
 

 

GO 

Turnering 

 

for børn og unge 

 

      
 

 

Lørdag den 25. maj 2019 

 

I kælderlokalet AB-Hannholm, Hannovergade porten mellem nummer 4 og 6, 2300 København S 

200 meter fra AmagerBro MetroStation, og busserne 2A, 5C og 350S 

 

9.30 - 11.00: lær spillet Go, verdens ældste brætspil, spillet af  samuraier,  

  med professionelle ligaer i Japan,  Kina og Korea og 

  som hjælper computere med at nærme sig AI 

Go-spillere fra Københavns Go Klub (KGoK), og danske repræsentanter der har deltaget i Amatør Verdens Mester-

skaberne vil være der til at hjælpe og guide. (På lille bræt 9*9) 

 

11.00 – 12.00: frokost pause 

 

11.30 – 11.45: tilmelding til Go-turneringen 

Det koster 25,- kroner at deltage. Deltagergebyret går til præmier. 

Forhåndstilmelding kan ske via KGoK’ hjemmeside eller til Lars Kristensen (2985 5074, larskova@yahoo.dk) 

 

12.00 – 15.00: Go-turneringen spilles 

Brætstørrelsen er 13*13, der spilles med japanske regler med 7 i komi. Antal runder og tid afgøres efter antallet af 

tilmeldte. Man spiller alle runder. Ved ulige antal deltagere kan man komme til at sidde over én gang. 

 

15.30 cirka: Præmieoverrækkelse. 

Der er præmier til alle deltagere og pokaler til bedste spiller under 20 år, under 16, under 12, under 10 og under 8 

år. 



 

 

 

 

GO 

 

Danske Ungdom Mesterskaber 
 

Lørdag den 22. juni 2019 
 

 

I Københavns Go Klub 

 

Mellemtoftevej 11, i Valby 

2500 København 

 

Lige ved Valby Station 

 

 

For børn og unge under 20 år 

 

Der er 3 aldersgrupper: 

- Under 12 år (født på eller efter 1. januar 2008) 

- Under 16 år (født på eller efter 1. januar 2004) 

- Under 20 år (født på eller efter 1. januar 2000) 

 

 

9.00 – 9.45: Tilmelding til de Danske Ungdoms Mesterskaber i Go 2019 

 

Det er gratis at deltage i mesterskaberne, men kræver medlemskab af Dansk Go Forbund (DGF) eller en dansk Go-

klub. Medlemskab af DGF kan købes på dagen (50 kroner for unge under 18 år). Man kan også købe medlemskab 

af Københavns Go Klub på dagen (100 kroner under 15 år og 300 kroner under 18 år), det inkluderer medlemskab 

af DGF. Et medlemskab gælder i hele 2019. 

Forhåndstilmelding kan ske via DGF’s hjemmeside eller til Lars Kristensen (2985 5074, larskova@yahoo.dk) 

 

10.00 – 15.00: Danske Ungdoms Mesterskaber i Go 2019 

- 10.00 – 12.00 cirka: De første runder spilles. 

- 12.00 cirka: frokost  

- 13.00 – 15.00 cirka: De sidste runder spilles. 

 

Brætstørrelsen er 19*19, der spilles med japanske regler med 7 i komi. Turneringsform, antal runder og tid afgøres 

efter tilmeldingsfristen. Man spiller alle runder. Ved ulige antal deltagere kan man komme til at sidde over én gang. 

 

15.30 cirka: Præmieoverrækkelse. 

  Der er præmier til alle deltagere 



 

 

 

 
 

 

 


