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Ragnar Wikman
Ragnar Wikmanille ICCF:n elämäntyöpalkinto,
Award of Lifetime for ICCF, Bremenin kongressissa 2016.
Ragnar Wikamn syntyi Hangossa 19.10.1947 ja hän
vietti lapsuutensa Porvoossa. Ragge aloitti yliopistoopinnot Åbo Akademissa 1966 pääaineenaan
journalismi, mutta siirtyi vuoden kuluttua epäilemättä
sopivammalle aihealueelle sovelletun matematiikan,
tietokonetekniikan (1967!) ja tilastomatematiikan
pariin. Hän valmistui 1975 ja saavutti filosofian
lisensiaatin arvon 1979. Elämäntyönsä Ragge teki Åbo
Akademissa tietokonetieteen lehtorina aina vuonna
2012 tapahtuneeseen eläköitymiseensä asti.
Ragge oppi shakin alkeet isältään Runar Wikmanilta, joka oli vahva
kirjeshakinpelaaja ja matemaatikko – aivan kuten Ragge itse. Shakin ohella
Raggen mielenkiinnon kohteisiin kuului postimerkkeily, mitä ei voi pitää
mitenkään tavattomana harrastuksena kirjeshakin pelaajalle.
Raggen ensimmäinen kirjeshakkiturnaus oli vuoden 1968 ICCF World Cup I.
Hän saavutti mestarin arvon 1973 ja lopulta KKvM arvon 1987 Bloemendalin
kongressissa.
Raggen ura shakkihallinnon parissa alkoi TD:nä (turnaussihteeri, kuten titteli
kuului tuohon aikaan) vuonna 1971 ICCF:n World Cup II:ssa ja jatkui useita
vuosikymmeniä. 1975 oli seuraavan tärkeän askeleen aika: Raggesta tuli
kansainvälinen tuomari. Vuonna 1987 Ragge ”peri” turnausjohtajan
(Tournament Director, nykyään World Tournament Director) tittelin hänen
elinikäiseltä mentoriltaan ja ystävältään Erik Larssonilta, joka teki myös
vaikuttavan uran ICCF:ssä. 1995 ICCF teki suuren organisaatiomuutoksen ja
Ragge siirtyi varapresidentin tehtäviin alueenaan turnaukset (Deputy
President, Tournaments). Vuonna 1999 oli jälleen aika siirtyä eteenpäin ja
Ragge otti vastuulleen sääntökomitean puheenjohtajuuden (Rules Comission,
Chairman) ICCF:n varapresidentin ominaisuudessa (Deputy President). Vuonna
2003 Ragge vetäytyi presidentin tehtävistä ja jatkoi vetoomuskomitean
puheenjohtajana (Chairman of the Appeals Committee, Playing rules), mitä
tehtävää hän hoitaa edelleen.

Kansallisella tasolla Raggen apu on ollut korvaamatonta Suomen
Kirjeshakkiliiton hallituksessa jo vuodesta 1971. Hän on työskennellyt
turnaussihteerinä/-johtajana (TS) lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä
turnauksissa, hänen vastuullaan oli kansallinen turnaustoiminta vuosina 197985, hänestä tuli Suomen ICCF delegaatti 1992, kun ICCF:n kunniajäsen Raimo
Lindroos luopui tästä tehtävästä, aina vuoteen 2011 asti. Raggen osaaminen ja
kokemus on ollut ensiarvoisen tärkeää myös Suomessa pidettyjen ICCF:n
kongressien järjestelyissä ja läpivienneissä.
Vuosina 1990-94 Ragge toimitti Ruotsalaista kirjeshakkijulkaisua SSKKbulletiinia – palkitseva kokemus, mutta valitettavasti liian aikaaviepä, joten
hänen journalistinen uransa jäi neljän vuoden mittaiseksi.
Kun Ragge sai ICCF:n elämäntyöpalkinnon (Award of Lifetime for ICCF)
Bremenin kongressissa 2016, oli vaikea kuvitella ketään, joka olisi sen
paremmin ansainnut hänen mentorinsa Erik Larssonin lisäksi.
Leo Lahdenmäki, Panu Laine

Ohessa myös linkki ICCF’n sivustolla julkaistuun enganninkieliseen
vastineeseen edelläolevasta jutusta (käännös Panu Laine)
Award of Lifetime for ICCF
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