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Karepa camp år 2017
Årets  tankesportsläger  i  Karepa,  i  nordöstra  Estland  hölls  mellan  9.7.-17.7.  Tävlingarna  som
anordnades under lägret var Renju Blitz, fyra dagars renju tävling, Super Fot och som sista tävling
var en femkamp (Pentathlon) i sudoku, dam, gomoku, bridge och schack som pågick under de två
sista dagarna. Det var sammanlagt cirka 120 renju och tankesportsspelare samlade i Karepa från sju
olika länder (förutom Estland Sverige, Ryssland, USA, Japan, Kina och Turkiet). För första gången
hade lägret besök från Turkiet med åtta spelare/föräldrar. Förutom flera tankesportstävlingar kunde
lägerdeltagarna bada i havet, spela volley-boll och fotboll.

Renjutävlingen som spelades med sju ronder var fördelad på fyra dagar. Förutom en huvudturnering
spelades även en B-tävling, C- och D-tävling med ca 25 spelare vardera. Stefan och jag deltog i A-
tävlingen och barnen i C-tävlingen. I första ronden mötte jag Tunnet Taimla (EST) och det blev en
hyfsad snabb förlust. I andra ronden mötte jag den unga estniska spelaren Ardi Raag och lyckades
vinna. I tredje ronden hette motståndaren Margus Tuvikene (EST) och jag hade svårt att erbjuda
honom riktigt motstånd. Till slut blev det tre poäng av sju möjliga. Trots mycket få spelade partier
under det gångna året lyckades jag både hålla uppe koncentrationen och undvika alldeles för många
misstag i öppningsspelet. Särskilt nöjd var jag över två segrar som jag lyckades åstadkomma under
stark tidspress.

A-tävlingen spelades med Soosõrv 8 regeln (två färgbytesrätter, efter att spelaren har valt vit ska
den också bestämma hur många femte drag motståndaren ska sätta ut).
Stefans slutplacering var sjua.

Barnen spelade sina partier utan att föra spelprotokoll. Det var första gången för Sander att spela en
flerdagarstävling och han klarade det riktigt bra. Laura och Sander lärde sig mycket från partierna
och fick med sig en massa träningsinspiration till kommande tävlingar och kommande Karepa läger
som äger rum 3.-12.07.2018.

Lägret var  också ett  tillfälle för oss att  bjuda in spelare till  Lag SM i november och troligtvis
kommer vi träffa många lägerdeltagare i Stockholm!

Hoppas att fler från Sverige kommer att ha möjlighet att uppleva spännande renjupartier och många
andra tankespel i Estland nästa sommar!

Rapportör och författare, Irene Karlsson.

Några resultat, skrivet av Bengt Nyberg.
Renju blixtturnering spelades med Swap2 regel i sju ronder Swiss med 21 deltagare.
Tunnet Taimla vann och Stefan Karlsson blev trea.
Renju AT spelades med sju ronder Swiss och vanns av Tauri Purk.
I femkampen var det sammanlagt 27 deltagande lag om två personer och där spelade Stefan tillsam-
mans med Eino Vaher från Estland och de kom på sjunde plats. I Bridge lyckades de vinna.
Under www.renju.net kan Du hitta fullständiga resultatlistor.

Anmäl dig snarast Upsala Renju Open som spelas lördagen 16 september

Boka även in tankesportfestivalen i Jönköping den 9-10 december

Så den 26-29 december är det Tallinn Open, boka in även den

Passa även på att anmäla dig till Korr-SM 2018

Kontakta Bengt Nyberg 0142-24003, 070-244     70     02 bengtnyberg814@gmail.com
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