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Arade medlem!

svenska Luffarschackförbundet grundades den 2 februari 1)Jg avBertil Bokelius, Jan Åfrf 6t och Gösta Ekman. Sedan d.enna minnesrj-ka
dag har mycket hänt och i det här jubireumsnumret hoppas jag att
kunna presentera en der grlmtar från de gångna åren. Detta nummerhar därför blivit extra stort och jag har satsat på sd,rskilt
mycket information.
rnte bara förbundet firar jubireum. r Mariestad firar man sj-tt
{OO-årsjubireum med. en luffarschacktävLing som spelas rördagen
den 12 februari. Eftersom denna jubiJ-eumsturnering sammanfailer
med förbundete jubileum kommer en &v förbundets grund.are Berti1
Bokerius att stärIa upp i Mariestadstävringen. om du vilr vara
med i Mariestad så nåste du anmä1a dis senast d,en 1O/Z til_I
oskar Karlsson o5o1/150 90. Läs vidare om tävringen på sid.!.
Den 12-1) na.rs speras också tredje sM-tävringen i Renju. Den här
tävringen är öppen för alla. Det finns fortfarande en her de] med-
Iemmar som inte har prövat på att spera renju. 0m du tirrhör dessa
så passa på nt} och stärr upp rär sM fortfarande är en öppen tävring
utan kval. r framtiden kanske tävringen inte brir tirlgängJ-ig för
mer än de bästa i olika kva1. Jag försäkrar dig att du inte kommer
att ångra dig. Renju måste upprevas för att förstås. Jag har upp-
Ievt många sotr har blivit positivt överraskade av hur lj-kt renju är
vanrigt fritt luffarschack och hur snabbt man kommer ir. i jämna
intressanta sperställningar" Det viktigaste är ju dessutom inte
att vinna utan att deltaga, kämpa och ha rorigt. så var inte rädd föratt stä114 upp i Kinna. GIöm inte att anmäla dig till mig senast d.en1 nars.

En heI del har också hänt sedan förra numret av Fem i Rad. Denstörsta handersen utspelades den {-! december i Jönköping. Då
sperades nämrigen varLdens första internationerla seriösatävling i vårt sper. { sperare från Japan dertog. Denna händdlse
som så ryckrigt sammanförr med jubileumsnumret av förbunds-
tidningen firas med ett snyggare omsrag än normalt innehårrande
bir«ier på dertagarna i tävringen. En av fördelarna med vår sport
framgick krart av denna tävring, nämJ-igen att ganmar som ung kan
spera på sanma vilrkor" 1o spelare dertog i A-iurnerirrg"r, oäh
den äldste deltagaren, 81-årige shoseki Hond.a, brev 5:ä. Denyngste deltagaren, 15-årige Ola Kår6n, blev {:a.
Med detta nummer presenteras också den aktuella medlemsför-
teckningen per den 12 januari 1991. 1g{ medremmar hade dåbetalat med.lemsavgiften för år 1981 och detta är nog rekord förett så tidigt stadium på året" vu tackar aLra med.l_emmar somsolidariskt har stäIIt upp i förbundets ekonomj.ska krissituation.
Nu har vi möjlighet att överblicka våra ekononiska möjligheter
under 1981,

Jag hä1sar också alla nya medremmar välkonna till förbundet ochvåra tävlingar. Förteckningen över antalet tävI1ngar har nu utökats
med flortalet nya internationelra och nationerta lavtingar. Dentävlingsrystne kan nu endast klaga på allt dyrare resekonstnader"
0m inget annat 8.nges så är all-a artiklar i detta nunmer skrivna av mig.

'H*^"2 /tulntl



]TTGIVNINGEN AV FEM I RAD I FRAMTIDEN

r förra numret &v tr'em i Rad skrev 7ag alt jag hade tagit på mig den
här uppgiften som chefredaktör under en övergångsperiod. rngen
har emellertid annä1t sitt intresse för att ta över denna post,
varför jag räknar med att få fortsätta som chefredaktör vid sidan
av mina andra uppgifter i förbundet.
.Det var först meningen att Fem i Rad skuLre komma ut oftare an
2 gångerfät och att nästa nummer skul-le utkomma den 1 juni. Det
nu påbörjade budgetarbetet visar emerlertid att z nummer/år är
mesta möjriga ur ekonomisk synvinker och för övrigt så btj.r ut-
givning oftare en alltför stor arbetsbörda för mlg. utgivnin{aen av
förbundstidningen omfattar en nängd arbetsuppgifter och dessutom
måste flera medlemmar i Jönköpingsklubber, 

"rriit*". utan hjä1p avPeter Jonsson med b1.a. utskrifter och av Lars B. Melin råd or-slaget vet jag inte hur det hade gått m;d äå" rra" tidningen.
Tidningen utt<onmer-;rlr"å aärför i fortsättningen precis som vanllgt
2 g&nger per år och utgivningsdalum blir i fortsättningen 1 februari
och 1 september. Nr 2 1l8l kommer arltså den 1 september. Det har
vidare vieat sig mycket svårt att få in uppgifter tirr tidningen i
tid. rstället för att försöka skriva mina artiklar i lugn och ro
efter det att arf t nödvändigt material har insänts tilr mig i tid
har jag blivit tvungen att likt en dagstidningsjournalist jaga efter
dessa uppgifter i sista minuten. Fem i Rad kommer därfä1r i fort-
sättningen att få något som andra förbundstidningar har, nämrigen
MANUSSTOPP. MANUSSTOPP brir i fortsättnLngen tf1 och 1/8. Material
som inkommer tirl redaktionen efter den .l augusti 1l8l pubriceras
därför ej i nästa nummer av tidningen.
EE=-= E---=!AEE!tE===g== --==E ==========-====== ===-======= ===-======== =
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BilLAGA[ul
Information om nyheter om luffarschackhändelser oftare an Z gänger/är
har länge varit ett önskemåI bland våra mest intresserade medl-emmar.
Den internationella tidskriften om luffarschack och renju "Thr Renju
Quarterry"utkommer den 1 /l,t/q11/l ach l/lo" Tidningen itg"" i Japän
och de svenska prenumeranternas tir ningar sänds via mig för att uiska få ned protokostnaderna aom är avsevärd.a. under t96e nar jas i
samband ned utsändandet av fhe Renju euarterry tirl dL svenskÄ p""-
numeranterna utsänt en bilaga som helt enkelt har kallats BILAGAN.
Denna bilaga har främst innehåI1it vlktiga nyheter sant information
om de genaste tävringeresultaten i sverige pA 2-1 sidor som intehar fördyrat portot för utsändningen av The Renju euarterly.



Eftersom en hel del nu för tiden händer under året och jag av erfarenhet
vet att en de1 av våra medlemmar är mer intresserade än andra av
att få snabbare lnformation om t.ex" de senaste tävlingsresultaten
komner jag att fortsätta med BILAGAN som en extra information tiII
de svenska prenumeranterna på The Renju Quarterly" Antalet svenska
prenumeranter är f.n. 18 och tidningen har från starten kostat 50 kr.
per år i prenunerationsavgift. EgentLigen skulle enbart The Renju
Q,uarterly med nuvarande antaLet prenumeranter till sjäIvkostnadspris
nu kosta c:a 50 kr pga dollarns höga kursvärde (Via egen bestäIlning
direkt får du ldag betala över 160 W/äT)inklusive check och rekommen-
derat brev). Förbundet har inte råd med 'någon subventionering, Den
som vill ha mer information än andra måste naturligtvis sjäIv betala
för detta. För att trots aIIt tillgodose de medlenmar son vill ha
komblnatirinen The Renju Q,uarterly och BILAGAN satser jag på priset
50 W/är även i fortsättningen och hoppas på några fLer prenume-
ranter så att portokostnaderna ska ninska ytterligare.
The Renju Quarterly som är skriven på engelska har i de hittills
utkomna numren innehå.I1it artiklar om Iuffarschackets utveckling i
Sovjet, de ryska mästerskapen, partier från YM-matchen i luffar-
gchack för datorer, de just nu populära dataspelen i Japan, om
Stockholn Summer Brophy mm. Sapronov har i en artikel propagerat
för sitt regelförsleg för luffarschack. Tidningen innehåIler dessutom
varje g&ng 4 problem va:oa Iösning kai sändas in till Japar
för granskning. I de tre senaste numren har information givits om
de bärta verianterna för svart i renju vld anvardandet av regern
Brack's choice. r nästa nummer komner segraren i sed.ish open, Tanaka,
att analysera en deI partier från Swedish Open.

I BILAGAN får d.u i fortsättningen resultattabeller från de senaste
tävlingarna i rerJu/I$ 1-Svcrlgr t,sx.Mariestad Jubileumstävlirg och
sM i Renju i näste nummer som utk)mner den 1/4.. vi.utigare besruf på
förbundsstämman konmer också i. detta nummer. Fem i Rads rankinglistor
presenteras också i varje nummer i ektuell versj.on. Rapporter från
1äget i de ol1ka korrespond.ensturneringarna samt and.ra viktiga ny-
heter kan du oc$så vänta dlg"
Ett lltet erbjudande: Några nummer finns kvar av tidigare utkomna
The Renju Quarterly och BILAGAN och de första som nu prenumererar får
dessa exemplar på köpet. rnte minst får du BTLAGaN nr 'l som är ett
speclalnummer på ,0 sidor innehårrande en hel del i-nfornation om
renju i Japan, BI.a. får d.u veta hur man förstår partier red.ovisade
med japansk text.
Att trycka upp nägra sidor av STLAGAN är en lätt uppgift för mig
och MANUSSTOPP för BTLAGAN brir därför alrtid 10 dagar före ut-
givningsdatum avs d,en ZO/12,20/lrZO/6 ocr. 20/)
Som du ser på nedanstående lista över prenumerqnterna på The Renju
Quarterly eå når d.u genom BILAGAN flertalet,'viktiga',måalemmar inom
förbundct som kan sprida informationen vidare. BIIAGAN bör därför
kunne bli ett viktigt informationsorgan emerran utgivningarna av
tr'em i Rad 

"

The Benju^Quarterly har aIItid. kommit till uig mylcket punktligt,(utom
en gång'då redaktören var i mel1anöstern, ,"i a-å rict-3ag ueädeianae
om detta i god tid) och därför kan du räkna med punktlig infornation
om du annonserar i BILAGAN. Om trots a1lt Ihe Renju Quarterly skulLe
komma ut r'ör sent så sändsBrLaGAN ut separat den g:e i varje nytt
kvartal eller första vardagen efter den B:e (avs senast 8 dagar efter
u tgivningsdagen)
För att underrätta för dem som eventueLrt virr skicka ut egen
information till förbundets med.lenmar preaenteras dessutom al-Ia
medlemnarna i slutet av Fen i Rad."



(i ord.ning ef ter när första
prenumerationen g j ordes

Tommy Maltell
Jorma Karppinen
Tomae Hagenfors
Stefan Jansson
Stefan MöIler
01a Kår6n
Bengt iVennerberg
Ingvar Sundling
Alf Dahlgren

Sven Agren
Peter Jonsson
Sven Johensson
Stefan Diös
Pentti Suhonen
Stig Svensson
Tord Andersson
Stefan Frejdig
Karsten Landgren
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HUR OVERLEVER EN REDAKTOR

Efter två utgivningar av Fem i Rad har jag upptäckt att det är 5 vik-
tiga. förutsättni4gar som måste gäIIa för att man ska överIeva, och
överLeva det är viktigt inte minst pga att man är luffarschackspelare.
Såsom tydligt framgick vid Swedish Open i december kan en utövare
av vÅr sport fortsätta med full spelstyrka så länge livet finns kvar.

1. Man måste vara snabb i maskinskrivning. Detta är en egenskap son
jag faktiskt besittär.
2. Man får inte vara al-Itför noggrann med det rent grammatikaliska
och stilistiska. Med tidspressen bl-ir det också alltid en de1 "tryck-
feI" och skrivfel som missas trotsrsom man tyckerrnoggrann korrektur-
Iäsning. En del kan man inte alLs ändra på t.ex. ett litet komma-
tecken för mycket på omslaget. Jag vet att det finns en del- personer
son är extra känsliga och som sätter stort varde på motsatsen til-I den
här punkten. Tyvärr har jag ej kunnat tillfredsstäIla dig i första
hand om ttu tillhör denna grupp av personer" Att komma ut i tid och
att överleva har snsetts viktigare"
1. Man måste kunna stressa sorn en besatt u,tan att få den minsta
l-illa huvudvärk. Detta är en egenskap som jag också besitter men
då en del hävdar att sådant beteende är skadligt för hjärtat bör
utnyttjandet av den här egenskapen besparas verkligt viktiga
situationer d.vs. Iuffarschacktävlingar där den här egenskapen kommer
vä1 till använding.

4. Man måste ha galghumor. Denna egenskap 1är det gå att utveckla, men
det sägs att man inte kan påskynda utvecklandet och att det enda sättet
att utveckla denna egenskap är att ge ut mer och mer tidninga,r. För
varje tidnlng så utveckl-as nämnda egenskap något. I alla falL besitter
förre redaktören tsertil Bokelius denna egenskap i hög grad"

5. Man måste ha något som kallas MANUS-STOPP. Här finner du min sv&ga
sida hittills, men eftersom den här punkten nog är den viktigaste så
kommer jag att jobba stenhårt för att förbättra egenskapen att håIIa
MANUS-STOPP som något heligt.
6. Särskilt eftersom al-It arbete med en förbundstidning är id6el-It
så måste man ha roligt när men skriver tidningen. Jag har hört att en
del tror att jag älskar att skriva om olika kvaldagar tiJ.I SM men, ack
vad dessa spelare bedrog sig. Yad jag i två nummer har velat skriva
om nu utan att ha fått tid till det är om olika partistäIlningar och
om analyser av olika partier. TilI nästa nunmer ska det bli ännor-,
I unda 

"

FÖRBUNDSKASSÖREN
1'rädgårdsgatan 1{
0m du själv byter
Stig Werninger"

-93s
STIG WERNINGER HAR BYTT A.DRESS TILL T

, 552 ll Jönköping Ter z o15/12 99 Oe"

adress"så 91ön inte att anmäIa detta tilL



TAVLINGAR UNDER 1081

Tag nu genast fram din almanacka och skriv upp dq tävl-ingar sogt du
vil] stäIIa upp i. Förbundet har nig veterli.gen aldrig haft ett
större prograrn att erbjuda dig som medlem. Endast som medlem har du
(;amte ev. speciellt inbjudna utländska spelare) rätt att deltaga i
nedanstående av förbundet sanktionerade tävlingar.
Av Svenska Luffarschackförbundet sanktionerade tävlinsar

1. UPPSALA RENJU 0PEN i renju den 2)-J0 januari i Uppsala.
Beträffande resultetet - se sid.20"

2. MARIESTADS JIIBILEUMSTÄVLII{G i fritt luffarschack 1ördagen den
12 februari i Mariestad. Om du vi1l deLtaga måste du anmäJ.a dig
till Oskar Karlsson tel. OrOl/l5O 9O så'att han har din anmälan
tillhanda senast den1O februari. Mer information finner duipå sid..t.

1. SVENSKÅ MASTERSKAPEN I RENJU den 'l 2-1) mars i Kinna. 0m du vlII '

deltaga så måste du anmäla dig tiII Iommy Mattell sen&st den 1 mars.
AnmäIningsad,ress z Box 2A,), 5r1 1{ Jönköping, Tel: Or5/12 17 21 må,

. ti, on kI 1e-19. Mer information finner clu på sid.10.
4. SUPERCUPEN I RENJU eller Svenska Cupen i Renju. Tävlingen startar

den 1 april. Spelplats bestämmer du sjäIv!! 0m du vill deltaga
måste du anmäIa dig till Ingvar Sundling, KamomiJ.Ig.11,
754 47 Uppsala, tel 018/25 15 27.,AnmäIan ska vara inlämnad före
d.en 20 nars 1981" Mer information finner du på sid.1 4-15.

5. SVENSKA MASTERSI{APEN I LUFFARSCHACK den J-8 maj 1981 L Stockholm"
AIla som önskar deLtagar.och gm iäte.är d.ir-Bktkvalificerads tiI1 täv-
Iingenl måste kvalificera sig genom att placera sig på en fram-
skjuten placering i någon av förbundets distriktskval-tävlingar.
Mer information om SM och om kvaltävlingarna finner du på sid.'11-1).

6. JUNIADEI{ i luffarechack den {-l juni i Stockholm. 0m du vill deltaga
måste du anmäIa di.q.till Stefan Diös 0B/56 24 11 eller
Stefan Jansson 0758/172 55 senast den 2! naj. Mer information på sid..16.

7. STOCKEOLM SITMMER TROPHY i renju d,en 22-2! juIi. i Stockholm.
Om du viII deltaga måste d.u anmäIa dig till Stefan Diös OB/55 24 1)
eller Stefan Jansson 0758/172 )5 senast den 1 juli. Mer
lnformation finner du på sid. j5.

B. SVEALAND OPB{ i fritt luffarschack söndagen den { september kI 10.00
i Schack- och Bridgehuset, Sturegatan ! på öster i Örebro.
Ingen förhandsanmäIan bghgiv.s_r.-tr[e-r information flåner d.u på sid.15.

9 " SVENSKA CUPEI'I I TUFFARSCHACK 29-10 oktober i Kinna. Mer information
finuqr du i nästa nummer av Fem i Rad.

10. SWEDISH OPEN INTERNATI0NAL CHAUPIONSHIP 0F RINJU preliminärt den
1-4 deoe4ber.Mer inforqplle4 flnner_4u i nästa nummer av Fen i Rad.

11. ALLSVENSKAN. AnnäI tlitt rag tilt Arf rer&rt 1/5" se rid" 1G.

1. SVENSKA MII"STERSKAPN I RE'IJU. lf madlenriraa d-el.tager. Tävlingen pågår
och en-rapport från täv}ingsleda:en finner du på sicl.1J.

2" 2'A. V]{,RJJDSMÄSTERSKAP§TÄVLINGARNA I IJU}'FARSCHACK OCH RENJU hAT StATtAt
De svenska spelarn& presenteras på sid.1B.

1. HAYAKAWA Brslio MBIORrA.L, vär]dens första internationelra rag-
korrespondensturnerlng i;renJir startar den 1 aprir 19g1. trå svenska
J.ag deltager. Mer information finner du på sid.1g och 85.
KY0T0-REI{JUI$IS INDIVIDUEITA RENJU TURNERING. AlIa medlemmar får
deltaga. Nya turneringar startar nä:r 12 spelare har anmält slg"
Mer informatlon finner du på sid.1B.

4.



AMATORCUPER

Vi i Svenska Luffarschackförbundet måste inte bara anordna tävlingar för
oss sjäIva. För att värva nya medlemmar och för att få folk i allmänhet
intresserade av vårt spel så anordnas på flera håIl täylipgar-i.vilka ofta
de som har varit med 1 slutspelet i Svenska Mästerskapen eIIer Sveuska
Cupen inte får etäIla upp. De exakta reglerna för vilka som får ställa
upp informerar varje tävlingsledare om. Några av dessa tävlingar räknas
upp nedan. Tävlingsledarnas namn anges tnom parentes.
25/1 sTooKHOIJMS AMATÖRoUP (Stefan Diös) ReEultat: ee ned.an.

11/2 Önranos AMATÖRCUP (Tomas LilJebergh)
18/2 FEBRUARTLOVSTÄVLTNG FÖR SKOLUNGDOM r
I mitten av maj LS-REVIVAL I UPPSALA (Sven

vissa handikappregler att gäI1a.

JöNKöPrNG (reter Jonsson)

T Ågren) I LS-RevivaI kommer

Under 1982 deltog Jönköpingsklubben i två arrangen&ng ägnade att informera
om klubbens verksamhet. I mal deltog vi under en dag i Stadsparksd,agen,
som är en genensam informationsdag för aIla föreningar i Jönköping. Stadens
invånare inbjuds då att ute i det fria ta del av olika aktiviteter. Inträde
är gratis. I novenber deltog vi också und,er två dagar i utställningen
Min Hobby som arrangerades av Jönköpings-Poeten och ägde rum på det väl-
kända utstäIlningsområdet ELMIA-fältet i Jönköping" Vi fick deltaga helt
gra,tis vid denna utställning och dessutom fick vi J00 kr att dela ut i
priser vid en tävling (.ltint<Opingsmästerskapen i Luffarschack) som anord.nades
på söndagen. Jag uppmanar andra kLubbar att undersöka ned fritidsnämnden
om liknand.e arrangema,ng anordnas i din stad"

Mariegtad fyIIer {00 å.r 1)B) och inbjuder därför tillsamnans med
Mariegtads Luffarschackklubb till en jubileumeturnering i luffar-
schack lördagen den 12 februari 198, kI. 11.00. Spe1plats blir
Caf6 Holmen i KarI Holme Folkpark i Mariestad. Vi koormer att tävla
om ett vand.rlngsprie, och vi komner förhoppningavie ävgr att kunna
bJucla på en snygg priesamling. Varje deltagare som full'r'öI jer täv-
lIngen komner att få Mariestads jubileumsdiplom. Vi kommer att spela
fritt luffarechack och med krocka (netanretiden bestäms senare).-
Tävringen komner att aperas som dubbelcup och någon startavgift
kommer vi ej att ta upp. sperordningen kommer att rottas på täv-
lingsdagen kI 11.00 då alla tävlande har samlats.
AnmäI dig senaat d,en 10/2 till Oskar Karlsson på adress:
Vasavägen 21 , 542 OO MARIESIAD e1ler på te] 0501 f 't5O 9O et. 12i 18"
y-[lxomtEu rrll u.nrugsreot hälsar Mariestads Luffarschackkrubb

JOHATY TIDBLAD DE I STOC OLMS A]VIA DEN 2 UARI 1

2)H3ns Lindquist, ?) Iver Steenbuch, 4) lnn Jansson,
Sahlström, 7) palTick Lind.eroth, 8) He;rik Eloan, 9itina Eiksson, 11) Greger Näss6n, 12) Leif Rundblad,
rj.arrne Jacobsson, 15) Jad Ishaq, 16) Katarila Riesei,

5) lert Nyquist, 5) roni
Oskar Jonsson, 1O) Kris-
1l). Ulf ThuLin, 14) ya-
1J) mvid Hegethorn.
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12-13 MAnS 19_83
Svenska Mästerskapen i Renju spelas precis som förra året i
Kinna men nu är spelplatsen Kinna EoteII 

"Tävlingen startar kI 09.00 lördagen den 12 mars 1981.
SENAST DE].I 1 MARS UÅSIN DU ANMALA DIG TILL MIG OM DU VILL DELTAGA
r sM I RENJU. Anmälning.sadress: Tomqy Marterl, Box z{)r 551 14 JöNKöPrNG.,
Anmälningstelefonr 016/12'17 21 mårti,on kI 18-19.
Tävlingen spelas
tävlingen varför

under både }ördagen och söndagen. Inga kval föregår

Tävll,ngea tomner- givetvis att speras med renjuregrerna inkrusive
Ylhite's Option och Brack's choice precis Eom vi är vana vid att spera
här i Sverige. De två tiIIäggsregler som användes vid Swedish Open kommer
också att gäIIa. Dessa tilläggsregler innebär:
1. I en serie får en spelare som vit bara väIja en inLedning (inl"d.nirrg =

J markeringar dvs två drag för svart och ett drag för vit) för svart
en gång. Exempel; Om A spelar vit mot B och väIjer inlednlng indirekt 1

så får A som vit mot D inte välja inledning indirekt 1,
2. I alla partier har. spelaren som svart rätt att väIja bort en inledning

som han (eller hon) inte tycker om. Exempel: B kan som svart, då A ha;
vitr väIJa bort indirekt 'l som lnledning. D kan också som svart, då A
har vltr väIja bort inledning indirekt 1 eIIer någon annan inledning,

Turneringsformen bestäns helt beroend.e på antalet anmäIningar tiII
turneringen.

Tid'sbegränsningsregj-erna blir förjande: Båda sperarna har 1 timmes
betänketid. När ene spelaren räknas d.ennes antal
drag. npp-går den 25 W; båda spelarna t5 ,f""t";;-
lfTlägg til} då tiden återigen går ut för den
eue aY'-spelarna räknas dennes antal drag" 0m dennd.spelares antal drag
uppgår ti1L 40 får båda spelarna ytterligare 1! minuters tillägg"
När tiden återigen går ut för någon av spelarna så har denna spelare
förlorat partiet. Maxinal, tid per spelare och parti är aIItså 90 minuter.

alla medlemmar är välkomna att deltasa.

anses inte utfö irrän spelaren har stoppat sin klocka.
medremmar önskar dertaga kan tävringsredaren bestämma att
betänketid per parti och spelare är maximar betänketid.

Ett
Om många
1 timmes

Om båda spelarna det
Om en spelare kräver
ringar, Svarta kryss

önskar spelas partiet på japanskt renjubräde.
ctet så skall partiet spelas på papper med kryss och
motsvarar då svart och röda ringar vit.

Overnatta kan du göra antingen på Kinna HotetL där ett enkelrun med
dusch kostar 18) fu/natt och utan dusch 150 kr/natt. Dubbelrum kostarinklusive dusch 2Jo kr dvs 11i kr/person och natt. r samil.iga priser
ingår frukost.
Du kan också övernatta på vand.rarhemmet tel. olzo/1o{ 12 et 1zz 1]r"0m du tar med lakan kostar det här 15.kt för första natten, &nnars 50 kr.Fr.o.m. and,ra natten kostar det 15 kr/natt.



SVENSKA MÄSTERSKAPEN I LUFFARSCHACK 1981

Lördagen och söndagen den 7 och 8 maj 1985

TÄV-I,INGSPROGRAM

TÄYIINGSLDD\RE:

TÄvrrNGSDo[lARE:
TÄVII}iGSORT:

r-4y!ruesPrATS:
TÄV-I,INGSTIDER;

TÄW., IN GSBES TÄIqUEI SER :

Chrlster Olsson.
Chrlster CIsson.
Stockholm 

"

Hornsbruksgatan 28, Soflebergssal-en mm.

Lördag B1O5O7 klockan O9oo 18oo.
Söndag B1O50B kloekan O9oo 17oo.
I enlighet med gällande täv1lngsbe,stämmelser
rned speciel-1..a tilIägg enligt tlfogat utcirag.
ST0RA Sl,1: Tävlancte, vl1ka ärö direktkvalifi-TÄ1rI,ING§ORGANlSATION :

--':_.:..tG.

TÄI/IINGSPLÄN:

cerade.
32 ctistriktskvalificerade tävlanCe.
Serie där tävlande möl;er a1l-a
i bäst av ÅfTL partier per match
med tldsmarginal av ÅttÄ minuter
pel tävlande och parti.
Tidsförlängning kan ske med FEI'I
sinuter per tätrlande om i jUgo marlce.
r-i-ngar gjorts före ti.dsul;gårig.
Ytterl--i-gare tiri-för1äng knn ske på
IIil4 rninuter om Trettio rnarlcer'ingar
gjorts före tidsutgång och sedan
gä11er TIDSUTGÄNG"

Åffn grundsserier i CUP-forn, be.-
stående av tr'YRA tävlancie i rrarje
serie ciär all-a.iuom seric:n mö-Les
i rnatch gä11ande bäst av Åttl par-
tier rned tidsntarginal av Å,fTit minu-
ter per tävlande och par:ti, fj_ds-
för1ängning enligt STOIt/r SI'1,

b'n1 i gt gä11 an ti. e -bäv1 1n g s b e'r-,r t änrir el s e:

LILLA SIVI:

§LQ3L§[:

IIIIÅ SM:

}4ATCHORG/I{]SATION FO( IIIIA SI4.

SICRIE Å: Åtta serier med fyra tävlande I varje.
A1l-a möter al-l-a i matcir on bä.st av Å.ffA pärtier.(om Plate 1-12) TlcI: B -r g minuter.

AVA}ICERING OCH DEGRADERIN(i :

SJ§IE.},
(om pl'äts 1-16)

SII]T C'

(0m plats 1-B)

SERIE D:

1_4)

SXBIER}TA

l'yra serier: med fyra 'tävl-anCe 1
ALla möter aLla i rnatch om bäst
TiCr:6 +6 minu-ber.
Två serier med fyra tävlande i
Alla. mö'Ler al-l-a i nratch om bäst
Tidt 6+6 minuter"
Lln serle med fyra -bävlande.

va.rje.
av fyra lartj-er.

ÅIla nöter all-a i match onr bäst av åtta par:

Yar J e.
aY fyra par!1 er,

tier"
Tid:B+Sminuter.
E, ?, G, H, IrKrI,, 14,I'Ir 0 och 1) spelae i en11g)ret
serie B.

(0,

med
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SPECIE]NA TÄWINGSBESTÄI{MELSER TÖR SM-SI,UTSPEL 1985
======= =====Er= == =aE==-====== == =========== ==========

SM-slutspelet 1 IIIFFARSCHACE 198, skaI1 spelas ned RYSK
öppning ,ms6 undantag :av att spelplanen skall bestå av
obegränFat antal markerlngsrutor.
fldtagarurete tlmvlsare skaIl v1d partlets börJan vara
placerad på kloekan SEX.

poÄNcBEnilrnntc; sEGER tYÅ PoiiNc
OAYGJORT ETT POÄNG
FÖRLUSII NoIt iPOÄNG

På tävllngsunderlaget s\aII autal YINSIMARKERINGAR noterag.
Yld svenska mästerskapet i LUFFARSCHACK äger tävlande IGKE
rätt att i tävllngsloka1en medföra handllngar I form av
tidigare upprättade öppnlngar eller materlal som kan r:nder-
Iätta tävlandens spel under tävI1ngen.
STÄRTAVGIFTET{ för 1987-äts SM-slutspel är 15 kronor. Detta
belopp ska1l före slutspelsstart erläggas t111 Täv1lngsledaren.
Rätt att lämna tävlingslokalen 4ör lntagande av föda har
tävlande 1 STORA SI'l: lördagen 7/5 kl 1440 1520.

Söndagen 8/5 n 1400 1440.
T:IIT,A SMr lördagen 7/5 yt 1420 15OO. .

Spndagen 8/5 Vt 121.0 1ro0.
Den tävlande, vilken lännar tävIlngen utan att meddela täv-
lingsledaren d.ärom och har orsaker därt11L, ska1l plaeeras
lägst i tävlingen och skal1'av tävlingsledaren diskvalificeras
för riksomfattande tävI1ngar under vlss tldsperiod..
Yad som icke stadgas 1 dessa speciella tävll-ngsbestämmelser
eller ordlnarie tävlingsbestämnelser skall under tävlingens
förlopp beslutas av TAVIINGSLED.A-RE1{.

Protest mot fattade beslut enligt punkt 9 1 dessa speclella
tävlingsbestämmelser skal1..senast 24 timnar efter tävlingens "

avslutande inlämnas tilI FORBIINISSTYRII,SEI för behandllng.

,.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

sTocKHorM 8, 01 01

rÄw rNssl,EDARE cHRrsrER otssöN- - -)
Z A4örc=--

Kommentar: Punkt 1 ovan lnnebär aIItså att regelpunkt J i Vladimlr Sapronovs
regelförslag (se slil.JB ) gäIler. Regelpunkt 4 och B L Sapronovs förs)-ag
gäller lnte i SM och inte heller fle'ra andra av Sapronovs regelpunkter t.ex.
punkt !.
De regler för'§M i Luffarschack eom har presenterats på denna och föregåendesida är ett utdrag ur detful,lstäncliga prggreq-för SU i r,urfarschack som varjedistriktsordförande har erhåIlit.



STOCKHOLM

KVALTÄVLINGAR INFöR SM I TUFFARSCHACK 198'

UPPLAND

NARKE

VÄRMLAND

GöTEBoRG

Tisdagen den ! april kI 19.00 i Sofiebergssalen,
Hornsbruksgatan 28, plan E, Högalids förenj.ngsråd
(t-HornstuII) i Stockholm. 0m tävlingen ej blir
färdigspelad denna kväIl fortsätter tävlingen
tisdagen den 'l! april.
Preliminärt söndagen d,en 2J mars. Definitivt besked
om tid och plats Iämnas av Sven Ågr"n OtA/15 )O 71
Söndagen den 1J april kl 1r.00 i Schack- och Bridge-
huset, Sturegatan I på öster i örebro.
Söndagen den 2J mars i Karlstad. AIla som viLl deltaga
måste anmäl.a sig till Christer Kindberg O54/15 62 09
så att han har din anmäIan tillhanda senast den ZO/1.
Söndagen den 20 mars kI 10.00 på Esso Motorhotell,

EATLAND

suÅr,uD

SKÅNE

0m du saknar distriktsordförande eIIer är förhindrad
i kvalet i clitt eget distrikt har du rätt att stäIla

att stäIla upp
upp i vltr,ket

förbundets kval tävlingar.

Backadal, Göteborg
BOHUSLAN söndagen d.en 20 mars kr 1o.oo på Esso Motorhotelr,

Backadal, Göteborg
DALSLAND Fredagen den 1l aprit kt 18.ro. Arla som vilr deltaga

nåste anmäIa sig till Mikael Hansson 0521/541 45 sä
att han har din anmäIan till-handa senast d.en )/!"

vÄsrERcÖTIAND Lördagen d.en ! aprir kr 10.oo på Kinna Hoterr i Kinna.
MARTESTAD Lördagen den 15 april kr j4.oo på ad.ress Bråtenvägen ,t!{,

Mariestad.
Lördagen den 25 mahs kl 1O.OO i Åtcutta fritidsgård, 2 mil
utanför Varberg.
Söndagen den 1l april kI 10.00 i Jönköpingsklubbens egen
krubbrokar på Kjerrbergsgatan 28, kärJ.aringången, Jönköping.
Lördagen den 'l! mars kI 12.OO i musikrummet på Sparta,
Tunavägen tr9, Lund..

GASTRTKLAND söndagen den 10 april kr 12.00 hemma hos Beng_t-_Oöraq
Lövgren, Nygatan 7't B, 80, 50 GAVLE. TeI t OZ5/1O 6r' ZA.

Eventuella förfrågningar om dessa kval skaltr stälIas ti1l distrikts-
ordföranden. En lista på förbundets olika distriktsordförande hittar
du på annan prats i tldningen. Betr" Mariestad., Ring oskar. K.o5o1/l5o 9o,
Observera att kvaltävllng skall speras med r.ryska regelnr. Med detta
neras endast regeln att den som börjar ett parti i sitt andra drag(partiets tred.je markering) inte får göra sin merkering inom den
förbjudna zonen på 5x5 rutor mitt i spelpranen (rorstä draget för,
d.en som börjar måste sättas i mitten av d.enna zon)"
KVAL FÖR DE SOM SAtrNAR DISTRIKTSORDFÖM}IDE

annat distrikt som heIst"
Endast medlemmar får stäI1a upp i
övntcR ol stnrxtstÄvl, lucan
Utöver ovannämnd.a distriktstävlingar så är föIjande tävlinger planerad.eatt äga rum und.er våren,.(Se dock också informationen betr. Suiercup""j,
19/2 (preliminärt)DM i Benju i stockhotm (tr'orrrågningar tilI Stefan Diös)
17/4 Cup Uppland (fc;rtrågningar ti1l Sven T Ågren)
Maj-juni DM i Renju för smårand (r<;rrrågningar tilr peter Jonsson)

@



6UPERCIJ PET{
Anrnäl rlig och din polare tiII S U P E R J U P E N I 3

SUFER
VILKEN AR ]JEI{ EI{DA ,IAVLING DAR DU V]|UER SIELPLaTS sl][w

FTJts T

Alla kan delta i SUPERCUPEN I Dr får en motståndare som bor
i närheten. Spelar och går vidare vid eventuell vinst.
DEITAG I SVENSKA RENJU CUPEN

AN 
^/\ 

L Di b TöNU DgN LO M fuR.E

VILKEN AR DEN ENDA TAVIINGEN SOII AR SUPER?

SUPER 3 nÅvLiNB ?
r4eb I

lsrq-3 €sl.UU



SVENSKA RIN]U-CUPENttSrpercupen B3rr

För att delta i tävlingen krävs medlemskap i Svenska
Luffarschackförbundet. AnmäIan ska vara inlämnad före
den 20 mars 1983 tilI Ingvar SundIing, KamomiIIg. 11
754 47 UPPSALA, tel 018- 25 36 27.

Tävlingen startar den 1 april och spelas i cupfonm,
bäst av 7 partier (gä11er hela turneringen).
Först spelas det Iokal- och distriktsvis om nödvän-
digt. ffter det blir det regionsspel, Norra Norrland,
Södra Norrland, Svealand, GötaIand. De olika regionerna
kommer att tilldelas ett antal slutspelsplatser efter
spelstyrka och storlek (spelare) dock minst 1 pIats.
TiII slutspel går de B kvalificerade efter regionsspel.
I slutspelet spelas tävlingens kvartsfinal och semi-
finalomgångar" Tävlingen avslutas med Grand-FinaI som
ska vara en speciell speldag med lite festligheter
och överraskningar runt omkring. Finalen kan spelas
efter den 15 sept.

Speciella regler Iämnas tilI arrangörer efter behov.

TiIl de som viIl arrangera delmomenttävlingar i Super-
cupen B3i Lämna in ansökan om distriktstävIinc i sam-
band med anmäIan den 20 mars, distrikstävlingen har
inger:r sista speldag men ska vara klar före regions-
tävlingen av naturliga förklaringar, datum 1ämnas se-
naPe.
Regionstäv1ing: Ring och tala om att du fixar det före
den 1 maj. Regionstävlingen ska vara färdigspelad den
15 juni.
SIutsp6let: 0m du viII arrangera, hör av dig före den
15 juni... Slutspelet ska vara f ärdigspelat den 15 sept.
Final: Ar det någon som har en id6 hur en titetmätch
ffi-?rrangeras, kontakta mig före den 15 sept. Jag
söker förståelse och samapbete i denna fråga " 0m någon
är vilIig att helt arrangera Finalen är jag intresse-
rad av kontakter med prsssen, vilka priser som kan
ordnas tilI spelarna (finatisterna 2 sL), spelplats,
speldag och ev andra positiva intiativ i samband med
matchen.

0BS att aIIa matcher utom FinaIen, kan spelarna sjä1va
komma överrens om spelplats och speldag, sista spel-
dag är densamma för varje rro6gr!.

Detta är det
hemma, sp eIa
en kall 1514
lar R E N J U

hittills enda lvlästerskap där
på klubbeh eIIer gå på puben
(reklam förbjudet) samtidiqt

du kan sitt,a
och bestä1Ia
som du spe-

och anmäl f r tiIl t'srpercupen B3'r

Ingvar Sundling

Ring din polare



Stockholmsklubben inbJuder i år mecllemmarna till ytterligare en
sommartävling i luffarschack. Id6n med den här tävlingen är att
pröva Vladimir Sapronovs regelförslag så mycket som möjligt.
Reglerna blir därför givetvis rOgemiaregelnrr dvs regelpunkt J i
sapronovs förslag men ockeå regerpunkterna { och B dvs sperplanen
blir på 1)xll och sex i rad ger varken vlnst eller förLust.
sapronovs tidsbegränsnlngsreger konmer man d.ock att avvika ifrån,
men betänketiden beräknas bIi längre än i sM i Luffarschack.
spersystemet brir antagrigen Monrad om tirlräckrigt mår:ga anmärer
sig.
Juniaden spelas den {-! juni 1)8) och anmälningotiden
AIIa nedlemnar får stäIla upp utan att kvala i den här

till Stefan Diös 0A/56 24 1, elter

utgår den 2{ maj.
turneringen.

Anmäldig alltså senast den 2{ maj
tilI Stefan Jansson OIJO/172 15.

STOCKHOLM SUM}IER TROPHY I RENJU

stockholm Srlmmer Trophy är en tävling på tre dagar i renju. Tävlingen
spelas i år den 22-24 juli och alla medlemmar är välkomna att stäIla
upp utan att kvala. Aven andra Iänder kommer att lnbjudas att deltaga.
Man kommer givetvis att spela med reglerna White's Option och BIack;s
Choice såsom vi är van& vid i Sverige men huruviaa tittäggsregel 1 och Z
som gä1rer i sM i Renju kommer att tilränpas bestäms senare.
Speleystemet blir även i denna tävling Monrad om tiLlräckligt många
anmäIer sig. Spelformen och betänketiden beräknas bli densämma som iförra årets tävlingl dvs 1 timnes betänketid per sperare och parti.
0m tiden går ut får sperarna 1 minut/drag i det fortsatta speret.
Den här tävllngen har btr.ivlt uppmärksammad. internationellt. Två partier
från 1982 å+s tävring pubricerades nyrigen i rhe Renju sekai"
AnmäI dlg senast den 1 juri tirr stc{an Diös osl56 24 12 erLer
tiII Stefan Jansson Ol5A/172 15.

§vgAi,aNl opBN r rnttr i,uF,r'a&scHAcx

Den traditionsrika tävlingen Svealand Open spelas i år pracis eom tidigare
ned fritt luffarschack som regel. Tävlingen kommer också precls 

"or,r"iligtatt spelas som dubbelcup med finalserie för de fyra bästa. Tävlingen gårav stapeln söndagen den { September kI 10.00 och ingen förhandsanmäIan
behövs. AIla medLemmar är välkomna att stäI1a ,pp uian föregående kval.Spelplats blir: Schack- och Bridgehuset, Sturegålan ! på öster i örebro.Busslinje 7 stannar precis utanför.

ATLSYENSKA I LUIFARSCHACK OCH RENJU

AIf Dahlgren, vår ordförande, kommer under de närnaste åren att stå som
tävlingsledare för lagtävlingar i luffarschack och renju. Lagtävlinggn
som blir Iuffarscheck/renjus allsvenska beräknas dock pågå ffera år-j.nnan
den är färdigspelad. Enskilda klubbar ell-er distrikt kan anmäIa sig ti1I
täv1ingen. .O,nmålniigetiden utgår den 1 juni 198r. GIöm alItå inte att an-
mäla din klubb elrer distrikt tirr Alf Dahlgren o12o/411 oo et 411 44"] man beräknas bli _altalet spelare per lag. Närmare regiter informeras om
s en&re.

NYTT VARLDSREKORD I S]MULTANIJUI'FARSCHACK

Yår orclförendc AIf Dehlgran rlog ånyo nytt världsrckord i tinultenlufferrcheck
vid att frrnträdenda i Hebo lördegan den { reptcrber. Serrealegt rpal-edc Alf
1l) pr.rti.er på 2 tj-rnarr och 2) ninutcr. AIf venn 112 prrtiar och förloradc ett.
Genorrnittlig tid per prrti blir därrad J2 rckunder.

r eenaste uppragan (den med brå parm) av Guinness Rekord,bok på
sid 191' nast längst ner kan du läsa om ett annat av Al-fs rekord."



lärTet i Korr-SM i renju,

I gmpp A är resultaten fn Penttl §uhonen - Stig Eernlnger
1- O, Pentti - l,ars Llriksson 4 - O, lentti - Peter Jonsson
1 - 1, Pentti - Inryar Sund&ing O- 0r lirlr-var - Lars 2 - O,
Ingvar - Stig 1 - O, Ingvar - leter 2 - O, Peter - Stig
2-O, Peter- LarsO- 2e Lars - §tig0 -0 (ingenrepp.)
Den stora överraslöingen i gruppen är Pentti Suhonen, han
har kroesat Lars E. lned. 4 - 0 och har spelet i samtliga
partier mot Ingvar Sunclling 'l??

Grupp Bl tomny MaIteII - Robert Hofungreu 0 - 0, Tommy -
[orgny Eliaeson 3 - Ot Tonrny M. - Stefan Diös 2 - 2, Stefan -
Robert O -2, Stefan - Torgny 0 - Ie Torgny- Robert 0-lr
Gruppens Jätteknall är Stefan Diös 2 - 2 rnot Tomuiy irtaltell,
Sveriges färske Korr-YtrA deltagare 0BS Värltltmästerskap I
Korr. renju. I övrig:b har Robert Holngren jämt spel metl
Sommy i eina partier hittills.

Grupp C: Frank Arkbo - Stefan Möller I - 0, Erank - Jorma
Tolonen 1 - O1 Erank - Ola Kårdn 4 - 0, 01a - Jorma 0 - 0
OIa - Stefan O - I, Stefan - Jo::ua 0 - 0.
Något annat än att Frank Arkbo Vinner ned 4 - O i samtliga
matcher är en sensationl han har stor erfarenhet av korr-
spel och kommer troligtvls att göra nycket små misstag. 0n
ni undrar över OIa Kårdns insatts, möt honon i närspel, uraJl
mot man, öga not öga, d.ra era slutsatser efter den ev. matchen

Grupp D: Jorma Karppinen - Iord Andersson I - 0, Jor^ma -
Bosse 4 - O, Jorna - Christer Lorentgson 2-r O, Christer -
Tord ,0-'l , Christer- 39 lYiLheLnseon O-0, Tord-3o 1-O;

I d.enna grupp har Jo:rna Karppinen kopplat greppet men Tord.
Anderssou har inte sagt sista ordet än,

I Uppsala spelas Reniu-nM I hem'netrr bäst av I partier och
1 tin 40 drag + J0 nin i betänletitl. Det spelas i eerie
där alla möter aIla hemraa och borta . De två bäst placerade
i serien möts i en direkt avgörande final om DM titeln i
renju. Resultat hittillsr Bosse flilhelnsson - Inryar Sundling
Lr5 - 1t5 Frank Arkbo - Robert Hohngren 1 - O, Erank -
Bosse 1 - Ot forcl AnderBson - Robert 1 - lt Ingvar - Frank
1 - L, Bosse - Tord 2 - 1t Tord - Ingvar t - 7i tabell efter
de spelade .--tratchern&.'

Ingvar Sundling
Frank Arkbo

Tord. Andersson
Robert Ilolngren .

Bosse T{ilhelmsson

1100
52oL
120t
2002
1001

9t75r5 6

7-5 4

7-6 4
L-5 0
1r79r5 O

Ingvar Suntlling



ANDRA VM-TAVLINGARNA I LUFFARSCHACK OCH RENJU IER KORRESPONDE}IS

De första VM-tävlingarna per korrespondens är nu
färdigspelade. Resultaten och en deL partier redovisas på sid.28.
Endast tre Iänder anmäLde sig till de andra VM-tävlingarna så
efter en tid beslöt VM-arrangören Sovjetunionen att varje Land skulle
få ställa upp med 2 istäIlet för en deltagare per gren. Stefan Jansson
uttogs först-aom.Sverlgea representant i båda grenarna (Luffarschack som
denna gången på engelska kallas Five-In-A-Row och Renju). Sveriges två
ytterligare representanter blir i Luffarschack Marianne Eagerby och i
Renju Tomny Maltell. Stefan Jansson har hunnj-t ned att speJ-a en hel- del
och i sina partier som svart i- Luffarschack så anser han sig ha stor
chans tiII vinst både mot Vladimir Sapronovrsom är Sovjetunionens
representant i Luffarschackroch mot Arai Yutaka som Japarus
representant i Luffarschack. I Renju får Sovjet stäIla upp med en extra
representant eftersom en spelare från Sovjet blev värld.smästare i senaste
VM-tävlingen. För Sovjet spelar i Renju Alexander Nosovsky och
Sergey Maslyaev samt ytterligare en spelare v&rs namn ej ännu är känt.
För Japan spelar denna gången en av de aLlra bästa spelarna nämligen
Kazuto Kozuka samt ytterligare en spelare vars namn ej ännu är känt.
Tävlingarna pågår tiI1 den JO november 1984.

HAYAKAWA BISHO MEMORIAT

Ilayakawa Bisho Memorial är världens första internationelLa lagturnering
i Renju. Tävlingen speras tilr minne av Kosyo Hayakawas far (!-aan i
Renju). sverige har anmäl,t tre Iag tilr tävlingen som pågår fr.o"m.
den 1 april 1981 t"o.m. den lO september 1904"
De tre svenska lagen är:
Uppsafa-laqet SmåIandslaget

Ingvar Sundling Tommy MaItell
Tord Andersson Jorma Karppinen
Frank Arkbo Ola Kår6n
Bo Wilhelmsson Peter Jonsson

En tipctävling
stockhormslaeet 1.::"1:t:)"slrII tavl]'ngea
Stefan Jansson kan du ]äea ou
Stefan MöIIer på rid.B5.
Tomas Epgenfors
Pentti Suhonen

Stockholnslaget är egentligen ett plandat lag från Stockholns örebro ,

och Göteborg. För enkelhetens skuld kallas det Stockholmslaget eftersom
spelarna på de två första borden är från Stockholm.

KYOTO, REI{JUKLUBBS INDIVIDUETLA KORRESPONDENSTURI{ERING I REI.IJU

A1Ia medlemmar är d,essutom väIkomna att stäIla upp i en lndlviduell
internationel] korrespond.ensturnering. Man kan annäIa sig tiII d.en
här turnerlngen när som helst eftersom nya turneringar påbörjas när
12 spelare har anmäIt sig. Tävlingan konner att spelas i tre klasser
och du måste sJärv anmära virken klass du hoppas kunna komma med i.
Klasserna är a. Mästarkrassen b. Expertklassen c. Nybörjarklassen.
Varje spelare möter 6 motspelare samtidigt. Varje spelare spelar somgvart i tre partier och som vit i tre partier. Anmälningsavgiften är
$ 2.00 eller 100 yen. Efterson det kostar 15 kr (rika qyckei 

"o,anmälningsavgiften)att beetäIle cn checE och mer än 10 kr att sända
den rekommenderat ti11 Japan kommer en gemensam svensk anmäIan att ske
första gången" AnmäI dig därför tiII mi.g senast den 1! mars om du viII
vara med i den här turneringen. Krav på hur mycket pengar du ska skicka
får du senare"

0n n{gon v-i"}I väata med sin anmäIan till senare så kommer vi af; gq;r"
en liknande genensam anmäIan efter utgivningen av höstens Fem i Rad.vilr du anmäIa dig under merl.antidan är anmärningsadressen;
K0SH0 HAYAKAWA, KY0T0-RENJUKAI, Sennyujj.-monz encho ){,Higashlyama KYOT) 605, JAPAN" Glöm ej då att bifoga 2 doLrar erler
!00 yen.



Suensltn

SVETISKA CUPXN I LUFPARSCHACK 1982.

3 o-j ( ot<l.oBeR 118z

ROND 3,

RESULIATLISTr'.:

STEFAII JANSSON
TOMAS HACEIIFORS
ALF DAHLCREII
SVEPKER .]OHANSSON

STZFAN I4öLTER
oLA XÅRE.TI \
ttATS-ERrN pdror,
MATTI KARLSSON
STEFAN DIöS
PET'E:R JOIISSON
PENTII SUHONEN
JAN PALIiGREN
MICHAEL RAGIIARSSON

JERZY PUTO
STIC QVARFORT,
BO ANDERSSON

STIG SWNSSON
TARS ERIXSSON
LARS-ERIX HANSSON

PATETK RUNDQVIST
LARS SIGGELIN
?CI,IAS LIUEBERGH
IIIK,AEL DURTNG
I"IATS SWNSSON
OLOV AIIDERSSON
CHRISTER IPRENTSSON
ROGEP NY!4AN

CöSTA sJöailDER
PA?RIX BLOMQVIS?
LARS BSRNHARDSSON
\IIIU,EL HANSSON
SIGGE UUNCEAI,]<
)sxAR iuRIss2N
KURT 

'IALIfrRENtsERTIL KRISTENSSON

'??-? <

KYARTSFIN 
"

9-16

I /-4*

, <-"9

33-35

SEMI!INAIER

5-8

9-12

1s-16

17-20

21-241

25-28

I O-?9

FINAL
3-4
5-ö'
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-1 I
79-20
21-22
23-24
25-26
27-2 I
29-30
31-32

@-

iliRFELLA
öREBRO
BERGHEIN

r,UN D

STOCKHOLiI
sANKEP,YD
LUN D

JKLIUL
S!0CKll0li\l
JIiNKöPING
MOLNLYCiG
KUNGALV
öREBRO

LU|I D

HJO
FALXENBERG
STOCKHOA'I
VJiLI,TNGBy
GöTEBORG
LI:'IDESBERG
MARTES?AD
öREBRO
öREtsRo
MöLNDAL
öRE9RO
IIUSKVARNA
i4ARIESTAD
MARTESTAD

JARFILIÅ
XI.)NGTL,/

iIUNI'IESTAD
MHIESTAD
FALKöPINc
WSSIGEBRO

ÅTIONDELSFIN.

1 7-32

STEFAN JANSSON
S?EFAN 1,,öLI,ER
SWRKER JOEANSSON
MANI XARTSSON
raus HAcEtFoas
Oa KÅRE.N
!{A?S-ERIK PIS?OL
AIF DUTLGAM
LARS-ERIK NANSSON
W|UEL DUETTIC
S?IG SVENSSON

TO\IAS LITJEBERGH
LARS SIGGELIN
PATMK RANDQVIST

UffisiW dlt
OSKAR KAR,TSSON

STIG QVARPORT
srlc swMss1il

T,ARS SIC@I,IN
!4IXAEL DUPTNG

- ,TIG ?VARFOR? 5-C
. PETER JONSSON I-0
- JERZy FAr2 s-|
- PEII?TI SUHONDN 5-J
- STEFAN DIöS ;-O
- BO ANDIRSSON 5-2
- JAN PAU4GR,EI,I 5.1
. MTC;IAEL RACNAPSSO1'! 5-)
- SIGOE UUNGIALIT 1-2
- cösrA sJöLÅitr/EP .;-2
. CIIRIS?ER LORE\ITSSO1; .}-2
- LARS BERI'IIIARDSSON ,]-1
- PATEII, BL2\.\QVIST 4-3
- .OLOV ANDERSSON .J-]

- R)GER NYI'4Art .:-o
- 'ltIk-ML HAilSSON* l-C
- BER?IL XRISTENSSON 5-1

ROND 4.

STEPAN JAIISSAN
SVERKER JOHANSSON
IOI4AS HACEIIFORS
ALF DA}]:CREN
wleF J1ttss2tl
PEtl?W SUHOilEit
SleFAiI DI1S
JAN PAT,:,IGRETI

U3S-EPJK HAIISSO\I
STIG SWIISSON
P/],?RIT. RUIIDQVIST
LARS ESrKSS)iit
GöSIA SJöLANDER,
CH PJ SIE R LORE I1 IS S Oi,]

OLOV ANDEFSSOII
ROGEP :tyt4fil
i(ARI HALLCPEN

. STEFAII MöLLER
- I'IATII KARLSSON
- OLA !ÅRN'N
" !L4TS-ERI|', PIS|OL
- slIc ?VARFOF!
- JERZy ia?c
- EO A|IDEPSSOX
- i,E CIIAE L PA C!!A.?SS Cil
- \TVLlr Dilpf^t.
- ?4;1A5 LIL.TEBTPA]
- håttD J:lrOL Ll ttt

- !.j}.YS SWilSSO,Y
- SIGGE LJUIICF,ILK
- LARS EERII.]I.RDjSON
- PATRiK BLCTiQVIST
- I,IIKAEL HA.NSSOiI

- 2DDafr v\DtendrtccA,t

ROND 5.

STEFAN JAI'ISSON . SWPX,ER JOHANSSON
?OMAS HACENFOAS - ALF DAHLGREII
STEFAN MöLI,ER -,MA?TI KARISS1N
OU YÅRE'N . I.IATS-ERIK PISTOL
PE?ER JONSSON . P\NNI SIJHONEN
S?EFAN DTAS . JAII PALUGREN
JERZY EUIO . SNC QVARFORT
MTU]AEL RAGNAÅSSON - 30 ANDERSSON
S?TC SWNSSOTI . IÅRS.EPJN HANSSON
URS ERIKSS2IV - PAIRIX RaNDQVTST
TOM}S LTLIEBERGH - YIXAEL DURTNO
T,ARS SICGEUII - MA?S SWI\SSON
.HRISTER ToRENTSSOII - crtSTA SJöLNIDER
OTPV ANDERSSON - ROGER NY:,IAN
LARS BERNTARDSSON - STGGE LJUNGIALX
PATRIK BLOMQVIST - MIKAEL ILANSSON

ROND 6,
STE?AN JANSSON - TOI,IAS HAGENFORS
ALF DIITLGREN
STEFAN \4ALER

- SWRKER JOIIANSSON
- 0u KÅPX'tl

|U?S-EEIK PIS?OL . TUM| XARISSON
STEFAN DTöS . PEIER JONSSON

.j -2
d-5
D-4
o-l
i-1

(_ l

!-il

r-i
'rl-J
:1-')

-;-.t

4-0
c _o

MATCHRESULTATEN :

ROND 1.

JERZY FATO - OSKAR 
^URISSANLARS BERN|IAR.DSSOAI . BERTIL KRISTENSSON

?OMAS LILJEBERGH - KURT 
'IALLGREN

ROND 2.

,5-3
<-9
5-3

2-"
/ -o
:t.o,
6-0
s-4

5-1
u.0.

4-C
t{,0,

4-3
w.o,
a-J

1-32 STEFAN JANSSON
STIG QVARPORT
PETER JONSSCN
STEEAJI MALLER
SWRXER JOHATISSON
JERZY FU?O
MANI KARISSON
PENTTI SITHONEN

\TOMAS HAGENFONS
,STEFAI,I DIöS
BO ANDER,qSON

ou aRE'N
JAN PAWGREN
MATS-ERIK PISTOL
I4I6IAEL RAONARSSON
ALF DAT]LGREN

33-3,losuR luRLssoN
!

I

. URS-ERIK HANSSON

'J.I(JlrL 14JUIYIJIAI'A. cösiA SJöLANDER
- I,TIKAEL DURINC
- CHRISWR T,OREII?SSON. STIG SWNSSON
- I,4RS BERNHARDSSON. TOMAS LILJEBERCII
- PATM]< BIOMQVIST
- URS SIGGELIN. OLNV ANDERSSON

- PATRIX RUI'IDQVISI
- rut?s svzNssov
- ROGER NYMAN

- LARS ERIKSSON
- I"IIKAEL HATISSON

- KURT WALLOREN

5-0
<-1
<-9

5-2
5-4

5-0
5-A
5-4
5-1
5-2
5-0
5-2
5-0
5-J
5-0
5-1

, PEIITTI SUHOI|EN . JAN PAWGREN ,,

MICIIAEL RAGNARSSO\II - JERZY FM?O ...

URS.EMK I|ANSSON - PATRTK RUI]DQVISI

- BO AJ]DERSSON

- TÅP.S EETXSSON

. TOM.AS LITJZBERC,iI
- LATS SWNSSON

OLOV ANDERSSON . CflRTSTER LORENTSSOIJ
ROGER NYMAN - C,öSTA SJdLATIDER
PATRTK BINMQVIST - LARS BERNHARDSSON
MII<AEL HANSSON . SISCE UUNGFATX



UPPSALA RENJU OPEN

Ingvar Sundfing framstår all-tmer som favorit till SM-titel-n i
Renju i mars. Ingvar som vann Stockholm Summer Trophy och var
bäste svensk i Swed.ish Open vann den 2)-)O ja,nuari 1981 också
sin egen täv11ng Uppsala Renju 0pen,

De B deltagarna del-ades på Iör'dagen upp i två grupper. Segrarna
i de båda grupperna möttes i finalen på -söndagen. Zzan i den
ena gr'uppen mötte trean i den andra gruppen och tvärtom. Där-
efter möttes vj-nnarna i en match om tredjeplatsen. {:e man i
va.rje grupp möttes i, en match om J: e-p1atsen.
Resul-tat:
Grupp 1 Grupp 2
Deltagar'e: De1 tagare :

Peter Jonsson,Ola Kår6n, Stefan It{öllerrTord Andersson,
Rober't Holmgren,Ingvar Sundling Stefan JanssonrFrank Arkbo

J ons s on-Kårdn
Holmgren-Sundling
Jonsson-Sund1 j-ng
Kår6n-HoLmgren
Holmgr e n-J ons son
Kår6n- Sundl ing
f. ingvar Sundling
2. Ola Kår6n
1. Peter' Jonsson
4. Robert llolmgr'en

},]NA],:

Matcher om

l-5 plats:
lVlatch om

J pl-ats:
Match om

! plats:
IVtatch om

7 plats:

Ingvar Sundling - Stefan Jansson

Ola Kår6n - I'rank Arkbo
Peter Jonsson - Tord Andersson

tr'rank Arkbo - Tord Andersson
(ett avgörande parti spelas senare)

Ola Kår6n - Peter Jonsson
(matchen spelas senar'e )

Stefan lriöll-er - Robert Ilolmgren
(w.0. )

1-1
o-2
o-2

1+-1ä

n_n

)-a

SVEALITI'iD OPEN I OR.NBRO DEN 5 SI]PTI]MBER 1982

Tävltngen spelacles sotr fritt rpclrt lufferschack"
Reaul te t :

1-1
o-2
u-t
2-O
o-2
1-.1

Mö11er-Jansson
Andersson-Arkbo
Möller-Arkbo
Jans son-Anders son
Jans son-Arkbo
Mö11 er-Anders son
'1 . Stefan Jansson
2. Tor'd Andersson
l, Fr'ank Arkbo
4. Stefa,n MöIler

1-1
1-1
I .az- tE
1-1
2-O
1 e1d- t2

1" Stefen Jenrron, Stockholu
2. Töars Eegenfors, Närkc
5. Svcrker Johensaon, Skåne
4, Stefen Diös, Stockholn
5. Stefen MöI1cr, Stockholua
6. Stig Svonsr@n, Stockhol-na
7 " Patrik Rundquirt, Värtnenlend
B. Pcter Jonsron, Snålend
9. Lerr Siggelin, Väetergötlend

10" Chrirter Lorcntrlon, Snålrnd
11 " Per lVlegnutron, Väitergötland
12, Erik SäppäIä, Värtnenlend
11. Bogcr Nyren, Värtcrgötlend
1 4. Äke Petterrron, Värtcrgötlend
Rarul tet juniorkl erri:
1" John Deri-ngorr Närkc
2. Arende Juhlin, Närkc
1. Jerncttc 0Irlonr Närke
4. Ann Deningor, Närkc

15" Torer liljcbcrgh, Nä:skc
15. Gunne.r KerIrron, S,kånc
1J. Mikecl Diiring, Närkc
1 I . Mi che.c1 Regnarr ron , Närko
19. Stcn Porrron, Närkc
20. Johnny PihI, Snålend
21. PeuI Juhlin, Närko
22. Anende Juhlinr. Närka
21.0I1r Juhlin, Närkc
24. Lcif Parrron, Närkc
25. Ingorer Sundberg, SråIr.nd
26. Stcfen Frcjdig, Stockholn
27. UIf Bortrön, Närkc
28, Jen Spångbcrg; Närkc



' S\,Yedish open
Varje gång (en gång per år) som jag har spelat tennis så har jag
funderat över varför jag inte satsade på tennis istäl.Iet för l-uffar-
schack. AIIa pengar man skull-e ha kunnat tjäna och alla gratis resor
man skulle ha kunnat göra (Huruvida jag är talang eller ej hör inte
hit - a1la är överoptimister om de bara spelar en gång per år).
Swedish 0pen International Championship of Renju - den tävling som
jag sjä1v var tävlingsledare för - fick mig emellertid på andra
tankar. Jag behöver i vår sport ej som Björn Borg och de andra
tennisspelarna fund.era över om jag skall lägga av eller ej (och
möjtigen om 20 år som veteran i en särskild åldersklaes komma igen
på skoj som Sven Davidsson och Jan-Erik Lundquist). Nej, i vår sport
kak man alltid konma igen.Vårt ordspråk kan v&re: "?hey can always
come back". Det Ievande beviset på detta var Shoseki Honda, B1-årig
deltagare i Swedish Open. Shoseki Honda slog j- första matchen
Stefan Jansson och sedan också Ingvar Sundling och Stefan Möller dvs.
de tre främsta i den senaste svenska elltdrabbningen dvs. i Stockholm
Summer Trophy. Nej, på lika villkor skall iae tävla i vår sport i alla
dagar och kanske allra mest som pensionär. Man behöver alltså inte
.vara orolig. Man hinner ti-ds nog bli bättre än vad man nu är (något
som man ju alltid eftersträvar).
Vår sport ar ej heller farlig som många andra sporter. Istållet för
att bli hjärnskadad så utvecklar man hjärnan, men det viktj.ga
spänningingsmomentet flnns där verkligen i alla fal1 som alla vet.
Med ovannämnda förutsättningar jämte den viktiga fördelen mot
många andra sporter att män och kvinnor tävLar på l-ika vj.Ilkor får mlg
att tro på en lysande framtid bara ovannämnda fakta kan inses på
djupet av folk i allmänhet.
Svenska Oppna Internationell-a Masterskapen i Renju som spelades den
4-5 d,ecember 1982 i Jönköping är utan tvekan den hittills hårdaste
tävli.ngen i vår sport som har spelats i Sverige. Narhelst finner d.u
t.ex. Stefan Jansson på åttonde plats och närhelst är det så jämnt att
Stefan skulle ha kunnat b1i trea om bl.a. han och inte Ingvar SundJ.ing
hade slagit sin japandne motståndare i sista partiet" Ja, i sjäIva
verket avgjordes först i sista omgången aLl-a placeringarna från l:e
tiI} !:e pIats, och nästan alla av de inbtandade spelarna hade också
kunnat placera sig på dessa platser.
Favorit före tävlingen var Kosyo Hayakawa, 8-dan, från Kyoto. Han har
under den senaste femårsperioden ti-r]hört de fem bästa spelarna i
Japan och han har vid två tillfällen placerat sj-g som tvåa i den
japanska stortävllngen Jukkstsu-Sen. Hayakawa är Iärare i Renju och
han är författare av ett flertal böcker on Renju"
tr'ör Japan dertog också i A-turneringen den 81-årige shoseki Honda,
B-dan, från Yokohama sou har spelat renju i 50 år samt Tadayoshi
Tanaka, )-dan, från Tokyo.

Tävlingen föregicks i Sverige av ett Götalandskval och ett Svealands-
val. De två bästa från d.ardera kvaltävling samt de tre direktkvalifi-
cerade segrarna i de tre tidigare nationella tävlingarna under '1t82
i Sverige utsågs tiIl Sveri.ges representanter. Tomas Hagenfors, ettarr
i uppsala Renju Open 1!82, fick rämna återbud pla sjukdom. som reserv
stä11de Jorma Karppinen upp" Resul-tat från KvaLtävLingarnar
Sv ea1 and

1. Tord Andersaon
2. Stefan MöIler
t. Bo WiIhel-msson
4. Robert IIolmgren
5. Frank Arkbo

Sjel a nd ({v at_t r_lf_krel_qllr
Gruppl-1' Grupp 2

1. 01a Kår6n 1. Peter Jonsson
2. Stig llterninger 2. Christer Lorentsson
1" Ingemar Sundberg l. Johnny Pihl
4. Sven Johansson 4" Lars B. Me1in



Götalandskvalet final :

1 . Tomm;r MaItell-
2. 01a Kår6n
1. Jorma Karppinen
4. Peter Jonsson

Tävlingen fick hela tiden ett spännande förlopp och lottningen hade
utfallit så att de två bästa fick mötas i första matchen, Favoriten
Hayakawa fick börja med ett nederlag not andrahandsfavoriten Tanaka"
Stefan Jansson (fOre tävtingen jämte Ingvar Sundling det svenska
hoppet) ficf en då1ig start.Med { förluster och ett oavgjort parti
1åg han sist efter första dagen"

Den största sensationen försiba dagen var 01a Kår6n sou efter fyra
omgångar deLade förstaplatsen med Tanakal och som efter förstar
dagens fem omgångar v&r den ende som sprärgC.e sig in emellan de
imponerande japanerna på resul-tatlistan" Efter första dagen var
s tä)- Ining enl n

Tanaka 4äp
Hayakawa 4 p

t -lKaren täp
Honda 1 p
MöIler 2äp

Sundj- ing Zep
Andersson 2 p
Ma1 tell 1 bp
Karppinen .1 

p
Jansson 2p

På söndagen började Stefan Jansson sin upphämtning och han vann tre
partier i rad innan han fick ge sig i ett mycket bra parti mot
Ilayakawa" Tanaka gick fram. som en ångväIt även på söndagen. Innan
sista omgången var jag den.ende som hade lyckats med att ta poäng mot
honom (oavgjort), men i sista partiet mot Sundling kon så den första
förlusten för Tanaka. Detta parti fj-nns att läsa om analyserat
av Ingvar Sundling (sid.2l). Ingen gick clärmed obesegrad ur turneringen.
Jorma Karppinen (Stvt-trea i Renju 1982) blev d,enna gången sist men jämn-
heten i turneringen framgår mycket bra av att Karppinen var den ende
svensk som tog poäng mot Hayakawa, och han kunde t.o.m. ha vunnit detta
parti (se sid.2J ).
Den svenske spelare som tog mest pod.ng mot japanern& v&r annars
faktiskt jag sjäIv, Jag fick oavgjort mot Tanaka och jag vann mot Honda"

I B-turnerlnger.r deltog Kosyo Hayakawas 1l-årige aon.
När jag träningsspelade med honom så spelade han mycket bra och det
märktes att hans far är larare i renju. Faktiskt lyckades både
P-eter,J-onsson och tr'rank Arkbo med att slå Tuyoshi Hayakawa, men sedan
vann den unge spelaren allt som var kvar. Frank Arkbo kom försent
och fick lämna vi/.O. i en match. Nar han väI kom så visade han -sig dock
vara den starkaste och trots W.0.-förlusten lyckades han vi-nna hela
B- turneringen ,

Det var svårt att kommunicera med de japanska spelarna efters.om ingen
av dem kunde prata engelska, och därför var det sarskilt viktigt att
Restaurang Munken, med gångavstånd från tävlingsIokalen, stallde upp
under matrasterna med subventionerade priser båd.e på lördagen och
söndagen. Agarna är nämligen japaner och varden Shosan Sasaki stallde
upp som tolk och som konversatör med japanerna under matrasterna"
Hen brev under turneringen så intresserad av renju att han gick med
i Jönköpingsklubben.
Under tdvlingen hade vi också TV-bevakning av ett av de pågående
partierna. På så sätt kunde leCiga spelare och annan publik
beskåda och kommentera ett pågående parti som vi-sades på TV i ett
angränsande rum. Sjä1v minns jag särskilt den livliga diskussionen
när Hayakawa mötte Jansson.
Prisutdel-ningen blev särskilt rolig därför att vi hade fått in en
hel del fina priser, inte minst från de japanska deltagarna.

"@



Gösta SjöIander, iirad medl-em från lvlariestad hade skänkt en tavla
som första pris och Jönköpingsklubben hade skänkt ett ctåtligt
vandringspris. Kosyo Hayakawa hade skänkt flertalet böcker om renju
samt var sin renju-solfjäde3 i plis till de svenska spelarna.
Många fler fina priser utdelades. Segraren i B-turneringen vann t.ex.
ett våffeljärn. SjäIv har jag aldrig tidigare varit ute för att[tigga"
priser, men den liLla tid jag hann Lägga ned på detta gav ett positivt
intryck. Det är inte så svårt att få priser, åtminstone till en så här
stor turnering. PrÅsutdelningen avslutades med att Shoseki Honda
iklädd japansk folkdräkt visade upp sina färdigheter i japansk folk-
dans.
Tack vare ett bidrag från Jönköpi-ngs Kommun kunde vi avsluta tävlingen
oed att bjuda de japanska deltagarna på svenskt julbord. Tyvärr är detta
det enda bidrag vi har fått från vår konnun trots en omfattande verk-
samhet hela året.
Många i Jönköpingsklubben samt även utomstående hjälpte tilI för att
tävlingen skulle kunna bIi av. Särskilt vill jag dock tacka Ingemar
Sundberg som ordnade de trevliga och rymJ-iga Iokalerna helt gratis och
som stäI lde upprri köketrroch servere,de kaff'e, frukt m.m, båda dagarna
och som även städade lokalen efteråt för att spara pengar åt klubben.
Tack vare Lars. B. MeIins filmande och min fars utlånande av sin vi-deo-
kamera kan vi också visa medlemmarna en film från täv1ingen. Filmen
kommer att lngå i renjuinstruktionsfiLmen och du kan låna den fr.o.m.
april i år. (Se bestäIIningstalöngen).
Resultatlistor från tävlingen samt 12 partier redovisas på de följand.e
sidorna. En del spelare fick samma partlpoäng (varje spelare spelade
ett parti mot varje motspelare) och då avgjorde Sonneborg-Berger-1
systemet (Se sid . ,9).
Det ar alltid något som m&n lnte hinner med som redaktör och oftast
är det det som nan tycker är roligast. Tyvärr har jag inte hunnit med
att analysera partierna son presenteras, inte ens mina€gna. Ingvar
Sundling har dock skickat mi-g sina komnentarer titl partiet mot
Tanaka. Tanaka kommer förresten att analyssra en del, av partierna
från Swedish Open i The Renju Quarterly No.8 som utkomner d,en l/{.
Jorma Karppinen har också skickat kommentarer ]iII sitt parti mot
Hayakawa.

I mitt parti mot Tanaka hade jag eventuellt vissE möjligheter efter
51, Jag vcr emerrertid i tidsnöd och mina d.rag 62-80 hade som syfte
end.Est att förhindra förIust för mig samtidigt som jag skutle hinna
göra {0 drag inom 1 timme. Tyvärr är detta vanligt för mig och jag
förrorade flera partier inte minst pga dårigt spel vid tidsnöd. Den
som kan hJärpa mig att bli av med den här ovanan kommuer jag att bll
evigt tacksam.

Jorma Karppinen kunde ha vunnit sitt parti mot Hayakawa on ]ran hade
spelat 48 L 51 och sedan 50 i 48.
I nitt parti mot Hayakawa föreslog jag indirekt 1 och han god.kände
detta. Hayakawa påstod efteråt att inane 2) var ett niaatag. I partiet
vågade jag tyvärr ej.t+ irii.tietivet efter z), 0n jeg hade aperat 2!
L ,4 och därefter antingea 26 i 11 errer 28 i j1 LteLl han hcde gjort
.22 ),1 qå rer det ut con jag hade kunnat vinna. 50 var ett nisatag
i tidenöd. uten clette misstag hacle jag troligen fått oavgjort.

/ är tvång1 upp tiIl 10 är normalt cpel. Tanaka spelade en variant
med 11. Jag svarade ned 12. 1) ät tvång (vinner annarc med 14 L 11
och 15 L 25 och det blir dubbeltrea i 2D. Spelade 1{, 1J är
starkaste föravar. Spelade 15r I vanliga fall kan det vara starkare
att spela 15 I 18. Det kan anges taktiskt att spela 15. Ean evarade
med' 1/, jag med 18. Jag hotar på nytt r,ed !,-) mecl 20. Han väljer 21 ,
men kan även stoppe med J{, aRBars vinner Jag med att tvinga honom
in i ett _förbjud,et drag. Jag rpqlar 22, han stoppar starkast u,ed, 2).



I denna situation har svart ett skenbart övertag. Jag spelar nu
defensivt med 2{. Han går tiII offensiv med ett 4-l-hot i 25, Jag
stoppar r.ed 25. Sedan börjar Tanaka sitt uppbyggnadsspel med 27
och sedan på andra sidan av planen ned, 2). Tanaka blev lite över-
raskad efter )0, men han förlorar troligast inj.tiativet om han
spelar. Han väljer 11 och han blev än mer förvånad efler )2, men
det hotar trots allt förbjudet drag samt att jag kan stoppa hans
4-1 hot enkelt. Han spelar givetvis 11. Efter 15 spelar Tanaka defen-
sivt igen ned. 17. Efter 19 är det dags att gå på upptäcktsfärd.
40 blir mitt alternativ. Han svarar med {1. Jag spelar vidare med {2
ocln {Q samt med ett nytt uppbyggnadsdrag i 48. Efter 49 spelar jag
50 ooh ,2. Tanaka spelar lite offensivt och djärvt med !J. Jag hotar
4-) ned,54. Här spelar Tanaka fel. Han stoppar med ll vilket nedför
att han ger upp efter 55. Han får förbjudet drag efter l8 i X.
0m han istället hade spelat A så kan jag inte finna något som hade
givit mig ett övertag på den sldan av planen. Vidare spekulationer
är onödiga, men partiet visar att turneringsvinnaren även han kan
göra mycket bral djärva och mindre bra drag i ett och samma parti"
Tanaka spelade strategiskt riktigt tilIs han gjorde misstaget.

I,tudag 4/12 Sönd 5/12
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PARTIER FRAN SWEDISH OPEN I Riii\iJU

Anders s on-Tanaka

Möller-Honde 0-1

I

0-
I

Tanaka-Maltell *+
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TiII vänster:
Hayakawa-MaltelI 1-0

Nedan: Honda-Tanaka o-'r

Ovan i
Sundling-Kår6n 1-0

Ti11 höger:
Hayakave-Karppinen å-å

J-Å.h
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Tanaka-Sundling 0-1

Suntlling-Hayakawa 0-1
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F(jRSTA v,a.nmsuÄsrlTRSKApEN plrn KoIT,IESpoNDBNS

Första världsmästerskapstävlingarna i Iuffarschack (CoUotu) och
Renjuper korrespondens är nu färdigspelade.
Resultat i Renju:
1. Vladimir Sapronov, Moskva, Sovjetunionen
2, Stefan JsnBson, JärfäI1a, Sverige
3. Shigernasa Koieo,, Miyazaki-ken, Japan
4. Konstantin B. Kotzev, Sofia, Bulgarien
5. Torben U. Zahle, Köoenhamn, Danmark
6. Itanr llaga, Saitama-ken, Japan
7. [Iarold Meder, 0ntario, Canada

Resultat i Luffarschack (GoMoku):

1. Yoshinori 0htsuka,r. Kyoto, Japan
2, Tomas Hagenfors, 0rebro, Sverige
3. Torsten Bille, Birkery'd, Danmark
1. Al.eksandr Nosovskiv, Moskva, Sovjetunionen
5. Edward A. Slodysko Jr., 0hio, U.S.A.
6. Martin Zaimov, Sofia, Brrlgarien
7. M.T.Compton, Ottawa, Canada

I luffarschack soelade man fritt luffarschack, men spelplanen var
begränsait till 15x15. I andra värIdsmästerskaostävlingarna gäIIer
Sapronovs försIag till nya regler för Iuffarschack.
En nackdel med de första värIdsmästerskapstävlingar var att aIIa
inte mötte aIIa. Varje snelare mijtte endast fYra motspelare.
AIIa partierna aom spel&des av ettan och tvåan nresenter.as på de
följande sidorna. Hur det gick i varje parti kan du se i tabelLen
nedan. W= vinst, L= förlustr D= oavgjort.
Partiet som svart står först. I renju vann t. ex Sapronov som svart
mot Jansson och förl orade son vit mot Jansson.
0avgjort resultat kan ha inträffat ifaIl nartiet ej var färdig-
spelat aen 30/6-e2.
De bästa japanerna s-täIIde inte upp i renju. Kanske underskattade
man de andra länderna. I andra världsmästerskapstävlingarna stäIler
Janan upD med Kazuto Kozuka som enligt Sanronov är Jarrans bäete
korres ponden ss ne lare.

Renju Section I 2 1 4 5 6 7 POINT

I V. Sapronov
2 S. Jansson
I S. Koiso
4 K. B. Kotzev
5 T. U. Zahle
6 r. Haga
7 H. Med.er
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Gomoku Section 65412I ? POINT

I Y. 0htsuka
2 T. Hagenfors
1 T. Bille
4 A. Nosovskiy
5 E.A. Slodysko
6 u. Zaimov
7 M. T. Compton
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Sapronov-Meder 1-0

Meder-Jansson 0-1

Meder-Sapronov
0-1

Jansson-Haga 1-0

Sapronov-Xotzev 1-0

Haga-Jansson 0-1
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Sapronov-Jansson. 1-0

@

Jansson-Sapronov 1-0



Jansson-Meder 1-0

Jansson-ZahIe 1-0

Kotzev-Sapronov 0-1

Sapronov- ZahIe-Sapronoy 0-1
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pl,nrtrR rnÅu vM t r,uFr'^Rsertnex pnn xonRESpoNnENs

Hagenfors-BiIle 1-0
Bi I I e-Hälenfors

Slodysko-Hagenfors 1-0 Zaimov-l{agenfors 0-1 Hagenf ors-Zaimov
1_0

uagenFoTå-St oaysko

Ilagenf ors-Nos ovskiy l-0 Nosovskiy-Hagenf ore 1-0



0htsuka-Slodysko 1-0

0htsuka-Bi I I e 1-0

0htsuka-Zaimov 1-0

Bill.e
---_u---t_ -l
-0htsuka 1-0 Zaimov-0htsuka 0-1

Compton-Ohtsuka 0-l 0htsuka-C ompton 1-0

Slodysko-0htsuka 0-1
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KALLELSE
E-==A===

Som medlem i Svenska Luffarschackförbundet för 1l8J kal.las du till
1)B) ärs ordinarie förbundsstämma.

Tidpunkt: Lördagen den 12 mars 1981 kI 20.00.
Plats: Kinna HoteII i Kinna.

Berättigad att deltaga i Svenska Luffarschackförbundets ordinarie
förbundsstämma är den medlem som betalat 1!8J års medlemsavgift.

Röstberättigad på förbund.ets ordinarie förbunsstämma är bl.a.
ledamot av förbundsstyrelsen samt en representant från distrikt
med högst tio medlemnar och två representanter från distrikt
med mer än tio nedlemmar.

Motioner ti}I förbundsstämman skall vara förbundssekreteraren tillhanda
senast den 2 mars 1)B) pä adress: Svenska Luffarschackförbundet,
Box 249, 551 1{ Jönköping.

54!!g!§=E

som medlem i nedan nämnda distriktroch som vU-ledamot och revisor,
ka1Ias du tiII distriktsstämma i nännda distrikt. På distriktsstämman
väIjes distriktsord.förande samt distriktets representanter på förbunds-
stämman. Rösträtt på distriktestämman har den distriktsmedlem vilken
erlagt medlemsavgiften. Protokoll från distriktsstämman skall v&ra
förbundsekretereren tilIhändä senast den J mars 1)B) på, sanma ad.ress
son angivits i ovannämnda kalIelse.

UPPLAND

VÄSTERGÖTLAND

SMÅIAND

Måndagen den 21 f ebruari kI 2O.OO. Uppgif,t,on pJ.ats
för stämman Iämnas av Sven Ågr", O1B/15 )A 7r.
Måndagen den 28 februari kl 19.00 hemma hos
Matti Karlsson, Bockgatan 4, 511 02 Skene.

Onsdagen den 2) februari kI 15.00 i Jönköpingsklubbens
egen spellokal på adress Kjellbergsgatan 2 B, käIlaringången,
Jönköping. Kallelsen till SmåIands distriktsstämma gäl1er
också som kallelse til} årsmöte för Jönköpings Luffar-
schack- och Renjuklubb.

Distriktsstämmorna i stockhorm (ll/t) och i Närke (ze/t) trar redan
ägt rum. Kallese har skett genom distriktsordförandes försorg.
Ovriga distrikt har inga distriktgetämmor. Distriktsordförande blir
distriktets representant på förbundsstämman.

Ett rkrivfel har tyvärr kouit red i Fer i Rad på tld.22. På åttonde
radcn i endra rtyokct rtår det: r'ProbLeret på förate ridan är ett
VCF-problerrr. Dct rke givetvi.a rtårrProbleret på förrta tiden är
ott VOT-problerrr. VCF = Victory by Continoua Fours och
VCT - Victory by Conrecutive Threetr. På rjätte och tjugoand.re reden
skall hclt riktigt atå VCF.



DEN SOM BöRJAR KAN ALLTID VINNA VID FRITT SPI]L

Nedan presen+"eras ett system för hur man al-Itid kan vinna vid
fritt spelat luffarschack. Systemet är japanskt och exemplen
är hämtade ur flera japanska böcker. Systemet bygger på att man
alltid pär man börjar väIjer att spela inledning indirekt J
och direkt 4. §ystemet gäIIer egentligen för renju och t.ex.
några av de första -va,rianterna är onödigt omständiga i luffar-
schack. Det går alltså att vinna snabbare i luffarschack emedan
svart ju får göra dubbeltreor och dubbelfyror. VäIdigt många
vari-anter gä11er dock både i luffarschack och renju. Varlant
indirekt !0 gäller emellertid bara i Iuffarschack (En något
1ängre variant finns i renju).
Enda sättet för den som inte börjar ett undvika dette system
är att spela ett icke intilliggande svar t.ex. spri.ngarsvaret.
Innan jag fortsätter ska jag för att undvika missuppfattningar
repetere några viktige definitioner:
De två första markeringarna kallas svar,
de tre första markeringerna kallas lnledning,
de fyra första markeringarna kal1as försvar,
de fem första markeringarna ka11as öppning.
En inledning innehåIler all,tså 2 drag för svert och 1 drag för vit.
Ovannämnda springarsvar. exemplifieraE i pertiet mellan Ohtsuka
och Coupton i Vi{ per korreeponctens på sld. 12. Här lyckas d,en
blivande vär1damästaren 0htsuka att vinna när Compton börjar genom
att väIja springarsvaret. Emellertid är epringarsvaret ett svagt
drag. och i praktiken uycket sämre än de vanliga inörekta (aiago-
nara) och direkta(raka) a/aren. sou tektikd.rag och överrEsknings-
drag har bpringardraget dock en betydelse. I de övriga partierna
som vit spelade Ohteuka i VM överhoppat rakt svar. En sådan
taktik Lurar emellertid inte en spelare som Torsten BiIle. Han
går genast in i indirekt 7 som du ger på sid.J2,
Nedan hr.skrj-vng.sysiemär aJ konplett på det Eättet att aIIa
varianter flnnc 89d..'n Ett sådant systen skurle kräva uånga aidor.
Sjä).v har jag konpletterat nedanstående system tiII cta !)O
varianter. De verianter som rtå återetår är lätt att vlnna i.
Det finns flertalet system för hur man vinner när man börjar.
Nedan nämnde aystem stämmer inte hert med den'-senaste versionen,,
av d.et enklaste eyetemet. Jeg presenterer eme'llertid detta syetemet
eftersom jag gJäIv behärskar det och kan svare på frågor om det.
0m du tvivrer på aystemet tilr någon der och sjäIv inte kan hitta
vinsten i någon variant så hör av dig tirl redaktionen som lovar
att sända d.ig ett tillfredsstäIlande sv&r. Inga mer särskilda.
förklaring.er till systemet ges i denna tidning. 0m du vill ]äsa mera
om det modernaste systemet så kan du köpa"Five-In-A-Ro/Renjurrson
noga förklarar 12{ varianter.
Tomas Hagenfors har på egen hand byggt upp ett mycket noggrannt
system pä 2Q 000 varianter. Detta system aom var i stort sett
färdigt 1 Jul-i 1)l) evvi-ker till vissa delar från nedanstående
system. Iomas systeu bygger dock på dansköppningen som han fick
kähnedom om via danskarna (eom fick öppningen från japanerne).
r ronas system lngår dessutom ett system för hur man vinner vid
s pringarBVaT o

INDIREKTA (DIAGONAIA) VARIANTER!
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DET RYSKA FORSTAGET TILL INTERNATIONETLA REGLER

Vladimir Sapronov från Moskva har utarbetat ett mycket omfattande
förslag till internationella regler för Luffarschack (kattat
"Five-in-A-Rowrr dvs Fem i Rad) och enju. Reglerna som är ned-
skrivna på 15 (tattst<rivna) A{-sidor på engelska är mycket noggranna
och täcker också internationella landskamps- och andra lagturneringar,
spel per korrespondens samt regler för blinda spelare. Reglerna
ti1Iämpas f.n. i de andra världsmästerskapstävlingarna i luffarschack
och renju per korrespond.ens. Arrangör för tävlingarna är Sovjetunionen.
Reglerna kan bestäIlas av mig för 1O kr. VU väntar fortfarande på en
medlem som är van översättare och som är intresserad av att göra en
noggrann översättning tiIl svenska. Kontakta mig om du är intresserad!
Här föIjer en lista på de enllgt min mening viktigaste paragrpferna
i förslaget. Listan är uppstäl1d så att en enskild. tävlingsledare Iätt
ska kunna tala om huruvida regeln gäIler i en tävling el1er ej.

,rmen 
samtli8a

1 . Spel ska ske på spelbräden.
2. Markering av drag ska göras med svarta och vlta pjäser t.ex.

japanska "stenar". Vid spel med pjäser börjar alltid spelaren
med de evarta pjäserna.

1. Pjäs ska placeras i linjernaa skärningspunkt,er och ej i rutorna.
4. Spelplanen skal} var& 1ix1J.

l. Den spelare som börjar ett parti skal-L alltid göra sitt första
drag i mitten av spelplanen.

5. Den spelare som inte börjar ett parti får göra sitt första drag
(partiets andra markering) och aIIa andra d.rag precis var som
helst på Iedig plats på spe1planen.

7. Den spelare som börjar ett parti måste göra sitt andra drag
(partiets *redje markering) utanför en zon på 5x5 med sanma mitt-
punkt som spelplanens mittpunkt. Zonen kalIas den förbjudna zonen.
(Oet ar den här regeln som vanligen kallas den 'r ryska regeln". Den
borde kanske istäIlet kallas "0geimaregelnrt såsom i Japen eIIer
'!egeIn om d,en förbjudna zonen"")Denna regel ilLustreras nedan.

Den förbjudna zonen
vid spel i skärnings-
punkterna

sex i rad ger varken vinst errer förrust. Efter det att någon av
spelarna har satt sex i rad fortsätter spelet som om ingenting hade
hänt. Detsamma gäller givetvis också för sju i rad osv.
FöIjande tittsbegränsningsregel skall gä1}a: lO drag per spelare
måste göras lnom 50 minuter/spelare och om !O drag har uppnåtts när
tiden går ut får spelarna ytterligare 50 mj.nuter var för näs ta JO
drag per spelare osv.

8.

9.

en förbjudna
spel i rutorna



10. Ett drag ansosr lnte utfört förrän spelaren har stoppat sin klocka.
11. En spelare har rätt att rrpassarr dvs. att avstå från att göra sitt drag.

(Kommentarr Efter vad jag förstår kan d.enna rätt aldrig vara til1
någon fördel i luffarschack, men någon gång i renju såsom flnns
nämnt 1 förra numret av Fem i Rad, nämligen då svart end.ast har sista
22Jze punkten kvar och då svart genom att göra sitt drag skulle få
sex i rad (overltne).

12. Om en spelare kommer för sent tiII ett parti förlorar han partiet
om han inte konmer inom en tinme (Kommentar: Denna regel har
naturllgtvis ett samband ned, den betänketldsregel som föreslås).

11" Två spelare kan en&s om att ett parti skall sluta oavgjort på
förslag från en av spelarna.

1 4. Koqpletterande turneri.ngsregler kan kräva att spelarna gör ett visst
antal drag innan de kan förklara ett parti som oavgjort.

1J. Yat je uppenbar ömsesidig vägran att kämpa ( to figfrt) tcan resultera
i en för1ust för båda spelarna.

15. Om ett parti inte är färdigspelat när spelet måste avbrytas för
att tävlingsprogrammet det kräverl måste den spelare som är vid
draget bestämma sig för sitt nästa drag innan spelet kan avbrytas.
Detta drag, som karras försegringsdraget, skalr speraren skriva
ner på sitt partiprotokoll. Sedan ska1l han lägga båda spelarnas
protokoll i ett kuvert och därefter skall- han stoppa sin klocka.
På kuvertet skall stå namnen på spelarna, hittills använd tid per
spelarer namn på speraren som har försegrat draget och numret på
det förseglade draget. (Kommentar: Den här ,egeln är säkert främst
ägnad att försvåra analyser för spelarna och deras sekund.anter under
avbrott från en dag till en &nnan. Sådana avbrott är mycket ovanliga
i sverige. våra avbrott gä11er fränst vid matraster. Förjande
avbrottsregel rekommenderas då:h",matrasten är kI 12-11 så .avbrytes
arlt sper exakt kl.12. Det enda sperarna skarl tänka på är att
samtliga tiI} kI.12 gjorda drag skalI finnas noterade på spelarnas
protokoll r som skall ligga kvar vid spelplanen under matrasten.
Klockorna stoppas och för säkerhets skuld noteras använd tid på
protokollen. KI. 1J fortsätter spelet. Fördelen ned detta förfarande
är att arra sperarna är krara kr'12. vid använd.ande av sq.pronovs
förslag kan ju en spelare sitta kvar och tänka en lång stund efter
det att avbrottet har börjat och på sätt finns det stor risk för att
tidsschemat inte kan håIlas.)

17, Med.an spel pågår är spelarna förbjudna att använda skrivna eller
tryckta noteringar eller att analysera det pågående partret på ett
annat spelbord eller på ett papper eller att t.g. emot råd
av tredje p-aft. Trige änalysei äi tiffmna i-s rummefl

18. Tie-Breaking:
Om i en serie två el1er flera spelare får samma poäng skall,
i första hand Sonneborg-Berger systemet gäIla. Spelarna son är

inblandade erhåIler då alla poäng som har uppnåtts av aLLa de
andra spelarna i serien som han har slagit, hälften av alla
poäng som har uppnåtts av alla de andra spelarna i serien som
han har sp elat oavgjort mot och ingen poäng son har uppnä.tts av
aLla de andra spelarna i serien som han har förlorat mot.

i andra hand gäIler resultaten av de inbörd.es mötena meLlan de
inblandade spelarna.

(Kommentar: Det här kan tilrämpas om man derar ut partipoäng och
om aJxtalet partier mot varje motsperare är högst 2. r annat farl
måste tr66g matchpoäng och partipoäng tilrfalra sperarna och man
måste då bestämma huruvida partipoäng skarl gå före'sonneborg-
Berger"eller tvärtom. rannars tycker jag att den här tie-brea[ing-

_ T:§"J+_3.-p_Eycket bra. Den ti-Ildpp?$eg 1 swgeish Oge4_1 n91ju_fez
och såsom Sap-ionciv-också skrrver sa ger systeäet' io"aaf ii{f--Oå
spelare som har ta5Elt mest poäng från de starkaste notsperarna"



19. Under spelets gÅng måste båda spelarna protokollföra partiet.
20, Dragen för spelaren med svarta pjäser (för den sou börjar ett parti)

skall skrivas i svart eller blått och dragen för spelaren med vita
I ^,,pJaser lror den eom inte börjar partiet) i rött.

(Kommentart Detta beteckningssätt har jag sjä1v funnit vara
o1ämpligt framför alIt om tävlingsarrangören viIl kopiera .-
inIämnade protokoll. Färgerna försvinner då och partlet blir
svåröverskådligt. Jag rekommenderar därför följande systemt
Svarts drag noteras med siffror inskrivna i svarta ringar och
vits drag noteras enbart med si.ffror (utan ringar runt siffrorna)
Ned.an vlsas ett parti i Five-in-a-row som Sapronov har sänt mig.' Olämpligheten att kopiera ett sådant parti kan du sjäIv registreran
och tiden medger eäl-Ian att tävllngsledaren skriver om aIIa partier
för att publicera clem.)

21. Varje drag med svarta pjäser (fOr aen som börjar ett parti) fllcall
numrer&s med en udda siffra med 1 som första siffranr och
varje drag med vita pjäser (för den som i.nte börjar ett parti) skall
numreras ned, en jämn siffra med 2 som första siffran.
(Kommentar: Det här systemet är identiskt med det systetr som'..
används i Japan och aLla partier i den här tidningen presenteras
efter det här eystemet. ,'systemet framgår också ur partiet nedan.)

25. Dragen ska noteras i ,)en protokollsblankett med ned.an angivna
koord.inater. I detta koordinatsystem anges en skärningspurikt med
en bokstav och en siffra.(Uittpunkten l-.de.t-här koordinatsysten
kalLas h8. Bokstaven j är sou d.u ser utesluten. ) Koordinatsystemet
får emellertid användas endast vid spel per telefon eller telegram.
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:Vladimir i Sapronov s koordina tsys tem

Partiet ovan är frÅn ett parti mellan lttichael Biryukov (svart) och
Vladimir Sapronov (vit). Partiet exemplifierar ovannämnda regier för
luffarschack. DeIs kan andra markeringen sättas var som he1st, dels
rnåctetredje markeringen sättas utanför förbjudna zonen, d.els utnyttjar
sapronov regern att sex i rad ej ger vinst (genom l{) och dels slutar
partiet oavgjort.
r de renjugram som wataru rkawa har givit ut används ett annat
koordinatsyetem,än det här föreslagna (se f:.guren till höge1).
Renjugramblanketterna användes vid Swedish 0pen och du kan böstäIIa
ett set på ,0 st av mig (se beställningsblanketten). Blanketten
har samma skala som figuren til1 höger ovan. vid spel per telefonfinns ett annat bra systen eom jag rekonmend.eras och som har upp-funnits av Sven Johansson (se sid.{1 ).

@

Wataru Ikawas Renjugram



Följande regelpunkt har tillämpning endast i renju:
24. Om en spelare som vit ignorerar ett förbjudet drag gJ.ort av svart

och istä1let gör ett drag. så förlorar vit rätten att hävda att
svart har gjort ett förbiudet drag" Spelet fortsätter alltså som

on ingenting hadä hänt.

Sapronovs försIag innehåIler inte reglerna White's Option och BIack's
Chglce i Renju. Vid användning av båda dessa regler eller enbart
White's Option så gä11er förståe inte regelpunkt 6. Vit måste sätta i
en till den första markeringen intilligande punkt i sitt första drag.

Ovannämnda regler är aIItså enbart förslag til-l internationella regler
och reglerna bör prövas en tid innan vi kan ta stäIlning till om vi i
Sveri.ge kan anta.dessa regler helt eller deLvis. Vi bör enligt 6in.
nening tänka efter noga innan vi antar officiella internationella
regler även om antagandet naturllgtvis bara skulle gäIIa beträffende

_1-L!-q-I4e_tÅq!e11e tdv!!4ger_. Regg]p_u_1[t-5 dvs"Ryska regelnrrellerxOgeina-
regelnI har tidigare prövats som r'öppningsregel" för renju i Japan.
Regeln ansågs i, renJu vera till fördel för vit varför man istäIlet
val.de White's 0ption och Bl.ack's Cholce soo ger mer lika epe1.
"Ogeima-regelnrr förefaller vid fritt luffarschack och även vÅd
komplettering med regelpunkterna 4 och 8 vara tiII fördel. för svart.
Andra världsmästerskapstävlingarna i luffarschack och andra tävli.ngar
får väI utvisa hur det blir i praktiken. I Juniaden i luffarschack är
det meningen att man ska testa hur det går om man kmpletterarr'Ogeimaregelnil med regelpunkterna { och 8" (Se sid.15 ).
Aven flera andra regelpunkter kan vara oIämpliga att fastslå, och vissa
är säkert kontroversiella. Ar det t.ex. Iämpligt att anta en regel för
betänketiden att gälIa i aIIa internationella tävlingar?

Sven Johanssons reniu-notationss.ystem

1. tr'örsta markeringen skrivs Bom en rund ring.
2. Vid beskrivning av alle andra drag utgår m&n aIItid från

mittpunkten. M"n skriver då hur många steg från mittpunkten
som draget befinner sig uppåt eller nedåt samt åt vänster
eller åt höger (U-upp, Nrned., H-höger, V-vänster).

). Man sätter ett konma nellan koordinatern& som skrivs son
följande exempel:.lu,1v

1H
2N, 1H

4, Av ovanstående exempel framgår att t.ex OU (noJ-I uppåt) eller
ov (norr vänster) ej skrivs ut eamt att u och N skrivs före
H och V.

Exempel på notation: 1. 0
2. 1U, .lH

1.1N,1H
4" 'tu,1v
5. 1N,2H
5. .1N

7. 1U
B. 1V

9. '1H

Jag har sjäIv a,nvänt systemet per telefon och det är mycket smidigt. Man
har då ofta inte tillgång till ett ordentligt protokoll uten i bästefaII ett rutat papper. r så fatl kan man betrakta mittpunkten somrutan för den första markeringen.

k
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SPELRE§LTR FöH HUi{"1U

Ranju rpeSr mcd sverte och vitn atener på ett brädr beståcnde rv 1!x15 li.nier.
§*t1*g_rag_gqtg__qenofi Gtt Ftl }äSgeI cn aten i en av ?2) xkärningopunkterre.
R;nJu käilääliöå rpeTrE-neilkr5ur och ringar på en epclplan bartående av
'1)x1! rutor. Ett drag görr då gånom stt man sätt+r ctt kry.rs eller en ring i
ån av de ?-25 rutorna. llär mån speler ned kryss och ringlr så motcvaras de
ryarta stenarne av svarta k.rysr och de vitn stenarne ev röde ringtr.
1. Den rpalare son förct får 5 i rad vågrätt, )"odrätt elier diegonalt vioner

partiet. Suarta kryos börJer ailtid pertiet i uitten av ape1p.lsfiådn :

2. x får cJ rättr en vinatgivande tlubbeltreainnaa x sätter ! l rail. I flg.'l-Z
får x ej aätta i F" Åtl rättn i R tu tillåtet t.y dubbcltrean är aJ vinrt-
givende; Att x eJ får eätte en dubbeltraa innnn x tätter 5 i rait inncbär
itt * f§r nätta t t rrA camtidJ.gt med cn dubbcltraa (avr. 5-r-r,ä! tlllåtct).
4-1-1 och ]-5-3 aE tläremot givetvi.r förbJudct för x.

). x får ej ctitte cn vinetgivnnde dubbelfyrl innan x sättar ] i md.. I fig.)
får r eJ siitte i F, I flg.4 får x sätta i R, ty.åubbaltrean *r oJ vinrt-
givande emed.an x i nästa dm6 ej fåf sätta i C (*uttelfyre).(§ltuctloner
rom i fig.4 år emellartid ovanlige") I analogi med punkt 2 f&r x rätta 5-4-4.

{. x måetc vinna med exakt } i rad" x får ej s'dtt* 6 cl}cr fler i rad innen
x såtter I i rnd. x får eätta l-6 eller 5-? i enalogi ured punkt Znoch ]"

5. Förbuden för x i punkt 3*{ gäIl"er alltid, ävun i förrvernsituattoncr. Ått
sätta t förbjuden ruta medfär omedelbar förluet av pertiet. In6et av för-

:. buden i funkt 2-4 eällar för o.

6. Då rntslet rutor H;r begräaaat knn ctt pa::t,i sluta oavsJort.

7, o har rätt att b+otänmr spolöppning" o väIjcr itå bland 12 indirekte och,
12 d irelcta intredninger enli6t f ig, §. Denne rege I kellas 'rlYhite 'r;Optiontr .

8.1{6r o har rralt inledning aamt då o trer gjort aitt endra ireg (dva partictr
fJärde ararkering) ekeJ1 x lämne 2 fär*1a6 till aitt tredje dreg. o v8lJer
nu det fiir cig fördekkti6arte av desee 2 förelag oclt x är tvun6en att
oet kcra i Cen rutan so6 o väLj:r. Sxcnpel: I fig.5 är A fijrdelaktigare för r.
Obs;nrcra att x två försleg eJ fÅr vxra likväirriiga (konpuente). I fi8.7 är
A och G likvärtiiga. x måste allteå för'erlå något annan lin A och Cr -
r kan t.ex" föreal& A och E. Regaln enligt punkt S kallee "31ag6'§.6.iqgl.c."".

Onn inte o 6ör ett grovt, mieatag eE innebär alltaå ovnnatågnäe rcgler att x n§.atc
tvinga sig iill en vinst gen6!0 ctt dreg heståe*da av en fyre och en trea (+-l).
o däreoiot kan vi-nna anttng*n 6enon att tvinga aig tili un '"inst gGflos

en ilubbel.treau en,lubbelfyra, ett. överörag (Avn" rner iin fem i rad). en
-fyr-trea ell.rr genöm. att tvinge x till ett fdrbjud.et Creg.
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I{ÄO}i.å IYIYCKET VIKIIGA SPELÖPPNINGAR I A.T]NJU

Yid anvrindandet ev regeln Black's Choice i Henju är' det viktigt
för svart att känna till vilka sour är de bäst:r a]ternativen. I
nedanståenCe 20 diagram har Lie bästa alternativen angivits i
någr'a mycket spelarie spelöppningår. (*=basta alternativ osv. )

ory- il $q8
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1 2 RENJUPROBLEM

Jag har fått tiltstånd av Goro Sakata att publicera gamla renju-
probtem från tidigare utgåvor av The Renju Sekai. Här är 12
problem från The Renju Sekai nr 1O 1975. Lösningarna fi.nner du på
sid. J5. Kommentarer: I problem ! kan du också försöka gissa hur
stäl1ningen har uppkommit. Svart är i tur i föJ.jande problen:
11619 och 12. Vit är i tur i följande problem: 2r1r4r5r7 r8,
1O och 11.
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I HIIVI]DET PÅ EN GAII{MÄI, FÖRBI]NDSORDFÖMI{DE

och I samlade tldskrlfter

SYENSKA IIIFFARSCHACKFÖRBI]NDET hAT hAft
en svär tld under femtlo och eextlotalet
när det gä1ler att få förbundets exietene
sprltt över hela landet. Ja, det flnns fort-
farande många som inte känner t111 detta.
Detta berodde på att massmedla ansäg detta
äd1a spel endast var värdlgt att spela I
skolorala av barn. De kunde lnte lnee dess
svårighetegrad förrän TY med en modlg
programledare vågade viea ett par partler.
Därefter har även de stora drakarzra hakat
på.
När det gäI1er stora drakar, eä ka.n jag
meddela att förbundets egen Drake TRUTANns

' första edition skedde den 3 januari 1962.
Det var en stor dag för förbuntlete styrelse
att kunna serya all-a medlemmar mcd resultat,
eerleindelnlngarr upp- och nedflyttnlngar
i tabelldJungeln, kommande tävlingar mm.
Här ett l-ltet smakprov frän 1958 då dlvlslon
Ett hade följande spelare:
Bokellus
Runbert
Hesenbart
Årrieri
Norlander
Khlmell
Det skull-e ta för stort utrymme I denna
tldskrift att räkna upp de två dlvislon två
serlerna och de fyra dlvLslon tre serlerna
för att lnte tala on de åtta dlvleion fyra
serlerna. f'örbrrndet hade sanmanlagt sex
dlvlsloner och detta lnncbär att 578 tävIade
om upp och nedflyttning varje tävIlngskväll.

För att ätergå tiII början va förbundete företa stapplande steg eä
eku11e förbrrndet egentligen heta Mosebasklska I,uffarechackförbundet
med kung SIINE I son förbundets beekyddare. För det var på Mosebacke
som de första penndragen gJordes. Det hette ej heller SISF utan en
frl greklsk översättning på femtal -rtPEl{TADrr-, vars föregängarc yar
FIF (fen 1 föIJd). Men vad gör detta när förbundet nu är rlkskänt och
nred nedlemmar över hela rlket och på 122 ol-lka orter. Ja, kanske ändå
fler eftersom Jag lnte har aktuell medlemrulla t111gåingl1g.
Det kan kanske var roligt att veta att ITRUTAN!' nr 2 1962 kallade t111
tävIlng i Hägerstensäsens medborgarhus (fOr mänga nutida tävlande
känd byggnad) tisdagen den 5 Junl ned program; Matcher

Kaffe, smörgås
F11mförevlsnlng

l{atcherma gä11de kvallflcerlng tiII 1962 år SM-slutspel.
Yld detta t111fä11e var Dlvlslon I placerlngarna precls det samma
1958. Samma år var det åter täv11ng den 5 september och då beelöts
om nya tävllngsbestämmelser. På ta1 om degsa sä hade förbundet den
äran att ha en medlem med namnet Stålheden. Denne medlem kommgr ja
aldrlg att g1ömma (tran flyttade t111 en benslnmack 1 Tylöeard). De

Forts.

som



För att bara vlsa ranklnglistor
här en frän RUTAN 13/65r

Forts. . . .
beror på två saker. A: att han på arbetstid (fite att göra) satt
och tänkte ut hur han sku]le kunna krlnggå då gäIlande tävllngsbe-
stämmelser för att vlnna 1 detta ädl-a spel. Ett typexempel var att han
gjorde sin markeringar i olika hörn av rutan så spelet såg ut som en
ilalombana för Stenmark. Det är därför som förbundets tävlingebestäm-
melser ser ut som de gör. Det är nog många som anser de 1öj1igt pre-
clserade, men tyvärr behövs detta ibland.
B: Att han alltid vann över mig eI]er spelade oavgjort. Han förlorade
alItld 1ätt mot övr1ga sPelare, hm!
Jag har blivlt ombedd att saxa 1lte ur rrRU[ANrr, vilket jag redan gjort
och kommer här med lite mers
RUTAN 10/64 såg Rankingllstan ut så här: M. Bokelius

1. Åh1ef
2. Ekman
3, Khimell
4. Sedln
5. Hegenbart
5 " Wärre
l. Palmgren
8. Ström
9. Ohl-sson K-E

1O . Åström
med underteeknad på toppen så är

rvl. Åhl ed
1. Bokelius
2. Khimel-l
1. Bledh
4. Wärre osv

Du skaI1 veta att RUTAN på den tiden inte innehöI1 bara tabe1Ier,
matchreeultat med andra boketäver också referat, gisslan av den som
pä något sätt gjort bort slg, rollga berättelser från verkllgheten mn.
Yl hade på den tiden en årsfest med genå1 eller sambo. Detta var mycket
trevllgt och sammanhåI1ande oeh framförallt fick det lnte pratas
luffarschack och i s5mnerhet lnte olika öppningar.
Du visste nog lnte hel1er att förbundet ägt en gallae, det v111 säga
ett större segelfartyg. Denna tingest var förtöjd vld Strandvägen 1

Stoekholm. Där träffades vi på våra tävlingar och övriga möten.
Jag vi11 relatera hur Rutan 1 numme: 22/67 refererar ett åremöte:

Det var kallt den kvä11en, fast Maj redan hunnlt avverka sln tlonde .

dag. Med hjäIp ?y diveree blIplädar. kunde kunde vl dock hål1a TRIONS
golvdrag borta (durkdrag din dummer). Snart skulle gIöden 1 debatten
f,atfa o5s varma. T111 mötesledare val-des Karl-Ertk Öh1sson och vlsa
efter ärsmötet valdes också tvä Justerlngemän. Efter dlverse fornall-

' teter började knlvkastnlngen. Frågan gä11de pengar. Nå, a1la blev så
smånlngom lugnade. T.rugnast blev väI Presldlet när det bevlljades an-
svarsfrlhet. Fast så här i efterhand har Jag funderat över varför L,eif
sa"tsköntn med sådant eftertryck. Det var nog ingen annan son hörde det,
för när det var dage att väIja nytt presldlun blev det omval på aIla
posterna. D.v.s Ordförande Bokel1ue, Ekonomlchef Kronbladh och sekrete-
iare N11sson. Kommen så 1ångt hade den flfflge dagordnlngsförfattaren
lagt 1n en paus i mötet. Dels för att nya presldlun sku11e kunna utse
slna medarbetare och dels, kanske framför a11t, för att den kvä1Ien
lanspråktagne Wlberg ekull-e få vlsa vad han g19k för som traktör.
Vlsserllgen påstod slg han vara bäst. Men det återstod ju att bevisa,
I-,-schackdraget att köra med uppskuren pu11a vlear dock gryende an1ag.
Han kanske b1lr bra med tlden. Efter pausen fortsatte förhandllngarna.
osv.
Eftersom den gamla tormklockan varslade oilr att ett nytt dygn höIl pä
att g11da fram över den dle{ga strömmen, avslutades ett lyekat ärsmöte.

Börj e



lgt på den tiden. Det var lnget
te VU.
hack och hade gemytllgt. Jåg hoppae
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verksam så att någon tld bllr

Du skalr veta att det finns oerhört myeket att räsa i förbundets
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HI STORIA

Bertil Bokel-ius har på de närmast föregående si.dorna givit sin
tillbakabli.ck på händelserna inom förbundet. Jag tänker här
komplettera med lite historia kring luffarschack överhuvud taget
i Sverj.ge och särskilt börjar jag då med den tävlingsverksamhet
som AIf Dahlgren, vår nuvarande ordförande, bedrev i.nnan han fick
kännedom om förbundets existens. Därefter presenteras lite resultat
och några partier från de gångna åren samt några tidningsurklipp.
I samband med utgivningen av jubileumstidningen nr 'lOO av Kyoto
Renjukrubbs tidning "shuyu" gjordes en omfattande undersökning av
Iuffarschackets historia överhuvud taget och särskilt i Japan.
Resultatet av denna undersöknlng finns att läsa om på japanska
i- ovannämnda jubileumstidning, De bästa svenskarna i Swedish Open i
Renju i december 1!82 fick denna tidning som pris (En svart prirm
ued vita små prickar på). En sammanfattning av vad. son finnns att
Iasa om historien i denna tidning finner du på svenska i mitt
kompendium ou luffarscheck och renju kap. .10. (se sid.58 ).
r rhe Renju Quarterry nr ) berättar vradimir sapronov på engerska
om luffarschackets utveckling i Sovjetunionen.
Utan kännedom on Svenska Luffarschackförbundets existens har det
spelats mycket luffarschack i Västergötland under femtio-rsextio-
och sjuttiotaret. Den stora stjärnan i västergötrand på femtio-
taret var Henry Johansson från skene. Henry slog bland annat Arf
Dahrgren med l-0 1954. En annan mycket bra spelare på femtiotalet
var Rune Ljungkvist från Skene.

1)JQ var det år som AIf Dahlgren började Iära sig luffarschack från
grunden och hans 1ärgre var A1lan Marmander från Skene. 1954-55
tränade Arf också mycket ihop med rrmar Poralj. från skene*och
1 !!6 Iärde sig Atf för första gången av NiIs Marelius från Ud.deva}Ia
att göra enkra 1-4-hot. 1951-52 trad.e Arf en mycket bra elev vid namn
Arf Ottosson. Han blev till srut så bra att han en gång slog AIf med
8-1. Åren 1952-74 gjorde sedan Arf ett ]ångt upperråIt I "p"i"rrdet och
anl-edningen ti11 att AIf åter började spela var en repmånad med mycket
L uffarschac kspel .

Den första tävlingen som AIf organiserade efter speluppehå1Iet var
Markmästerskapen j. december 1974 med AIf soo etta och Henry Johansson
som tvåa. Genom Expressens textarkiv fick AIf sedan veta att en s.k.
VM-tävling i luffarschack hade håIlits i Ludvika sommar en 1)l J med
JOO deltagare. Vinnaren av denna tävling, Knut lVestlund frÅn Ludvika,
kontaktades och i en historisk "VM-matchrr utmanade Alf Knut WestIund.
Alra ! partierna som sperades i denna match den { januari 1!J! red.o-
visas på sid.5!. Alf vann över Knut med !-{ och efter detta satte
Alf strax igång med landskapstävlingar för fyramannalag i luffarschack.
Jag sjärv liksom Ante carrsson från varberg kom med i birtlen och
träffade AIf för första gången i samband med oatchen mot West]und.
EfterrrvM-matchenrreoo hade en pubriksiffra pä 27 st gav Arf mig
en Lektion i luffarschack och jag förstod att Sag hade mycket att lära.
Första landskapsmatchen spelades i mars 1)l) neLlan-det av
Ante Carlsson bildade Hallandslaget och Västergötland med AIf som
ankare. Västergötland vann ned ZO-12 (g+-e| i partier). S;atv
bildade jag ett SmåIandslag som fick storstryk ned. Z)-) av
västergötrand i maj 1975. Bästa smårandsprestationen svarade
Lennart RoxendaL för. Han förlorade bara med 5-{ mot AIf.
själv förrorade jag med 2-8 mot Alf och med 5-{ mot Gösta rngvarsson.
Mj.n enda poäng som jag kämpade mig tilr fick jag genom att spera !-!mot Stina Porali. Vi hade ingen klocka och matcherna drog ut på tiden,
Två matcher kunde ej spelas och vi kom överens orn oavgjort i dessa
båda matcher. Västergöt1and. som ännu är obesegrad,e mötte sen&re
Halland i flera l-oannalagsmatcher.
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Stina Poral-i samt med Frank Gustavsson från Borås. -.Jag bodde då
nämligen tillfäIligt i Borås under min "praktikterminI då jag gick
på lärarhögskolan. På hösten flyttade jag för ett år titl Köping och
v&r sedan borta från aIIt spel fram till hösten 1!J8 med undantag
för en endagscomeback den 28 februari. 1976 i SödertäIje.
Nästa tävIing son var individuell arrangerade Alf i Varberg i juni 1975.
Resultat: 1.AIf, 2. Gösta Ingvarsson från Öxabäck, J. Ante,
4. Stina Porali. Gösta Ingvarsson var i högform och han spelade
oavgjort mot Alf. Gösta slog Ante med 5-2.
I november 1)lJ epelades första Iuffarschacktävlingen i väIkända
Nelsonska fastigheten i Kinna. Det var Sjuhäradsnästerskapen.
Resultat från finalserien: 1. AIf, 2. Ante, 1. Stina, {. Sture
Magnusson från Borås.
Sedan 1)12 had,e det också funnits en ]ul'farschackklubb i SödertäIje.
En av de två bästa i denna klubben, Claes Hel1borg, mötte i novenber
1975 ALt i ett'rstormästarmöterr arrangerat av Expressen. Matchen
spelades i bäst",av 1O partier. AIf Iedde med !-1 och behövde alltså
bara vinna ett parti till när de vanligtvis så goda nerverna svek
honom. Claes gick upp tiII 5-5 och segrade efter förlängning ned 8-6.
Ett returoöte planerades men blev aldrig av. CIaes upphämtning
började i det kritiska J:e partiet i vilket Claes var tvungen att
vinna när AIf började för att kunna stanna kvar i matchen" AIf had.e
tidigare imponerat stort när han började. Detta J:e parti presen-
teras på sid.55
Den 28 februari 1975 d,eLtog Ante Carlsson och Pär Johansson från
Halland samt jagrson då bodde i Köping, i en tävling arrangerad
av Södertäl jeklubben i Södertä)- je. f tävlingen deltog '12 spelare
och aIla mötte alla i en serie med fyra parti.er mot varje mot-
spelare. Det var första gången jag spelade med klocka och betänke-
tiden var ! min/parti och spelare. SjäIv lyckades jag inte oärskilt
bra trots att jag kämpade hela tiden. Jag blev 10ra och min bästa
prestation var 2-2 not rrstornästarenil Claes HelIborg. Ante Carlsson
gjorde dock stor succ6 och vann heta tävlingen. Resultatt
1, Ante Carlsson, 2. Kjell Bergkvist, SödertäIje, 1. Rainer Lind6n,
Södertätjer 4. CIaes HelIborg, SödertäIje 5. Äke Larsson, SödertäIje
(Ake Larsson var en fruktansvärd defensivspelare och den ende spelaren
som jag förLorade med {-0 mot. På den tiden funderade jag mycket hur
Ante kunde sIå honom med {-0.), 5. Pär Johansson (Uea SOaertäIje
men&s endast att spelarna normalt tj.Ilhörde SödertäIjeklubben).
I mars-J5 anordnad.e AIf i Kinna Västsvenska Mästerskapen. Denna
tävling utannonserades i Göteborgsposten och en av d,e 2{ som genom
denna annons anmäIde sig var Leif Jarvid från Hisingsbacka.
I finalen slog AIf Ante med !-1.
Alf anordnade sedan under 1)15 fyra ytterligare tävlingar som alla
speJ.ad.es på Sjönevads Gästis. Den första av dessa tävlingar var
Sjönevadscupen i maj-J5. För första gången vann nu Ante över AIf
i finalen men i Hallandscupen i juni vann åter AIf över Ante i finalen.
I Götalandscupen i juli-15 vann åter ALf men denna gången med
Stig Stahre från Södertäljektubben som tvåa.
Den ) 1 jul-i 1)15 arrangerade Alfrfortfarand.e utan kännedom on för-
bundets existens, SM i Luffarschack och tiLl tävlingen inbjöds a}la
de spelare som då för AIf var kända som de starkaste i Sverige.
De två starkaste spelarna i SödertäIje, KjeII Bergkvist och
Claes Hellborg, inbjöds men endast Kjell Bergkvist stäIlde upp.
Knut westrund kunde inte hel-rer stärla upp. Arf vann denn.a -
"SM-tävling" och Kjell Bergkvist blev tvåa, Ante Carlsson trea
och Stig Stahre fyra.



Segrarens resultat: Alf - Kjell- 6-{, AIf - Ante 8-2,
A1f - Stig 10-0. Stillbilder från tävlingen visades på TV-nytt
den 1 augusti 1975.

Sommaren 1977 spelades återigen Hallandscupen och Göt"alandscupen
på sjönevads Gästis och båda gångerna vann Arf med Ante som tvåa.
Tomas Hagenfors (som på den tiden hette Paursson och bodde i
Göteborg) tog på sommaren 1977 kontakt med Arf och romas vann
b1.a.'en tävling arrangerad på färjorna merlan Göteborg och
Fredrikshamn. I en träningsmatch mot AIf var Tomas dock chanslös(alf vann med l-O)
Sommaren 1 lJJ fick ordföranden i Svenska Luffarschackförbundet
Bertir Sokerius information oIn att en ungd.omsförening från
Motara var i Finland och sperade "landskamp,r mot Finland.
tsertiI hörde av sig ti1l &lotaraungdomarna och meddelade att
det sedan 1änge hade funnits ett svensk Luffarschackförbund.
.lvlotaLaungd.omarna härsades givetvis värkomna som medLemmar i
förbundet. Detta passade dock ej ungdomarna som inte tycktes
särskilt seriöst intresserade av ruffarschack som spel, ty degick strax istäIlet över ti.rr att spera fia. Bertirs protest
bl-ev emell-ertid betydelsefull på ett annat sätt. Den refererades
i pressen och ivriga tidningsläsare från TV-programrnet sveriges
Xlagasin som just hade kontakt med AIf Dahlgren för ett eventuellt
TV-program om luffarschack läste om förbundet och sammanförd.e
ALf och Bertil i ett TV-program den 2 novenber 1977. Arf gick
med i Svenska Luffarschackförbundet och bLev d.ess vice ord.förande.
Den 19-2o november 1977 spelades sM-slutsper i ruffarschack i
svenska Luffarschackförbundets regi och för första gången deltoga1f Dahlgren och romas Hagenfors(raursson). Med var-också en deIav spelarna från södertäljeklubben nämligen claes Herrborg,
Rainer Lind6n och stig stahre. Tävringen sperad.es som cup och
Tomas Hagenfors gjorde succ6 och gick tirr final på sin harva.
På andra harvan möttes Alf Dahrgren och craes Helrborg i semi-finalen. claes Hellborg vann med 6-) och skul-re nu möta Tomasi finalen. craes Hellborg som hade anmärt sig sent tilr tur-
neringen samtidigt soo han propagerade för spel med krockor
(tavringsledningen hörsammaäe ej hans försrag och tävringen
sperades u.tan användning av krockor precj.s som också aträ Atfc
tävlingar hittills hade spelats ) ramnaae bordet, under det att
han spelade en match på Iördagen, gång på gång för att gå på
toaretten, räsa tidningen och intaga Lättare föda. Dettä upp-fattdes av tävlingsledningen som en otillåten demonstration föratt försena tävringsprogrammet. vu och tävringsledningen hadeett möte på rördagen och claes Hellborg riskerade nu diskning
i fall av fortsatt demonstnation. under söndagen diskades tirlsrut craes Herrborg strax innan finaren mot romas Hagenfors
hade börjat. romas Hagenfors (paursson) btev därmed. svensk
mästare utan att spela finaren.(t en inofficierr match i
december 1)ll vann dock romas Hagenfors över claes Helrborg.)
Arf utmanade nu Tomas och i en match gällande praceringen på för-
bundets rankingli-sta och i februari 1979 srog Alf romas med 5-1.
Matchen arrangerades av E*pressen soo ett ,'stormästarmöter.
r srutet av 1)ll tlck atf av Lars Henry pettersson, Lärare i
Farkenberg, en uppgift om att rorben zahle från Danmark had.e endator som hade vunnit vM i luffarschack för datorer. Arf
kontaktade Torben zah]-e och man kom överens om att spera en
landskamp i'Iuffarschack i maj 1978. r mars t97B sperade arf mot
Torben ZahLes dator och AIf vann med 1O-0.
svenskarna trodde innan randskampen att det här skurl.e bri enlätt match men Arf fick sitt rivs chock när Torben zahle srog
honom med 5-1 i inbördes mötet i landskampen.



I landskampen använde danskarna flitigt den s.k. dansköppningen sour
danskarna hade lärt sig av japanerna. Denna öppning kom nu för första
gången tiII svenskarnas kännedom. Danskarna var alltså mycket bättre
än väntat men en mycket stark insats av Ante Carlsson och en nästan
lika stark insats av Leif Jarvid gjorde att det svenska lagetrsom
dessutou inrymde Tomas Hagenforsrkunde vinna med 17-15.

Våren 1!18 spelades också för första gången Svenska Cupen i luffar-
schack med AIf som segrare, Tomas som tvåa, Lej.f som trea och
Ante som fyra. Dessa fyra spelare, som ju också representerade
Sverige i Iandskampen, bel,ade också de fyra främsta platserna i
sommarens Hallanåscup och Götalandscup men med ändrad ordnigg
inbördes.
I Götalandscupen 1!18 slog AIf Tomas med 8-2 i finalenr')za',.
blev Ante och {:a blev Leif. Några av partierna från denna
tävIing presenteras på sid. 65"

Hösten 1tl8 gick första kvalet till SM för Småland i rYäxjö.
Tävlingsledare var Bertil Bokelius som på den tiden for land
och rike runt och ordnade kval. Entusj.asmerad av ALf gjorde jag
comeback i denna tävlingen och jag lyckades vinna knappt före
Jorma Karppinen som jag träffade för första gången på detta kval.
Jag var nu kvalificerad till SM men hade ingen att träna med i
Jönköping (.Iöni(tipingsklubben startade jag s jäIv 1 november 1980).
I samband med en 1{-dagarskurs i Hindås på hösten fick jag dock
tillfälIe till träning. Två kväIlar tränade jag mot AIf och en
kväIl mot Leif Jarvid. Jag fick storstryk av båda. Jag tränade
också en gång mot Ante Carlsson och en gång mot Pentti Suhonen
med bättre resultat. Jag lyckades vinna och sjäIvförtroendet
ökade. Det viktigaste var emelLertid att jag protokollförde
( tc;r tcirsta gången) partierna och med dessa protokoll soo str=r.die-
material förberedde j.ag mig in$ör SM-tävlingen i november.

SM 1978 blev mln första stora tävling och en tävling med flera
överraskni-ngar" Tre av de fyra bästa i vårens aIIa tre tävlingar
blev utslagna från finalseriespel. Per Sörenfors från Lund slog
ut svenske mästaren Tomas Ilagenfors, Bengt OIsson från Vintrosa
slog ut Leif Jarvid och jag sjäJ-v slog ut Ante Carlsson.
AIf vann finalserj.en i stor stil, Pe3 blev tvåa och 7ag trea. För
egen del var jag mer än nöjd. Jag hade i finalspelet dessutom
lyckats vinna tre gånger när AIf hade börjat. Att stå Alf när
han hade börjat hade tidigare varit en oöverkomlig prestation
för mig efter cta J0 försök. Det sista partiet meLlan AIf och
Per är ett bra exempel på hur man kan ta över initiativet från
den som börjar. Detta parti presenteras på si-d.§7.
Ett par minuter långt reportage från denna tävling visades
söndagskväI1en i TV.

på

I sanband med att jag tränade med ALf hösten-78 fick jag för
första gången av AIf veta om att luffarschack var vanligt i
Japan. Det var Torben Zahle som hade informerat AIf att man
bI.a. spelade i skäiningspunkterna (Att Torben ZahLe också hade
varit i Tokyo och att han där hade träffat bI.a. Wataru Ikawa
fick jag inte veta förrän senare.). Jag blev genast mycket
intresserad och undrade mycket huruvida det kunde finnas något
förbund i Japan. Jag trodde då att spelet i Japan hette Go-Moku
och det gjorde det också men inte på tävlingsnivå. Därför blev
mina förfrågningar om ett Go-Moku-förbund utan resultat. Jag
tiIIfrågade både Japanska Ambassaden i Sverige och Svenska
Ambassaden i Japan. På tåget tiII Stockholm inför SM i Luffarschack
i november 1978 sade en medresenär att han trodde sig ha Iäst om
japanskt Löffarschack i tidningen IBM-nytt i något gammalt nummer"



Efter sM-tävlingen ringde jag upp rBM och jag fick ocksä tag I rätt
nlrnom.er av IBM-nytt. TiIl min stora besvikelse handlade artikeln ej
om luffarschack utan om Go, ett annat japanskt spel sou spelas på
bräden precis som renju. Ivrig som jag var ringde jag d.ock upp artiker-
författaren för att fråga om han visste något om luffarschack i Japan.
Artikelförfattaren hette Dag von Arnold och han kände väI tilI att
luffarschack spelad.es i Japan. En annan medlem i Go-klubben had.e tom.
varitiJapan och mött japanska spelare. Av Dag von Arnord fick jag
adressen tiIl Rlchard BozuIich, en amerikan som särjer Go-böcker
över hela världen. Hans för1ag heter Ishi press Inc.
r ett brev tl]r Richard Bozurich frågade jag om ritteratur och
eventuelLt japansk förbund. Jag sande också med en check för
inköp av l-itteratur. Jag fj.ck svar ganska omgåend.e med både böcker
och adressen tiLl Goro sakata, grundaren av l{ihon Renju Sha.
Böckerna tydde på ett systen för vinst för den som börjar. För-
tvlvlad över hur man skutre kunna försvara sig frågade jag om
detta och fi-ck då svar från wataru rkawa, Japans internationerLe
kontaktman att inget försvar fanns. Jag kan än i dag minnas viLken
chock jag fick-när jag 1äste v{ataru rkawas brev daterat d.en l/z-lg.!'[ataru rkawa förklarade at$-vid rätt sper vinner alrtid den sombörjar i fritt luffarschack och också om spelplanen är förminskad
tirr 1Jx1J och också om nan spelar fritt renju dvs renju utan
whlte's Option och Brack's choice. Jag trodde nu att detta.
var sl-utet för luffarschacket i Sverige. lVataru fkawa förklarade
hur man skuLle spera istätret dvs renju inkrusive vfhite's option
och Brack's choice. och att med dessa regler spelet brir mycketjämnt och intressant. Trots hans förklaringar kunde jag
emellertid inte tänka mig att spera renju. Jag tänkte nog inte
alls på renju för jag var så paralyserad av att luffarschacket snart
skulLe vara srut som sport. Först 1ångt senare insåg jag att en
ändring av reglerna inte är något ovanllgt och ofta nödvändigt i defresta sporter t.o.m. fLera gånger under sportens historia.
Anledningen ti1I att jag då inte insåg detta var kanske att luffar-
schack fritt spelat ju är något särskirt - det finns ju nästa ingaregler alls mer än att vinnaren ska få fem i rad.
Det besked jag hade fått om att den som börjar alltid vinner om hanspelar rätt var så dramatiskt att Jag inte då vågade taLa om faktaför vem som helst. Jag ville ju så gärna att luffarschacket skulle
kunna f,ortsätta som sport. När den f,örsta chocken hade gått över
och när jag hade insett att systemen i de japanska böckerna skull-eta lång tid att Iära in och att system var långt ifrån heltäckandeför en spe).are av min krass (Jag kunde hert enkelt inte se hur jag
skulle kunna vinna om notspel-aren i stä}let satte sin markering dårel-rer där. )-rra.r*d,ei som jäg gjorde en noggrann genomgång av d.e orika
system som presenterades och kompletterade r'ör att se om japanerna
trots arlt nöjrigen kunde ha fel . Jag berättade för en der av debättre spelarna oniet besked jag hade fått oih för varje ny spelare
som jag informerade så blev Jag förvånad över att de inte blev lika
chockade. Dock var Tomas Eagrenfors eget s.ysten på över 20 oooolika varianter på hur man ska börja. då ganska känt. så småningomnär jag var helt övertygad om att inga ruckor fanns (Den som börjar
kan vinna på ett frertar orika sätt ochid-en som inte börjar ärdesperat. Han kan inget göra för att förhind.ra vinsten om inte den
som börjar gör ett misstrg.)rbörjade jag propagera för regerändringar
och för renjuspel och det gör trag än i dag. Jag har sammanstär1t
ett av de japanska systemen som presenteras i frera böcker på sid.l{.
Kontakten med Japan har utvidgats hela tiden och på vilket sätt kan
du b1.a. läsa om på andra sidor i Fem i Rad"



Efter denna djupdykning i kontakterna med japanerna återkommer jag
nu tiII luffarschackhändelserna i Sverigee och vi är nu i början
av år 1979.

Torben Zahle hade berättat för Alf att deltagarna i en Go-täv1ing i
Un§ern' hade spelat en tävling i luffarschack som de hade kallatrrEuropamästerskap" i Iuffarschacf (eoUotcu). Den här tävlingen vann
Torben ZahLe. Därför utmanade AIf Torben i en oatch om rrEuropa-
titeln'r. Den här matchen spelades söndagen den 'l{ januari 1979 i
Hersingborg. Matchen bl-ev mycket hård och resurtatet brev tirr
slut oavgjort 8-8. (5 partier från denna match redovisas på sid.5l)
Man bestämde d.å att en ny avgörande match skulre speras i samband
med landskampen i maj 1979.

r randskampen i naj-J! sperade jag sJä1v jämte Alf, Per sörenfors
och Marj.anne Fagerby. Landskampen blev rekordjämn och gluJade
oavgjort 16-16. T.o.m. partiskirlnaden blev 11ka och kunde inte
avgöra. I matchen om rrEuropatitelnI vann AIf med {-J.
r sv enska Oupen d'en )1/ )-l / +-lg triumf erade 'romas Hagenf ors. Han
slog då Alf för första gången i finaren.(Tomas system för hur man
vinner i ruffarschack när man börjar var då i stort sett komplett,
men några fel i analyserna fanns fortfarande kvar. ) Slatv naae
jag.hoppats på ett genombrott i denna täv]ingen, men istäIlet fick
jag(som vanligt) stpyk ev Gösta Ingvarsson i kvartsfinalen.
I Götaland.scupen kom istälIet mitt genombrott. Jag slog AIf i
f inalen med 7-4.1,-
r svealand Open den 2/ maj 1)l) segrade jag ånyo ned romas kusin
Stefan Jansson på andra pIats. Detta var Stefans stora genombrott.
I Svenska Cupen tidigare på våren blev han 222a. Svenske Cupmästaren
Tomas Hagenfors kom'först på, tredje plats.
I SM i luffarschack i november 1!80 triumferade AIf igen med Tomas
som tvåa och Jorna Karppinen från Orrefors som trea. Stefan Jansson
brev fyra och jag femma. r den här tävringen förlorade jag endast
ett parti när jag börJade sJärv, men det var rrferrr parti mot-Iomas
vilket gjorde att jag trots att jag sragit stefan Jansson inte
gick vidare ti1l finalserien. AIf var nu som aIlra bäst.
stefan Jansson Iärde sig mycket i denna tävlingen efter vad jag
kan förstå. r arla farr blev han nästavår den stora stjärnan.
r svenska cupen i mars 1!BO slog stefan Jansson Arf i finalen.
rngvar sundring koui J:a och Jorma Karppinen 4:a. !8 spelare dertog.
I Svealand Open i maj venn ånyo Stefan Jansson men nu med
Ingvar Sundling som tvåå. SjäIv kom jag trea.
Land,skampen, mot Danmark vannsstort med 11-5. Endast ) frän
varje land spelade denna gången. De svenska spelarna Jorma Karppinen
ochLeif Jarvid gjorde mycket bra ifrån sig. Den tredje svenske
representanten var Alf DahIgren. Landskampen spe).ad.es under svåra
förhålIanden. Det var strejk och Jorma och Leif fick hoppa in som
reserver i sista minuten.
Inför.SM i Luffarschack var jag inte favorit. Det märktes på den
tippningstävlirg som föregick tävringen. stefan Jansson err-er
rngvar sundLing skurJ-e vinna enligt en förkrossand.e majoritet.
Eftersom ingen annan hade tippat på mig så lippade jag på mig sjärv
och faktiskt vann jag både tippningstävlingen och den andra täv]ingen.
Det bör dock tilläggas att segern blev mycket knapp. I final-
fick stefan Jansson och jag samma poäng. Omspe1 tilrgreps och jag
v&nn emed.an jag hade vunnit oina partier i omspelet med ett dreg
mindre än Stefan. Jag tåg'också il1a till mot Ingvar -qundling i
semifinalgruppspelet men på något lustigt sätt lyckedes jag ned att
vinna ett partl eon-.jagrrvar tvungen att vinna'r trots att jag bara
hade 20 sek kvar till 6 d,rag. Än i dag förstår jag inte hur allt
kunde gå så bra för mlg men faktiskt så vann;iag till slut på att



jag hade hittat en lucka i Tomas Hagenfors system som också användes
av Stefan Jansson. På sidan J5 finner du indirekt parti nr. 10.
Jag hade länge funderat över om man inte kunde hitta något enklare
sätt att vinna än det av japanerna förespråkade. Jag visste att
Tomas och Stefan satte .1 1 und,er { i parti. nr 10 istäIlet för som i
figuren. Jag försökte komma på deras system men i ett fall stämde
det inte. Det fanns en lucka. I SIVI visade det sig att det här var
rj-ktigt. Tomas och Stefans system höII inte. Hur man skul]e spela
framgick också av mitt kompendium om }uffarschack oeh renju.
Tomas Hagenfors bLev trea och Jorma Karppinen fyra. Ingvar Sundling
blev femma och Alf först sexa.

Svenska Mästerskapen i Renju spelades första gången i januari 1981
i Jönköping. Endast fem spelare deltog. Stefan Jansson hade anmäIt
sig men insjuknade strax före tävlingen. TiI1 min egen förvåning så
vann jag också d.enna tävling med Tomas på anCra p).ats. AIf blev )za,
Jorna {:a och debutanten i stora sammanhang Stefan lvlöIler blev
sist. Sina talanger visade emellertid Stefan lt{öI1er i ett intressant
parti mot A1f som presenteras på sid.67 . f detta parti vinner Stefan
genqn att sätta en tvåa med '10. AIf har förLorat ef ter J.
I Götalandscupen i april 19A1 återtog AIf sin tite}. Det här var den
första luffarschacktävl-ingen soo spelades med tilläggsregler tilI
de fria Luffarschackrpglerna. De fem första markeringarna fick inte
bLi desamma mer än en gång när man började ett partj. mot samma mote
ståndare. SjäIv kom jag tvåa. I den här tävtingen debuterade
Ola Kår6n (5:a) i de stora sammanhangen och likaså Peter Jonsson (sist).
r svenska cupen d.en l-10 maj 1981 vann ånyo stefan Jansson ncd {If
som tvåa. Jorma blev trea och Tomas fyra. SjäIv kom jag femma.

Veckan efter Svenska Cupen spelades Svealand Open i Orebro och nu
triumferade rngvar sundl-ing för första gången. stefan Jansson bLev
tvåa och Tomas Hagenfors trea" !'yra brev Frank Arkbo från uppsala.
Någon landskamp blev det inte 1981 då danskarna had.e problem med. att
få ihop ett lag.

SM i Luffarschack 1981 var den fÖrsta sM-tävlingen med en öppningsregel
rgEtr-är--s SM var alltsäffiIingen som speladesGo,

fritt luffarschack. Nytt;var också att turneringen var ind.elad i två
krasser: ders stora sM och dels l,irla sM. spelarna i stora sM spelade
en serie alla mot aIIa och Stefan Jansson blev nu för första gången
svensk mästare. Tvåa blev Ingvar Sundl-ing och trea Tomas Hagenfors.
Tord Andersson från Uppsala blev fyra och Alf femma. Själv hade jag
inte möjlighet att försvara min titeI.
Här sl-utar historie.berättandet. Vi är nu franme vld 1!82 som är väIkänt
för de flesta.

Kommentarer tiII tidningsurklippssidorna!
På de nästföljande 4 sidorna presenteras några tidningsurkripp.
Dessa har inte utvarts systematiskt utan efter principen , Ban
tager vad man haver". Några viktiga händerser finns dock med.
Y.ilka händelserne är framgår om du Läser historieberättelsen ova.n.
Av någon outgrundlig anredning så räknas inte schack och luffar-
schack som sporter här i Sverige. Detta innebär t.ex. att vi j.nte kanfå med våra resurtat från tävingar på tidningarnas sportresultat-
ristor. vi kan he1ler ardrig räkna med att vi ska få prate i arla derlkli-gt förekommande sportprogrammen i TV (ofta innehållande ookså
mycket'\rdda" "sporter"). Det enda undantag jag har sett var när
VM-matchen i schack togs upp på Sportspegeln d,en ZO/11-g1.
Liknande förhåLlanden råder ej varken i Japan e}ler i sovjet. r
dessa 1änder räknas luffarschack/renju naturri.gtvis som en sport.
om någon kan förklara för mig varför det är som det är i sverige såär jag tacksam. En föregångare är i arra falr smårands gorkbrad
som tog upp min Beger i Svealand Open 1!J! under rubriken
"Kort om sportrr"
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HELSINGBORG (Expressen).
Det var giganterna-s kamp - i
lullarschack!

På ena sidan: Torben Zahle,
39, universitetslektor i datalogik
från Köpenhamn. Regerande
Europamiistare. Obesegrad i
hela sin karriär!

På den andra: AII Dahlgren,
43, textilarbetare och busschaul-
för lrÅn Kinna. Obesegrad i Sve-
rige sedan i novenrber 1977.

Nu gälldg det Nordiska Mäs-
terskapet - i Expressens regi.
Det blev en drygt åtta timmar
lång prestigeladdad kraftmät-
ning utan motstycke i lutfar-
schackets historia.

Vem vann? Ingen!
oavgjort 8-B efter tre
nlngar.

Men vilken match!

Det blev
för1äng-

\Y JSv,lnel illq

UTMANAT
Alf Dahlgren
i luffarschack"

europamästare

PRESENTKORT
1:a pris . 2OO:'
2:a pris . IOO:'
3:e pris . .5O:'

' SMÅLANDS FoLKBLAD Tisdag den 29 mai '!'979

ll,,

Maltell slog
hela eliten

öREBRO (Folkbladet)

Muhammad Ali
drar sig tillbaka

Tomm.y iVlaltell, Jönköping,' har
slagit till igcn. I helgen vann
Tommy SveåIand Open. I Luffar-
sclrack!

- En merriterande seger, säger
Tommy. Jag slog ju bland annat
Tornas Paulsson som är svensk
cupmäsLare. Och i finalen fick
Slefan Jansson sbryk.

Finalen blev en lätt matchl
Tommys segersiffnor blev 5-2.

- Nu har jag slagit alla de
etablerade ramnen i Sverige, Och
i landskampen mot Danmark gick
<Iet ju också bra.

Tommy Maltell ångar alltså
vidale. Mot ett svenskt mäster-
skap ?

8 MnJ l9?8
Del var den I ntaj landskantpspremiär Iör Sveriges del i luffarschack. Malchen spelades i
lllalntö och lör molslånde t svarade Danmark. Sverige log hem premiärduslen med 17- 15 e[ter
4l +'unna parlier mol danskarnas 35. Ovan ses svensken Anle Carlsson, lill höger, sdlla dil
segerkr-vsscl rttol dansken Thomas Hellman i Europas lörsla landskamp i luflarschack,

Bild: STIG-GöMil llltsS0t{
Mov -/t

Kort om SPO T

Åu D tHoR[il,44,
europomöstore i Iuflor-
schock som i går ocksö

blev siensk mäslore
igen.

- Det känrs bra.
O Du bar spelat i 25 timmar
med avbrott för-sömn och
vunnlt alla 12 matcher. Och i
finalen vann du över en
gammal svensk mästare,
Thur\as Eagenfors. Är du så
bra?

- Jag är bäst och-det har
jag visat i detta SM.
O Men det sägs att du spe-
Iar delenslrrt.

- Ja. Jag börjar speleI
med att lära mig motspela-
rens taktik, sedan gillrar jag
fälior och klipper till i rätt
tid. Det är det endc som
hållef, Man måste se faran
innan den dyker upp,
O Eur gör du det?

- Ja€ improyiserar hela
tiden. Att sp€la strategiskt
med modeller som analy-
tiker, giir tror jag,inte på.
Jag leker-fram spele!. Och
min stynka kommer ju
längre jag spelar. Jag växer
hela_tiden med uppgitten.

i-



Schackmiistare

frå,n Orrefors

samlad i Örebro. Frö,n udnster ses Ste/on
sönd,agens oinnore, Tommy Martell, Jönkö-

ng, IJppsal,a, och Tomas Hagenfors, Orebro'
Foto: Suen Persson.

rv.",ä" eil4"-a 16A:80

LuffArschackelit
aa

tävlade i Orebro
Eliten av landets tävlande i luf-

farschack samlades i helgen i
örebro för Svealantl open. Det är
landets tredje största tävling i det
här spelet. Sammanlagt tleltog 19

spelare.
Tävlingen stod öppen för alla,

men som väntat blev det landets
elitspelare som placerade sig bäst
på resultatlistan. De fyra bästa
blev: I Stefan Jans§on, Stockholm;

2 Ingvar Sundling, UPPsala;
Tommy Martell. JönköPing och
Tomas Ha genf ors, Örebro.

4

Schackmästare

Jorma Karppinen
Orrefors har nyligen blivit
landsmästare i luffarschack.

från
Små-

I Smålandsmästerskapet som av-
gjordes i Jönköping var Jorma helt
överlägsen"

i.luf,fnrs Aharpk
. .rl6i

På Esso rvroroi hottrr I

Jönköping hölls det något så
ovanligt som SM-kvalilicering i

luflarsihack. Endast sju delia-
pp, men dessa
så tulia matsherl
anske någon till
går vidare.I till
Stockholm den

är något som han snarast skgll
fÄrcÄLo r4dr hnt n4

I ;,l(i{ ;',f,. ^'..,'. 
I

Från SM-ki,dlet i Jönköping i
går segraren Jorma Karpinen, I

BILDEN: Här. spelas luffar- I
schack mellan Gustav Ryd6n, I
Alvesta och Bertil Bokllius, I
Jönköping. . Intresserade åskå- l
dare och tävlare var Jorma i
Karpinen, Orrelors, Göte Alriks- |
son, Växjö och Tommy Maltell, ;Jönköping" I

frPPtL-?ct Just rnupfrLönsmttseet

ffi,ffi.1ffi-ffi'effi§trffiff,etr
\u kun mln spe/r kort, lui'frrschnck och and-

rr spel pi Länsmuseet i,Jonköpiog,

I



världsrnästare
i luffarschack

Borg aann
Det blev rena utklassningen, Björn Borg visade upp hela sitt
register och vann Mastersfinalen mot Ivan Lendl med
setsiffrorna 6- 4, 6-2, 6-2.

Se sporten !

T.onrmy Maltell, Jönköping, är nu dubbel svensJ< mästare
i lufiaischack. I november vann han SM i den europeiskä
värianten av luffarschack, i lördags blev han också svensk
mäslare i japanskt luflarschack, som kallas Renju. Därmed
striller han upp i två VM som gäller båda dessa variahter
lr lrrllarschack oih som spelas per brev under tiden
ma j-oktober iår.

tir1 iit' :å,rS
iP iK

#.

JRN- 8A,

Tonmy Mdhell som blex SM-möstare med diplom och
ttt ntär ke ls er ! rån SM oc h Världs täolingtr,

J awaet- g r 
(Foto: HenricGrännö)
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RESULTAT FRÅN TÄVLTNGAR ÅREN 1 q77-1 q81

S]'I-SIUTSPEL I LITFFTXSCELCK 1977
rrrrrrirr

!p̂v

llliborg
K
E

1y2o/11 1g77

E
BSOD

i GuetafseoE
i Karleeon
i Cuctefasos
ilg r
i Hanncbo A

iPr.uIsorl T

lEanson C

iEo lLbor
il,iade6 I
t Cue'"af ason 3

A. 3E.gi .,v 7 pr.lt1Gr
?= läst av ? partlor
C- Bäat a.rl 9 pa.rtlcr

\ li- laut rrv 1 1 partlcr
\ E- 3ägt e,r.15 parttor

EcIIborg
Llnd.cri I

ol8
Paulsoa

I Eellborg
De.h.lgron

Srcnelc llågtarc ?977

Toucg paulson

Å-B-C epolc(co
D-E epela-lea

19/11iE Dighrallfic
n/11 Puall, 13 giillaad.c t-b.

Mäaterc

2

l
4
5
5
7
8

9
10
1t
12
1l
14
15

sM 197?
Prtrl son, Toll.r
Dehlgrcn j rlf
Lllborg, Ecnry 

.

EcrJ.ln I Lcnnrrt
Oustefaronl Toooy
Lindcni Bolno
Ouatefrron, pctcr
0unneraror, Lc1.f
Strhrc, Stlg
Kerlsaon, Ih1åtcr
l{enncbo, lrrdrcel
PtbI, (Ågc
Olason, Chrl.rtcr
0uatefrron, lrltt
Elnaon, Crrrt

äallandscupen 1 973

i. AIf Dahlgren
2. Åute Carisson
J" Leif Jarvid
4. Tooas PauLson
!" .BertiJ. Krj,stansson
6. Lena Persson
l. Eareld Gustafsson
I Peter Olesen

1. A1f Da.h1g=en,
2. Pcr Stirenfors,
3. Eonny l{a1tel1 ,
4. Sengt O1sson,
!. Touas Paulson,
6. late callsson,
7. leif Jarzid,
8. Ragaar Svärd.,
9. 01a llesterlund,

10. I'tarlan-ne Fagerby,
11. Pentti Subonen,
12. Lennart Eerliu,
13. Jorra Karppinen,
1{. Tomoy Gustafsson,
11. I[i1e Johaueson,
16. Krieter Karlsson,

Cötalandecupen 1 e78

1. Alf Dahlgren
2. Tomas Paulson
J. Anie Carlsson
{. LelfJarvid
!. Gösta Ingvarsson
5. Penttl Suhon§n
J" Berti.l Klisrensson
8. Lars ililsson
!. Per Sörenfors

10. Ani,ta Persson
1'1 . lena Persson
12" Anette Hansson

Sveneka 0uDen lqTn
1. Dahlgrenl AIf
2, Paulson, Iomas
j. Jarvid, Leif
{. Carlsson, Ante
!. Eög1und, Göran
5. Karlsson, 0skar
/. Ingvarsson, Gösta
8. SjöIander, Göeta
!. Eagenfors, Leif

10. Westerberg, Tuwe
11" Dahigren, Lennart
12" Kristensson, Bertil
11. KarJ.sson, Krj.ster
1{" Bokelius, BertiI
.l !. Persson, Lena
'l 5. 01sson. Christer

SM I LUFFÅRSCSÅCK 1973

Kinna,
Lund.,

Västergöt1and
Slcåne

Jönköping, Småland.
Vintrosa, ltlärke
Örebro , Närke
Yarberg, Ealland
Ei sings-bac ka , Göt eborg
Sigtuna, Upplaud.
Göteborg, Göteborg
Göteborg, Cöteborg
M1ön1ycke, Göteborg
Stockholm, Stockholo
Orrefors, Soå1and.
Saltsjö-Boo, Stockholm
Eud.dinge, Stockholm
Fhuängen, Stockb.olu

I{iberg E
Ouetrfscon

PEuLBon
EcIlbor

lEorlla L
iSokolius B

lst"hr. s
!oi:Jars.rBroE I



Svengka Cupen 1!J!
.1 . Tomas Paulsen
2. Atf Dahlgren
). Leif Jarrld
{ . Gös ta Ing'varsson
, i Marianne Fagerby
6. Gunnar Erikseon
l. Tonoy MalteLl
8. Per Sörenfors
!. Jorua Karppinen

10. Lars Eri,k Pettersson
1 1. Stefan Westman
12. F.une Jonsson
11. Mats Jonsson
14. (rister Karlsson
'1 !. Elof B jörkebäck
15. Bengt OIsson
1J. Pentti Suhonen
18. tsjörn Modedr
1!. Ola Eoluberg
20. Tonas Johansson
21. Stefan iansson
22. \{ilhe1m Storck
2). Mikael Sixtensson
2{. Jonas Gunnarsson
2!. Bo tserg
25" Lars Siggelin
27. Lena Persson
28. Sven Ågren
2!. Sture Ma nusson
JO. RoJ-f Sykki j ev
)1. Mats Svengson
)2. Lats- rik Hansson
))" Göte Alrikzon
J4, tuwe Westerberg
15. ltrr.e Arvidsson
15. Yngve Karlsson
)J " Jorma Tolonen
J8. Stefan Diös
J!. Lennart Skoog
{0. Auno Kojvuoaa
{1. Bertil Bokellus
{2. Sigurd Jensson
{J. Christer 01seon
{{. Ingemar KarLsaon

Götalandscupen 1979

1. Toomy Maltell
2. A1f !ahJ.gren
l. Jorna (arppinen
{. Lars Lundberg
!. Lars-Erik Hansson
6" Nil-s Josefsson
l. Elisabeth Göransson
8. Sigurd Göransson
!. Sven Ornell

Sveal and 0o-.n 1979

1 . ,Ioooy i{al teIl
2. Stefan iansson
l. Tomas Pau
4. Lars Siggelin
!. Leif ilagenfors
5. Sten Persson
/, Berti), Bokelius
8, Christer 0Isson
!. Arne rliviCsson

10" Mats Jonsson
I 1. lians Pettersson
12, Tomas Rådberg

TANDSKÅMP u01 DANMÅnr Dfrl 6/5-7g
Marj.anne Fagerby - Toreten Bille 2-z
Tommy Meltell-Niels Glud 2-2
A1f Dahlg:en-Svend Eggers 4-0
Per Sörenfors-Torben Zahle 0-4
Marianne Fagerby-Torben Zahle 0-4
Toon Maltell-Torsten Bi1le 1-)
ÄIf Dahlgren-NieLs GIud 4-O
Per Sörenfors Svend Eggers 2-2
Marienne Fagerby-Svend Eggers 2-2
Toomy Maltel}-Torben Zahle 2-2
Å1f Dahlgren-Torsten Bil1e 1-)
Per Sörenfors-Niels Glud 0-4
Merianne Fagerby-Niels Glud 4-0
Toooy Maltell- Svend Eggere 3-1
A1f Dahlgren-Torben ZehLe 1-1
Per Sörenfors-Torsten Bille 2-2

I'Slutresultetz 16-16 (lZ-lZ i partier)

RESULTAT SVENSKA MÄSTERsKAPEN I LUFFANSCHACK 1979
oxoxoxoxoxoxoxoxgx,oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Svensk lYlästare (eunoRnl'1ÄsTARE) oc-h
l. Dahlgren Alf Västeigötland
2. Hagenforb
3.. Karppinen
4. Jansson
5. t4altell
6. Jarvid
?. 5und1 ing
8. Svensson
9. Fagerby

I0. Suhonen
l.L . Ar.kb o
12 " Lundström
13. Jonsson
14. Andersson
15. Axner

. I6. Ägren
l?. Siggelin
18. IIodeör
I9. Pettersson
20. Stahre
21. Diös
22, Nordström
23 , Al rikzon
24. Johansson
25. Ringheim
26 . Da vid ss on
27, Hansson
28. Kindberg
29, Holmström
30. Kronander
3I. Rudebjer
32. Lideen
33. Larsson
34. Johnson
35. Nilsson
36 " Eriksson

Tom as
Jorma
5 te fan
Tommy
Leif
Ingvar

14 a t.s
lYlarieanne
Pentti
Fran k
Bengt
lYlats
To rd
Gerth
5 ven
Lars
8jörn
H-E
5ti9
Stefan
Ann
Gö te
Tomad
TocAn,y
Roy
Lars
Chri.ster
Annika
forbjö;n
Per
Joh an
Lars-Clof
8jö rn
Christer
Gunnar

Närke
Småland
Stock holm
Småfand
Göteborg
Uppland
Göteborg
Göteborg
Gö'ueborg
Uppland
StockhoIm
Stockholrr
Uppland
StockhoIm
Uppland
Nä cke
Värmland
Närke
Stockholm
Stockholm
VästerEötland
SmåIand
Uppland
SödermanLand
Västergötland
Uppland
Värm.Land
5kån e
östergötIand
Jäntland
Västrnanland
Närke
Närke
östergötland
Närke
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1" S Janssorr
2. A DahJ-gren
1. I SLutdl. lri§
4. J Kar'pplnen
5. T llagonf or's
6. F År'kbo
?. I I'1aItelI
6. I'1 Ilrger'liy
9. 1, Jarviti

1O..P Liuhoi'rerr
.l 'l . ( Vällnärrcn
1 2. J Jon s;,orL
11, Il Sven:; strrr
14. J Kennbr:r'g
11i. A Iettel'r-)scrrl
'1 6. T V/estl.,c),rg
i/. T.A;ldrr.ruii0n
'1tJ" S År9r':err
i 9. ll Szatcr
?O, S J,J urrgf iilk
21. )) IjLglle)In
??. P] lll stol
'?-'7. l) Ål :.'l lrzoi-r
il,l , S !l.lrr:tr
25. S Jolranssort
zit. L }Iarrrlson
2'l - O I{ar'lsr:orr
2lJ" 

^ 
Kt:inrrrirr,il

29. J I.'It..L Eo

Iiol. ntstr'öm
N J.l. ssrori
I'e t:g so n
OI sson
OI s son
.{ln dersson
I,'lap_nus sorr
l-ravldl: son
!e.t terson
].'ers son
X. irrl s son
/.ocIr: rs;lon
SJölernder
lrär-s6on
1(rlstensson
l)ytrri.rir
Ii el j er
)lo.l tiistriiilr
Gijr':rirse0n
L)å1' 1d rj son
,Jansson
I!cl bt;r-g
Joselssotr
l'le rn er'
ll 1l sson
J otri eug
lian d 1n
l( ar:r1 s soli
.,t rv1d u uon

50.
11"\)
at

54.
?t:

11,
58.
'59.

40"
41.
4?.)'\
44.
45.
46.
1t.
,{o

At:t .
50.
5t.
tr,)
c7
qt

55,
56.
5'.r.
,8.

Ä
L
A
ä

C

I
s
IA

I
I
D

G
e

B
ti
D
1,

]r.
q

o
u
L
K

P
I
L

SLIJTRESULTAT SVEAIAND OPEI.I 19BO
======_3=============

ö;lsl_tno DnN 11 trAJ

1. Stefan Jansson
?. Ingvar ,Sund).1n9
I . To mnry llal t el.I
4, Torttas Hagenfols
5. Stefa,-r Dlös
6. BerLgt ltlndstllin
7 " L;rr'6 Sliggc,l-J.n
B, Bo Erllcsgon
9 . G ör: tn SJ öI ancler

10. 1.'otrri,ry Brlksson
1 1. Ä)te Pr: Ltersson
12. 0}rrlgtel Ol-seo-n
11 . S'berr Pe::sson
14 . LIrins- Erj-lq Pcttersson
15. Joni.,s Gunnaraeon
15. .Siilen Wlrerl
17, lioge" l,lyman
1U. Lrvc Edberg
19..Ian Bi.ynval1

I g3:I j g= III:11 33= - =:iIYll
lincler svära för:håI} ande I strejkeno rnaJ ntAnad
opelitrles landskanrpen mot Danmi.Lrk. Förbundeto UK,
(lht:1ster Olsson, tvlngaries sätta 1r'eserve:r pä
någon plats.
SLUl'llIJSTII,TAT

SVERIGE - DAN}]Aru{ 11 _5

Partlrrrellavrsklllnacl 21 - 1t

De gven.olta speJ-arnas 1toätrg: Jorirta Karpplnon
LeJ.f Jarrvltl
A1f Dahlgr.'err

srulREsrrr,rn*'uur:::=iååä:::::pEN r r,uI.rrARScHAcK

SVENSK ILC.S'I'ARD T Maltell

C

,
7

'l . t

J:a
4:a
5;a
5:a
'l:a
8la
9ta

1o: ii
11:a
12; a
1)t e
14: e
15;, e
15:e
1J: r:
ltl: e
19t e
?o| e
21:e
222 e
21: e
24: e
25te
262 e
2'l te
28; e
29: e
')ot e
Jl:e
32t e

S Jztnssoyr
I IJagenfore
J Katpphren
I Sund}ln8
A Dahlgren
L Jarvld
M Svenseon
lvl I'agorby
F Arkbo
S V/eetman
S Ågren
T /irdersson
A Pettelsbon
S Stahre
S LJurrgfalk
B Wl l-heLroson
IJ Suhon en
G Alrlkzon
B Modeef
S Johansson
L Slgge)-in
M Kar'1 eson
0 Kar:1sson
B Lundström
I,l Larseon
J Weertln
P Kar.l ef el-dt
P f3lornqulst
E Sornrnarskog
K Rarutlai-rrerr
B lundqulet

J önköp1ng

.Iärf ä1Ia
Örebro
O rre fore
Uppeala
tse rgh e rrr

Il1s1n65s-Backa
Möl rrd;rl-
Göteborg
Uppsa). a
Jund sva]1
Uppsal a
tlppsal a
Ulipgaf 3
Spånga
llrrrrn e s tad
IJnps a1. a
lvlLil 6l y6,Y"
V/äxJ ö
X ar'I e tad
Luld
Örebro
Skene
Marl e s tad
tlägers ten
J önköplng
Lld ln6ö
0r'e bro
Jäirf ä1Ia
Lund
iJ rebro
L i rrlr ij p lng
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Itultell - Xi.rpp.tnen
D:thIg.r'en - Iiagcnfors
[( t'i rirpJ ncn- ]Jagetr I'ors
I1öiI i;r. - ])zrhlgren
II:igen i'r.»rs- l/löl_I er.
l4a1-1e11 - )irhlgren
l4:rlt.:1 1 - Ilagerrfors
Karpplnen- l'lii}.L er
,lt1iiI'Le-1f - tiiil.ler
(arppln en- )_r:th1 gren
sI,LrItT A.llli,J,r,

It:n:,Ly lt'l:rl -lel t
Tolt::s Ilrrllen for.s;
.r1l f Dal'rl gren
Joi:tna X:.t.uplnen
S i;c-fan IliilIer

VÄSTERGÖ!IA}ID
sl.6tallD
GOTSBORG
Sldi:u,iD
G TXBORG
st6tÄi{D
VÄSTERGöIf,.{ND
GOTEEORG
EÅIJIA}ID
IiAI,!ÅND
VÄSTERGÖTIÄND
IIAIIAND
SFÅIT].{D
HATIAND
SMÅI.$ID

5-O
1-"s
,)_j)

2-2
'r-o

t-1
a-o
3-O
U-.)

§!!3§E!!1943=g9ggl1{!§:9!-3§§=L!-EIeEsgEågE apr1l 1e81

Berghem
Jönköp1ag
Göteborg
0rrefors
Göteborg
Banke:ryd
Skene'
Mö1n1yeke
Ealnstad
tr'alkenberg
Borås
Eunaestad
Iluskvar:ta
Ialkenberg
Huskva:rra

1
,)

4
L-.

1i-1 7
9--6 5
Qn\t- I tt
tr!)at)--o )2-11 1

SIUTR.ESULT.4,T STSNSKA IS CI]PEN 1981
======= =================:===::==- 9-1O uaj 1981 KI{NA

il. Jansson,
2. Dahlgren,
3. Xarpplnea,
4" Eagenfors,
5. MaJ:tell,
5. -Jarv!d,
7 . SuJron erl,
8. Fagerby,
9, Svensson.'10. Karerf ,

1 1. Nyman,
i 2. Johansson,
13 " I'lö11 er,
14. Davl.dsson,
15. Karlsson,
16. Rautiainen,
17. siggelln,
18" D.iring,'19. Sjölander;
20. BlonquJ.st,
21 . Nynaa,
22. Ear'l ssonr
2). Karlsson,
24" I,jungfalk
25. Persson,
25. Kennberg,
27. Eaasson,
28. Axelsson,
29. Hänesonr
50.01sson,
11. Iiljeberg,
12" Westerberg,
33. Ennerling,
)4. Johnsson,
55. Boström,
36. Frodln,
37. Ändersson,
38. Pettersson,
39. Sveasson,
.4O. Göransson, .

4 'l . Bok eI1us ,
42. Jlh'1 in r43. Ju-h1in,
44. Klndberg
45. Göransson,
46. Falk;

Stefan
Å1f
Jorna
!omas

tre1f
Penttl
Marlanne
Mats
01a
Sven
Sverker
Stefan
Roy
M.++1
Kristina
Lars
Mlkael
Gös ta
Pat=1k
Roger
Oskar
?ri ofor

Sigge
lrena
Johan
[Iikael
.år.ders
Lars-Erik
Chlister
Tomas
fuwe
Gun::ar
Da* ar

Elf
Da*ar

Bo
.Å:ce
Björn
Qi arrrÄ
Ear+i 1

De 'r'l
011 e
J-an
ELisabeth
Bengt

Järfli11a UPpI,äsDBerghem VÄSI3RGÖ1EÄNDorrefors StilIAl,f Dörebro NÄRK9 
-

JörrJröping SM-ÅIA,I!Ilisirrgs-backa' GCI'EBORGMölnlycke GöIEBORG
Göteborg GöTEBORG
Göteborg GöTESoRGBanKeryd SMÅIÅ.IID
Orref ors Sr\LU.{}iD
lund SKÅNEMalmö SKLT.IE
Borås yÄSTtRGOti.llND
Skene VÄSTEneö,MtiDörebro NjiRKE 

-

I.lyrestaci NÄFXEOrebro Nj\Rxi]IIAr.lCSiAd YÄSEERGCTIÅIIDJärfä11a UpILÅNDrrarjestad yjisTXRGötI.J-ND
I'lariestaci T.{STIRG0,T-I,Ai{DStockhol-m SToCKIiOIIIilrurnestad liA],lI*NDGöteborg cöTInoRG
/.,ra).'r^ rrriAFXg
I'ränCef ors DAISIAIID
Halnstad ä,A-LiÅI,lDGötebou'g GöTgPoÄGSiockhcln STCCjiilClMorebro NÄFJ-EStockholm STOCKHOLI,IFårsta STOCK ,qCLFItluskvarna S1,,,ÅIAj,IDfuebro NÄ.R-r._Eorebro Nri-AKEFalkeuberg Hdr,iAliD
r'vlarlestad ?-a.STERGötf,.iNDBaakeryd Si.iJ[!å]iD_Kinnahult Y]I:S,IIR.GöEA}ID
Stockholn SIOCKIIOII4Odensbacken NÄF.iilOCensbackeu I,:'.le3,ESäti1a yjisTIB.GöTtAr{ll
Klnnahul_ t VÄSIERGi:Ti.*.ID
Ilyssna VÄSIED,CCTf,ÅI{D.
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1. Stm&Llng, Ingvar
2. Jarsson, Stefan
3. I{ageniors, Tomas
-4. Arkbo, Frank
t. 11ö11 er, Stefan
5. Joha::sson, Sverker
'/. Siggel:-n, Iars
8. D[ring, ltlkaeJ.
9. Diös, Stefan

10. Rautlalnen, Krlstlna
1 1. Irodln, Peter
12. Magnusson, Per
'1). Karlefeldt, ?eter
14. Bonde, Erlk
15. Kennberg, Joharl
'1 5., Indersson, Eugo
17.' Karlsscn, oskar
18. Illjeberg, Tonae
19. Bokelius, Be=tj.l-
20. Eallsscn, Krister
21.01sson, Ctr:cister
22. Lötrgtert, Per
23. Bos-i=örn, U.If
23. alseÅ, ulf
2J. lagerberg, i4ats
23. 'titrei,, Sören

.17 }laj 1981

UPPLAI{D
UP?IT]ID
NiiÄXr
trPPI.AND
SKÅII
SX,ÅNB
NÄAXE
NÄRT.E
STOCKHCLM
r[ÄRxE
NARKE
YÄSTERGETIj.ND
NÄRKE
NÅRKE
NABXE
r[ÄRK5
VÅSTIRGÖSI,AND
Ni\-RXn
sl0cK]rcrlr
STOCKHOI,l'1
STOCKECT,]\
NÅ.aXJ
Nä.IU{N
NÄXKE
}{]iFKE
NAXKE

UppsaJ-a
Järf ä11-a
Örebro
Uppsala
Ivlalmö
],und
lyrestad
Örebro
Stockholn
0rebro
Örebro
tlova
Örebro
Orebro
Örebro
0rebro

'Ilari-estad
Örebro

- Stockho-l-n
Stockholn
Stockholm
Örebro .

Crebro
Örebro'
Örebrc
Örebro

s?oR{ s}I I lLrFli.q.sclricK 1g81
==========================_ :
SIrENSK I,L{START= .l 

981

z

4"
q

5.
1
o

9"
10"

SIEFll.i JATYSSON
Sto cl<ho l n

LIIIA SM I IUT'IABSCH,{CK 1981

I aiaf rr tlÄ'l 1 ar

2. Bo i/i.lhelmsson
3. P.cbert Holngren
4. Pen:rti Suhoneu
5. SteJan Diös
6. Iviatti KarLsson
7. Bengt Jonsson
8. Jan S-rrlngberg
9. Bengt Lundström

1{\ r-rrc-;-.-r k Han6<^n

11, latrik Bl-omqvist
12. Krisiina Rautiainen
11, Peter Jonsscn
14. Jchan Kennberg

15. Ilikael Diiring
16. Tyko Gustavsson
17. Sverker Johansson
18. OLa llåreri
19. F-oger )iynan
2C. Gunnar Ennelling
21. L,Lf 3oströn
22. \oanty friksson
)7 t)<irrr 7r11 aca-
24. Pe-ter Frodirr
25. Ch:1ster J,oientsson
26. i;ke Pett ers son
27. Thonas Ll1;ecerg
24" Hallenberg

Skåne
Uppland
Up-r1and
Göt ebo:g
Stockholnr
V-Gö tland

lIärke
Stockholn
Göieborg
S t oc i<holm
l[ärk e

Småland
Närk e

l{ä r1: e
Stoclcholr.:
3k4.n e
Silåi ar.,l
\;-GötI an C

S to ckhci:".r
liär!- e
Stc cLhcir
\'' -Göt.)- anC
l[är]ce

liärk e
ilallar d

SVENSKA MÄSTARE I LUFFARSCHACK ÅREN 1q51.82

Sedan 1951 har ivenska öäet
FölJantle oästare har kor

erskapea spelats I Stookholn.

1951. Bokellue, lertll
1962. Åurefi, Jan
1963. Boke1ius, 3ertil
1964. Bokelius, Bartil
1965. Bokeliusl Bertl1
1965. I{ärre e Lennart
1967. I{ärrel Lennart
1958. Lärre, Lennart

fnom O antalet tävI.

ats
106
8l
8r

132
6+
72

124
82

1969. Bokelius, Berti1
197O. Bokelius, BertiI
1971. Pettersson, RoIf
1972. Sokelius, Bertil
197 3. Eanson, 'Curt
1914. Pettersson, RoIf
1975. Söd.erström, Kaj
1916. Söderström, Kaj
1977. Paulson; Tomas
1978. Dahlgren, ÅIf
1979. DahIgren, AIf
1980. MalteII, Tommy
1981. Jansson, Stefan
1982. Jansson, Stefan

101
54
54

158
l,

183
24
32
53

293
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Parti 1 -! är f rån I'VM-matchen'r ntell an AIf Dahlgren oc,h Knut f/es tlund
den 4f 1-7'5. Den som bör jar nämns f örst.
1 , lVes tl und-Dahlgren 0-'1
2, Dahlgren-IVestIund O-'1

1. lVestIund-Dahlgren 0-1
4. Dahlgren-WestIund 0-1
5. v{estlund-Dahlgren 0-1
6. Dahlgren-Westlund 1-0
7. Westlund-Dahlgren 1-O
8. Dahlgren-WestIund O-1
9. Y{estl-und-Dah1gren 0-'l
Kommentar: På den tiden var det tydligen vanligare med rrbreekr' än med
vinst för den son började.
Parti .10 är från "Stormästarmötet i november 1)lJ mellan A1f Dahlgren
och Claes Hel1borg. Det är det J:e partiet som redovj-sas. AIf ledde
då med !-1 och Claes var tvungen att"bryta AIfs serveil för att stanna
kvar i natchen.
1 O. Dahlgren-Hel1borg 0-1

Partierne ''l 1-1) år från Götalandscupen 1)lB. Alf vann finalen mot
Tonas Hangenfors med 8-2. FöJ-jande spelare finns med nedan:
Al-f Dahlgren, Tomas Hagenfors, Ante Carlsson och Leif Jarvid"
11. Dahlgren-Carlsson 1-0
1 2. Carlsson-Dahlgren 1 -0
11. Jarvid-Hagenf ors '1-0

1 4. Jarvid-Hagenfors 0-1
15. Hagenfors-Dahlgren 1-O
16. Eagenfors-Dahlgren 0-1
17. Dahlgren-Hagenfors 1-0
.l B. Hagenfors-DahJ-gren 0-1
19. Dahlgren-Hagenf ors 'l-0

Partierna 20-25 är från'rEuropamästerskapsmatchenil mellarr
Alf Dahlgren och Torben Zahle den 1 +/l-lg.
20. Zahle-Dahlgren 0-1
21, Dahlgren-Zahle 1-0
22. !ahlgren-Zah:.e 1-O
21. Zahle-Dahlgren 1-0
24. Dahlgren-ZahJ.e'l -0
25. Zahle-Dahlgren 1 -0
Parti 25 år från Alf Dahlgrens sista parti mot tvåan Per Sörenforsj. SM-finalserien 1!JB

26. Sörenfors-Dahlgren 0-1

Parti 27 d,r från första SM-tävlingen i Ren ju. Stefan IV.töIler kom !: a
och sist men i det här partiet vinner han snyggt mot A1f Dahlgren och
visar att han är en spelare att räkna med i framtiden. Iifter 7 har
Atf förlorat. Stefan vinner med en tvåall med 10. Alf får ju inte
sätta i 12 och 15.

27. Dahlgren-MöLler 0-1
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TvÅ SKRIFTER PÅ SVENSKA OM LUI.FARSCHACK

LUFFARSCHACK FOR ALLA
av Totras Hagenfors

,lnnehåll

Kapitel

1 Introduktion och historik sid

2 Spelregler

3 Några vanliga uttrYck

4 De första stegen - treor, fyror och dubblar

- att bYgga sig fram

- tänk På fYrorna

- sammanfattning

5 När grunden är lagd - offensivt eller defensivt?

samla på tvåor

"hoppa över" ett drag - gör

dubbelhot

sammanfattning

6 Analys av några sPelade Partier

7 De vanligaste öppningarna

8 Hur man analYserar en öPPning

9 Presentation av Svenska Luffarschackförbundet

10 Luffarschack i andra varianter

Här till vänster finner du

innehåI1 sförteckningen tilI
Tomaa Hagenforr bok om

luffarschack. Boken finns att
köpa hos alla väIsorterade
bokhandlare.

J

4

5

7

9

t2

t4

l5

l6

11

20

2l

29

34

38

4l

Hu* ,* vtNNER I LUFF,qRScHACK -
Hun twl spEtAR REtu_u rv ToEEy MalteLt

I NI!B]ÄL]Sro RIEOOI I I.6

lGpr rer- Sroa

1 lur-emt,^a ,,,,,,,, r rtrt r r r. r t t,rr r. r r.t, r I I I I I I I I t 5

2 [-urranscnAcK FöR l.r,raöRJARE,,,r,,,r,,rr,..,,,,.,,, 6

J Typtst<l rILIvÄGAGÅNGSSÄTT FöR ATT vIt'lNA ,,,,,,,,,,, 7

q tWN pÅ outt<R SPELöPPNIInAR ,.,, r, ,,, ,,.,,,., ! r, ,, i 1ll

5 Tlrr:r ocH SrMTEGI .., r.,,,. r, ,,,,.,,, ,, D
6 En sysrEM FöR ATT vlNM I LUFFMSCIIAcK ,..,,,,,,., 27

7 Pmrtgn FRÅN TÄvLIr'cAR ,.,.,,,, ,, r r r.,, , ,,, ,,.,,, ,, -{

8 Sveusr<n LUFFARSCMCKFöRBUI.0EIS SPEIJEGLER ,, ,, , .,, ' S
9 LurrenscitAcKErs urvEcKLItlG I SvERIGE ,,,,,.,,,,,,r, 56

10 Retuu - JAPAISKT LUFFARScI{AcK ,,r,,,,..,.,,r.,,,,,r S
Spguaggun FöR REI'tJu,,,, i, r, r,,,,,,,,,,,,,,, 59

frwcrutrcEru AV REI.uu t Jnpm , r,, r ,,,.,,,,,, 65

TÄvt-tuespnnrlER I RENJU,,,,,,,,,,.,,,,,,,,, 67

U futgnnertvR BETECKNII.GSSYSTEM ,,..,,,. . r,.,,,., t,,,, ?:

)2 SLrrono r,,r,,,Ir.....,tr.,|,.,.,.,r',,..,,,,.',.," " ""' ry
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Här tilt vänster finner
du innehåIIsförteckningen
tiIl Tommy Maltells
kompendium om luffarschack
och renju. Hur du beställer
framgår av beställnings-
talongen på sid. 85.
Pris inkl.frakt: !0 kr.
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Ovannämnda bok om renju kan du bestäl1a genom att fyl1a i bestäII-
ningstalongen på sid.8l. Pris inkl. frakt: J0 kr.

'I'ho lRufu§olrni
För dig som vill- bli bäst i renju finns bara en väg. Du måste
Bnarast prenumerera på The Renju Sekai. Denna tidskrift ä.r
skriven på japanska och den utkommer(hitti1ls mycket noggrannt)
den första dagen i varje månad (även för oss svenskar) dvs 12 g#/är.
Antal-et sidor är vanligtvis !2. Tidningens redaktör är Goro Sakäta
grundaren av Nihon Renju Sha"

The Renju Sekai innehålIer varj e gäng de viktigaste partierna
som har spelats i Japan den senaste tiden, men reportage från
Sverige och Sovjet finns också med ibland, t.ex. Jrån Stockholm
Summer Trophy i nr'l-BJ och troligen från Swedish Open i nt 1f81.
Tidni.ngen innehåLIer också varje gäng flertalet olika renjuprobl-em
aY oI.ika. svårighetsgrad.
Prise t ä.r 2JO kr/å"r och du beställer genom bestall-ningstal-ongen på
sid.B). (Via bestälIning av flera prenumerationer samtidigt kan
priset reduceras pga minskad kostna.d för check och porto)
Om du bestäIler får du också tsILAGAI{ 1 med informati-on om hur du
1ättare förstår texten i. anslutning tiI)- partierna. Partierna
förstår du annars Iätt" De ar beskrivna oed "vanliga" siffror.
De nuvarande svenska prenumeranterna är: Tonrny MaItell, Jorma
Karppinen, Ingvar Sundling, Stefan Jansson, Sven Johansson,
stig werninger, stefan Mö1Ler och ola Kår6n" Eventuerrt konmer
dessa i fortsättningen också att få shuyu 5 gånger per år(se sid.{B).
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På första sidan i ovannämnda häfte kan man Iäsa föl-jander

!etta häfta innehålrer a}la cle particr och analyser son finns
pr.sentcra.ia i I(ohJoh nu,rn:r 1-5 r7 -9. iiumrner 6 er slutså}t
och Jag har inte tilLgång till ietta nu,Em?r.

Kohjoh är clen tidning.i vilken iYataru Ikawse varje halvår publicerar
alla partier aom unler dcn scnast; 6-månadcraperiolt:n har spelats
l klubben Kohjoh-kai I Tokyo. D:t ät iiataru Ikaiza som rlriver d.en här
krubben.och i klubben ingfr frera av c: bästa sp:rarna i Japan.

Eftaraou KohJoh är skriv:n på japanska har jag tidigare haft
avårighetor att förstå vissa enkla vikti6a uppslftcr. Emcllertid
har Jag nu efter begökan i sverig. ev båile Takahiro Kudcmi,rcu är
medlcm i lloh.joh-kai, samt av llataru Ikarva sjäIv fått fulI klarhet
i grundlägganC:. fakta för att Iättare kunna tiIlgoCogöra eig partierna,
Ja5,6a3 nu också fått sentliga. leltagares namn skrivna n-.d våra bck-stäver. llanne,n finns angivna breCvid rgsultattabellerna scur finns
reåcvisad,a på försts. gidan av varJe nuintrer. I numo:r 2 finns dock in,qanresultattabell recovis.ad. Av d.e spelarg soa är ned. i klubberi är
föIjande raest kändal

S4ig:ru llakaarr-rra, nu !-d,an, har 4 gånger varit lviei,jin (dvs, Japansk
aåstar=). lian förlorcde titaln tili Äisushi iltshiyåme viC aanaste(tO:: mäste.rskapcn) men är nu tt,.rigen i final och mötsr
Ilishiyama i finalen I februarl-Ears 1942.'iTakamura dsltog f)-lti6ti klubb:ns v:rkaanhbt i itre första num:en av Kehjoh nor:n her på J...r"r"ttrt cJ rleltagit så myckot pga tiåsbrist.
Kyozo Irobe, !-dan, har I6ånger varit l,l:ijin. äan var.mellertid bäsiåren 1966-1975. Eand.:Itog i ie trrrneringar sou redovisas i 4o treförgta numr:n av KohJch nen han har.dä.reit:r inte tävrat så myck:t.

vilken apelare som skullc
. Denna serie vanng som jag
lsrts placeraile lig
Sagara. Båla degsa opu lare

Anaryserna gäI1er bI.8. lnrednirug indirekt !, en av de viktigaste
epelöppning&rn& I renju"
Ovr,nnämnde häfte är på över B0 eidor och kostar zJ kr inkr frekt.
Du beetä11er genom beatärrningstalongen på cid.g!, men dct finnstyvärr endast ett fåtal exenpler kvar. Nytryckning blir aktuell endestvid u{rnga beställningar, aå åeetäI1 omeaLtuärt om du vill vare eäker påatt få KoHJOH 1-5r7_g.



8 MEIJINFINAIER

Fr.o.m. början av 50-taret har japanska oästaren (Meijin)utsetts
genotr en sLutlig finalmatch omMeijin-ti.teln. Meijin möter näata
år en utmanare som har kvelificerat sig genom flertalet olikauttagningar. sista uttagningen är en serie merlan d.e 1o bästa
spelarna fsrutom meijin). Förjande japanska mästare her utgetts
fr.o.m. 50-taret (Fr.o.u. nr 1) "rg"" också finarmotståndaren.):

1 Toshinori Yamakita
2 Toshio Nishimura
1

ll

4 Kyozo Isobe
ll

tl

J Toshio Nishimura
I Kyozo Isobe
oI)

10 ,
11 .
12 ,
11 Shigeru Nakamura
14 Toshi Nishimura
15 Shigeru Nakamura
16 ,
17 ,

Final mots tåndere
Kyozo Isobe
Shigeru t\akanura
Toshio Nishimura

lt

Hisashi l'akahashi

5
6

18 Atsushi Nishiyama Shigeru Nakamura
19 Shigeru Nakamura Atsushi Nishiyama
20rril

De bäta i den sista uttagningeserien till vem aom skulle få oöta
Nakamura var:
1. Atsushi Nishiyama
2. Hisa.Bhi Takahashi
1. Toshio Nishimura
4. Kosyo Hayakawa
5. Kazuto Kozuka
6. Shinichi Ishitani
7, Masao Mitsumori
Segraren i denna serien, Nishiyama, förlorade sedan den 20:e
Meijinfinalen mot Nakamura.

De 8 senaste meijinfinaLernas partier kommer att sammanstälIas under
våren. Beräknad utgivningstid: Apri1. Pris 1O kr inkl. frakt. Du kan
bestäIIa genom beställningstalongen 

"

DANTITLAR I §VERIGE

Efter Swediah Open i Renju utdelades följande dantitlar på rekornmenda-
tion av Kosyo Hayakawa, 8-danr
?-d.anr Ingvar Sundling, Stefan Jansson och Tommy Maltell.
1-dan: Tord And.erseon, Jorma Karppinen, ora Kår6n och stefan Möl-l-er.

KUDOUIIS PROBLEM

r Fem i Rad 2/82 presenterad.es på omsraget ett mycket svårt renju-
probleo som jag hade fått av Takahiro Kudomi vid hans besök i Jön-
köping i uars 1982. Två 1ösninger har inkommit. Lösningarna är-inte
likadana och de har sänts in av Pentti Suhonen och Stefan Jansson.
Eftersom probremet är så kompricerat och eft.ersom jag ardrig fick
den "rättarrlösningen av Kudomi har jag skickat in 1öeningarna ti11
Kudomi s jalv för rdttning. svaret pubrii-ceras i nästa nummer.



NYTT IUI'FARSCHACKSPEL, - mVcket billiAt!

I Uppsala har vi en uppfinningsrik medlem som heter Lerrnart Bezntzon. IIan

har konstnrerat ett flertal olika spel avsed.cia för luffarschack (kan också an-

vändas i,6l1/ renju givetvis). Hans id6er är värd,a ett eget kapitel-, men den

senaste består i att man trär upp olikfärgade plastringar över piggar på en liten

spe1p1an. Drligt min uppfattning är det tydligt och trivsamtT too.IIlo dekoratiUt!

Nackdelen skuI1e vara att det kanske inte är så lämpligt för tidsnädspartierT

d-å det kan bli litetriplottrigtrr, men med tanke på d.et mycket 1åga priset kan

jag rekommendera intresserade ett köp.

Lennart tar bara 15 kr per spel av de som är medlemmar i Sv, LS-Förbundet.

Ni bestä11er via post antingen d,irekt tilt Lennart e11er så rria unclertecknad,

Sven T. Ågren, Studentv. 15t 4 l,.rt : 752 J{ Uppsala.

Sirenl DOF i UPp1and.. TeI. O1B/15 18 71

Lennart Berntzons adress är Salagatan 45 ct 75, 26 Uppsala.
t-I--EAEEE-==a- IarE!-=a-EI-aI--l-tIEt=g=l =-=a-l=--u -=a--II---=-a!I--IEt-r-==E

Ovanmämnda information samt omnäonda spel kom redaktören tillhanda i
nitten av januari. Jag har emellertid ändå hunnit testa spelet genom
att några medlemmar har spelat på det. Sllrtkommentaren är att spelet
nog är för litet för att komma tiII någon större användning.Spelet
heter egentligen EMIR och är på, 2)x2) piggar. För att spela renju på
15x'15 plggar får nan alltså täcka över en del piggar och spelplanen
blir då pä 7x7 cEr. Plastringarna är 0rl cn i diameter och till antalet
50 röd.a och 50 gröna. Plagtringarna kalLas vanligen 'rindianrlngarrr
och används bl.a. när man gör halsband. Det är svårt att få plast-
ringarna på plats vj.d ett större parti och en f.ärgblind spelare an-
märkte på den o1ämpliga färgkoubinationen rött/grönt, men detta är
naturligtvi.s 1ätt att korrigera.

LUFqARSCHACKSPEL.KIOCKOR OCH ANNAN UTRUS1NING

Tyvärr är detta.det enda'spelet av alla dina spel Lennart som har kommit
tiIl min kännedon. Reilaktörene och övrigå förbuaelsledningens kännedom om
vilka spel och vilken"annan utrustning on luffarschcck som finns
att köpa här i landet är tyvärr liten. Vi måste enellertid ha hjä1p för
att kunna öka våra kunskaper och genom att öka våra kunskaper kan vi
också infornera övriga medlemmar i förbundstidningen. Därför uppnenar
jag alla som sä1jer luffarschackspel, klookor eIIer anan lämplig
utrustning som kan behövas för att kunna spela luffarschack/renju att
ni informerar mig om'produkterlla 'senast den 1! mars. Jag skulle också
vilja att ni sände förbundet ett exemplar av varje--produkt senast d,en
1! mars. DeLs konmer i nästa nummer av Felm i Bad en artikel om till-
gängIig utrustning och dels kommer förbundets videoinformationsfilm att
aktualiseras och kompletteras med en genomgång av a1J- tilIgänglig
utrustning. Denna videofilm kommer att Lry-ras ut till medlemm&rna gratis
(lu får emellertld betala för portokostnad.en) tr.o.m. april. Du kan
också lämna mig personligen ev. spel er.dyl. i samband. ned Renju-sM
den 12-1) nars i Kinna. om du inte sjärv särjer utrustning så är jag
tacksam om du informerar oig så fort som möjllgt om du känner till någon
till-verkare som troligen inte själv 1äser detta. Utrustningen sänds titl:
svenska Luffarschackförbundet, Box 2{), 551 t4 JöNKöPrNG. utrustningen
återsänds efter videoinspelningen. I utrustningen inberäknar jag givet-
vis ev. til1gängliga dataprogram el. dataspeJ..



Beträffande renjuspel från Japan så har jag forskat lite i tillgänglig
utrustning och jag har också emedan förbundet saknar medeL att köpa in
spel också köpt in ett antal spel sjäIv som jEg kan erbjuda nedlemmarna
snabbare och billigare än vid egen enskild bestäIlning direkt från
Japan.

Huruvida man ska använda spel eller fortsätta spela på papper med. kryss
och ri.ngar råder det delade menlngar om i förbundet. En del anser att
spelen är överlägsna inte minst vid analyser. Andra hävdar att spelen
kan man stöta tiII så att pjäserna uåste sättas på plats igen och då
fordrar egentrlgen spe)-en protokorrföring virket är i stort sett
omöjIigt vid snabbt speI. Vilket som är billigast beror på hur ofta man
spelarrom man inte är intresserad av något av de exklusivaste speJ-en somjag strax ska redogöra för.

RENJUSPEL FRÅN JAPAN

Alla de tre .japanska renjuspel som jag tidigare informerat om i
Fem i. Raa z/oz finns nu att köpa med omedelbar reverans. Hur du
bestäIl-er fraugår ur beställningstalongen på sid.8!
Du kan också gratis få ett färgkort på de tre spelen.

Det ninsta speret är ett magnetsper med måtten lBrJx'r8,7 cm (2ox2o cm)
Iängs oed de yttersta linjerna. Eftersom rrstenarnarr kan sättas på och
aIltså Iite utanför yttersta linjen har jag inou parentes angett totala
spelplanen. Spelet är vikbart längs ena mittlinjen.I'Magnetstenarnarr(l;äserna i renju kallas för stånar) har diametern 1 ,'l cm.
Tyvärr ingår endast l0 svarta och !O vita stenar, vilket gör att d.u inte
kan fortsätta om partiet brir stort och stenarna tar sl-ut
Magnetspelet inklusive magnetstenar kostar !O kr inklusive frakt.
Spelet av mellanstorlek liknar det officiella brädet men är något
nindre, nämlLgen 2lx)0,5 cm (29r5x11 cn). spelet är vikbart längs
ena mittlinjen och 50 svarta och 50 vita pJ.aststenar ingår.
Plaststenarna har diametern 1 r) cn. Även här är nackdelen att stenarna
kan ta slut vid ett stort parti. Det här spelet kostar inklusive plast-
stenarna '1 10 kr inkl. frakt.
Som du ser så är spelplanen tiIl det mellanstora spelet inte kvadratisk
utan rektangulä'r. SkäIet till detta är at.t- du ska uppleva spelplanen som
kvadratisk från den vinkel som du ser pårspelplanen. Detta iOrtråttanae
gäIler för aIla exklusivare varianter av renjubräden.
När det gärrer spelet i officiell storlek så har jae ejort så att du
nu kan köpa brädet separat och sedan kan du vä1ja på några olika
sorters stenar. Renjubrädet i officierl storrek har måtten 1ox))15 cm
(12,5x15 .^). sperel är vikbart rängs ena nittlinjen. sperbrädets
storrek framgår också av några av birderna på onsraget" Detta sper=
bräde kostar 'lO0 kr lnklusive frakt"
tr'ör den som tiII äventyrs tycker att detta är en avsevärd. kostnad kanjag upplysa om att det i Japan finns betydllgt exklusivare spelbräd.en.
Det dyraste spetbordet i massivt Kayaträ (Torreya Nucifere) med tjock-
Ieken 1l cm och ned fyra ben kostar cza 50 OOO kr._Kayaspslborden
är utskurna från träd som är över 5oo år gamla. lltt j7 cn tjockt sper-
bord med fyra ben av det mest använda trädslaget Katsura kostar bara
cza 2 5OO kr.
Stenarna tilL brädet-i-officiell storlek köper du aIItså separat ochdet vanligaste alternativet är 1'll svarta och '114, vi-ta äkta- glasstenar.
Antalet stenar räcker då gott och väl- tiII för att fylla hela brädet"
De svarta grass.tenarna har diamtern zr18 cm och de vita 2 r12 ca.
De svarta gtenarna är också en aning tjockare. e6 d.e svarta och de vita
stenarna had.e varit lika stora så skulle vi ha upplevt det 3om om de v-ita.
o.!.e4arna.,,yorle*..; stö^rre pga att vitt reflekterar rjuset och svartabsorberar Ijuset. Såsod-stenarna nu är tillverkad-e upptevs de som likastora' Priset för 111 svarta och 11{ vita grasstenar ii llo kr inkl. frakt.



Du har emellertid ett bil]igare och ett betydligt dyrare alternativ
til] glasstenarna. Du kan nu också få plaststenar tiLl det officiella
brädet. Priset för '11! svarta och 11{ vita sådana plaststenar är
7O kr inkl. frakt.
Det dyraste alternativet beträffande stenar är svarta stenar i skiffer
från Japan och vlta stenar av snäckskal från Mexiko. Dessa stenar på
B18'mms,,tjockJ.ek kostar cla 1,OOOkr. Exakt pris anges på förfrågan.
Vi1I man vara riktigt exklusiv så Iär det gå att skaffa särskilt
exklusiva vita stenar av snäckskal från Japan. Priset för en upp-
sättning stenar trär i så fall bli lika högt som för de dyraste spel-
borden dvs 50 000 kr.
Vid köp av ovannämnda stenar ingår inga förvaringsskåIar. Sådana an-
vändes vid vissa spelbord under Swedish Open i Renju och på omslagets
näst sista sida så kan du se hur de ser ut"
Två sådana skåIar i kastanjeträ kostar 1{O kr inkl. frakt.
Även beträffande skåIarna finns det dyrare alternativ. §kåIar av
mullbärsträ är de exklusivaste och de kostar över 2 000 kr.
Den som är intresserad av ett Kayabord eIIer snäckskalsstenar från
Japan ombed.es att ouedelbart ta kontakt med mig. Jag hoppas då kunna
omvänd.a d.ig ti1I förbundets huvudsponsor.

SCHACKKLOCKOR

Vid de största tävlingarn& är det alltid problep med att få tillgång
tilI tillräckligt stort antal klockor och förbundet har i nuläget
tyvärr inte råd att bistå med klockor. Därför vill vi i förbunds-
ledningen uppmuntrarmedlemnarna att köpa egna klockor. AIf Dahlgren
har de senaste åren haft kontakt med en försäl jare av schackklockor
som nu ger aIIa förbundets medlemmar ett specialpris pE 22O kr inkl.
moms och porto vid köp av kLockanrrTornurlti grön färg. Det är den
kvaLitetsklocka som AIf alltså tiaigare har förmedlat inköp av och sou
vj. har varit nöjda med. Du har säkert sett klockan om du har deltagit
i någon tävIing. Du får tre års garanti för fabrikationsfel och
beställer gör du genom att sätta in 22O kr på postgirokonto
nr 8! 54 22 - 1. Mottagare är l{ils Linde som du också kan ringa om
du har något att ffi,ga om på teL OB/97 27 49.
Vid köp av minst 10 klockor kan ytterligare rabatt påräknas.
Du kan också ringa: AIf Dahlgren Or2O/411 OO om d,u vilL diskutera
erfarenheter av olika typer av klockor.
AIla som känner tilI något om oLika typer av klockor och tillverkare
ombedes också såsom sagb tidigare att informera n1g senast. d-en- 1! nars.

TIDNINGEi,I

Det räcker inte med Fem i Rad och tsILAGAN. Också Stockholmsklubben
ger ut en egen tid.ning om luffarschack som kalLas TIDNINGEN. Om dutiIlhör Stockholmsklubben så ingår den i medlemsavgiften. Om du j.nte
tirlhör stockhormskrubben så kan du beställa TTDNTNGD{ nr' 1 son.
utkommer i februari genom att sätta in5 t<r på pg 51 95 01 - 1.

S IDNING

sven Ågren medderar att arra pressmedd.eranden tirl Uppsala Nya
Tidning skalr sändas direkt ti.r,l sven Ågren på hans håmaarese.

]ORSTEN BILIE HAR BLIVIT VÄRLDSMASTARE IGEN

Från Danmark rapporteras att rorsten Bilres d.ater ånyo har btivit
världsnästare i luffarschack för datorer.



INSANDNINGSUPPGIFTEN I RIDIJU

Shoscki Eondes träningsprrtner i renju Hori Sodo, 8-dan, hrr
genon Eonda givtt nig bI.e. deEsr probreu aom en gåva. Problemen
her Jag gjort tllr ineändntngeuppgifter. Dessa insändingeuppgiftcr
är efter-vad Jag kan ee lättrre än Kudomls probrem eå sätt i gång
med en gång. Suspeneion: Svart i tur, Butterflyi Svart I tur,
I{ujiyama: Vit i tur, Kamon: Svart i tur, Tradenark: Svart i tur,
sutokuhorume: svert i tur. svarren insänds senest d.en 1/5. priserr

..Ett japanskt magnetspel + en bok.
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SVAR TIIL DE 12 RNJUPROBLEMEN

Här har du svaren till cle 12 renjuproblemen fast
att du i.nte ska se lösningen ev misstag.
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RANKINGLISTOR

Nedanstående rankingliste i renju användes vid uttagningen av vilka
som skull-e få vara med i huvudklassen i Uppsala Renju Open 198J.
Listan har följande uppbyggnad: De sex bästa i de det senaste året
före denna tävIing anordnade riksomfattande tävlingarna i renju får
poäng enligt följandez 1O-7-5-t-2-1 dvs 1:an 10 p, 2zan 7 p osv.
Denna poäng multipliceras med. respektive tävlings status.
Föregående års tävlingar erhöIl status så här: Uppsala Renju Operr,5,
Stockholm Summer Trophy J, SM i Renju I, Swedish Open 10"
Dessutom får varje spelare som har deltagit bonuspoäpg.
Bonuspoängen för SM i Renju var 1!p och för de övriga nämnda
tävlingarna !pi.

Jag har upprättat en Liknande rankinglista i luffarschack. Jag har
d.å slagit ihop tävlingar i fritt tuffarschack och tävlingar i
Iuffarschack spelat med "ryska regelnrr"
De 18 bästa i de det senaste året före denna tävling anordnade
rj.ksomfattande bävlingarna i luffarschack har fått poäng enligt
föIjandez 25tzot17 r15,14r11112r..,..1 dvs 1 tan 2J p osv.
Denna poäng har multiplice::ats med respektive tävlings status.
Tävlingarna her erhåIlit status enligt följande: SM 8,
Svenska Cupen L Svealand Open !.
Ingen bonuspoäng har utdelats eftersom så många får poäng"

Utöver uttagningen till Uppsala Renju Open används rankinglistorna
denna gångan endast på så sätt att de som har kommit med på listorna
inte kan få pris om de skickar in rätt svar på luffarschackproblemet
på sid.e5(fOr att uppmuntra andra än eliten tllI problemlösning)"
Innan sådana här rankinglistor får användni!g i andre sammanhang
bör olika sJrstems för- och nackdelar noga utredas. Några har t.ex.
föreslagit ett rankingsystem Iikt det som används i schack.
VU kommer att utreda för- oäh nackdelarna med olika rankingsystem
närmare under våren. 0m du har några synpunkter så sänd gärna in
dem till redaktionen helst före den 'l mars om du viII att vi ska
ta hänsyn till dem.

ganlcinslista i 'renfu
1 . Ingvar Sundlj.ng
2. Stefen Jansson
1. Stefan illöI1er
4. Tonas Hagenfora
5. OIa Kår6n
5. Jorma Karppinen
7. Frank Arkbo
8. fommy MaItell
9. Tord Andersson

10. A1f Dahlgren

Rankingli.sta i luffarschack
1. Stefan Jansson
2" Tonps Hagenfors
1. Stefan MölIer
4. Sverker Johaneson
5. Stefan Diös
6. ora Kår6n
J. Marianne Fagerby
8. Peter Jonsson
9. Ingvar Sundling

'10. AJ-f Dahlgren
11. Iord Andersson
12. Jerzy Flato
1). Bo llrilhelmsson
14. Pentti Suhonen
15. Mats-Erik Pisto}
16. Erik Seppdlä
17. Stig Svensson
18. Matti- Karlsson
19. Robert Holmgren
20. Jan Palgren
21. Patrik Rundquist
22. Iars Siggelin
21. Michael Ragnarsson
24. Christer Lorentsson
25. Olov Andersaon

281 p
2O0p
1 4op
1 ZOp

9op
72p
59p
5op
25p
2)p

5oop
144p
104p
245p
225p
179p
t 50p
1 45p
12Op
1 1gp
1 12p

99p
96p
88p
84p.
8rp
79p
77p
72p
55p
5op
5op
47p
45p
4op



SPELKVAILAR I KIUBBARNA

Följande träningskväI1ar gäIler för hösten 1)822

JÖNKOPING Varje måndag kI 18.00 och varje onsd.ag kI 16.00-.1B.OO
i kLubbens egen Iokal adress Kjellbergsgatan 2 B, källar-
ingången, Jönköping.

MARIESTAD Varje måndag kI '17.1O. Spelplats är Leksbergs skola,
Mariestad t.o.m. februari månad. Fr.o.m. mars månad blir
spelplatsen på adress Bråtenvägen 1{{, Mariestad.
Eventuella förfrågnlngar stäLles till Oskar Karl.sson,
te1 s O5o1 /15a 90.

STOCKHOLI{ Varannan tisdag, jämna veckor k].. 19.OO i So*iebergssa[en,
Hornsbruksgatan 28, plan E, Högalids föreningsråd
(t-Horn"tulI) i StockhoLm. Vissa spelkväIlar gäI1er särskil-da
arrangenang t.ex. kval till SM.

UPPSALA Måndagar eIIer onsdagar kI 19.1O spelas det renju hemma hos
Frank Arkbo, Sernanders Väg 11/61 J i Uppsala.
Tel: O18/46 11 41. tr'r.o.m. mitten av nars: Iuffarschack
varannan månd,ag.

ÖRn.AnO Varje onsdag kJ- 1B.OO i Schack- och Bridgehuset, Sturegalan ),äIlarplanetrpå öster i Örebro.

LUND Inga regelbundna träffar. enmä[ ditt intresse tiII
Jerzy F1ato @qe/N 4) 40, 10 54 25) som är sammankaltande
för varje spelkväI1"

VANERSBORG rnga regelbundna träffar. Förfrågningar stälrs tiII

r=E==E=====_=::::::=:::::::=::::=/=:!t==!7_====a====a_a_==r_a!!===-===a==ErE=

MEDLEMSAVGIFTEN 1q84

Svenska Luffarschackförbunclets medl-emsavgift för år 1)B) är 40 kr.
Ungdomar som studerar på grundskol-an eller på gymnasieskolan
behöver enast betala- 2! kr" Studerande på eftergymnasial-a kurser
samt universitets- e1ler högskolestuderande skal-I betala ful.l
avgift dvs. {O kr.
Medl-ensavgiften del,as upp så att 20 kr tillfaller förbunds-
led.ningen och återstoden klubbar/distrikt. I de distrikt 1
vilka både finns en distriktsordförande och en k1ubb, som
inte administrerar distriktet, har distriktsordförande rätt
ti1I 10 kr av medlemsavgiften för de som har betalat fuI1
avgift på 4O tcr. Äterstoden av klubbar/aistriktsdelen tiII-
faller klubben.
l'amiljemedlem aom bor pÅ samma adress som annan medlem har
rätt til-l 10 kronors reducering av förbundets det av medlems-
avgiften. Fem i Rad utsänds då endast i ett exempl-ar.
Frertalet medremmar" skaLl- betala direkt till svenska Luffar-
schackförbundet på postgironummer )2 90 81 - B. Några klubbar
som också sköter distriktet som klubben ti1lhör sköter sjärva
infordrandet av med.Iemsavgifter. !et ar:
Stockholm, Stockholms Luffarschackförening Pg jl 95 01 - 1

Närke, Orebro Luffarschackförening Pg 6B 25 27 - 7
Småland, Jönköpings Lufl'arschack- och Renjuklubb pS 91 52 57 - 4



§ J]§-{}iiKT§;i'llrBLl{iw§
Här nedan föIjer en lieta över de distriktsordförande och kontaktmön
som f.n, finns i förbundet. Skillnaden uellan dessa två representanter
är att distriktsordförande (-U) iir skyldig att anorti.na kvaltävlingar.
En kontaktman (-X) Uer endast åtagit sig att förmedla kontakten mellan
intresserade spelare och förbundsledningen. Ljn itistriktsordförande
måste dessutom om clistriktet har fler än 10 medlemu&r kalla till
distriktsmöte en gång per år. l'ör sitt arbete får distriktsordföranden
eir ae} av medlemsavgiften från medlernmarna i distriktet
Här anges endast teleforrnummer. Ådresser finns i medlemsregistret.
Antalet medlenmar: den 12 januari X$B) finns angivet till hiiger oo
distriktete namn.

D-nr
10
11
12
't1
14
15
16
17
19
20

?1
c,
21
24
25
26
27
2A
lo
,1
12
1'
14
1'
16
1T_

Med].

45
14

5
4

2)

Dis tri k t
STOCKI]OLI{
UPPLAND
SQDER]VIANLAND
ös'u:Rc0rlnnt
V A§TIIÅITiJAND

NARKE
VÄR}TTAND

DALARI{A
G OTLAN])
GOTEI]OilG

BOEUSLÄN
DÅLSLAN}
VÅSTERGOTLAND
HALLAND
SDIÅ],lND
sxÅrn
StEHINqE
ÖLAND
NORRBOTTEN
JIiUILAND
EÅRJEqALEN
VA§TERtsO?TEN
ÅNcSRMANi,eND
MEDE],PAD
H/IISINGTAND
GASTRIKLAN}

Eepres e.n tant
$tefan liös
Sven T. Ågren

Tomas Liljebergh
Christer Kindberg

AIf Dahlgren
Mats Svensson
AIf Dahlgren
Mikae] I{ansson
AIf Dahlgren
AIf Dahlgren
Peter Jonsson
Jerzy Flato

Jan Jonsson

Bengt-Göran Lövgren

D

D

o1g/11 8) 82
054/16 62 09 :

o12O/ 4 11 0o, 41 1 44
0)1/87 20 a5

or2o/ 4 11 00, 411 44

o92ol 5 e9 49

D o26/1a 61 20

;
ll

2
1

29
5

22

:

,
1

D

K
D

D

D

D

D

D

K

*a

I

1
1

)
VASI?YSKI,AND 1

SU]'[MA MEILEMMÅR 1e4

VII,Ktr]T D]STRIKT VIIL DU TIILHORA?

Under 1p8l gä1ler följande: Enskild ruedlem som vill tillhörs
annat di strikt än I'boendedistriktet" skall anmrila detta till
§ti.g Yrrerulnqer. Anl.ed.nin8en ti]l att nan viI1 tillhöra ennat
di.strikt kan vare t.ex. att man bor i utkanten av ett distrikt
oen ndr:a en klubb i ett annat distrikt och då vill man ha tiII-
gång tllI denna klubbs utskick, spelkvEillar m.n. utan att be-
Iasta denna krubb särskilt. Distriktsändringen griller ej förrän
anuiilan har gjorts till §tig. KoIIektiv övergång (för en hel
klubb) kan endast beslr-ltas av förbuncisl ertningen.
§tig fverninger tar också ernot alla adregser tilr personer aoo
är intresserade av ett bIi uedlemmar. iitt särskilt inforoetions-
blad kommer att utsändas av stig ti}l sådana personer eon in-
rg.pporteras som intresserade av att bri medl.emmar. Han koouer
också att 1'ör ett reglater för att se huruvida deesa personer
verkrigen blir nedremmar. Det är al.rtså titr stig du ska sända
uppgifterna om sådana här spelare.
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BESTALLNINGSTALONG

@my Matte).r, Box 2{), 551 14 JöNKOPTNG)

Jag bestäI1er följande. Samtidigt sätter jag in notsvarande belopp
på postgirokonto nummer 45O 78 85 - 4. (Du i<an givetvis bestäIla
också genom att enbart sätta in pengarna på postgirokontot samj
tidigt son du på postgirobfanketten upplyser om vad du viII ha. Då
sli.pper du riva ut det här bladet ur tidningen).
Samtliga priser är inklusive frakt.
..... ex av "Hur man vinner i luffarschack-Eur man spelar renjurl

av Tonuy Maltell-, 100 sidor, Pris;50 kr.
ex av'rFive-In-A-Row/Renjurrav Goro Sakata/Wataru Ikawa.
Prist lO kr.

..... prenumerationer på "The Renju Quarter1y". Pris:JO kr/b.
Japanska Magnetspel, Pris: 50 kr
JepanEka Renjuspel av mellanstorleken, Pris: 1 1O kr.
Japanska Renjubräden i officiell storlek, Pris: 100 kr.

. .... Set av glasstenar till brädet i officiell storlek,
Pris: 1 J0 kr

. ..... Set av plaststenar till brädet i officiell storlek,
Pris: 70 kr.

. .... . Jag viII ha prisuppgifter och information om stenar i
skiffer och snäckskal

. Set med två skålar i kastanjeträ, Pris: 1{O kr"
, Jag viII ha ett färgkort på renjuspelen.
. Block omfattande 50 st renjugram dvs protokoll vid spe). i

skärningspunkterna, Pris: 12 krfblock
. .. o.. Jag vill ha prisuppgifter på ett set ned renjuprotokoll

avsett att använda för att spela renju på vid spel med
kryss och ringar i rutorna.

r ex EIY KOEJOH nr 1-517-9, Pris: 25 kr.
. ..... prenumerationer på The Renju Sekai, Pris z 2JO *rf b.

. ex &v turneringsbulletinen från SM i Renju 1982, Pris:1! kr.
.. . .. . Jag är intresserad av att följa med på en gemensam resa till

Moskva somnaren 1!8J

. ..... Jag vi}I deltaga i Kyoto Renjuklubbs individuella renju-
tävling per korrespondens. Jag vill helst spela i
D mästarklassen fl expertklassen tf nybörjarklassen

AnmäIningsavglften betalas in senare. AnmäI dig senast
den 'l ! mars om du vill vara med i f örbundets geoensa.mma
anmäIan ti11 Japan.

. .... . Jag viII Iåna den gamla instruktionsfilmen om renju (fitnen
är över två timmar lång). Pris för frakt: 18 kr.

. . ... . Jag vilI Iåna den aktualiserade instruktionsfilmen om renju
innehåIlande också en film från.Swedish Open i Renju samt
information om idag tillgängliga renju/Iuffarschack-epel
och annan utrustning. Filmen ut}ånas fr.o.m. april månad
öc[r du får behåI].a den en vecka. Pris för frakt: 18 kr.

. Jag vilI låna ovannämnda förkryssade film ett speciellt
datum, nänligen den

. Jag anmäler mig tiII SM i Renju den 1 2-1) mats 1981

(fortsättning föI jer på nästa si.cla)

@



ex av "Partj.erna från I Meijinfinaler[ när denna skrift
utkommer i april. Pris: 10 kr.
ex av Vladinir,Sapronovs försIag tiII internationella
regle'r för Five-In-A-Row(Luffarschack) och Renju. Pris; .10 kr.
ex av Svenska Luffarschackförbundets stadgar och
tävlingsregler, Pris::25 kr
ex av förbundsemblemet (hur det ser ut framgår av sid.4T)
att fästa på kavajen (diametern är 9 "r), Piis: JO kr,
Jag tippar att Iagen i Eayakawa tsisho Memorial kommer att
lyckas så härr
Bäst:
Näs t bäst:

';;;';;".;";;';;';" 
;;;;;'0""u", kommer att ryckas

'1.- bäst, 2= näst bäst osv)
2:a bordet J: e bordet {: e bordet

Sämst:. . . .

Jag tippar
så här :(
1 : a bordet

1.

2,

1.

4.

1.

2.

1.

4.

1.

2.

).
4.

'l .

2.

1.

4.

Tlppningskupongen skalI insändas senast den 1 april 198).
Pris ti}l den som tippar bäst. Ett Japanskt magnetspel och
en bok Five-In-A-Row/Renju. Andrapris: Kompend.iet om luffar-
schack och renju.
Här är Iösningen till nedanstående luffarschackproblem.
Vem som helst får skicka in Iö sningen tren endast d.e sou inte
finns på någon av rankj.nglistornari renju (tOst) och i
Iuffarschack (25sf) får pris. Priset är ett Japanskt magnet-
spel och Fiveiln-A-Row el.Ier kompendiet om luffarschsck och
renju. Ringarna ligger bra tiIl men kryssen ken vj.nna. Hur?

Sänd in
1 ö oning en
s enas t
den 1 nej.
Probl ene t
är från
ett parti
i verklig-
heten
mellan
OLa Kår6n
och Tonny
Maltell.

NA.[/N; TELETON:
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Kosyo Hayakawa fodoyoshi Ionoko

lngvor §undling

Den 4-5 december spelades "Swed;i,sh Open Internntiornl Chnmpiorahip of Renju".
Detta var världens första internationella turnering i Renju. Deltagarna i denna historiska
tävling presenteras på omslaget - deltagarna i A-turneringen på denna och föregående
sida och i B-turnering på omslagets 2:a sida.

Shoseki Honda

fommy Mohell


