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Alle ved, hvordan en turneringsvinder ser ud,
så her er et billede af nogle kinesere.

Lenas Introhjørne:
Mea Culpa!
Jeg skal gerne indrømme, at jeg har forsømt mine pligter som nyhedsbrevsredaktør på det
seneste, men jeg har et par gode undskyldninger.
Først og fremmest er jeg blevet en arbejdende kvinde.
Holbergskolens børn nyder godt af mine humørsvingninger og min utrolige
improvitationsevne, jeg nyder godt af deres kreative tilgang til uro i klassen, og har til
gengæld fået en vane med bare at sidde og glo tomt ud i luften når jeg har en ledig stund.
Desuden er jeg blevet boligejer med alt hvad det indebærer af irriterende småprojekter
( jeg kan nu samle en Billy reol med bind for øjnene og male indersiden af mit
garderobeskab samtidig med at jeg sætter håndtag i en 2 meter høj vitrinedør) og
papirnusseri.
Det får man ikke lavet så mange nyhedsbreve af, så denne gang har jeg måttet tage en
dyb vejrtrækning og tænke på fædrelandet for at kunne færdiggøre dette.
Derfor, mine damer og herrer – tag godt imod (med kun ca. 2 måneders forsinkelse)!!!

Nyhedsbrev for ”foråret” 2008

MCR Denmark Open 2008 Århus, 9. februar 2008
af Henrik Leth

Som så ofte når vi mødes i Århus, tegnede vejret smukt og klart lørdag morgen. Lige det
rigtige vejr til at tilbringe hele dagen i en kælder med fri bar, tænkte jeg, mens jeg
studerede ølkortet i Universitetsbaren. Jeg tænkte tilbage til fredag eftermiddag, hvor 6 af
os mødtes på Københavns Hovedbanegård for at tage toget til Århus.
Vi havde som sædvanligt planlagt det, så vi kunne sidde i toget og spille, og vi blev for en
gangs skyld ikke nævneværdig forsinkede i ankomsten til Århus. Nogle havde allerede
langt planer for lørdag aften, så det blev kun Muyten og overtegnede, der fik den
obligatoriske burger ved stationen, før vi fortsatte til Fysisk Fredagsbar. Her blev vi mødt af
5 veloplagte mahjongspillere, herunder et par finner der var ankommet omkring middag.
Til mahjong er 7 personer jo et lidt sløjt fremmøde, så jeg spillede dobbelt og var lidt af et
selvtrækssvin på begge borde, hvilket fik mig til at forudse en lidt træls turnering, hvis al
heldet var brugt i forvejen. Vi var dygtige og undgik at komme for sent i seng – tak til Brian,
der som sædvanlig var venlig med at lægge lejlighed til nogle trætte københavnere (han
havde dog lige så vanen tro glemt at have noget som helst i huset, der kunne minde om
morgenmad).
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Ceci n’est pas le déjeuner de Brian!

Jeg var altså frisk og udhvilet og tænkte derfor, at jeg roligt kunne forsøge mig med nogle
af ølkortets ondeste øl (læs: tjære og over 10%). At det viste sig, at vi pga. deltagerantallet
skulle spille 5 runder – 16 deltagere giver alle mod alle – skræmte mig naturligvis ikke; det
gør det kun vigtigere at drikke noget energirigt. Formanden virkede lidt stresset med at få
computeren til at virke sammen med printeren, men alt var klar til den planlagte tid. En
enkelt streg i regningen var Tinas pludselige sygdom og fravær, der betød, at Labich måtte

spille med. Det betød desværre også, at vi måtte undvære quizzen, men nu var Tina der
selvfølgelig heller ikke til at vinde den.
Lørdag morgen kom der to københavnere mere, og ud over de to finner deltog også en
hollænder, så der var et vist internationalt islæt. Selve turneringen gik som altid fint, og der
var de sædvanlige udråb som ”Er der nogen, der hellere vil spille whist?”, ”Heldspil!” osv.,
når f.eks. Hans selvtræk en lille dragehånd. Det lykkedes at bevare spændingen hele
vejen til sidste runde, hvor 3 personer stadig kunne blive nummer 1. Det endte med at blive
Thomas Kragh, der løb med æren og de to lysestager i præmie, tillykke!
Omkring kl. 20 begyndte andre gæster i baren at dukke op, og da de virkede nysgerrige fik
vi en udmærket mulighed for at reklamere for Mahjong Danmark og opfordre dem til at
slutte sig til afdelingen i Århus. Jeppe, der også havde studeret ølkortet ad flere omgange,
var endog så venlig at gå rundt til dem, der ikke selv kom hen og spurgte. De virkede dog
ikke så interesserede i at tale med ham eller få ham med på billeder – Jeppe, tag din
Mahjong Danmark Tshirt på en anden gang!
Tina var heldigvis blevet frisk igen og tog toget hjem med os andre, så vi fik afsluttet vores
6mands4vindsrejsebrikstogspil uden soveposechomboer (nedfaldende soveposer fra
bagagehylden har tidligere været et problem) og kom godt hjem. Tak til dem, der var med
til at afvikle turneringen!
I skrivende stund tænker jeg på efterspillet; den europæiske ratingliste er endnu ikke blevet
opdateret, men hvad den danske rating angår, tabte vi fra København desværre 3,25 i
rating. Et oplivende moment var dog, at Århus kun vandt omkring 1,25, idet Topi fra
Finland vandt 5,6. (Tak til Muyten for analysen!)
Hvad EMkvalifikationen angår, ser det stadig interessant ud. De øverste 56 må
efterhånden regnes for sikre deltagere, men alle har stadig mulighed for at komme med,
da vi kan sende 16 deltagere til Østrig og har to kvalifikationsturneringer tilbage.
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Så kan de få sig noget Østrigsk øl!

Beretning fra MCR Open Danish Mahjong Championship
af Frank Rostved

Som forholdsvis ny Mahjongspiller og første deltagelse i en international turnering (som
ikke er via internettet), var det en spændende weekend der gik en i møde. Så du får her en
stemningsberetning derfra.
Allerede torsdag skiftede det talte sprog fra dansk til engelsk, da der var ankommet et par
finner og en hollænder på Cafe Fata Morgana. Så ud over at hjernen skulle på arbejde
omkring brikkerne, blev den yderligere presset sprogligt.
Fredag var der en lodtrækning, som jeg havde forestillet mig en mere formel seance, men
det blev en stille og rolig forestilling med træk af 2 forskellige brikker. Som aftenen skred
frem, dannedes et puslespil over de forskellige runder og borde.
Den jyske gruppe ankom først på aftenen, og bilen skulle lige bruges til transport af
diverse materialer til spillestedet.
Senere denne aften blev Cafeen invaderet af den svenske delegation på 10 personer. Så
var alle 6 reserverede borde i brug! Nu blev der både snakket dansk, svensk og engelsk
rundt omkring.
Lørdag ”morgen” havde jeg lovet at hjælpe til med de sidste forberedelser, så da nøgle
personerne ankom til spillestedet ca. ½ time før registrering, blev alle poser/tasker båret til
lokalet, bordpladerne lagt på bordene og bridgemeldingsholderne fjernet. Alle brikker blev
fordelt til bordene og bordnumrene ilagt spillekassen, så ejeren kunne genkendes.
Alt var klar inden velkomsten, som Tina tog sig af. Morten klarede de praktiske detaljer
omkring spillet. Det blev oplyst at der fredag aften var dannet ”Svenska Mahjong
Forbundet”, så nu er Sverige officielt med på Mahjongverdenskortet. – Heja til.
Henrik havde runddelt en quiz, som der var stor udfyldningsaktivitet omkring. Den skulle
også afleveres inden 2. runde. Pyhh, nu var nervøsiteten der, for hvordan mon det gik i de
enkelte runder og mod på papiret stærke spillere…. Hovedpinen skulle nok gøre sit til at
det ikke var nemt.
Det var interessant at lytte til de enkelte ”HU/ MAHJONG” rundt omkring – nogle stemmer
var bekendte.
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Efter 2 runder, havde Anders Labich, Topi Musto og Jonas Hagerlid lagt sig i spidsen med
8 point.
I 3. runde skulle jeg netop møde Anders og Topi, samt Sune som lå nummer 4, så jeg så
frem til at få klø, men regnede mere med at de 3 ville lure lidt på hinanden. Jeg lå nummer
27. Det kom til at være nogle hurtige spil, og vi nåede hele 3 vinde. Øv!  manglede 2
gange den sidste brik for at gå Mahjong – kunne der ikke have været 1 minut mere tilbage,
for så var det måske lykkedes. Det kunne have vendt hele billedet, for Anders vandt med
53 point, hvor jeg blev sidst med 59. Så det var da ikke så slemt mod de meget erfarne
spillere.
4. runde var en god runde med flere selvtræk, og heldet var med mig, så jeg fik bordet
foran Brian.

Foto/Tina Christensen

Sidste runde var mod 2 jeg kendte fra tidligere spil – Shi og Juho. Benoìt kendte jeg ikke.
Det blev interessant, for det blev Shi og jeg der var heldige, og Juho var flink til at fodre.
Endnu en bordsejr, og jeg endte som nr. 15.
Det var langt mere end jeg havde kunnet håbe. Målet var i hvert fald, at ikke ende sidst.
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Frank spiller mod Shí, Benoìt og Juho
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Vinderne: 3.Topi (FIN), 1. Anders (DK), 2. Jonas (S)

Der var nu løs snak, oprydning af brikker og spilleplader m.v., inden Morten fortalte om
resultaterne og med uddeling af præmierne. Det blev en nordisk top3, med DK, SE og FI.
Sverige tog holdpræmien foran DK.
Henrik gennemgik resultatet fra quiz’en, og den blev vundet af en ikkedeltagende spiller
Robert, som fik æren som reserve. Flot.
Forplejningen fejlede intet, og alle sandwich forsvandt i frokost pausen. Kiks, småkager,
frugt og karameller m.v. blev vist nydt i fulde drag af alle fremmødte henover dagen..
Lokalerne blev forladt i samlet flok (næsten), og med kurs mod den kinesiske restaurant på
Hillerødgade. Jeppe var guide rundt i de snoede gader.
Vi sad næste alle sammen ved et langt bord, men de sidste fik et rundt bord for enden af
det lange. De fleste valgte vist tagselv buffet. Det blev en hyggelig snak ved langbordet,
dog mest på svensk/engelsk i min ende. Ved 22tiden havde hovedpinen endnu engang
taget over, så jeg trillede hjemad.
Hvad lærte jeg så af denne dag? En masse praktisk spilerfaring, nye hyggelige ligesindede
i Mahjong og opfriskning af diverse sprog. Flere kendte jo hinanden fra andre turneringer,
og det var en rigtig hyggelig weekend.
Så der skal da deltages i flere turneringer rundt omkring i verden – enten som spiller eller
publikum!! På gensyn 

De nye Riichi-regler
af Morten Andersen

Den 21. og 22. juni i år vil de første europæiske mesterskaber i Riichimahjong som
bekendt finde sted. I den anledning er der blevet skabt et fælles europæisk regelsæt for
Riichi. Da det lader til at de fleste danskere er enige om at det er bedre at overgå fuldt til
dette fælleseuropæiske regelsæt, vil vi indføre dette som standard i Mahjong Danmark fra
og med 1. juni.
Naturligvis er folk velkomne til at tage hul på at spille med de nye regler på forhånd især
hvis de vil træne til EM. De nye regler minder meget om de tidligere men indeholder da
nogen forskelle.
For det første er der færre hænder i de nye regler.
Folk der også spiller OC vil nok mene at der er få nok hænder i Riichi i forvejen, men de
hænder der fjernes er sjældent set i forvejen og vil næppe gøre den store forskel. Det
drejer sig om tre helt ens chi, tre efterfølgende pong, fire ens chi, fire efterfølgende pong,
og en stribe par. Derudover får øst ikke længere en automatisk yakuman for sin ottende
mahjong i træk, og hånden tre ens pong er nu kun 2 yaku værd.
Disse ændringer skyldes at de fleste af de hænder sjældent spilles med i Japan og da de
som sagt er sjældent set alligevel er der næppe nogen der vil savne dem, før de står med
en af dem naturligvis. Og for dem der i fremtiden har tænkt sig at få store vindhånd som
fire skjulte kanger med et par i drager er det ikke helt så rart som det har været idet
yakumanhænder ikke længere kan kombineres.
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Ahhhh, sushi OG Mahjong. Bliver det meget bedre?

Så er der chomboreglerne.
Det er selvfølgelig altid rart at få point fordi andre fejler men nu kommer det nok ikke til at
ske helt så ofte. Flere af de fejl der tidligere var en chombo er nu slet ikke fejl eller giver
kun død hånd. Således må man nu godt undlade at gå mahjong selvom man selvtrækker
efter at have meldt riichi dog vil man naturligvis være furiten hvis man ikke allerede var det.
For mange brikker på hånden eller fejlmeldte sæt er reduceret til en død hånd. Viste
brikker fra muren returneres til muren uden straf, medmindre man er kluntet eller fuld nok
til at vælte 5 eller flere, for så er det stadig en chombo. Og hvis en eller anden laver en
chombo efter man har meldt riichi kan man nu glæde sig over at få sine 1000 point retur i
god behold.
Antallet af røde femmere bliver reduceret med en, og nej det betyder ikke at vi smider
Brian ud af klubben, vi gider bare ikke at have to røde femmere i cirkler mere. At spille med
fire røde femmere bygger efter alt at dømme på en misforståelse.

Mere dårligt nyt til yakumanhænderne, de må nemlig ikke længere stjæle en skjult kang
for at gå ud. Det er kun 13 vidundere der må det, da alt andet ville være synd. Hvis man
laver en kang, om den så er skjult eller ej, bliver kangdoramarkøren vendt med det
samme, altså inden afspillet.
Omgivning eller det som vi i Danmark plejer at kalde nagare opstår nu også hvis alle fire
spillere melder riichi. Det er altså nu en defensiv strategi at gå efter sin hånd hvis de tre
andre har meldt riichi. Man kan igen ikke anullere riichi med en chi, pong eller kang
melding  det baserede sig tilsyneladende på en misforståelse. Desuden kan man nu ånde
lettet op hvis man har meldt en riichi uden at fiske. Man skal nemlig kun vise at man har
dummet sig hvis det når til fiskerunde eller alle fire har riichet men så får man til gengæld
også den sædvanlige dummebøde i form af en chombo.
Og så lige en forsimpling til.
Sydrunden bruger nu også østregler med hensyn til hvornår øst går videre. Det betyder
selvfølgelig at der kan ligge pinde tilbage i slutningen af spillet og de går til dem der meget
har, altså vinderen.
En sidste lille ting er at man nu har tre sekunder til at ponge ligesom i OC. Det er den
internationale standard folk er vant til.
Alt i alt er der altså tale om en række forsimplinger der næppe vil betyde det helt store for
måden at spille på. Mange af reglerne er noget der kun vil gøre en forskel meget sjældent.
Det der vil have størst betydning er måske nok den manglende røde femmer  for så er der
trods alt en dora mindre at bekymre sig om.

T-shirts igen!
af Lena Smith

Jeg er i skrivende stund ved at få lavet et nyt vred tshirts som kommer til at være sorte
med rødt tryk som de gamle, men selve tshirten vil ikke være helt magen til de gamle –
Roberts tshirt på billederne er med andre ord ikke helt uptodate, men trykket er.
Desuden vil der være mulighed for at købe en pigevariant – lidt mere kropsnær.
Hvis man allerede nu ved, hvilken type/størrelse man vil foretrække kan man henvende sig
til mig med ønsker. Der vil dog kun blive bestilt nye tshirts når vi kan bestille mange
samlet.

Tøsehjørnet:
Af Lena Smith

Da vi efterhånden er blevet mange piger i MJD synes jeg det var på sin plads at smide lidt
”reklame” for de mange mere eller mindre kønne smykkeideer relateret til MJ der findes på
nettet:

Øreringe lavet af gamle MJbrikker fås på http://www.eclecticelements.com/ for $12.99
Ovenstående yndige armbånd findes på http://www.newmoontrading.co.uk til £13.99 – søg
efter ”Mahjong Bracelet” på siden.
Det er næsten ikke til at bære, at dette klassiske, elegante ur er udsolgt for tiden. Det
kostede ellers kun $51.99 – igen et mesterværk fra ://www.eclecticelements.com/

Europæiske mahjongturneringer juni-oktober 2008
af Tina Christensen

Find kalenderen frem og læg rejseplaner for de næste måneder. Hvad med en tur til
Moskva til den første russiske turnering? Eller en tur til Nijmegen til den stort opslåede
Golden Dragon, som bliver den sidste af sin slags; efter 10 års succes stopper de
hollandske arrangører mens legen er god. Der er naturligvis også klassikere som de åbne
ungarske, østrigske, og italienske mesterskaber, for slet ikke at nævne de tyske hvor
Danmark jo har rige traditioner for at markere sig. Er rejsebudgettet lidt stramt, er der skam
også rig mulighed for at spille onlineMCRturneringer ved MahongTime.com. Er man
mere til riichi, har man nok allerede noteret sig det første EM. Det bliver spændende at se
hvor mange lande der fremover slutter sig til de danske og nederlandske traditioner for
nationale riichiturneringer.
21.22. juni:

EM i Riichi i Hannover

28.29. juni:

Green Dragon Tournament, Ungarn, MERS 1

2.3. august:

Dutch Open, online ved MahjongTime.com

9.10. august:

Hungarian Open (Sisi Cup vol. 1), MERS 2

16.17. august:

Austrian Open (Sisi Cup vol. 2), MERS 2

30. august:

DM i Riichi i Århus

6.7. september:

European Open, online ved MahjongTime.com

13.14. september:

German Open, Hamburg, MERS 2

20.21. september: International Tournament of Reunion, MERS 1
27. september:

Kinryu Majan Taikai Riichiturnering i Almere, NL

4. oktober:

Riichi Copenhagen Open

11.12. oktober:

Italian Open, Milano, MERS 2

18.19. oktober:

Baden Tournament, Østrig, MCR nonMERS

25.26. oktober:

Russian Open, Moskva, MERS 2

