop som en del av sponsringen.
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Resultattabell för SM i ryskt luffarschack 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poäng

  1. Adam Segerlund 0 0 3 2 0 2 0 0 0 7 19Motspelare 2 3 9 15 4 5 18 13 12
  2. Bengt Asplund 4 3 1 4 1 2 2 3 3 23 3Motspelare 1 4 7 12 11 6 8 14 16

  3. Sten Persson 0 4 0 1 4 4 2 0 3 18 12Motspelare 4 1 12 13 5 15 19 17 18

  4. Martin Karlsson 4 1 0 0 4 2 4 4 0 165 19 10Motspelare 3 2 11 14 1 17 13 18 6

0 0 4 0 0 2 0 3 0 9 18Motspelare 6 8 vak. 18 3 1 9 15 13

4 1 2 4 2 2 1 2 4 176 22 5Motspelare 5 7 14 19 8 2 11 16 4
  7. Björn Lind 4 3 3 3 2 2 4 4 4 29 1Motspelare 8 6 2 11 16 14 12 19 17

0 4 4 3 2 2 2 3 1 21 7Motspelare 7 5 18 10 6 12 2 11 14

0 2 1 4 0 1 4 0 3 15 15Motspelare 10 15 1 vak. 19 18 5 12 15

10. Sven-Åke Pettersson 4 2 1 1 2 - - - - 10 17Motspelare 9 16 17 8 13
11. Peter Jonsson 3 3 4 1 3 4 3 1 3 25 2Motspelare 12 14 4 7 2 16 6 8 19

1 3 4 0 4 2 0 4 4 167 22 6Motspelare 11 13 3 2 18 8 7 9 1

1 1 4 3 2 1 0 4 4 135 20 9Motspelare 14 12 15 3 10 19 4 1 5

3 1 2 4 4 2 2 1 3 179 22 4Motspelare 13 11 6 4 17 7 16 2 8

15. Emma W Andersson 0 2 0 2 4 0 0 1 1 10 16Motspelare 16 9 13 1 vak. 3 17 5 9

4 2 3 4 2 0 2 2 1 175 20 8Motspelare 15 10 19 17 7 11 14 6 2

4 2 3 0 0 2 4 4 0 159 19 11Motspelare 18 19 10 16 14 4 15 3 7

18. David Lindgren 0 4 0 4 0 3 4 0 1 16 14Motspelare 17 vak. 8 5 12 9 1 4 3

19. Katarina Andersson 4 2 1 0 4 3 2 0 1 17 13Motspelare vak. 17 16 6 9 13 3 7 11

Nr. och namn   Rond  Buchgolz Plac

  5. Isac Gerdvall

  6. Tomas Hagenfors

  8. Kjetil Nossum, Norge

  9. Daniel Lidgren

12. Hans Sjöstedt

13. Joachim Theimer

14. Torbjörn Blomstedt

16. Jerry Sillah/Hällgren

17. Björn Levinsson



Rankinglista 2009-01-01 – 2009-04-30
Nr Namn Klubb Ratingtal UPS HEL RYS LAG WET TAL Inakt. Summa

1. Stefan Karlsson Stockholm 2251     +29 0  +29

2. Joachim Gaulitz Stockholm 2218       -50 -50

3. Petter Gardström Uppsala 2155 -33       -33

4. Kristian Lindberg Jönköping 2087    +31    +31

5. Martin Carlsson Jönköping 2071         

6. Tord Andersson Uppsala 2063 +32       +32

7. Hannes Hermansson Högsjö 2045       -50 -50

8. Björn Eriksson Stockholm 2014         

9. Anders Bertilsson Högsjö 2005       -50 -50

10. Fredrik Ternerot Lund 1992         

11. Björn Wallgren Härnösand 1987         

12. Peter Jonsson Jönköping 1986 -28  -6 +6 -4   -32

13. Richard Sandström Jönköping 1970    +2 +12   +14

14. Bengt Asplund Linköping 1963 +1  +68     +69

15. Marcus Eriksson Högsjö 1941 +59   +10 -51   +18

16. Björn Lind Stockholm 1924   -50 -53    -103

17. Petter Lindholm Laholm 1904         

18. Christopher 
Boström Stockholm 1872    +15    +15

19. Joel Hallkvist Jönköping 1869         

20. Tomas Hagenfors Hallsberg 1826   -18     -18

21. Tommy Maltell Jönköping 1799         

22. Torbjörn Blomstedt Stockholm 1783   -2 +12    +10

23. Pär Malmberg Ånge 1758         

24. Johnny Nielsen Malmö 1725         

25. Olga Skuridina Jönköping 1717         

 Olga Skuridina Jönköping 1717       -50 -50

27. Elin Dahlin Stockholm 1712         

28. Jerry Sillah/Hällgren Färglanda 1665   +33     +33

29. Irene Karlsson Stockholm 1645 -7 0  -4    -11

30. Hans Sjöstedt Ludvika 1641   0 +1    +1

31. Linnea Widman Arjeplog 1636         

32. Emma Warner Norrköping 1613    +10    +10

33. Gunnar Andersson Örebro 1587       -50 -50

34. Martin Karlsson Jönköping 1570   +22     +22

35. Sven-Åke Pettersson Högsjö 1558   -35     -35

36. Bengt Nyberg Linköping 1546 -24   -18 +24   -18

37. Mona Björklund Edsbyn 1541         
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38. Katarina Andersson Avesta 1489   -26     -26

39. Anette Jönsson Helsingborg 1419         

40. Erik Jönsson Lund 1414         

41. Åsa Brandt Strängnäs 1405         

42. Jan Fanell Stockholm 1384    +1    +1

43. Jan Paulander Malmö 1364         

44. Björn Levinsson Stockholm 1357   +89     +89

45. Sten Persson Örebro 1326   -1     -1

46. Daniel Nygårds Stockholm 1324         

47. Joachim Theimer Norrköping 1320   +55     +55

48. John Nygårds Uppsala 1306       -50 -50

49. Bror Olausson Högsjö 1255       -50 -50

50. Måns Andersson Veberöd 1233         

51. Lars Adiels Stockholm 1229         

52. Anja Norrthon Stockholm 1227       -50 -50

53. Karl Krantz Uppsala 1212       -50 -50

54. Daniel Lindgren Sandviken 1191   -9     -9

55. David Lindgren Jönköping 1190   +20 -13 -10   -3

56. Christer Fredholm Malmö 1184         

57. Mirjam Sjögren Stockholm 1180       -50 -50

58. Adam Segerlund Hallsberg 1170   -30     -30

59. Isac Gerdvall Hallsberg 1160   -40     -40

60. Emma Andersson Sköllersta 1130   -70     -70

61. Tove Brandt Strängnäs 1114         

62. Jimmy Brandt Strängnäs 1076         

UPS: Upsala Renju Open, 13 september 2008
HEL: Helsinki Open, 20-21 september 2008
RYS: SM i Ryskt Luffarschack, Hallsberg, 1-2 november 2008
LAG: Lag-SM i Luffarschack, Stockholm, 22-23 november 2008
WET: Wettercupen, Jönköping, 13-14 december 2008
TAL: Tallinn Open, Tallin, 26-28 december 2008

Poängligan 2008
Här följer slutställningen i poängligan 2008. Striden vanns välförtjänt av Peter Jonsson.

BLI SM JTTS JTTT JTTY VO URO RYS WC Tot

1 Peter Jonsson - 6 12 12 12 12 9 20 10 74

2 Bengt Asplund 4 5 9 15 10 - 8 15 - 62

3 Richard Sandström - 9 10 - 15 10 - - 12 56
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4 Stefan Karlsson 15 25 - - - - - - 15 55

5 Marcus Eriksson 12 4 15 - - - 12 - 8 51

6 Tord Andersson 10 12 - - - - 15 - - 37

7 Björn Lind - 11 - - - - - 25 - 36

8 Bengt Nyberg - 3 - 9 7 - 6 - 9 34

9 Kristian Lindberg 7 10 - - - 15 - - - 32

10 Martin Carlsson 9 20 - - - - - - - 29

11 Olga Skuridina-Jonsson - - 7 10 9 - - - - 26

12 Martin Karlsson - - - - 8 9 - 6 - 23

13 Petter Gardström 8 - - - - - 10 - - 18

14 Tomas Hagenfors 5 - - - - - - 11 - 16

15 Björn Wallgren - 15 - - - - - - - 15

16 Torbjörn Blomstedt - 2 - - - - - 12 - 14

17 David Lindgren - - - - - 8 - 2 - 10

18 Hans Sjöstedt - - - - - - - 10 - 10

19 Tommy Maltell 1 - 8 - - - - - - 9

20 David Lindgren - - - - - - - 1 7 8

21
Fredrik Ternerot - 8 - - - - - - - 8

Jerry Sillah/Hällgren - - - - - - - 8 - 8

23 Irene Karlsson - - - - - - 7 - - 7

24
Joachim Theimer - - - - - - - 7 - 7

Petter Lindholm - 7 - - - - - - - 7

26 Frank Arkbo 6 - - - - - - - - 6

27 Björn Levinsson - - - - - - - 5 - 5

28 Sten Persson - - - - - - - 4 - 4

29 Emma Warner 3 - - - - - - - - 3

30 Katarina Andersson - - - - - - - 3 - 3

31
Joel Hallkvist 2 - - - - - - - - 2

Linnea Widman - 1 - - - - - - - 1

BLI: Blixt-SM i Högsjö
SM: Svenska Mästerskapen i Renju i Stockholm
JTTS: Jönköping Trial Triple, Soosorv-tävling
JTTT: Jönköping Trial Triple, Taraguchi-tävling
JTTY: Jönköping Trial Triple, Yamaguchi-tävling
VO: Varberg Open
URO: Upsala Renju Open i Uppsala
RYS: Svenska Mästerskapen i ryskt luffarschack i Hallsberg
WC: Wettercupen i Jönköping
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BT2007
(Av Marcus Eriksson)

B-turneringen i VM 2007 spelades förstås redan för ett och ett halvt år sedan, men då detta mig 
veterligen inte kommit med i ett tidigare nummer kommer nu min reseberättelse och mina 
partianalyser därifrån i detta nummer istället.

Reseberättelse
Resan började för mig tidigt en lördagsmorgon efter knappa tre timmars sömn med avresa från 
Linköping tillsammans med Peter som åkt upp från Jönköping för att hämta upp mig på vägen. 
Resan till flygplatsen förlöpte utan större strapatser med ett kort avbrott på en bensinmack utanför 
Stavsjö för en kaffepaus. Även jag provade en kopp kaffe efter Peters goda rekommendation. Det 
smakade som kaffe. När vi ställt av bilen vid en långtidsparkering och kommit fram till Arlanda 
mötte vi Tord.

Första delen av flygresan gick från Stockholm till S:t Petersburg. Väl ditkomna fick vi hämta ut vårt 
bagage, som av någon anledning inte kunde skickas hela vägen. Detta gjorde att det blev besvärligt 
att besöka staden närmare under de ca tio timmar vi hade framför oss i väntan på det anslutande 
inrikesplanet till Tyumen, så vi spenderade tiden med att spela diverse blixtturneringar över några öl 
och utforska flygplatsen grundligt. Efter denna upplevelse kan jag nog hitta på flygplatsen med 
förbundna ögon. Av tidigare Rysslandsresor borde jag kanske kommit ihåg att toapapper är en lyx, 
men som tur var var Peter mer förutseende och hade med sig en toarulle.

Innan incheckningen till nästa flyg mötte vi upp med familjen Karlsson, som hade varit och hälsat 
på familjen Salnikov. Här fick vi möjligheten och privilegiet att tillbringa ännu lite mer tid på 
flygplatsen, i den lilla väntsalen innanför incheckningskontrollen, eftersom planet var försenat. 
Detta är tydligen vanligt för inrikesflygen som går en gång per dygn. Inte blev det roligare av att 
sittplatserna på planet var obekväma och trånga så att man inte kunde sova. Nåja, jag hade 
åtminstone musik och litteratur att fördriva tiden med. Och så fick vi lite att äta också.

Tidigt nästa morgon anländer vi i Tyumen och efter att ha träffat andra renjuspelare som anlänt 
ungefär samtidigt bar det iväg till hotellet. Efter en kort inspektion av rummen provade vi sängarna 
i några timmar. Det var skönt att sova en stund efter den långa resan. Nu hade vi även hunnit möta 
Björn, så hela den svenska delegationen var samlad.

Under eftermiddagen anordnades en trevlig armborsttävling där vi träffade varandra och hade roligt. 
Mitt lag The Swedish Vikings (bestående av mig, Björn, Tord och Peter) vann en slangbella. Det är 
osäkert vad som senare hände med den slangbellan - den hade kunnat komma väl till pass under 
renjutävlingarna.

Nästa morgon började kvalturneringen och höll på i tre dagar. Vi spelade i ett bilförsäljningsområde 
(Autograd), i en konferenssal på övervåningen i ett av husen. Av området att döma bodde det bara 
bilar där, för det fanns inte en affär eller liknande på gångvägs avstånd, även om det förekom att 
folk ibland tog tvåtimmarspromenader och kom tillbaka med öl och dylikt. Inte heller fanns det 
trottoarer att gå på.

Kvaltävlingen gick ganska dåligt för min egen del, efter exempelvis ett misstag mot Okabe i första 
ronden och några olyckligt avslutade jämna partier. Peter och Tord låg ett tag och kämpade om de 
främsta platserna men det var till slut Stefan som efter en stark avslutning tog sig in på en 
fjärdeplats och gick vidare till A-turneringen. Själv bidrog jag till Stefans framgång med en förlust i 
tredje ronden.

Efter kvalturneringens slut hölls invigningsceremonin och man fick en ursäkt för att ta på sig 
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finkläderna. Det bjöds på lite rysk folkdans och en massa tal från sponsorer och organisatörer, samt 
ett kortvarigt fyrverkeri. Tydligen kan man likna renju (som ju betyder ungefär "pärlhansband") 
med gasledningarna som börjar i Tyumen-regionen. Jag hade aldrig kommit mig för att göra en så 
krystad jämförelse för att propagera för regionen. Sponsorer är konstiga varelser.

Efter invigningen bar det av ner mot centrum för att hitta lite matvariation. Maten som serverades 
vid spellokalen var visserligen billig och mättande, men ganska enformig. Peter och Karlssons blev 
bjudna på finrestaurang medan jag, Tord och Björn slog följe med lite övrigt renjufolk till en 
restaurang nära vandrarhemmet där några av spelarna bodde. Där stiftade vi en flyktigare 
bekantskap med våra ryska bordsgrannar som ville bjuda med oss på födelsedagsfest för att dricka 
vodka och ägna oss åt andra mer eller mindre suspekta saker.

Vi avböjde och tog oss till vandrarhemmet för att umgås under druckna förhållanden och spela lite 
poker. Denna kväll fick jag och Tord även stifta vänskaplig bekantskap med vandrarhemmets 
dörrvakt och hans flickvän som bjöd oss på lite vodka och pratade. Ryssar är ett trevligt och 
tillmötesgående folk. När timman så småningom blivit sen lämnade vi våra vänner på 
vandrarhemmet och tog en taxi tillbaka till vårt hotell.

Dagen efter började gomokutävlingen, men av oss svenskar var det bara Peter som deltog. Stefan 
valde att prioritera A-turneringen istället. Vi övriga tog ut de kommande tre dagarna som semester 
(något ledigt ska man ju ha också), shoppade lite och kollade in partierna. Inom gångavstånd från 
hotellet hittade vi två köpcentrum, som tråkigt nog verkade främst inriktade mot den moderna ryska 
kvinnan. Det såldes mycket kläder, skor och smycken, men inte mycket annat. Vi hittade även en 
trevlig mexikansk restaurang som hette Santa Fe. Eftersom varken jag, Tord eller Björn kunde mer 
än några enstaka ord ryska såg vi till att skaffa oss en ordbok och en bok med vanliga fraser. Senare 
samma dag lyckades jag beställa en glass med krossad choklad i en närliggande kiosk.

När vi kvällen därpå besökte Santa Fe var stämningen helt annorlunda. Lugnet och mysigheten från 
kvällen innan hade bytts ut mot ett dansgolv med hög musik och en metalldetektor vid ingången. 
Det var då man insåg att det hade blivit fredagkväll. Vem behöver almanacka?

Den återstående lediga dagen blev det ännu en tripp ner till stadens centrum för att hitta ett 
växlingskontor så att Tord kunde växla in sina euro till rubel. Jag och Björn glömde dock våra euro 
på hotellet den dagen. Vi sprang även på en marknad där det såldes nystyckat kött och diverse 
förnödenheter. Jag lyckades knäppa av några kort där inne innan en säkerhetsvakt kom fram och sa 
att fotografering var förbjuden.

Nästa dag, söndag, spelades Connect6-turneringen på förmiddagen och som svensk representant 
hade vi Björn. Vi andra (förutom Stefan då) tog en extra halvdag på stan och shoppade lite mer. På 
eftermiddagen började B-turneringens första rond, så då var vi seriösa igen. B-turneringen höll 
sedan på i fyra dagar och jag gjorde väl inte så mycket mer än att spela, analysera, äta och sova 
under de dagarna. Turneringen i sig gick förbluffande bra och det enda jag ångrar är sista partiet, 
där jag gjorde två taktiska misstag och en slarvig miss där jag inte ens tänkte på att räkna på 
motståndarens attack. Men sex vinster på nio partier får man ju vara väldigt nöjd med ändå. Under 
turneringens gång drog jag även på mig en förkylning som börjat släppa först nu, fyra dagar efter 
hemkomsten. Jag måste ha varit väldigt störande med mitt hostande och harklande under partierna, 
även om jag alltid försökte gå ut ur spellokalen först. Men den som stördes mest av förkylningen 
var nog jag själv.

Kvällen efter B-turneringens och A-turneringens sista ronder var det avslutningsceremoni. En 
bankett med god mat, prisutdelning och, tyvärr, fler tal, hölls på stadshuset i staden, blott ett 
stenkast från Lenin-statyn. Prisutdelningen var lite intressant. Förutom de uppenbara medaljörerna 
bland prispallarna i de olika turneringarna fick även organisatörerna, sponsorerna och president 
Peter pris. Det hela blev bara komiskt till slut.
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Efter avslutningsceremonin åkte vi ett stort gäng buss till hotellet, där vi passade på att umgås en 
allra sista gång innan flera av oss skulle åka morgonen därpå. Tiden för avresa till flygplatsen kom 
alldeles för tidigt, redan halv tre på natten. Vårt flyg skulle avgå runt halv fem. Det är en intressant 
upplevelse att checka in medan man fortfarande är berusad och sedan göra andra incheckningen när 
man blivit bakfull. Det är inte en lika intressant upplevelse att uppleva tryckförändringar under 
landning när man är förkyld. Den normala tryckutjämningen fungerar ju inte så bra när man är täppt 
i näsan.

Till slut kom vi åtminstone fram till Arlanda, där vi i den svenska delegationen skildes åt och åkte åt 
var sitt håll. Peter och jag åkte tillsammans till Linköping - självklart med ett stopp för kaffe på 
samma bensinmack som på ditvägen. Väl hemkommen tog jag en dusch och sov i fjorton timmar. 
Under de fyra dagarna efter hemkomsten sov jag nog nästan femtio timmar.

Partianalyser

Rond 1
Miyagawa - Eriksson 0-1
Jag sätter upp D3 och Miyagawa väljer svart. Drag 7 hade jag räknat med, men drag 9 kom som en 
överraskning. här är det inte helt självklart vad som är bästa stoppen, men om man stoppar på andra 
sidan är svart dubbeltvåa 11-K6 alldeles för starkt. Drag 11 är starkare än vad det ut som vid första 
anblick, eftersom svart då hotar på att dra ihop en massa linjer. 12-12 satte jag för att skära av en 
massa linjer och tvinga svart till ungefär de drag Miyagawa satte, varefter jag får några 
kontringslinjer som måste förstöras. I efterhand tycks 12-13 vara ett bättre drag, eftersom 13-12 är 
relativt lättstoppat. Drag 22 kom sig av att jag blev rädd för 23-D8 
och att jag får tillbaka ett fyrhot om svart drar sina båda fyror. 
24-24 satte jag för att skära av diagonalen från drag 9. Under en 
kort efteranalys inser jag att 26-26 är ett rejält misstag från min 
sida, eftersom svart har en relativt lätt vinst med början 27-F8. 
Vilken tur för mig att Miyagawa vid det här läget hade rejäl 
tidsbrist (förlorar på tid efter 28-28). Om 26 sätts på andra sidan 
tvåan, vilket jag också funderade på, så hade jag nog överlevt även 
mot en motståndare med mer tid.

Rond 2
Eriksson - Pushkaryov 1-0
Pushkaryov tycks inte känna till femtedraget. 6-6 ger mig redan 
från början ett övertag och jag kan utan problem ringa in honom. 
Mitt läge förbättras ytterligare av hans drag 8-14. Efter detta är 
det svårt för vit att göra något över huvud taget. Drag 21-25 är 
onödiga, men jag ville få lite mer kontroll över partiet innan jag 
drar 27-31 som jag inte hade räknat ut alla vinster i. 32-32 är 
förmodligen det starkaste försvaret, men räcker inte långt.
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Rond 3
Eriksson - Sakamoto 1-0
Drag 1-15 är standardteori, men 16-16 är svagt. Med 17-17 får jag ett bra 
läge och efter de naturliga dragen 18-25 har jag fina lägen på båda sidor om 
trean. 26-26 är nödvändig, även om 28 nog hade suttit lite bättre i H4. Efter 
29-29 blir det mycket för vit att försvara. Meningen med drag 30-32 (som 
Sakamoto satte ut efter kort eftertanke) var nog att bygga upp en horisontell 
försvarslinje med drag 10, eftersom många av mina attacker efter drag 32 
skulle innebära att vit får ta punkten E7. Efter drag 32 satt jag länge och 
funderade på fortsättningen. De naturliga punkterna att börja attackerna i 
var F4 och I11. Efter ca 45 minuter hade jag räknat ut vinsten. Renlib 
hittade en alternativ vinst efter fem sekunder. Om 42-H12, så 43-M12.

Rond 4
Sorokina - Eriksson 0-1
Sorokina slänger upp I5 på brädet och jag funderar ett tag på vilken färg jag ska spela. Jag känner 
att hon förmodligen kan I5 bättre än jag och det är ju svart som kan styra spelet och välja variant. 
Dock känner jag mig trygg i de flesta varianterna och de som jag är 
lite vilsen i hoppas jag kunna få till åtminstone remispel i, så jag 
väljer vit. Hon väljer att spela en av de mer udda varianterna, men 
om man kan nyckeldragen där är det inte svårt att få till ett parti. 
15-15 är ett misstag och efter 17-17 är det vit vinst. 17 kan sättas 
annorlunda, men inte på något bra sätt.

Rond 5
Eriksson - Oosumi 0-1
Fram till drag 15 följer känd teori. 16-16 är ett av de bättre dragen och drag 17 till 22 är naturliga. 
Med 23-23 ville jag få till ett starkt läge på nedre vänster sida och kunna kontra med egna hot om 
vit blir för modig på övre vänster sida. Jag hade inte insett hur bra 24-24 var förrän det kom ut på 
brädet. Förmodligen hade det varit bättre att sätta 23-24 eller kanske 23-H11. Efter 24-24 var nog 
25-25 det enda draget. 26-26 ger vit en stark punkt, men ger svart möjligheten att spela 27-27 och 
jämna ut spelet lite. Kanske hade 26-50 varit läskigare att spela mot för svart. 29-29 ter sig väldigt 
naturligt och 30-30 närmast tvång. 32-32 är snygg, då den hindrar mig från att börja en attack i F10 
(ger mig dubbelfyra). 33-33 behövs för att förstöra vits läge på 
nedre vänsterkanten samtidigt som man får något eget. 36-36 
var också ett läskigt drag, då det hotar på en femdragsvinst och 
ger vit en massa linjer som kan komma till användning för att 
sätta mig i dubbeltrea. Jag kände att det var säkrast att dra fyran 
i drag 37 och stoppa upp med 39-39 för att åtminstone ha koll 
på den farligaste sidan av brädet. Dragen 40 och 42 kommer 
som brev på posten och efter mitt lite svaga 43-43 är det vit 
vinst. 53-55 kunde gjort partiet några drag längre, men 
fortfarande vit vinst. Att sätta 43-50 hade varit bättre, även om 
vit får ett ok läge ändå. i det läget hade det nog blivit remi, 
eftersom vi båda hade ganska lite tid kvar på klockan. Partiet 
slutade med att båda hade två minuter kvar på klockan.

15



Rond 6
Eriksson - Wu 1-0
Fram till drag 15 är standarddragen, men i drag 16 väljer Wu den svagare 
varianten. Jag hade räknat med, och hoppats på, att han skulle spela den 
vanliga varianten och sätta bort sig någonstans längs vägen, men detta 
blev också bra för mig. 20-20 är snyggt och känns som det bästa draget. 
21-21 känns som ett lämpligt svar, varefter vit lätt blir instängd. Att dra 
22 och 24 var ingen bra idé, eftersom den enda fortsättningen som ger vit 
någonting nog är just de 26 till 30 som spelades. Under dessa drag lade 
Wu inte ner så mycket tid. Efter 30-30 som vid första anblick ser starkt ut 
är det slut. Fyrhotet i drag 31 tvingar vit att dra sin fyra och sedan försöka 
stoppa ett ostoppbart läge. Drag 24 kan spelas på några olika sätt med 
samma resultat, men efter 35-35 är det dött.

Rond 7
Lin - Eriksson 1-0
Här spelar Lin det så kallat svagare 7:de-draget och när det för mig helt nya 11:e-draget kommer ut 
på brädet börjar jag tvivla på om jag verkligen har spelat rätt med 8 och 10. Efter att ha tittat i 
databasen i efterhand ser jag att 11-11 faktiskt är en avvikelse från känd teori, men att det spelats 
mellan Meritee och Artemyev tidigare. Detta drag kan vara intressant att ta en längre titt på, 
eftersom det ger svart en ganska trevlig attack. Dragen 12 och 14 kändes för mig som tvång, även 
om en kort efteranalys visar att 12-15 kan vara ett alternativ. De svarta motdragen jag såg under 
partiet leder i själva verket till vit vinst. Drag 16 funderade jag ett tag på att sätta i F6, men var rädd 
för att svart skulle kunna ta över partiet med 17-30. 17-17 är också snyggt och jag funderade länge 
på att sätta 18-46, men kände att 19-H6 då hade varit alldeles för starkt och även naturligt. 22-22 är 
jag ganska stolt över, eftersom det stoppar svarts diverse vinster i det området samtidigt som det ger 
mig något av en attack. Nackdelen är att det släpper upp svarts diagonallinje på ovansidan. Svart 
blir lite passiv med 23-23 och jag tar min chans att skära av diagonallinjen med 24-24. Att låta svart 
behålla den kändes farligt. 25-25 känns naturlig och det är kanske med 26-26 jag gör mitt egentliga 
misstag under partiet. Efter 27-27 har svart två möjligheter till attack, varav jag stoppar den som såg 
farligast ut. Om jag hade satt 28-38 istället så hade svart haft en massa linjer att leka med och haft 
möjlighet att få ut några puckar i området under 12:an. Det såg alldeles för starkt ut så jag satte 
28-28 istället, i hopp om att kunna stoppa upp svarts attack på ovansidan ändå. Attacken börjar i 
drag 29 och blir ganska stark. Här hade jag gärna haft lite 
mer tid kvar på klockan för att tänka ut ett bättre försvar. 
Istället sparade jag den lilla tid jag hade för att kunna ha tid 
att sätta igång en egen attack i slutet av partiet när svart 
hade dragit sönder sig själv. Med den extra tiden kunde jag 
kanske ha insett att 32-33 nog hade hållit, eller kanske till 
och med det vågade 32-48. Min försvarsstrategi blev 
istället att skapa genomskärare och på så sätt tvinga svart 
att dra sönder allt han har. Efter 34-34 har svart en inte 
alltför svår vinst. Lin hittar istället en svårare vinst, även 
om han trodde sig ha hittat den redan i drag 41. Det var lite 
roligt att se hans min när han inser att jag får en 
genomskärare.
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Rond 8
Eriksson - Qiu 1-0
De 17 första dragen följer standardteorin, men i drag 18 sätter Qiu det ovanligare draget. Efter en 
kort inre monolog kommer jag fram till att det vettiga svarsdraget borde vara 19-19, så att man tar 
den punkt som vit lämnar. Att man får ett VCT-hot på köpet är ju inte heller negativt. Efter drag 20 
funderar jag på om jag ska stoppa passivt på nedansidan och 
spara mitt VCT-hot eller om jag ska stoppa aktivt med fyran och 
få en chans till att sätta ett ytterligare försvarsdrag på nedansidan. 
Jag väljer det senare, medan Kawamura och Nara tydligen valde 
det tidigare när de spelade 1999. Men efter 23-23 känns det som 
att jag har koll på läget i partiet och 24 är nog det enda naturliga 
draget. 25-25 stänger in vit ytterligare och förstör hans 
attackmöjligheter och efter 27-27 känns det som att vit inte kan 
hitta på så mycket mer än att försvara under resten av partiet. 
Tanken med 31-31 var att komma ut med en attack på 
vänstersidan, vilket jag sedan gör i drag 35. Drag 37 ger mig ett 
VCT-hot som min motståndare stoppar dåligt med 38-38. Han 
hade missat att jag efter overline-punkten i drag 45 fortfarande behåller två fyrvinster. 38-42 hade 
varit bättre, men ger mig fortfarande flera attackmöjligheter på vänstersidan. I ett sådant läge gissar 
jag att det hade blivit en svart attack på vänstersidan, en annan svart attack på övre vänstersidan och 
sedan remi.

Rond 9
Eriksson - Serdyukov 0-1
Min vana trogen var jag tvungen att göra en jätteblunder i varje tävling, så även denna. Serdyukov 
sätter upp D12 och jag väljer svart, varefter han gör övergång till D5. Redan här kan jag se framför 
mig att partiet kommer utvecklas till drag 8 som det senare gör. Åttondedraget har jag en gång varit 
helt säker på hur man ska spela mot, men det var flera år sedan. Jag har fortfarande chans att göra 
ett avvikande femtedrag och åtminstone ha chansen att rapa upp dragen som jag spelade mot 
Artemyev i Karepa 2006, där jag fick ett bra parti och till och med vinst. Istället sätter jag det andra 
femtedraget. 6-6 är förstås helt väntad och även här har jag chansen att göra ett avvikande 
sjundedrag för att undvika det åttondedrag som jag känner ska komma. Med 
det avvikande sjundedraget finns en ganska enkel fortsättning som ger spel. 
Jag sätter förstås det farliga (men teoretiskt bra) 7-7 och SMACK så 
kommer 8-8. Vid det här läget börjar jag fundera på om jag verkligen har i 
toppen av tävlingen att göra och börjar vrida runt på mitt notationspapper 
för att försöka trigga igång minnet. Det enda jag minns av varianten är att 
den är komplicerad och att man lätt förlorar om man spelar fel som svart. 
Utan att ha kollat upp analyserna i efterhand tror jag att drag 9 åtminstone 
kom på rätt ställe, men sedan är allt en enda dimma. 11-11 känns förstås 
också naturlig, men från och med drag 13 borde jag nog ha spelat 
annorlunda. Drag 17 är passivt, och någonstans där i närheten bör man nog sätta, men det hade nog 
varit en fördel att dra 17-18 först. När 20-20 kommer är det ganska kört för svart, även om jag 
kanske kunde bevarat hedern någorlunda genom att inte missa en fyrdragsvinst.
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SM i Renju 2007
Resultattabellerna från förra årets SM följer som nedan. Stefan Karlsson och Richard Sandström har 
även varit vänliga nog att kommentera några av sina partier från detta SM.

                      Stora SM                                                          Lilla SM

Placering Namn Poäng Placering Namn Poäng

1 Stefan Karlsson 9 1 Petter Lindholm 6

2 Peter Jonsson 6,5 2 Tommy Maltell 4,5

3 Björn Eriksson 6 3 Linnea Widman 4

4 Richard Sandström 5 (18) 4 Martin Karlsson 3

5 Tord Andersson 5 (15,5) 5 Hans Sjöstedt 2,5

6 Björn Lind 4,5 (12,75) 6 Bengt Nyberg 1

7 Martin Carlsson 4,5 (12,75) 7 Joachim Theimer 0

8 Bengt Asplund 2,5

9 Joel Hallqvist 2

10 Torbjörn Blomstedt 0

En liten titt på mina SM-partier
(av Richard Sandström)

Ytterligare ett SM över. Jag kom in i A-gruppen på 
ranking, tack vare att många högre rankade spelare 
inte deltog, så jag hade inga direkt förhoppningar 
om en högre placering. Trots det lyckades jag rätt 
bra, med en 4:e-plats, vilket är mitt bästa resultat i 
SM. Mitt förra SM var något av en katastrof, och 
det kändes bra att få upprättelse. 

Min vana trogen spelades det mycket i3, och mitt 
första intresant parti var mot Björn Eriksson. Just 
denna 8:a har jag tittat på ett tag, sedan Yamaguchi 
spelade den mot Okabe. Björn spelar samma 9a 
som Okabe, men sedan upphör likheterna. Björn 

spelar en mer direkt 
attack. Vit måste ta 
16, och i min 
mening så bör nog 
svart ta punkten före 
vit med 15. Efter 18 verkar inte svart ha en aktiv fortsättning. 20-A 
skulle ge vit en ganska direkt vinst i övre högra, vilket jag missar 
under partiet. Istället spelar jag efter långt övervägande ut 20 till 24. 
25-B verkar vara ett starkare försvar, men den 25 som spelades är 
aktivare, och det är lätt att vara efterklok. 27 måste stoppas på 
insidan, och efter 30 är ställningen svår att hantera för svart. Efter 34 
är det slut, vinst i båda ändar av 3:an.
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Senare spelade jag även i3 mot Stefan och Tord. En 
förlust mot Stefan efter en väldigt grundläggande 
miss av mig, där jag drar 2 treor i fel ordning. Det 
korrigerades i mitt parti mot Tord, som kämpade 
länge och väl tills han fått slut på tid. Ställningen som 
uppkom, och var tänkt att uppkomma även mot 
Stefan, är denna. Kozhin föreslår annan 20 i sin bok, 
men denna verkar starkare. Härifrån finns mängder av 
attackvägar, men såvitt jag vet finns det ingen direkt 
vinst för svart.

Det parti jag använde längst tid på var dock i 8:e 
ronden, mot Bengt Asplund. Redan efter drag 4 är jag 
vilsen, och sitter och funderar på femtedragen. Efter 
en lång stund spelar jag ut 2 alternativ, och får behålla 5-5. Blir fundersam och kommenterar att jag 
trodde det var A-alternativet. Bengt svarar med att det är det, så det är bara att vinna. Inte så bara, 
för redan i drag 7 måste viktiga beslut fattas. En lång stund överväger jag 7-A, men lyckas inte se 
vad som händer i framtiden. Istället väljer jag den smått stabilare, men nog så offensiva 7-7, då jag 
är säker på att jag inte tappar kontrollen. Fram till 17 känns naturligt. Härifrån övervägde jag många 
sätt att gå vidare, bland annat om det gick anfalla med punkt B som utgång med hjälp av utbytet C-
D-E. I slutändan fick jag denna 19 till en vinst, men man kan också attackera med 19-F. Om det 
finns någon vinst där vet jag dock inte än. Denna 21 är ett måste om man vill vinna. Någon 
dragvinst finns där inte.

Kommentarer av Stefan
(av Stefan Karlsson)

Nedan har jag valt att kommentera tre av mina partier 
i SM 2007, som blev en lyckad tävling för mig. Jag 
ser tävlingen som startskottet på positiva förberedelser 
för de världsmästerskap som väntar i Tyumen i 
augusti.

I första ronden fick jag möta Bengt Asplund. Jag var 
lottad som preliminärt svart och var lite extra nervös 
för jag visste att Bengt hade en del kunskaper från 
absolut ”ny teori” från årets e-mail VM. Inför SM 
trodde jag på Bengt som en av huvudkandidaterna till 
medaljplatserna, då han själv är aktiv inom e-mail VM 
och därigenom har en viss kontroll på vad för nyheter 
man hittar på i renjuvärlden! Senare skulle det visa sig 
att det inte blev så. Kanske var han ”övertränad”….? I partiet valde jag I8. Bengt tog vit och spelade 
upp en variant som spelats en del i Ryssland på senare tid. 11 brukar även spelas i p. 13 eller i f10, 
men 11-11 tycker jag känns bättre. 12-12 är nog ett måste, men 14-14 är antagligen ett misstag. 
Efter det starka 15-15 är det redan ett mycket svårt parti för vit. Efter 17-17 är vit helt passiv och 
efter 19-19 är partiet slut, om det inte var det innan. 14-17 är bättre.
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I tredje ronden mötte jag Tord, som ville 
testa mig på en gammal variant i I12. 
Jag antog glatt utmaningen, och till min 
förvåning valde Tord att spela 12-12. I 
min hjärna började nu alla vinstvarianter 
som vi tittat på under årens lopp snurra 
fram i huvudet… men många av de 
analyserna har ju Tord varit med … 
varför sätter han då den här? T o m 
21-21 spelade jag helt enligt planerna, 
men efter 22-22 fick jag inte riktigt ihop 
det i huvudet och valde därför det 
lugnande 23-23, vilket skapade början 
på ett långt parti. På lunchen efter partiet 
konstaterade vi att jag och Ingvar 
Sundling dokumenterat just den här 
vinsten inför VM 1993, just det året som 
inte Tord var med!!! Så lustigt det kan 
vara… :-) …23-24, 25-k4, 26-i4 (tvång), 
27-32 och 29-m7 skapar vinst för svart! 
Partiet blev spännande efter min svagare 

23-23. Ett ställningskrig uppstod som jag till slut gick segrande ur efter ett misstag av Tord i drag 
50.

Mitt enda D11 parti spelade jag mot Björn Lind i fjärde ronden. Han satte upp och jag valde vit. Vi 
spelade en vanlig variant där jag fick möjlighet att spela det numera ganska populära 20-20. 21-21 
är det normala svaret. I 26-26 får 
jag en viktig punkt, och Björn är 
kanske lite oförsiktig i 27 och 29 
när han låter mig få dra ut min 
”springfyra” med 30-30. Björn 
börjar på ett anfall uppe till höger 
och försöker expandera bort mot 
vänstra delen av brädan. Möjligen i 
syfte att försöka komma runt hela 
brädan och därmed kunna störa min 
position nere i högra hörnet. Det var 
naturligtvis ingen enkel uppgift, så 
attacken tog slut efter 54-54, 
varefter jag fick komma först till 
nedre högra hörnet. Trots att 56-56 
ser förkrossande ut, är det inte på en 
gång helt uppenbart hur vit ska 
vinna. Efter 61-61 blev det dock 
ganska enkelt för vit.
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Stork Open 2007
(av Peter Jonsson)

Stork Open spelades i Stockholm den 25:e mars 2007. STORK som står för Stockholms Renjuklubb 
stod som värd för denna tävling som spelades på söndagen efter BLIP-tävlingen. Åtta spelare tog 
tillfället i akt att få lite extra träning inför det stundande SM i Renju. Betänketiden var 30 min.

De som hade trott att tre ur kvartetten Karlsson-Andersson-Jonsson-Lind, som spelade i Stora SM 
förra året, skulle ta de tre pallplatserna fick ganska tidigt i tävlingen tänka om. Även om Stefan 
Karlsson kom tvåa var segraren Bengt Asplund och trean Torbjörn Blomstedt om inte stora så ändå 
överraskningar.

Plac. Namn Poäng Plac. Namn Poäng

1 Bengt Asplund 5 5 Björn Lind 4

2 Stefan Karlsson 5 6 Peter Jonsson 3

3 Torbjörn Blomstedt 4 7 Bengt Nyberg 2

4 Tord Andersson 4 8 Hans Sjöstedt 1

Upsala Renju Open 2007
(Av Tord Andersson)

29 september genomfördes höstens Upsala Renju Open. Bland de tolv deltagarna fanns förstås ett 
antal välkända ansikten, men också en nykomling i tävlingssammanhang, Karl Krantz, som sett 
reklam för tävlingen på nätet.

Precis som föregående år spelade vi gruppspel i två sexmannagrupper, följt av semifinal- och 
finalrond. Fjolårets tre medaljörer - Bengt Asplund, jag själv och Peter Jonsson - lyckades även i år 
ta sig till kampen om de översta fyra platserna, och precis som i fjol kom finalen att spelas mellan 
undertecknad och Bengt. Även i år lyckades Bengt utan större problem krossa mig. Petter 
Gardström besegrade Peter i matchen om tredje plats och lade beslag på den sista pallplatsen. 
Därmed blev medelåldern på prispallen i alla fall något lägre än i fjol, men till nästa gång kanske vi 
kan förvänta oss en lite större föryngring.

I spel om platserna fem till åtta besegrade Marcus Eriksson först Hans Sjöstedt och sedan Irene 
Karlsson, och knep femteplatsen. Irene blev med en sjätteplats främsta kvinna i turneringen. 
Richard Sandström, som annars gjort bra resultat under årets tävlingar, förlorade match om 
sjundeplats mot Hans, och fick nöja sig med en åttondeplacering. Fjolårets femma, Emma Warner, 
fick i år slåss i den nedre gruppen, där hon vann sina matcher och blev nia. Karl Krantz, som var 
den ende som genomgående spelade luffarschack i sina matcher, kämpade väl och spelade bra, men 
lyckades inte besegra någon av oss rutinerade spelare. Vi får hoppas att detta inte avskräcker, utan 
att vi får se honom igen, kanske i nästa Upsala Renju Open.

Plats Namn Plats Namn

1 Bengt Asplund 7 Hans Sjöstedt

2 Tord Andersson 8 Richard Sandström

3 Petter Gardström 9 Emma Warner

4 Peter Jonsson 10 Bengt Nyberg

5 Marcus Eriksson 11 Joachim Theimer

6 Irene Karlsson 12 Karl Krantz
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KORR-SM I RENJU ÅR 2008
(Av Bengt Nyberg)

(Färdigspelat per den 12 januari år 2009)

Tack för att jag har fått in alla färdiga partier och för en spännande tävling.

Svensk Mästare i Korr-SM år 2008 blev Björn Wallgren, som härmed gratuleras. Detta var sjätte 
gången som Björn Wallgren vann Korr-SM. Finalen spelades mellan Bengt Asplund och Björn där 
Björn vann det första på tid, det andra pågick nästan tiden ut och slutade i remi. Därför har 
slutrapporten dröjt ända till nu.

Efter vårrapporten återstod fem partier. Resultatet i dessa och tidigare partier framgår av tabellen 
nedan.

Förutom de bägge partierna i finalen ovan, så hade Bengt Asplund ett parti mot Bengt Nyberg som 
han vann och Björn Wallgren vann sina bägge partier mot Bengt Nyberg.

I år blev det en tidsvinst och alla 12 partier är färdigspelade, vilket är mycket glädjande.

Färgbyte har skett i sju partier och vit vinst blev det i åtta partier, svart vinst i tre samt REMI i ett. 

NU HOPPAS VI PÅ FLER DELTAGARE ÅR 2009!

Slutresultat

Plac. Namn Titel BN SÅP BW BA Kval Plac Poäng

3 Bengt Nyberg 1 Dan 2 0 0 1,00 3   2

4 Sven-Åke Pettersson 1 Kyu 0 0 1 1,75 4   1

1 Björn Wallgren 4 Dan 2 2 1½ 5,63 1   5½

2 Bengt Asplund 3 Dan 2 1 ½ 4,88 2   3½

Priser till medaljörerna kommer att delas ut i samband med Blixt-SM, lördagen den 7 februari 2009 
i Linköping.

En partisamling kommer under våren, att sändas ut till deltagarna och finns även att beställa för 
övriga som så önskar.

Kontakta bara Bengt Nyberg (Tfn: 013 16 03 01, e-post <bengt-nyberg@telia.com>)

Lösning 2: Svarts vinstdrag (I) och det starkaste vita 
försvaret (II) för Marcus problem på sidan 4. Efter svart 
gensvar i (III) är allting svart vinst.
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Lag-SM 2008

Tävlingsberättelse och resultat
(Av Stefan Karlsson, översatt och modifierat av Marcus Eriksson)

Lag-SM spelades detta år 22:a-23:e november på KFUK-KFUM Central i Stockholm. Till denna 
tillställning dök det upp fem utländska lag (4 från Estland och 1 från Podyuga, Ryssland) och fyra 
svenska. Ett stort tack till våra utländska vänner som kommer och spelar i vårt öppna Lag-SM år 
efter år (men kanske inte läser denna tidning).

Att ett svenskt lag gick och vann turneringen är något av ett genombrott för svensk renju. Det har 
under de senare åren varit något av en trend att ett utländskt lag vinner tävlingen. Dock så har de ju 
aldrig blivit svenska mästare, förstås.

Resultat

Plac. Lag Härkomst Poäng
1 HV72 Sverige (Jönköping) 20½
2 Podyuga Ryssland 20
3 BLIP Sverige (Stockholm) 13½
4 STORK Sverige (Stockholm) 13
5 Eesti I Estland 12½
6 Eesti II Estland 11½
7 Eesti III Estland 10
8 Linköping Sverige (Linköping) 7
9 Eesti IV Estland 0

Vinnarlagets namn är förstås en parafras på namnet på hockeylaget från samma stad. Numret 72 
kommer här ifrån lagmedlemmarnas genomsnittliga födelseår.

I samband med prisutdelningen delades även det för Lag-SM speciella priset ”Svettdroppen” ut. 
Denna ges till den spelare som av juryn anses ha kämpat bäst. Bland ett flertal starka kandidater 
valdes till slut spelaren på Eesti IVs förstabord, Liina Nõmm, som mottagare av detta hedersamma 
pris.

Partierna från tävlingen finns att beskåda på renju.net.

 Lösning 4: Svart drar och hotar. Det starkaste vita försvaret 
visas här.
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Partianalys
(Av Kristian Lindberg)

Detta parti spelades mellan mig och Marcus 
Eriksson. Marcus är svart i partiet.

5-5 verkar bra. 8-10 troligen bättre, men svart lär få 
bra spel även där.

Satte mitt 12:e-drag relativt snabbt och upptäckte 
därefter övergången (som I11/D9 fast med ett 
mycket sämre 12:e-drag) och förstod då att svart 
hade en mycket bra position. Nu gällde bara att 
kämpa och försöka uthärda svarts attack som jag 
visste skulle komma.

12-A kanske funkar, men är ändå väldigt tveksam till vits position redan efter drag 11.

13-13 är med all säkerhet inte dåligt, men 13-19 är kanske än bättre!

14 kan varieras, t.ex. 14-20, men efter 15-14, 16-B och 17-C får svart ändå en stark ställning.

Dragkombinationen 15 och 17 kändes mycket bra.

Kände mig lite lättad efter 21-21. Nu trodde jag att jag kanske skulle få chansen senare i partiet. 
Tror 21-25 är bättre, men vit kan dock ha ett försvar mot detta i och med 22-31.

Efter 26-26 verkar svart inte ha någon vinst.

Efter 41-41 behåller Marcus initiativet, men tiden börjar bli sämre för båda spelarna. Särskilt för 
Marcus.

Runt drag 48 har Marcus endast ca 30 sekunder kvar när han upptäcker att hans obligatoriska 10 
sekunder per drag som automatiskt ska fås efter varje drag ej ges. Något är fel på hans klocka. 
Spelet avbryts för en stund medan domare tillkallas för att rätta till klockinställningarna för resten 
av partiet.

Vit kommer i och med drag 54 ut med tempo och kan därefter styra spelet.

Hela partiet visas ej här på grund av tidsbrist från båda spelarna. Vit har dock bra överläge på slutet. 
Jag lyckas till slut få in svart i en dubbelfyra på nedre delen av brädet om jag inte missminner mig.

Gomoku Euroleague

Säsongen 2008-2009
(av Peter Jonsson)

På grund av att kurnik, nuvarande playok.com, inte längre har kvar möjligheten att spela Renju är 
det bara luffarschack som gäller i Euroleague i år. Öppningsregeln vi använder är swap-2 som ni 
kunde läsa om i förra numret.

Vårt lag Luffarna består av Bengt Asplund, Torbjörn Blomstedt, Joel Hallkvist, David Lindgren, 
Petter Lindholm och mig själv som kapten. Hur har det då gått för oss?

Rond 1. Vi  mötte Infinite Llamas från Polen. Det blev storstryk, 4-28. Dels berodde det på att vi 
var en man kort men också att vi underpresterade å det grövsta mot ett i och för sig ganska bra lag. 
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En match vi helst vill glömma så snabbt som möjligt. Som kapten står man ibland vid 
nervsammanbrottets rand när det är strul med kommunikationen och den lilla tid man behöver till 
vila mellan partierna går åt till att lösa problem av allehanda slag.

Rond 2. En synnerligen tät match som vi vann med 16,5 – 15,5 mot Superteam från Rumänien.. 
Sättet vi vann på var dessutom ganska dramatiskt. Mitt sista parti blev remi efter att vi spelat ut alla 
225 möjliga drag. Jag var så stressad av tidsbrist att jag inte vågade fippla med knapparna och 
erbjuda remi utan jag spelade bara på. Tack vare den halva poängen blev det vinst istället för 
oavgjort.

Rond 3. Mot Slovenian Dragons vars hemvist inte behöver vara höljd i dunkel blev det en bekväm 
seger med 25-7. Bengt, Petter och jag vann sex av åtta partier medan Pelle var värst med sju av åtta.

Rond 4. Den här ronden såg alla fram emot eftersom det hade smugit sig in en katt bland 
hermelinerna i det polsk-tjeckisk-finska laget Midi Rod, ingen mindre än den svenska 
luffarschackmästaren Björn Lind!  Lite synd att vi bara kunde mönstra tre man i de tre första 
ronderna. Nu blev det emellertid många jämna och kul partier men dock förlust med 13-19. Fast nu 
lät de sin stjärna Vlada Nipoti (Tjeckien) vila mycket. Enligt Björn så är han en av de favoriterna 
till att ta hem VM i Luffarschack i Tjeckien den här sommaren.

Ställningen efter fyra ronder för de tolv främsta av 34 lag

Plats Lag Land Poäng
1 Woodenheads B Tjeckien 4
2 Sugar Cube Ungern 4
3 cRUSaders Ryssland/Azerbaijan 3,5
4 Dark Team Polen 3
5 North Pole Ryssland 3
6 outtogetyou Estland 3
7 Demons and Wizards Polen 3
8 Midi Rod CZ, H, S, SF 3

9 OH YEAH squad Polen 3
10 Outsiders Tjeckien/Slovakien 3
11 Trojan Horse Ungern/Estland 3
12 Valahia Rumänien/Polen 2,5

19 Luffarna Sverige 2

Jag tänkte kommentera mina fyra partier från den sista matchen för att visa hur spelet kan bli i en 
öppning. Valet föll på en renjuöppning (indirekt 1) förskjuten mot hörnet av brädet. Jag har aldrig 
sett någon spela den vilket borde innebära att positionen var helt ny för mina motståndare. Min 
förhoppning är förstås att den är någorlunda spelbar och att jag med hjälp av många spelade partier 
kan skaffa mig ett övertag både tidsmässigt och psykologiskt.
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Parti 1: Vybiral - Jonsson

Första partiet blev mot mrsend, Rudolf 
Vybiral. Han väljer förstås att vara svart. Mitt 
drag 12 är mycket viktigt. Det gäller att ta 
första chansen att komma mot centrum av 
brädet. 19 är ett svagt drag och med 20 ser det 
ut som om vit vinner på något sätt. Efter 32 är 
det vinst i båda ändar.

Andra partiet mot mrroller, Petr Kaderka. Jag 
får vara vit igen. Ganska snabbt jämnas spelet 
ut och jag känner att jag har kontroll. När jag 
satte 34 kändes det som om segern var i hamn 
men som ofta är det förrädiskt att spela med 
för stort självförtroende, man tappar liksom 
lite i skärpan. 35 räcker inte som försvar men 
jag såg spöken på ljusa dagen och trodde att 
det skulle bli kontring när jag började dra ut 
vinsten. Nu i efterhand ser man att 36 skulle 
ha spelats i j5 och sedan skulle hotet i i5 
komma. Åt det finns det inget att göra. Nu 
fegade jag lite eftersom jag trots allt hade ett 
bra tidsöverläge. Men det försvann snabbt och 
min grandiosa avslutning på partiet blev 
att missa hans fyra.

Parti 2: Jonsson - Kaderka

Tredje partiet mot mrflaxx, alias Björn Lind. Björn tar naturligtvis svart och väljer ett annat sätt att 
bygga upp spelet. Björn spelade ett par mindre vassa drag och efter 15 är det lugnt och jag var fast 
besluten att inte upprepa fadäsen från det föregående partiet. 30 är ett fyrhot som lägger basen för 

26



Parti 3: Lind - Jonsson

Parti 4: Jonsson - Zowadowa

32 som fyrhotar till höger på brädet men samtidigt ger möjlighet till dragvinst till vänster.

Fjärde partiet mot mrsmonika, 
Monika Zowadowa. Mot henne blir 
det alltid intressanta partier. Konstigt 
nog har jag bättre statistik i swap-2 
än i renju mot henne. Monika gör 
samma uppbyggnad som Björn men 
avviker sedan. Tyvärr tappade hon 
kontakten och jag vann ”lost 
connection” och partiet sparades 
inte. Men jag uppfattar att hon hade 
en hyfsad attack men att jag kunde 
försvara mig. Nu visar jag istället 
det andra partiet mot Monika.

Hon satte upp en konstig öppning 
som jag aldrig sett och jag bestämde 
mig för att utnyttja swap-2-regeln 
och satte ut 4 och 5 och lät henne 
välja färg. På så sätt blev positionen 
obekant för oss båda och det var 
bara att hoppas att positionen var 
någorlunda jämn. Hon tog vit och 

efter 7 såg det ut som om vit skulle få det svårt att få något aktivt. 22 var ett rejält misstag och efter 
de förberedande dragen 23, 25 och 27 är 29 fyrhot som leder till säker vinst.

Det ska bli kul att spela den här öppningen 
ett par gånger till för att se vad den 
verkligen går för. En gång när jag spelade 
den på playok tog motståndaren vit och 
satte ett ännu mer ”centrum-orienterat” 
drag 4. Då lyckades jag inte hålla emot 
som svart. Men det är bara att sätta igång 
och analysera.

I femte ronden håller vi i skrivande stund 
på att bestämma speldatum mot Biysk, ett 
lag från den Sibiriska staden med samma 
namn.

Kolla gärna mer på www.euroleague.cz.
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