
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012

Göteborgs go-klubb är en ideell förening med syftet att främja utövandet av brädspelet go, i 
Göteborg och i Sverige. Föreningen hade under verksamhetsåret 35 betalande medlemmar. 
Göteborgs go-klubb är ansluten till Svenska goförbundet och till Svenska roll- och konfliktspels-
förbundet.

Under verksamhetsåret bestod klubbens styrelse av följande personer:
Ordförande: Robin Nilsson
Sekreterare: Magnus Sandén
Kassör: Rebecka Persson
Ledamot: Eskil Varenius
Suppleant: Lukas Lindroos

Under året har klubben anordnat följande aktiviteter:

Klubbträffar
Den viktigaste verksamheten som anordnats av klubben under året är de veckoliga träffarna i 
klubblokalen på skolgatan 21. Där samlas klubbens medlemmar för att spela go och socialisera . 
Detta utgör grundstenen i klubbens verksamhet.

Göteborg Open 2012
Under året anordnade go-klubben, i vanlig ordning, turneringen Göteborg Open. Klubben har under 
flera års tid (och så även i år) jobbat för att profilera turneringen som en stor europeisk turnering 
samt jobbat för att få fler och fler deltagare. Arbetet verkar ha gett resultat då årets upplaga av 
turneringen blev den största hittills med totalt 68 deltagare från 9 olika länder. Turneringen hölls på 
en ny plats, i Göteborgs schackförbunds lokaler. En av förändringarna i arrangemanget gentemot de 
närmast föregående åren var att klubben betalade europiska högdan-spelare för att närvara vid 
turneringen och för att hålla i föreläsningar. Detta sparade pengar gentemot att hyra in ett proffs för 
föreläsningar och det verkade också ha en positiv effekt för uppslutningen av starka spelare i övrigt.

Sommarläger
I juli anordnade klubben ett sommarläger, öppet för go-spelare från hela norden, på sjöviksgården 
utanför Göteborg. Tanken med lägret var att anordna ett evenemang som sticker ut från alla svenska 
turneringar samt att skapa ett trevligt tillfälle för go-spelare att relaxa, umgås och spela go under 
avslappnade former. En av ambitionerna med lägret var att hålla nere kostnaderna så mycket som 
möjligt till fördel för deltagarna. Lägret hade i år 27 deltagare.

Lagturnering
Under våren anordnade Göteborgs go-klubb en lagturnering för olika klubbar och spelar-
konstellationer i stan. Det var ett endagars-event som hölls i klubblokalen. Medverkade gjorde lag 
från Haengma go-klubb och skolklubben samt två lag från Göteborgs go-klubb.

Klubbturnering och klubbmästerskap
Go-klubben anordnade under året ett klubbmästerskap på våren och en klubbturnering på hösten.

Övrigt
- Klubben blåste nytt liv i sin facebook-grupp som under året fick många nya medlemmar.

- Klubben hade för avsikt att medverka vid den japanska dagen i slottskogen men denna blev 
inställd på grund av dåligt väder.


