Forslag til Delegeredemødet 2020
1. Omskrivning af ”Turneringsreglerne”.
Motivation: Turneringsreglerne bære præg af at være skrevet i en længst svunden tid, hvor der så er
sat forskellige ændringer ind hen er vejen. Dette gør at turneringsreglerne er meget vanskelige at
læse uden at man kender traditionen, og det er ikke nemt at udvikle go i Danmark med så
utidssvarende regler.
Forslag til en ny struktur på turneringsreglerne:
Turneringsreglerne deles op i flere dele:
Generelle turneringsregler der gælder for alle turneringer i DGF’s regi. Det kunne være regler om
snyd, regler om VM-point, at vi spiller med japanske regler, regler for hvornår en turnering skal
være varslet, etc.
Regler for DM. Specifikke regler for afholdelse af DM som ikke er med i de generelle regler, blandt
andet at hvor og hvornår DM afholdes.
Regler for Ambassador’s Cup. Denne turnering er slet ikke omtalt noget sted, men bygger helt og
aldeles på en mundtlig tradition. Det er meget smukt, men traditionen bør være nedskrevet et eller
andet sted.
Nye turneringer: Se næste forslag
Forslag om at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde med at modernisere
turneringsreglerne
Det er bedst at dette arbejde lægges over til folk, der har tid og lyst til at lave dette arbejde, og ikke
overdrages til Bestyrelsen, der sandsynligvis ikke har tid til at lave dette arbejde.

2. Ungdomsarbejdet
De sidste år har Lars afholdt ungdomsmesterskaber, men for at styrke ungdomsarbejdet bør disse
turneringer lægges i mere faste rammer. Derfor foreslåes følgende nye turneringer oprettet, der kan
gå på omgang mellem klubberne:
13x13-turnering
Formatet bør være det som Lars har afholdt tidligere: Altså en åben turnering hvor alle kan deltage
uanset alder.
Børn under 12 år kan ikke fastholde koncentrationen under et 19x19-spil og slet ikke flere af
slagsen. Derfor skal man kåre en U12 mester ved denne turnering og en U16-13x13-mester.
19x19 lyngo-turnering
Når man er 16 vil man gerne spille 19x19, men det bliver besværligt at gøre over flere dage uden
forældre ol. Derfor skal en U16-19x19-mester kåres ved en endagsturnering.

Det foreslås derfor at lave en 4 runders-turnering, betænkningstid 30 min., uden bayomi og 6½ i
komi, som en åben turnering.
U20-mesterskab afholdes som en del af DM, hvor bedst placerede spiller under 20 år bliver U20mester.

3. Rejsesponsor
Tidligere fik DGF dækket sine rejseudgifter via sponsorater med Fuji, Hundai, Samsun, som
Verdensforbundet havde lavet. Disse sponsorater er nu faldet bort, og en temmelig stor del af DGF’s
penge går til at deltage i internationale turneringer.
Forslag
DGF er vel det eneste sportsforbund på internationalt niveau uden en sponsor. Vi bær derfor finde
en hovedsponser, der vil betale hele eller dele af rejseudgifterne mod at få deres navn og logo med
til de store internationale turneringer.
Hvis DGF i samarbejde med en sponsor får lavet en t-shirt eller en jakke med Danish Go Federation
og firmalogoet, således at firmaet får reklame ved de store arrangementer, burde rejseudgifterne
være småpenge for firmaer på det østasiatiske marked, såsom Mærsk, Carsberg, Arla Food, Danish
Crone, Hummel, Jack & Johnes for at nævne nogen,
Med en sådan sponsor vil vi blive i stand til at deltage i flere internationale turneringer og derved
styrke go i Danmark.
Desuden vil man så også få sponsortøj ved at deltage i internationale turneringer.

