
Point

De sorte sten omringer et område a – d, hvor hvid ikke kan 
spille uden at blive slået. Herved bliver a – d sorts territorie-
point.

Punkter, der ligger mellem spillerens levende grupper kaldes 
dame-punkter.

Hvis der findes punkter, hvor ingen af spillerne kan spille uden 
at lægge sig selv i atari, som på puntet a, vil alle stenene være i 
live, men punktet a kaldes et dame-punkt og tælles ikke som 
point for nogen af spillerne.

Andre dame-punkter udfylder spillerne til sidst i fællesskab for 
overskuelighedens skyld.

Fangerne er negative point, så de lægges ind i modstenderens 
territorie til sidst.
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Kort introduktion til go
Go spilles normalt på et bræt med 19x19 krydser på. Når man 
træner bruger man ofte brætter med 9x9 og 13x13 krydser på. 
Man spiller med hvide og sorte sten (brikker), som man på skift
ligger på krydserne.

Man må kun spille på de tomme krydser, hvor der endnu ikke 
er langt en sten. 



Når en sten er lagt, må man ikke længere flytte den. Når en sten
ligger på et kryds, vil der gå fire streger ud fra stenen. Disse 
streger kaldes friheder. Sten af samme farve, der ligger op ad 
hinanden, kaldes en gruppe. Hvis man kan omringe 
modstanderens sten, således at gruppen ikke har nogen friheder 
tilbage, skal modstanderens sten tages af brættet og lægges i en 
fange skål.

Man må ikke begå selvmord, ved at spille en sten, som ikke har
nogen friheder efter den er blevet spillet.

En sten, der kun har en frihed tilbage ligger i atari.

Liv og død
Hvis stenene ligger på en sådan måde, at man ikke kan spille 
sin modstanderens friheder væk, lever gruppen, og de kan ikke 
slåes ihjel. Eksempler på levende grupper.

Snap-back

Alle de sorte sten på billedet ovenfor, er i live selv om hvid kan
slå dem. Hvis hvid forsøger at slå dem, kan sort middelbart slå 
de hvide sten, fordi de hvide sten kun har en frihed, efter at de 
sorte sten er slået.

Dette kaldes snap-back, og sort behøver ikke slå  de hvide sten 
for at bevise, at de sorte sten er i live.



Alle de sorte sten på diagrammet oven for er i live, fordi hvid 
kan spille alle deres friheder væk uden selv at miste sine egne 
friheder.
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