Nyhedsbrev, efterår/vinter 2008, 6. årgang

Thomas Kragh vandt naturligvis EM i Riichi – de andre var jo Furiten!

Farvel og tak! Tina tager stafetten...
Jeg (Lena, red.) må kaste håndklædet i ringen for denne gang og overlade redaktørjobbet til Tina
Christensen, vores nye formand. Måske får I så jeres nyhedsbrev med lidt mindre forsinkelse?
I denne udgave af nyhedsbrevet vil være beretninger fra EM i Riichi, Riichi Copenhagen Open,
divisionsturneringen i Riichi, OC-turnering i Paris, Uppsala og Hamborg, så her er lidt for alle.

Glædelig Jul!

Kvindelig dominans i Paris
af Tina Christensen

Byernes By er så absolut ikke det værste sted at tilbringe en weekend i april, og da slet
ikke hvis man skal spille mahjong med et udvalg af verdens stærkeste spillere. Fire
danskere tog vi til Paris med håb om denne gang at slå vores østrigske konkurrenter som
sidste år tog holdpræmien foran snuden på os (i 2007 var vi a point med 41 bordpoint til
begge hold, men vi havde kun en pointsum på 678 mod deres 934 point).

Foto/Tina Christensen Stemningsbillede fra turneringen

I konkurrencen satte holdet efter førstedagen sin lid til at Muyten ville gøre nationen ære
og fortsætte tendensen med 4 bordpoint i runden, men på andendagen mødte han den
portugisiske onlinespiller som i en tidligere runde havde ydmyget østrigske Martin
Mauthner og undertegnede. Portugiseren var ikke vant til at håndtere brikker, havde ikke
helt styr på at kalde og tage brikker, men heldet fejlede ikke noget. Efter at have
indkasseret sine 4 bordpoint smurte han salt i såret med sin bemærkning om at han bare
var med for at lære, og at han ikke rigtig gik op i hvor mange bordpoint han fik. Heldigvis
var der en slovak der glemte at tage point for en ren stribe så undertegnede i det mindste
kunne få 2 bordpoint.
Efter alle seks runder var afviklet, var
to danskere på 17 bordpoint hvilket
rakte til en 8. plads for Muyten og en
7. plads til undertegnede. Jesper tog
en 20. plads med 14 bordpoint, mens
Henrik satsede lidt for hårdt på prisen
for største sikkerhedsfis og endte på
en 38. plads med 11 bordpoint.
Vinder (for andet år i træk!) af det
åbne franske mesterskab blev en af
de habile hollandske spillere
Marianne Croeze, nummer to blev en
forholdsvis ny spiller fra Frankrig,
Sandra Bondoin, mens tredjepladsen
gik til vores gode japanske veninde
Yukari Kugimiya; med andre ord kvindelig dominans i Paris.

Noget skuffende måtte vi i holdkampen se os forvist til fjerdepladsen, men i det mindste
slog vi da som håbet østrigerne som fik femtepladsen.
Udover en spændende konkurrence var der også tid til at hilse på og hygge sig med gode
mahjongvenner fra Europa og Japan og ved samme lejlighed afgive gode råd til de næste
EM-arrangører fra Østrig. Og der var grund til at beundre franskmændenes evner som
arrangører. Det var inspirerende at se deres side-aktiviteter med vel-annonceret mahjong
for begyndere, og det er tydeligt at de har et godt spillermiljø i de to parisiske klubber; der
var mange gode nye franske spillere der imponerede ved bordene i turneringen.

Foto/Tina Christensen - Hyggespil efter turneringen.

Turneringen blev afviklet i fantastiske kulisser på rådhuset i 9. arrondissement og
franskmændene imponerede på den tekniske side med en imponerende præsentation af
statistik for spillerne. Resultatet af hver eneste spillet hånd blev indtastet således at der
kunne deles point ud for præstationer som Største Heldsvin (le Plus Chanceux) til spilleren
der scorede flest point på selvtræk, Bedste Angreb for flest vundne hænder (procentvis) og
den præmie som både danskere og japanere betragtede som yderst prestigefyldt, Bedste
Forsvar (færreste fodringer), en præmie som russeren Mark Chizhenok tog hjem. På den
franske hjemmeside præsenteres alle resultater, inklusive resultaterne af hver enkelt hånd
for hver spiller. Det franske it-hold er nu ansvarlige for den europæiske rankingliste, som
fremover kan forventes at være flottere og mere detaljeret.

Københavnerdivisionerne
- eller hvordan man feeder og vinder
af Freddy Christiansen
Divisionsturneringen i København blev i år afviklet i lyntempo. Begge divisioner blev
indledt ved julefrokosten 2007 og 1. division var færdig inden påske, mens 2. division blev
forsinket helt til midten af maj, fordi Claes havde et eller andet akademisk skrift, der skulle
færdiggøres. Prioriteterne, Claes!
Spændingen gik meget hurtigt af 2. division, da Tina tog 4 1.-pladser og 3 2.-pladser i sine
første 7 spil. Tina vandt da også meget overlegent med 46 points for 10 spil (6-4-2-0
points per spil) og med en margin på 12 ned til Jesper på 2.-pladsen, der rykker med op i
1. division.
I 1. division blev der brugt noget mere ufine metoder til at nappe 1.-pladsen. Det lykkedes
nemlig overtegnede hele to gange at henvise Henrik til 2.-pladsen med en difference på
de minimale 100 points. Vel at mærke ikke ved at vinde selv, men ved at feede først Kim
og siden Robert i sidste hånd. Mig selv kostede det kun en anelse rating. I resten af
turneringen kunne man høre Henrik mumle ”jeg kunne godt bruge de 4 points”. Ganske
rigtigt, da Henrik blev henvist til 3.-pladsen på ligestilling med Martin og præcis 4 points
efter overtegnede.
Da Martin for tiden spiller på den sydlige halvkugle rykker kun sidste mand ud. Det blev så
Robert, som vil hærge 2. division næste år.

Resultaterne:
1. division
Nr.
1
2
3
4
5

Spiller
Freddy Christiansen
Martin Wedel Jacobsen
Henrik Leth
Kim Iversen
Robert Bonde Jensen

Kampe
8
8
8
8
8

1-2-3-4
3-2-2-1
2-3-1-2
2-3-1-2
2-0-5-1
1-2-1-4

Score
30
26
26
22
16

Point
Tendens
40700
0.75
30600
0.25
9800
0.25
-39800
-0.25
-40300
-1.00

Kampe
10
10
10
10
10
10

1-2-3-4
5-3-2-0
4-2-2-2
3-1-3-3
2-3-2-3
1-4-2-3
0-2-4-4

Score
46
36
28
28
26
16

Point
Tendens
103800
1.60
44600
0.60
-39800
-0.20
-14300
-0.20
-29700
-0.40
-65200
-1.29

2. division
Nr.
1
2
3
4
5
6

Spiller
Tina Christensen
Jesper Willemoes Hansen
Morten Andersen
Camilla Dalsgaard
Claes Schütt
Jeppe Stig Nielsen

Uppsala Open
af Jeppe Stig Nielsen
Lørdag den 23. august 2008 skulle det første internationale
mahjongmesterskab (MCR-regler) i Sverige afholdes, og fra Danmark var
undertegnede tilmeldt sammen med Tina og Muyten.
På min vej mod Kastrup lufthavn dagen før kom jeg i tanke om at jeg ikke
havde fået mit pas med, og besluttede at tage hjem for at hente det. Det
var derfor først ret sent jeg dukkede op i lufthavnen, men heldigvis havde
Tina og Muyten allerede sørget for at reservere et sæde til mig så vi
kunne sidde sammen på turen.
Efter en billig taxatur fra Arlanda til Uppsala ankom vi til Hans
Wikströms lejlighed hvor vi skulle bo i to nætter. Hans havde gæstfrit
indvilligt i at låne os lejligheden. Til stede på dette tidspunkt var også
østrigeren Ernest Glaser der havde taget rejsen hele vejen fra Steiermark
for at deltage i turneringen. Ernest er en yderst flink mand som dog også
i visse kredse er berygtet for sit til tider noget brovtende temperament
ved turneringsbordet. Vi tre danskere skulle sammen med Ernest udgøre
turneringens eneste ikkesvenske hold, et hold der siden skulle vise sig
succesfuldt.
Da Hans havde vist os lejligheden og hvor vi kunne købe aftensmad, og
været behjælpelig med flere andre ting, måtte han forlade os (han skulle
fejre årsdag sammen med sin kæreste; dengang han havde indvilget i at have
tre danskere boende, havde han glemt at den 22. august var den dato han og
hans kæreste havde mødtes). Det bekymrede os dog ikke spor, for der var et
mahjongbord og en kasse stærk øl i hans lejlighed.
Snart efter blev vi dog kontaktet af andre fra Uppsala Mahjong der spurgte
om vi ikke kom over og spillede denne fredag aften. Så vi fik allerede på
dette tidspunkt anledning til at se stedet hvor turneringen skulle foregå.
Der var tale om et kælderlokale i den ejendom hvor Per Starbäcks lejlighed
ligger. I øvrigt samme sted som den faste mahjongaften i Uppsala foregår
(Tiundagatan 49 hvis nogen tilfældigvis kommer forbi Uppsala).

Foto/Per Starbäck

Næste morgen (lørdag) forsynede vi os med morgenmad fra Hans' køleskab og

drog af sted til turneringen. Begivenheden bestod af fire runder a to
timer, så man mødte i alt tolv (fire gange tre) forskellige spillere ud af
et samlet deltagertal på 24 personer. Der var såvel gode som temmelig
urutinerede spillere til stede. I den første pause blev der serveret
udmærket frokost som arrangørerne selv havde stået for at frembringe
(blandt andet tærter).
Holdkonkurrencen blev vundet af det dansk-østrigske hold. Den individuelle
konkurrence blev vundet af Robin Backman. Der var også medaljer til andenog tredjepladsen. Et lille kuriosum: Bronzemedaljen blev først uddelt til
Per Starbäck, men snart efter opdagede man at man havde set forkert i
Excel-regnearket; den rigtige tredjeplads tilhørte jeres udsendte
skribent, og Per måtte nøjes med en fjerdeplads.
Efter turneringen blev der i al hast arrangeret spisning på kinesisk
restaurant. Herefter var der en del der egentlig bare havde mest lyst til
at spille noget mere mahjong, så vi tog tilbage til lokalet og spillede
lidt mere uformelt. Flere af svenskerne ville også gerne spille riichi.
Generelt virker det som om svenskerne har potentiale til at blive rigtig
gode spillere, både inden for MCR og riichi. Mange af dem har en kultur
med at diskutere hænderne og reglerne i detalje, meget ligesom vi har i
Danmark, og det lærer de meget af. Så efter vores vurdering kan resten af
Europa vente skarp konkurrence fra den kant.

Foto/Per Starbäck

Søndag middag ankom vi i god tid til lufthavnen, så Tina, Muyten og jeg
forsøgte os med et spil tremands-riichi i lufthavnscaféen i Arlanda. Det
førte til et par nysgerrige spørgsmål fra andre rejsende. Blandt andet var
der en japansk-udseende, svensktalende mand der kom hen og spurgte om vi
virkelig kunne spille det når vi kun var tre, og om det var en europæisk
variant eller hvad. Inden vi vidste af det, var vores fly i gang med at
blive "boardet", og da der også var kø til toiletterne i denne lufthavn,
nåede Ms. Tina Christensen at modtage et sidste udkald over højttalerne

(Muyten og jeg var da nået frem til gaten). Vi nåede dog alle med flyet og
kunne lande planmæssigt i Kastrup efter en vellykket weekend.

Advarsel!

Foto/Tina Christensen - Shi's baby Sophia lærer brikkerne at kende – pas på derude!

Riichi Copenhagen Open
af Robert B. Jensen
Den 4. oktober 2008 blev der for femte gang afholdt Riichi Copenhagen Open.
Det skete i Børnehuset Columbus på Vesterbro, hvis lokaler bød på rigeligt
plads. Med 12 deltagere og fire runder var det én af de mindste turneringer
længe, om end der også blev observeret folk der spillede OC i hjørnerne.
Camilla Dalsgaard viste sig ustyrlig fra første runde, og lignede hurtigt en
vinder. Ikke at der ikke blev kæmpet. I dette format (riichi med uma) er der
jo helt frem til den bitre ende en teoretisk mulighed for hvem som helst for
at hive sejren hjem. Det blev dog efterhånden meget teoretisk for mange af
os, idet Camilla ikke på noget tidspunkt under turneringen mente at der var
grund til at beskæftige sig med andre placeringer end førstepladsen i det
samlede regnskab.

Foto/Tina Christensen - Camilla arbejder sig mod toppen

Denne gang blev der spillet med den fulde japanske uma på
30.000/10.000/-10.000/-30.000. Og hvordan var det så at spille med så
voldsom en uma? Ja, det er ofte blevet bemærket at det må minde om at spille
med bord-point, og det gjorde det bestemt. I hvert fald var vi mange der
havde historier om hvordan en forskel på få hundrede point kostede os
sejren, vores job og vores hus, fik vores venner og familie til at forlade
os, og sparkede til vores hund. Vi må næsten gå ud fra at det gik den anden
vej for cirka lige så mange, men de er sjældent lige så højrøstede. Under
alle omstændigheder kan man roligt melde sig til turneringer med en sådan
uma, hvis man er fan af bord-point, samtidig med at den førnævnte mulighed
for at komme sig over et tabt bord eller to stadig eksisterer. Til en vis
grad, i hvert fald.
Så var der jo den yderst traditionsrige quiz. Dette år var det Freddy
Christiansen der bedst havde tydet spillernes dagsform og tegnene i
stjernerne der fortæller om dette er dagen hvor vi skal se en jadehånd. Det
var det forøvrigt ikke, idet denne skribent på snedig vis undlod at fodre
den, på trods af at have meldt riichi. Men måske havde selv ikke Freddy
gættet på tre ud af tre kvinder i top fem. Skulle man have gået og syslet
med en teori om at kvinder ikke kan spille mahjong, må vi nu beklageligvis
meddele at teorien ikke er understøttet af data. Man kunne nu også bare have
kigget på alle de andre turneringer rundt omkring i verden de seneste par
år.

Foto/Tina Christensen - Vinderne

Efter turneringen var det tid til at besøge en i dagens anledning japansk,
ikke kinesisk, restaurant, hvor denne skribent fik besejret en musling i en
kamp på spisepinde og fik føjet et par sushi-termer til sit voksende
repertoire på vejen imod decideret sushi-snob. Herefter viste det sig at der
blev udbudt drikkevarer op til flere steder sådan en lørdag aften i centrum
af København, og således blev det en lang dag.

Riichi EM 2008, Hannover
af Lars Therkelsen
Det er fredag, det er formiddag og det er varmt, sommeren er i luften og jeg
står på Statoil tanken på Horsenvej i Vejle og venter på at se det lille blå
lyn svinge af motorvejen fra Århus. Sammen med de tidligere omtalte herrer er
det planen vi skal tilbringe de næste fem timer på fire hjul i tysk retning.
Fem timer, der går forholdsvist hurtigt mens vi sammenligner de to foreslåede
gps ruter i Labichs installerede dobbeltsystem. Og vupti er vi gelejdet udenom
de værste motervejskøer, vejarbejder med mere og glider lige så stille
ind på Hotel Messes parkeringsplads i udkanten af Hannovers expo område. Efter
en kort rådslagning konstaterer vi at Thomas har den bedste mave til Labichs
natlige koncerter. Koncerter der, viser det sig to dage senere, helt åbenlyst
har en endog aldeles fremmende vikning på Thomas's spil.

Foto/? - Thomas K er topkoncentreret

Vi får installeret os på hotellet og kaster os igen ud i trafikken. Puntoen
er nu skiftet ud med en taxa, der bringer os ind til banegården, hvor vi
skal møde Juho. Sammen med ham og flere andre tilstødende europæiske mahjong
spillere begiver vi os, under højlydt sightseeing til Wolgangs Gaststätte
Kaiser. Nu skal det tyske øl smages, currywurst nydes og mahjong spilles.
Efter denne ganske hyggelige aften overlader Labich lørdag morgen rattet til
Henrik, der over de næste to dage får hevet noget erfaring hjem med bykørsel
under diverse forhold og med passagerer i forskellige grader af opstemthed.
Sikkert ankommet til Freizeitheim Linden, der skal danne rammen om to dages
Riichi mahjong, bliver vi indregistreret og får overrakt den traditionelle
turneringstaske med officiel t-shirt og merchandise, hvorefter vi bydes varmt
velkommen og hoveddommer Muyten præsenteres alt mens spændingen stiger.
Kl 10 lyder gongen og de første terninger rulles. Meget husker jeg ikke fra
den første dags spil andet end jeg ligger godt til. Det er dog intet at regne
for Thomas, der har taget teten fra start.
Efter dagens spil melder sulten sig og mange spillere har tilmeldt sig lørdagens
fællesspisning, der foregår på italiensk under en åben sommerlig himmel i
det centrale Hannover. Maden skylles ned med godt tysk øl og snart er selskabet
på jagt efter videre underholdning. Her trækker den hollandske delegation,
der slår sig ned på et værtshus med storskærm og europæisk fodboldkvartfinale
med hollandsk deltagelse. Ærgerligt nok den sidste kamp for dem i den turnering.
Det slår dog ej stemningen i stykker og ud på aftenen ender vi på københavnernes
hotel til lidt godnatmahjong.
Søndag morgen lykkes det med lidt godt humør at få purret en kombineret jyskefinsk delegation på Messe hotellet og en kraftig morgenmad kurerer de værste
tømmermænd.

På Linden fortsætter Thomas med uformindsket styrke sin march mod sejren. Selv
haler jeg ganske godt ind på førerfelttet. Ved den glimrende frokost kan jeg
konstatere at medaljerne er i sigte, hvilket er alt jeg får at se af dem da
jeg træffer nogle knapt så fornuftige valg i turneringens sidste runde og må
nøjes med en 19. plads alt mens Thomas triumferende kan løfte pokalen som den
første europamester i Riichi mahjong. Et mesterskab der betyder at vor lille
forening nu sidder på alle de europæsiske titler.
Efter afskedsceremonien må vi endnu engang sige på gensyn til vore internationale
venner. En ekstra overnatning gør dog at vi kan nå et nyde Wolgangs currywurst inden
mandagens hjemtur i det blå lyn. Nu med undertegnede bag rattet mens diskussionerne
går om de korrekte løsninger i Benns lille grønne strategi hæfte.
En sidste bemærkning skulle være en tak til tyskerne og Chef Strik for at have
banket endnu en flot turnering sammen.
Til vi ses næste gang...

German Mahjong Open 2008
Af Frank Rostved

Et godt stykke tid og indtil 2 uger før tilmeldingsfristen var det ikke klart omkring antallet af
danske deltagere. Troede vi blev 4, men det blev hele 8 – 4 af hvert køn. Deltagerne blev:
Jessica, Shi, Isabel, Sheila, Jesper, Jeppe, Muyten og Frank.
3 uger før kom der melding fra Shi, at overnatning og togturen derned var booket.
Problemet med hjemturen var at DSB ikke ville sælge mere end 6 billetter og pladser. De 2
sidste billetter købte Jessica i Hamborg 2 uger før turneringsstart, men stadig var det ikke
muligt at købe pladsbilletter.

Hotellet blev til 1-2-4 mands værelser – senere til 1-2-3 da både Sheila og Jessica sov hos
venner.
Endelig oprandt dagen, og vi skulle af sted fra Kbh. H., med 15.38. Ingen kom for sent 
Flere af os havde købt forsyninger til de 4½ times tur.
Vi fandt vores reserverede borde forrest i toget, og byttede det ene bord med andre i
samme vogn, så vi sad samlet. Jeppe var vores forhandler om pladsbytteriet. Konduktøren
var vist ikke helt tilfreds med vores bytteri, men undlod videre diskussion.
Så kunne spillet begynde – efter en hurtig lodtrækning.
Stemningen var rigtig god og hyggelig – som vi prøvede at sprede til resten af togvognen.
Ombord på færgen måtte vi ikke være i
toget, hvilket er lavet om fra sidste år da
jeg var af sted.
Der blev provianteret øl, slik m.v. Sheila
var sulten og spiste lidt mad. Andre talte
med 2 unge østrigere – på tysk/engelsk.
Ca. 20.20 ankom vi til Hamborg st., og
flere af os var sultne så hotel havde 2.
prioritet.
Jessica kendte en del til Hamborg da hun
havde boet der i 5 år, så vi tog ud til en
god Kinesisk Restaurant. Her bestilte Shi
og Jessica en masse kinesiske retter, te
m.v., til anbringelse på det store runde bord med drejeplade i midten. Drikkevarerne var på
fødselarens regning. Under spisningen blev der sunget fødselsdagssang på dansk,
engelsk, kinesisk, portugisisk – det er ikke hver dag man får sangen på så mange sprog.
Vi ankom til hotellet ca. kl. og fik rum-numrene – heldigvis på samme etage. Nogle senge
var redt, mens andre manglede sengetøj m.v. Så blev der arrangeret bord og stole så vi
kunne spille…..
Ca. kl. 00.15 fik jeg en forsinket fødselsdagsgave – havde åben hvid, rød dragepung. Fik
en kong og replacementbrikken var den sidste grønne drage til den lille dragehånd – og
mahjong ! Gav 97 point fra dem ved bordet. Jeppe ”rævesov” og Isabelle sad over.
Ca. kl. 02.00 sluttede vi, og aftalt morgenmad kl. 09, da pigerne ville shoppe fra kl. 10.
Frokost brunch (Dim Sum) på Mei Moon var aftalt ca. 11.15, inden vi skulle være på
spillestedet kl. 13.
Alle fik morgenmad i den store velbesøgte ”kantine”.
Pigerne kom hurtigt af sted, og vi skulle mødes senere. Det blev via mobil-opringninger –
Muyten lød som om de havde set hinanden hver gang de talt sammen, men når
forbindelsen var afbrudt, så vidste han ikke lige hvor de var ! Det gik der et par opkald og
ca. 15 minutter med – til stor morskab for os andre.
Alle 8 besøgte et par butikker, men ikke meget blev købt. Pigerne købte diverse tilbehør til
”flower power” holdet.
Brunchen blev kl. 11.45, med stor bekymring for om vi kunne nå at få maden. De var
hurtige, og det smagte godt !
Vi stod af toget, tæt ved Museum für Volkerkunde Hamborg/ Museum of Ethology, og
provianterede drikkevarer m.v.
Selve spille området lå øverst på en stor repos med højt til loftet og mange spændende
ting, bl.a. et skib. Puuh der var lydt, og senere under spillet kom der børnefødselsdage

som havde skattejagt og andre aktiviteter på museet – og de kunne høres!.
Der var spillere fra Rusland (1), Frankrig (3), Schweiz (2), Danmark (8) og Tyskland (18) –
32 i alt.
Lodtrækningen blev foretaget og vi kunne finde vores borde.
Uwe Martens bød velkommen sammen med direktøren for museet.
Brikkerne var mega store og der var ca. 5 cm på hver side af muren ud til kanten, så det
var svært at få placeret sine brikker.
Jesper startede flot 1. runde med at vinde, og med turneringens højeste score på 363,
skulle det vise sig. Jessica vandt også – og denne rundes 2. højeste score. Betød at
”Danish Red Dragons” lå nr. 2 i holdturneringen med 9 point, ”Flower Power” lå nr. 5.
Anden runde vandt Jeppe med rundens højeste score. Jeg vandt også, og var heldig at
afsmiddet fra Elke Pünjer var den jeg manglede, for hun fiskede på 13 grader! Ellers gik
det ikke helt så godt. Nu lå holdene øverst og nederst.
Tredje runde gik fint, Muyten, Isabel og Sheila vandt deres borde. Sheila vandt endda over
spilleren der lå nr. 1 ! Nu lå holdene nr. 2 og 7.
Efter en kort pause gik vi til spillestedets restaurant, hvor fælles-spisningen skulle foregå.
Drikkevarer blev bestilt og tjenerne skulle høre hvad vi havde bestilt – og det var da ikke
alle der kunne huske det – hjernen havde vel også arbejdet rigeligt.
Vi var tilbage på Hotellet ca. kl. 23.00, og ingen havde lyst til at gå i byen, og selvom spillet
var på bordet, blev der ingen spil - men snak. Ca. kl. 0.00 var flere gået til køjs.
Søndag morgen indtog vi morgenmad kl. 08.00, og var klar til afgang hurtigt efter, for vi
skulle være på spillestedet kl. 09.30. Vi købte sandwich på Hamburg Station, og
drikkevarer da vi stod af toget ved spillestedet.
Stefanie Duhme ved bordet fortalte på dansk, at hun ikke ville spille med mig – efter forrige
weekends resultater ved OEMC på Mahjong-time. Hun lå nr. 3, og de andre ved bordet lå
nr. 1 og 4 – så det var ”åben krig” ml. tyskerne !
Stefanie var uhyggelig hurtig til hele tiden at gå Mahjong, og efter 2 vinde havde hun 280
point og godt på vej mod Jespers topscore. Fik sat en bremse i hendes fremgang, men fik
også holdt de 2 andre væk fra pointene, og blev 2’er ved bordet.
Holdene lå nr. 2 – ½ point efter nr.1., samt nr. 7.
I sidste runde skulle de 2 danske hold på 3 af bordene møde hinanden, og Danish Red
Dragons skulle møde hold nr 1 (fransk/russisk) ”Snow White & little three dragons” – så
der var lagt op til kamp om hold-mesterskabet.
Jesper vandt sit bord, Muyten blev nr. 3 og vi
andre tabte. 2 af franskmændene vandt, og de
andre 2 blev nr 3. Flower Power var der vist
helle ikke meget af i sidste runde med 5 bordpoint.
Betød at holdet endte som nr. 4, og 7.
Efter lidt regneri, var alle klar til at høre
resultaterne. Snehvide holdet vandt hold
turneringen.
Jesper, Jeppe og Muyten fik runde-scorepræmier. Muyten fik en fin 5. plads, og Jessica
en 9. plads. Flot.

Der blev taget et par gruppe billeder, og til slut af alle deltagere.
Der var et 2 timer til toget gik kl. 17.30, så vi besøgte Mei Noon restauranten igen – tær på
Hamburg Station.
Nu fik vi andre retter, og burde kunne klare hjemturen.
På stationen havde vi ca. ½ time, og der var dømt ukoordineret shopping samt afgang ned
til toget. Alle var vel ved tog-perron, og toget var ca. 10 min forsinket.
Det viste sig at der var sat ekstra vogne på, men kun til Puttgarten, så vognen var ikke lige
ved den markerede perron-sektion.
Vi fandt den og de 4 samlede siddepladser. De 2 andre pladser var i næste vogn-afsnit. 4bordet var allerede optaget af andre uden pladsbillet, så de blev pænt gelejdet væk – de
gik til en anden vogn. Det viste sig at der var flere ledige pladser omkring os, også med 4borde, så vi fik hentet resten af selskabet, så der kunne spilles ved 2 borde - ingen gik fri.
Flere rykkede rundt på de ledige pladser omkring os, men ikke os!
Tiden fløj rimelig hurtigt af sted, og vi ankom til færgen. Igen blev der købt lidt ind af
chokolade, spiritus m.v.
Nye lodtrækning og afgang mod Kbh. Efterhånden som vi nærmede os, kunne man
mærke trætheden af al den hjerne gymnastik – motion er sundt.
Kl. 22.20 ankom vi og alle tog hjemad.
Det var en rigtig hyggelig, minderig (fødselsdag) og lærerig turnering og weekend – tak til
alle der var med – vi ses på næste tur.

International turneringskalender:
14. december, 2008
Vienna Riichi Championship
Wien, Østrig - RR 1
21. december, 2008
Italiensk kvalifikationsturnering til OEMC 2009
Forlì, Emilia-Romagna, Italien - MCR
11. januar, 2009
Kong Robbers Tournament
Amsterdam, Holland - MCR

17. januar, 2009
Open Danish Championship
Århus, Danmark - MCR 2 (ansøgt)
18. januar, 2009
Italiensk kvalifikationsturnering til OEMC 2009
Mestre, Veneto, Italien - MCR
28. februar, 2009
Cherry Blossom Tournament
Nijmegen, Holland - RR 2
14.-15. marts, 2009
Green Dragon Tournament
Graz/Styria, Østrig - MCR 1
18.-19. april, 2009
Fourth International Tournament of Paris
Paris, Frankrig - MCR 2
9.-10. maj, 2009
Little Three Dragons Tournament / Open Belgian Mahjong Championship
Temse, Belgien - MCR 2
23. maj, 2009
Phenix Tournament (German Open Riichi Championship)
Hanover, Tyskland - RR 2
30.-31. maj, 2009
Tilehog Tournament / Fifth Dutch Open Tournament
Almere, Holland - MCR 2

1.-5. juli, 2009
Third Open European Mahjong Championship
Baden (Wien), Østrig - MCR 5
19.-20. september, 2009
Fourth German Open Tournament
Hanover, Tyskland - MCR 2
26. september, 2009
Kinryu Majan Taikai
Almere, Holland - RR 1
22. november, 2009
Daja / Thirteen Orphans Tournament
Berlicum, Holland - MCR 1

