
Forslag til ”Delegeretmøde 2020”
Henrik Falk, Ringsted Go klub, Næstved 28. august 2020

Der oprettes et landsdækkende 2021 Go projekt i Danmark, hvis formål er at udfærdige konkrete 
planer og materialer for at få flere medlemmer i klubberne og fastholde dem.

Årsag
Jeg fornemmer, at gennemsnitsalderen for den danske Go spiller er så høj, at hvis ikke der skabes en
”fødekæde”, så vil Go dø i Danmark.

På Europæisk plan er igangsat projekter med ungdomsgo og Ringsted Go Klub har ligeledes planer 
om opstart af ungdomshold i efteråret 2020. Som jeg ser det, tordner Korea fremad og de har faktisk
en del erfaring, som jeg tror vi kan fordanske, men vi kan også trække på de foreløbige Europæiske 
erfaringer(Tyskland/Frankrig).

Forslag til organisation og plan
En facilitator. Jeg vil gerne tilbyde at facilitere og koordinere.

Andre roller?

Cirka 5-7 personer.

Overordnet plan udarbejdes.

Møder kan ske over f.eks. Discord. Jeg kan forstå, at mange bruger dette alligevel (Kanalen: 
”Danmarks Online Go Klub”.

Online opsamlingsmøder, f.eks. ca. hver anden måned, så det drejer sig om ca. 6 møder.

Referater skrives.

Uddelegering af opgaver til andre medlemmer og andre bidragsydere.

Et fællesdrev/onlinedrev, hvor al materiale opbevares.

Projektet ”sælges” på forbundets og klubbernes hjemmeside, men information om projektet kan 
læses på forbundets hjemmeside.

Forslag til opgaver – Blot en lille brainstorm

Kommunikation generelt
Aktive kommunikationsansvarlige i forbundet/klubberne?

Få flow i nyheder og information om Go rundt mellem klub, forbund, hjemmesider osv.



Hjemmesider opgraderes. Få mere information om Go og flere nyheder på mindst hver 14. dag.

Wordpress, som fælles platform?

Marketing (Nye medlemmer)
Identificere målgrupper, f.eks. Forældre, børn/unge, studerende, voksne.

Samarbejde med skoler, andre foreninger. Oplagt er f.eks. martial arts klubber.

Indhold på hjemmesider kan udarbejdes fælles og justeres lokalt.

Hvad er fordelen ved at være i en Go klub? En side på klubbernes hjemmeside. En folder?

Hvad kan Go give dig? (Fra undersøgelser).

Udarbejde salgsmateriale: Skabeloner til logo, foldere, pressemeddelelser, plakater, introduktion af 
spillet osv.

Undervisning
Målgrupper: For at få gang i ”fødekæden” bør fokus ligge på unge.

Udarbejde undervisningsplaner og undervisningsmateriale.
Uddanne Go undervisere

Større fokus på at lære at ”læse” og mindre på vidensindhold (Korea i dag).
Flytte fokus fra mesterlære til undervisning.

Fastholdelse af nye medlemmer
Det sociale, fælleskabsfølelsen og at være en del af noget større.

Satellitter? Mini-go klubber? Kontaktpersoner i forskellige byer, som faciliterer Go møder lokalt, 
men medlemskabet er i en klub. F.eks. jeg bor i Næstved, er medlem af Ringsted Go Klub og laver 
f.eks. en satellit i Næstved. Jeg finder et sted og spille(f.eks. biblioteket) og laver lidt lokalt 
reklame. Alle som kommer får tilbud om medlemskab af Ringsted Go Klub og de fordele de får af 
at være i en klub.

Økonomi
Sponsorer til forbundet.

Sponsorer til de enkelte klubber.
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