Beretning for bestyrelsesåret 20062006-2007
Aktiviteter
Danske turneringer
urneringer

Riichi Copenhagen Open 2006
7. oktober 2006 startede vi bestyrelsesåret med den traditionsrige turnering,
Riichi Copenhagen Open. Femten deltagere måtte stå model til mangt og meget,
mens Brian Krog gennem seks runder tog for sig af retterne, med endnu en sejr til
de mange.

DM i Riichi
Da vi har flyttet rundt på turneringerne i år, har vi ikke afholdt DM i Riichi i dette
bestyrelsesår. Men jeg har på fornemmelsen, at der snart vil blive rådet bod på
dette.

DM i MCR
27. januar 2007 afholdte vi DM i MCR i Århus. 20 friske deltagere så efter fire totimers-runder Henrik Leth tage den eftertragtede titel.

Denmark Open 2007
21. april 2007 afholdte vi Denmark Open 2007 i MCR. 23 velforberedte deltagere
kunne ikke formå gennem de fire runder af to timer, at forhindre Martin Wedel
Jacobsen i at vinde den sidste danske titel inden EM.

OEMC 2007
21. til 24. juni afholdte Mahjong Danmark’s EM-komite vores hidtil største
turnering. Heller ikke her kunne deltagerne (135 stk. fra hele verden) forhindre
Martin Wedel i at tage endnu en titel. Til lykke herfra med europamesterskabet,
Martin. Du har fortjent det. Mere om OEMC 2007 under et senere punkt.
Udenlandske turneringer
turneringer
Ud over vores danske turneringer har vi sendt en del danskere til turneringer
rundt om i Verden.

Kina Open 2006: 20. til 23. oktober 2006, 100 deltagere.
26. Tina Christensen (bedste europæer), 48. Sune Korreman.

French Championship 2007: 14. april 2007, 84 deltagere.
7. Morten Andersen, 17. Henrik Leth, 23. Sune Korreman, 29. Tina Christensen.

German Open 2007: 22. og 23. September 2007, 56 deltagere.
2. Brian Krog, 5. Henrik Leth, 6. Jesper Willemoes Hansen, 9. Anders Labich, 15.
Morten Andersen, 18. Tina Christensen, 53. Isabel Jensen.

Anden repræsentation

Viking-Con 2006
Siden 2000 har vi været repræsenteret på Viking-Con. Normalt har det været med
en lille eksklusiv turnering med regelgennemgang inden. Dette år udvidede vi til (i
samarbejde med Labichs Brætspilscafe) at inkludere Ludoteket. Vi har desuden
besluttet at gøre det samme igen i 2007.

Kina 2006
I sammenhæng med Kina Open 2006, blev der også afholdt et dommerseminar
hvor Sune Korreman og Tina Christensen deltog.

European Mahjong Association
Vi er desuden repræsenteret i EMA med Tina Christensen og Morten Andersen.
Tina Christensen sidder i bestyrelsen og er vicepræsident. Mere om det under et
senere punkt.

Danmarks Tankesports-Forbund
1. januar 2007 blev vi medlem af DTF. Mere om dette under et senere punkt.
Andre aktiviteter

Generalforsamling 2006
Bestyrelsesåret startede som normalt med en generalforsamling. Til bestyrelsen
blev følgende valgt:
•

Anders Labich, genvalg. Formand.

•

Morten Andersen, genvalg. Kasserer.

•

Tina Christensen, genvalg.

•

Lena Smith.

Faste spilledage
Vi har gennem flere år nu haft faste spilledage både i Århus og i København. Efter
der i lang tid har været flere spillere i Århus end i København, er dette klart vendt
gennem de to sidste år. Der er dog normalt to borde i Århus, hvor København dog
ofte kommer op på fire borde.

Divisionsspil
I København er der fast divisionsspil i Riichi. Henrik Leth er vinderen af 1. division
2006. 1. division 2007 er nær en slutning, og det en meget spændende slutning.

Julefrokost 2006
Igen i år er der blevet afholdt julefrokost, dog kun i København. Det var sjovt og
behøver ingen nærmere kommentarer, bortset fra at Camilla skal have flere
nøgler, og Jeppe skal hjem.

Korte
Korte fakta om Mahjong Danmark 20062006-2007
Sidste generalforsamling: 7. oktober 2006.
Bestyrelse: Formand Anders Labich, kasserer Morten Andersen, Tina Christensen
og Lena Smith.
Antal medlemmer pr. 1. januar: 23.
Antal spillede spil (1/10-06 til 30/9-07) (Total/Riichi/OC): 598/142/456 (mod
705/389/316 sidste år).
Andet: Opnået medlemskab af DTF. Afholdt OEMC 2007.
Dansk mester i MCR: Henrik Leth
Dansk mester i Riichi: Rasmus Fruergaard-Pedersen

Kort gennemgang af formålsparagraffen
At udbrede kendskabet til og interessen for spillet mahjong
Udført konkret ved bl.a. OEMC 2007 og Viking-Con.

At informere om mahjong (historie, baggrund, diverse regler) samt aktuelle
begivenheder (spilkongresser, mahjongturneringer)
Vores hjemmeside er her vores bedste middel. Men derudover har vi oversat
diverse regler.

At tilvejebringe medlemmerne muligheder for at udøve og dygtiggøre sig i spillet
Konkret udført ved turneringer og faste spilleaftener.

At støtte afholdelsen af lokale og landsdækkende spilkongresser og andre
spilprojekter, især med henblik på at give en større gruppe mulighed for at lære
mahjong at kende
Igen er vi til stede ved Viking-Con. Men derudover havde vi i år muligheden for at
komme med til Dansk Bridge-Festival. Dette var dog ikke muligt for os i år. Det
må være et klart must for næste års bestyrelse.

At formidle samarbejde med andre (spil)foreninger, herunder internationale
foreninger, hvor dette fremmer foreningens øvrige formål
Vi er medlem af Dansk Tankesports-Forbund og EMA. Vi er desuden godt
repræsenteret i arbejdet med et globalt mahjongforbund.

På bestyrelsens vegne
Anders Labich

