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Corona virus påvirkede stadig vores aktiviteter kraftigt i henover vinteren og helt frem til sommeren 2021. 
Men herefter er det meste ved at være tilbage til normalen. Det har dog betydet at mange turneringer 
enten er blevet aflyst eller udskudt, herunder DM 2021 som ikke kunne afholdes i Bededagsferien som 
sædvanligt. Pga. usikkerheder omkring præcis hvornår samfundet lukkede op har det givet en del 
forsinkelser i udmeldinger omkring hvornår arrangementerne blev afholdt. Det beklager vi meget. 

Efter sommer har der næsten været normal aktivitet i klubberne. Alle aktive klubber spillede fast en gang 
om ugen, dvs. København, Ringsted og Århus. Det er som sædvanlig svært at få nye spillere til, men der er 
dog kommet lidt nye til. Ringsted er stadig meget synlige til offentlige arrangementer og har fået et 
skolehold op at køre, så det kan være at det kaster lidt nye spillere af sig. Vi har i hvert fald set lidt spillere 
fra tilsvarende arrangementer på skoler (Thisted gymnasium og Langelands Efterskole). 

På vegne af DGF arrangerede RGK DM i Ringsted. Mathis Isaksen 4d var ubesejret til DM (19 deltagere) og 
David Kristensen blev U20 mester. Ud over DM har de eneste danske turneringer været online. I foråret 
blev Århus Oza afholdt med 13 deltagere, i stil med en traditionel Japansk turnering. Den blev også vundet 
af Mathis Isaksen 4d. I sensommeren startede RGK op på en Grand Prix turnering til minde om John 
Nielsen: Første runde af John Nielsen online Grand Prix blev vundet af Kjeld Petersen 1d og Nicolai Ryge (7 
deltager). Anden runde spilles pt. 

Det lykkedes ikke at finde nogen der ville deltage i WAGC i Vladivostok. Mikkel Kragh Mathiesen 1d deltog i 
online KPMC hvor han ikke gik videre fra indledende, men spillede sig i finalen i par-go sammen med Island.
EGC blev udsat igen til 2022 og vi har ikke haft ungdomsspillere med i ungdoms Em der blev afholdt online. 
Til gengæld har David Kristensen 9k deltage i ungdomshold EM, hvor han vandt begge sine partier. Hvis vi 
kigger på norden har NM være udsat i flere omgange men nu ser det ud til at Svenskerne vil afholde det 
senere i år. Ellers er eneste større turnering med dansk deltagelse Corona Cup III, hvor Søren Ohlenbusch 
4d og Mathis Isaksen 4d blev 17 og 18 respektive ud af 400 deltagere. 

Det danske landshold klarede igen at overleve i C gruppen. Vi startede med at spille uafgjort mod Slovakiet, 
efterfulgt af sejr over Grækenland. Derefter blev det i år kun til uafgjort mod Norge. Men så tog vi os 
sammen og slog Spanien og uafgjort mod Irland og Litauen. I sidste runde slog i overraskende Sydafrika 4-0,
hvorfor vi blev to i gruppen og skulle spille om oprykning til gruppe B. Her tabte vi dog 4-1 til Kroatien. I den



indeværende sæson har vi allerede slået Slovenien i første runde og skal møde Belgien om tre uger. Vi 
spiller med stort set den samme stamme selvom mange ’gamle’ dan-spillere er faldet fra, men vi har i år 
fået tilgang af Lasse Jakobsen 2d.

DTF kører som normalt dog med en masse corona-polimik. DTF stiler stadig efter at afholde et fælles 
tanksportsarrangement nok i foråret 2022 og Mahjong, Backgammon og Bridge står for at planlægge det. 
Der er også snak om flere fælles initiativer. 

Fra EGF’s side er der også sket lidt ting og sager siden sidst. Der er gang i især det professionelle system og 
turneringer (for især top spillere) kører der ud af, ofte online. Derudover kommer der ændringer til 
medlemskontingenter til EGF, men det fortæller kassereren on senere. Ud over det har Mateusz Surma 
startet en online platform for GO-undervisere og -elever, hvor man kan finde hinanden mm. Der vil 
snarest komme en nyhed om det på DGF’s hjemmeside eller på mailinglisten. 

Til sidst kan jeg måske nævne at DGF har fået lidt flere e-mail adresser så man nu kan skrive direkte til 
kassereren, formanden og hele bestyrelsen. 


