
GO 
introduktion og turnering 

søndag den 10. november 2019 
på Amager 

Fælles glæde og hjælp, læring om go og kampens glæder og frustationer, 
blandt 11 børn og 6 voksne! 

 For at kunne berige andre og selv blive beriget gennem go, og for at være aktiv og kreativ 
sammen med mine børn, David og Oliver, arrangerede jeg med deres hjælp introduktion til go samt 
en 13*13 handikap-turnering i min andelsforenings fælleslokale. 
 Vi er mange, som fik det til at blive en god fællesskabs oplevelse med go som 
omdrejningspunkt. Shima-san fra den Japanske Ambassade videregav information om 
arrangementet til Club Nippon. Hun tog også sin søn Kaito-san, en veninde og hendes søn, 
Christian-Johannes med til introduktionen. Københavns Go Klub, Odense Go Klub, familien 
Kristensen, AB-Legetøj, Faraos Cigarer og Games gav gavmildt go-litteratur, legetøj, børnebøger, 
brætspil og T-shirt til præmier. Og fædrene Kostas og Davíd hjalp med oprydningen efter 
arrangementet. 

 9.30 til 11… introduktion. 7 interesserede som mødte go for første gang samt 5 som kendte 
go. 

Fra venstre: Morgan, Athana, David, Kaito-san, Flora, Christian-Johannes og Oliver 
  



 Jeg fortalte om Japans samuraier, som spilede go for at blive gode strateger på slagmarken 
og i livet. Relaterede det til go-brættet både med 4 (3 og 2) retninger for sværdslag, som skulle 
stoppes! Og med ofrings betydning for kamp-strategi. David og Oliver hjalp deltagerne til at fange 
mange samuraier (sten) i en trappe (stige), hjalp dem til at forstå selvmord og til at få en idé om liv 
og død; i go altså! Derefter blev der spillet atari-go på 9*9. 

 11… til 12… pause. I pausen skulle nogen gå og andre kom til. Inden turneringen på 13*13 
med fuldt handikap skulle starte, satte jeg forskellige deltagere til at spille med hinanden på 9*9 for 
at få en idé om deres umiddelbare forståelse for go. 
Jeg tror at jeg ramte nogenlunde, bortset fra med Morgen, der modsat Jannis og Elliott, var med til 
sin første go-turnering. Jeg så i Morgan´s 9*9 spil rigtig gode overvejelser og idéer som for mig 
viste en tankegang der allerede viste god forståelse for go og dets muligheder. 

 12… til 15… 13*13 fuldt handikap turnering. 13 deltagere var med. Og bortset fra de 3 
med officiel rang blev de 10 andre deltagere placeret med en rang fra 24 kyu til 35 kyu. 

 



 Der blev spillet med absolut tid på 6 minutter til hver spiller, og lige inden start overvejede 
jeg om turneringen skulle spilles på 9*9 brætstørrelse da Davíd, Flora og Athena for første gang i 
deres liv så et go-bræt og der var 7 andre som kun har kendt go i kort tid. Jeg havde dog ikke 
forberedt en handikaptabel til 9*9 bræt men kun til 13*13 bræt. Så jeg holdt fast i at turneringen 
skulle spilles på 13*13 og håbede at alle ville have nogen forståelse for det som skete på brættet. 
 Athena og Flora fik 13 sten forud mod mig og viste at de allerede kunne fange sten og at de 
endda havde idé om, at det var lettere at fange stenene mod siden, eller væggen, som jeg kaldte 
siderne af brættet. Den lange trappe/stige som startede på et stjernepunkt på et 19*19 bræt i 
introduktionen samme morgen - hvor jeg prøvede at stikke af med sort, og alle til introduktionen på 
skift satte en hvid sten - synes at have gjort en hurtig og positiv indvirkning. 
 

Længst væk Flora med sort. Tættest på Jannis med hvid (Flora havde 5 sten forud). David hjælper. 

Som det ses på fotoet har Flora allerede forståelse af liv og død. To sorte grupper lever! 



 
Vandret, ud for navnet, ses de partier man har spillet og resultatet af dem. 1 for vundet, 0 for tabt. Det lille tal over, 
angiver runden som partiet blev spillet i. For eksempel vandt Oliver i 4. runde over Selma. Ud for Selma ses at hun i 4. 
runde tabte til Oliver. Til venstre, lige efter navnet, angiver de omcirklede røde tal det samlede antal sejre. Efter antal 
sejre står personens rang i kyu i turneringen. 

 Der blev spillet 6 runder, hvor kun et parti blev afgjort på tid. Brødrene Atlas og Elliott, som 
bor i ejendommen hvor go-arrangementet fandt sted, spiste hjemme på skift og kunne heldigvis 
være med i et par runder hver. Enkelte havde brug for en enkelt pause i løbet af spildagen og jeg 
trådte til når der var et ulige antal spillere. 

 Overraskende slog lillebror Oliver, med 4 sten forud og 4 i komi, storebror David. Det var i 
hverttilfælde en overraskelse for David, der ville have omkamp, da han syntes at Oliver havde 
fjollet og dermed fået ham til at fjolle (i go-partiet), indtil Oliver slog til, og vandt. Da Oliver 
tidligere havde tabt til Peter, endte begge brødre på førstepladsen med 5 sejre. Så kom Jannis med 4 
sejre. Kun David og Oliver havde slået ham. At de 3 var først var ingen overraskelse. Til Danske 
Mesteskaber for børn og unge under 16 år den 23. juni 2019, blev netop de 3 nummer et (David), to 
(Oliver) og tre (Jannis). Selma, der er en ny ung og entusiastisk go-spiller, hendes far, Peter, og 
Kostas havde hver 3 sejre. Morgan, Lars og Atlas 2 sejre, og Davíd, Elliott, Flora og Athena hver én 
sejr. 



David, Flora, Jannis og Athena. Samt de 6 kampborde. 

 Så var der præmieoverrækkelse, hvor dem med flest sejre fik lov at vælge først i et stort 
udvalg. Da alle havde valgt en gave - fik hver familie en ekstra ting - blandt andet japansk go-
litteratur! 

Fra venstre: Morgan, Flora´s lillesøster, Davíd, Kostas, Flora, David, Oliver, Peter, Morgan og Selma. 



 Tak til hjælpere og deltagere! 

 Der er Danske Mesterskaber for børn og unge under 20 år (U20), lørdag den 7. december 
samme sted hvor dette arrangement blev afholdt (Fælleslokalet (kælderen) i AB Hannholm, gennem 
porten mellem Hannovergade 4 & 6, 2300 København S). 

 Jeg tænker at afholde endnu et kombinationsarrangement med introduktion til go og en 
13*13 turnering med fuldt handikap, søndag den 19. januar 2020, samme sted. 

 Der er Ambassadors Cup i Københavns Go Klub, Mellemtoftevej 11, 2500 Valby, i 
weekenden den 1. og 2. februar 2020. Turneringen er en handikapturnering på 19*19 bræt-størrelse. 
(Se kgok.dk for mere information.) 

 Med venlig hilsen 

 Lars Kristensen 

PS. For mere information om de to stævner på Amager (7. december 2019 og 19. janaur 2020) kan 
du kontakte mig på telefon 2985 5074.

http://kgok.dk

