SIMULTAN -historik .Vaggeryds SK:s simultanmatcher 1949-1999

Stormästaren Ulf Andersson
•

Född 26 juni 1962

•

1967 blev Ulf tvåa i junior-SM (1.Ornstein) och samma år blev han nordisk juniormästare.

•

SM i Sundsvall 1969 delad seger med Åke Olsson och Börje Jansson . Ulf blev
Sverigemästare genom att vinna särspelet i sin hemstad Arboga.Detta var Ulfs första och
hittills enda SM-start.

•

1969 blev också det verkliga genombrottsåret.Förutom segern i SM så blev han tvåa i
Nordiska mästerskapet, femma i junior-VM i Stockholm (1. Karpov!) och i zonturneringen
i österikiska Raach delade han sensationellt andraplaceringen.

•

Redan 1970 blev Ulf internationell mästare

•

1971 tog han sin första stormästarskalp – livligt påhejad av smålänningarna Bengt Eskilsson,
Arne Wallenberg och Håkan Åkvist. Det var i holländska Wijk an Zee och offret var ingen
mindre än dåvarande världstrean Kortnoj!

•

Samma år tog han sin första inteckning i stormästartiteln genom en med tjecken Hort delad
turneringsseger i Göteborg före bl.a exvärldsmästaren Spasskij. (tyvärr var det Ulf sista
turneringsframträdande i Sverige-denna uppgift gällde 1975 inför vårt 25-årsjubileum)

•

Både 1974 och 1975 vann Ulf ”Capablanca Memorial”på Kuba,vilket förde upp honom i det
exklusiva stormästargänget ( då 1975 spelare med mer än 2600 i rating)

•

I sept 1975 ingick Ulf äktenskap med en flicka han träffat på Cuba

•

Den 8:e april 1976 fattades ett historisk regeringsbeslut. Ulf är den förste schackspelare som
får konstnärslön. Glädjande för Ulf för svensk schack. Men större och viktigare är kanske att
insikt om schackets andliga värden nått ända in i regeringskansliet tack vare Ulfs insatser.
Ulfs framgångar kanske till stor del också är just ett resultat av hans till synes andliga
inställning till schacket vilket kommer till utryck i följande samtal med Ulf.
Schacknytt nr 1977:
– Tänker du spela på vinst?
– Nej.
– På remi.
– Nej: – Vad tänker du spela på då?
– Jag spelar för nöjes skull

•

•

19xx flyttade Ulf hem till Arboga

•

Korrespondensschack..Framgångar i absolut världsklass!

•

Simultangivare vid Vaggeryds SK:s 50 årsjubileum 990918

Simultanspelare - Läs noga igenom följande!
SSF:s rekommendationer i samband med simultanschack (från 900731)
Simultanschack är en form av schack där vanligen en starekare spelare möter flera motståndasre
på en o0ch samma gång.
För simultanschack gäller förutom de vanliga spelreglerna även följande.
1. Simultangivaren kan som regel spela vit vid samtliga bord, men får själv medge undantag
härifrån.
2. Varje spelare får bara utföra sitt drag då simultan givaren står vid brädet.även om spelarwen
är redo att utföra draget måste han/hon alltså vänta med detta tills simultangivaren står
framför brädet
3. Om en spelare inte utför sitt drag då simultangivaren når brädet kan denne kräva vinst i
partiet.
4. En spelare kan, så simultangivaren står vid brädet utföra flera drag i en dragserie förutsatt att
han/hon besvarar föregående drag omedelbart
5. I undantagsfall kan en spelare få stå över ett drag. Men bara med simultangivarens tillåtelse
6. Spelare får inte flytta omkring sina pjäser på brädet då simultangivaren befinner sigvid något
annat bräde. Finner sistnämnde att någon pjäs har flyttats kan han/hon kräva vinst i partiet
7. Det är inte tillåtet att vare sig ge eller ta emot råd av andra spelare. Samtal mellan spelare
eller mellan spelare och publik bör inte förekomma.
8. Spelarna bör föra protokoll över partierna

Våra simultangivare 1949 –1999
1989 intervjuades Arne Wallenberg av journalisten Kåre Boberg vilket resulterade i två stora
artiklar om Vaggeryds Schacklubbs historia och med tonvikt just på ”den lilla föreningen som
lyckats få så många storspelare att ställa upp som simultangivare”. Artiklarna infördes i JP
890216 resp 891031under rubrikerna ”Vaggeryds Schackklubb stormästarnas tummelplats” och
”Vagggeryds Schackklubb 40 år En tummelplats för stormästare”

”I Ar fyller Vaggeryds Schackklubb 40 år och egentligen är det inget
märkligt med det. Det märkliga är istället att den lilla föreningen under
de 40 åren har lyckats få så många som 15 storspelare att ställa upp
som simultangivare.
Mannen som lyckats locka schackvärldens stora till Vaggeryd är förstås Arne Wallenberg som
under sina år som framgångsrik schackspelare knutit ett finmaskigt kontaktnät över schackSverige”
Det hela började redan 1949

1951 - Malte Lillieström
19xx – Gideon Ståhlberg ger simultan i Skillingaryd
19xx – Andra mötet med Ståhlberg (i Skillingaryd)
1952 – Hans Ek Jönköpig

1952 - Prins
”En av dem, den holländske internationelle mästaren Prins utbrast när han konfronterades med
det stora schackintresset I Vaggeryd -Hur många hundra tusen invånare har Vaggeryd?
Det var framför allt under 50-talet som de stora kanonerna kom till Vaggeryd. Den förste
raden var just Prins som betraktades som Hollands näst bäste spelare efter världsmästaren Euwe
Söndagen den21/12 1952 hade klubben sin hittills största schackdag
Han spelade 39 partier i Vaggeryd
och förlorade, fyra av dem (mot Hubert Jonsson Nils Larsson Uno Eriksson och Arne
Wallenberg)
1953 Malte Lillieström

1954 – Gideon Ståhlberg till Vaggeryd
Två år senare kom Sveriges vid sidan av Ulf Andersson bäste spelare genom tiderna Gideon
Ståhlherg på Vaggerydsbesök för 33 partier i en simultanmatch.
Tre av dem slutade med remi medan Ståhlberg vann återstoden

1955 - PEDERSSEN OCH BONDAREVSKIJ
Fint främmande
1955 gästades VSK först av .danske mästaren Egil Pedersen och senare på året av den ryske
stormästaren Igor Bondarevskij som mejade ned allt motstånd i 26 matcher och bara spelade rem
mot Olle "Tollan" Andersson

Pederssen

Igor Bondarevskij

1956 – Lazlo Szabo
Året efter kom den ungerske storspelaren Laszlo Szabo på besök. och mötte spelare från inte
bara Vaggeryd utan också pjäsflyttare" från Skillingaryd, Värnamo och Malmbäck varvid Sven
Thoorell fick nöjet att sätta sin berömde motståndare på plats.

1958 - Zandor Nilsson
”Näste man till rakning var en av Sveriges bättre spelare genom tiderna - Zandor Nilsson
som av 27 partier bara förlorade mot Lars Erik och Göran Krantz samt Stig Gustavsson…”
Ragosin i Norrahammar
Kotov i Jönköping
Ståhlberg i Värnamo

1961 Lennart Ljungqvist
1964-1965 Håkan Åkvist

1967-1968 Rolf Martens
”…liksom sverigemästaren Roll Martens..”

Nona Gaprindashivili i Norrahammar
1974 Pia Cramling
”… och de kvinnliga internationella storspelarna Pia Cramling..

1979 Borislava Borisova (Ornstein)
”… och Borislava Borosova…”

19xx – Harry Schussler
”Och så har det fortsatt I modern tid om än inte med lika täta besök av prominenta
simultangivare Stormästaren Harry Schussler bar spelat i Vaggeryd…”

1986 – Ulf Andersson
Gammal bekant
”För två år sedan(JP1989) satte han kronan på verket när han lyckades få sjäIvaste Ulf
Andersson att göra ett besök i Vaggeryd
Ulf Andersson som annars varit en sällsynt aktör i simultangivarsammanhang.
- Jag bar varit bekant med honom ända sedan en turnering
i Holland 1972 och visste hur svårt det var att få honom att ställa upp i simultansammanhang.
Men när jag några år senare träffade Ulf i Naestved Danmark lyckades jag avkräva honom ett
löfte att komma till Vaggeryd berättade Arne som någon gång I höst hoppas kunna celebrera de
40 åren med ännu ett celebert sirnuItangivarbesök”

1989 – Jonny Hector

1999 - Ulf Andersson

