Verksamhetsberättelse 2014
I år har klubben haft 17 betalande medlemmar.
Onsdagsträffar
Klubben har hållits öppen i princip varje onsdag under året. Aktiviteten har däremot varierat
en del. Framförallt i december var det få medlemmar på klubben medan det under andra
delar av året var det betydligt fler medlemmar på klubben.
Lokalen har fått lite mindre förbättringar som ny vattenkokare, mattor och lite nya möbler. De
boende på gården har under året bildat en lokal hyresgästförening som planerar att renovera
lokalen. När detta kan ske vet vi inte i nuläget.
Tack till Harry, Viktor och Eskil som har öppnat många onsdagskvällar.
Sommarläger
Under en vecka i juli samlades 17 glada gospelare i Sjövik där vi spelade go, badade, grillade
och allmänt njöt av sommaren. Det nya upplägget med en och samma rätt till alla deltagare
var mycket lyckat. Då vi endast gjorde en rätt per dag kunde vi lägga mer tid på den och laga
den från grunden. För att alla skulle kunna äta maten gjordes den vegansk och fri från nötter.
Maten uppskattades mycket av deltagarna.
Göteborg Open
I november spelades den 30:e upplagan av Göteborg Open på Göteborgs schackförbund på
Vegagatan där 37 spelare deltog. John Karlsson och Charlie Åkerblom bjöd fredagens
deltagare på en partigenomgång av deras EMkvalmatch. Vi har nu etablerat ett format som
ger en bra turnering till en rimlig arbetsbörda för organisatörerna. Av vikt när man använder
schackförbundets lokaler är att städa innan turneringen. I år dammsögs sovlokalen, men till
nästa år bör hela lokalen dammsugas innan turneringen. Detta bör inte innebära någon större
arbetsbörda för organisatörerna då det underlättar städarbetet efter turneringen.
Världskulturmuseet
Under höstlovet 2014 blev Göteborgs goklubb återigen inbjudna av Världskulturmuséet att
visa upp Go för nyfikna besökare. Vi satsade på att göra det enkelt och visade därför nästan
bara upp "capturego" där den som först fångar en sten vinner. Det blev en succé! Vi
upppskattar att åtminstone 140 personer lärde sig reglerna och spelade minst en match.
Ett särskilt tack till alla glada klubbmedlemmar som var där och spred goglädjen.

Klubbturnering
Söndagen den 6 april spelades 2014 års klubbmästerskap. En tre ronders turnering spelades
i klubblokalen i Haga där 6 spelare deltog. I rond 3 vann Micael Svensson mot Johan
Berntsson, och tog därmed hem titeln som klubbmästare.

