
Spil Go
Vi mødes

Torsdage kl. 16-18 på Dagmarskolen
Vestervej 11, 4100 Ringsted

Lokale 35

Kontaktperson: Henrik Falk
Mail: rugk@ringsted-go-klub.dk

Mobil: 23888727

Hvis du har spørgsmål, så skriv eller ring!

Se nærmere annoncering for mødedatoer på klubbens 
hjemmeside

Ringsted Go klub
https://ringsted-go-klub.dk

Version 20211128a

i Ringsted Ungdoms
Go Klub

For alle unge mellem 6-16 år.

Verdens sejeste brætspil!



Go har et handicapsystem, så både den erfarne og den mindre 
erfarne stilles lige og begge kan blive udfordret.

Go spil kan støtte børn og unge på følgende områder:
• Lær at tabe og vinde på en sund måde
• Øg opmærksomhed og koncentrationsevne
• Øg den matematisk-logiske problemløsningsevne
• Træn behovsudskydelse (tænke på langsigtede gevinster)
• Få situationsfornemmelse
• Øg tålmodighed
• Få øgede sociale kompetencer
• Personlighedsudviklende

Der tages hensyn til alder, individuelle behov og erfaring.

Hvad er Go?
Go stammer fra Kina og er formentlig verdens ældste brætspil, 
hvor reglerne næsten ikke har forandret sig gennem 2000 år.
Go kom til Japan, hvor samuraierne bla. brugte spillet som 
træning. Senere har det bredt sig til hele verden.
Man regner med at op imod 10 mio. spiller i klub på 
verdensplan, og dertil kommer de, der kun spiller med venner 
og bekendte.

Go er et strategispil, som spilles på et bræt med 19x19 linjer, der 
danner 361 krydser. Hvert kryds er et spillepunkt. Man spiller 2 
spillere mod hinanden, og skiftes til at lægge henholdsvis sorte 
og hvide sten på brættet.

Det gælder om at forsøge at omringe hinandens sten. Har man 
fået lagt sine sten på en måde, så stenene ikke kan omringes, 
har man lavet et territorium. Vinderen er den med størst 
territorie.

Reglerne kan læres på under 5 minutter, men spillet indeholder 
en dybde, som kan tage et liv at mestre.

Aktiviteter
• Du lærer at spille Go i dit eget tempo
• Du træner hjernen ved at løse Go problem opgaver
• Vi spiller mod hinanden i klubben og i vores egen gruppe på 
internettet
• Vi deltager i konkurrencer med andre klubber
• Vi underviser dig i teknikker, strategier og taktikker
• Vi har en masse sociale aktiviteter, og du får nye venner

Information til forældre
Go er ikke bare et logisk-analytisk strategi 
spil, men kræver også kreative, visuelle og 
relationelle kompetencer. Under spil 
aktiveres begge hjernehalvdele.

Go er et socialt spil, der med strategier og 
taktikker er en forhandling mellem 
spillebrikkerne om at opnå størst 
territorium og derved indflydelse. Go kan 
endda også spilles med fire personer, 
såkaldt par-Go.


