Nyhedsbrev, vinter 2007, 5. årgang

Traditionen med at vinde bambustrofæer ved
europamesterskaber blev holdt i hævd da det
danske hold Norse Winds vandt en holdpræmie.

Lenas Introhjørne:
Som den opmærksomme nyhedsbrevslæser nok har bemærket er der
gået en rum tid siden sidste nyhedsbrev. Dette skyldes først og
fremmest at størstedelen af bestyrelsen havde en lille nebengesjæft
der beslaglagde deres tid og energi. (Ikke et ord om MARTIN WEDEL
JACOBSEN. Wooohoooo! Our hero! Piiiiiiiiift!) Hvis I ikke allerede har
været inde på hjemmesiden og set billeder fra OEMC er linket her:
http://oemc.mahjong.dk/photos/
Det er dog efterhånden (heldigvis) ved at være hverdag igen, og siden
posten som nyhedsbrevsredaktør er tilfaldet yours truly er det nu tid
for nyhedsbrevet for vinteren 2007.
I denne lille folder kan du læse om sommerens hovedbegivenhed,
som Tina vil give et indblik i. Derefter kan du lære mere om hvordan
Brian K's planer om OC-verdensherredømme blev spoleret af en ond
hollænder. Der kommer dog flere muligheder for revanche, endda en
riichi-turnering på tysk grund, mere om det i Tinas præsentation.
Onkel Jesper fortæller et eventyr om Kinas pandaer, aber og andre
"dyr" - og lidt om Mahjong. Den mere officielle side af nyhedsbrevet,
referatet af generalforsamlingen d. 6. Oktober har Lars Therkelsen
forfattet, og tak for det! Til slut kan man på bagsiden se, hvilke datoer
der allerede nu skal sættes kryds ved i år 2008. I skrivende stund
arbejder bestyrelsen på at tilføje Flere Fornøjelige Fora For
Finpudsning af Formen.
Indtil I igen hører fra os:
God læselyst, og GOD VIND!!
Lena Smith
Nybagt Nyhedsbrevsredaktør

EM i Mahjong 2007
af Tina Christensen
Den 21. juni 2007 kunne Mahjong Danmark som værter slå dørene op
for europamesterskabet i mahjong efter mere end to års forberedelser.
Open European Mahjong Championship (OEMC) 2007 fandt sted i
København og havde 136 spillere fra 19 lande: 16 europæiske lande
samt Kina, Japan og USA. Den første aften strømmede gæsterne ind
til velkomstreception, lodtrækning og uddeling af venskabsgaver. De
asiatiske gæster fik eksemplarer af de smukke specialdesignede
mahjongsæt med danske motiver med hjem til Mahjongmuseet i
Japan og World Mahjong Organization i Kina. Glade og forventningsfulde mahjongspillere fyldte den store idrætshal på Vesterbro op med
en atmosfære der naturligvis var præget af spænding før turneringen,
men i høj grad også af venskab der blev fornyet og nye netværk der
blev skabt.
Næste morgen blev den officielle åbning foretaget af kulturminister
Brian Mikkelsen, og turneringen kunne for alvor begynde.
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Når spillerene kommer fra så mange forskellige lande, vil de
uvægerligt have lidt forskellige spillekulturer, selvom alle spiller efter
de samme regler: Mahjong Competition Rules. Således havde de fire
dommere, ikke mindst overdommer Uwe Martens, nok at se til under
de 8 spillerunder a 120 minutter der blev afviklet over tre dage.Der
blev dømt et utal af døde hænder for diverse forseelser, og en spiller
måtte desværre diskvalificeres for at snyde ved at gemme brikker i
skødet.

Uwe Martens og den store gongong.
Det er fantastisk at se så mange mahjongspillere samlet samme sted,
koncentreret om brikkerne og spillet. Den fascinerende lyd af 4896
mahjongbrikker i spil, kun afbrudt af udbrud som "pong", "chow" og
"hu" er ganske ubeskrivelig. Ingen tvivl om at dette er det største der
er sket i Mahjong Danmarks historie. Der var en god stemning i salen,
og det var tydeligt som turneringen skred frem, at spillerne nød at
være med, og det var spændende at følge spillet ved bordene.

Lørdag aften, hvor det var sankthans, var det tid til et festligt indslag.
Vi sejlede ud til Trekroner og spiste en dejlig middag, hyggede os og
holdt sankthanstraditionerne højt, idet Uwe holdt en yderst
underholdende båltale og vi sang midsommervisen (og Amazing
Grace af hensyn til de mange udenlandske gæster), mens heksen på
bålen blev sendt til Bloksbjerg.
Den sidste spilledag stod det snart klart at Martin W. Jacobsen ville
blive svær at slå, og han endte da også til danskernes stolthed med at
tage europamestertitlen hjem foran japanske Kohichi Oda og
amerikanske Benjamin Boas. I holdkonkurrencen var japanerne dog
øverst på sejrsskamlen med Team Tokyo, mens Danmarks Norse
Winds tog andenpladsen og France Bleu blev tredjebedste hold.
OEMC 2007 var det andet EM i historien. Det første fandt sted for to
år siden i Nijmegen i Holland hvor også European Mahjong
Association blev stiftet. Arven var tung at løfte da vi har en langt
mindre forening, så for arrangørerne og de ædelmodige hjælpere var
det nogle lange dage med mange udfordringerne, men indsatsen bar
heldigvis frugt i et hjertevarmende utal af taksigelser og lykønskninger
med et veloverstået EM . Begivenhederne blev forevigt på mange
billeder der kan ses på hjemmesiden http://oemc.mahjong.dk samt på
en dvd-film.

EM i Riichi 2008
af Tina Christensen
Det første riichi europamesterskab, ja faktisk den første egentlige
internationale riichi-turnering overhovedet, finder sted næste år i
Tyskland: 21.-22. juni 2008 i Hannover afholdes European Riichi
Mahjong Championship. Hovedinitiativtageren er det hollandske
mahjongforbund, og Tyskland hjælper med at lægge lokaler til. De
største riichi-spillende lande i Europa er Holland og Danmark, og
danskerne er med til at nedskrive og præcisere reglerne, for som det
generelt er tilfældet for mahjong, findes der også for riichi mange
måder at spille på når man først dykker ned i detaljerne, og der vil
komme nogle justeringer i forhold til det regelsæt Mahjong Danmark
hidtil har spillet med. Morten Andersen forventes at være overdommer
til europamesterskabet.
Danmark kan sende 16 spillere til Riichi EM. Interesserede skal for at
sikre sig en plads tilmelde sig til Morten Andersen,gaudrell@diku.dk,
senest 31. december 2007. Hvis flere end 16 har meldt sig, vil
bestyrelsen derefter arrangere kvalifikationskampe som forventes
afviklet på almindelige spilaftener. Hvis færre end 16 har tilmeldt sig,
vil de resterende pladser efter 1. januar være tilgængelige efter førsttil-mølle princippet. Tilmeldingen kommertil at koste €30 og inkluderer
frokost begge dage, samt vand og kaffe/te under turneringen.
Riichi er de suverænt mest udbredte mahjong-regler i Japan. Spilleter
den mest defensive mahjongvariant, og indeholder nogle
elementerder til tider giver en højere dynamik og spænding end
Mahjong Competition Rules. Som MCR favoriserer regelsættet i høj
grad dygtighed frem for held, men pga den stærke defensive vægtning
giver det også flere bluff-muligheder. Jeg må nok understrege at
dennesammenlignende beskrivelse af riichi og MCR står for
forfatterens egen regning. De senere år har MCR vundet stærkt frem,
ikke mindst fordi regelsættet har været dominerende i internationale
turneringer, men Mahjong Danmark har fastholdt riichi som et vigtigt
regelsæt ved fortsat at afholde riichi-divisionskampe i København. For
alle riichi-elskere er der nu håb om at regelsættene kan eksistere
mere ligeværdigt i Europa. I øvrigt anbefales disse websider:
http://eng.riichi.nl/ - Hjemmesiden for EM i Riichi
http://www.yakitorionline.com/ - Debatforum for Riichi-mahjong

German Mahjong Open 2007
af Brian Krog
Den 21. september drog de rød-hvide drager afsted mod Hannover.
Anders Labich og undertegnede kørte fra Århus, mens Henrik Leth,
Jesper Willemoes Hansen, Morten Andersen, Tina Christensen og
Isabel Jensen rejste dertil og ankom lidt senere til deres hotel. Anders
Labich og undertegnede mødtes med en del af de resterende
deltagere samme aften på det lokale spillested i Hannover til mad, øl
og mahjong. Lørdag morgen begyndte turneringen så, den blev
afholdt på Freizeitheim Linden. Det var et glimrende lokale at spille i,
og middagsmaden blev serveret i de tilstødende lokaler. Lørdag aften
tilbragte vi på Hotel Amadeus, hvor alle undtagen undertegnede
boede. Der blev drukket nogen flere øl, spillet noget mahjong og
snakket en hel masse... Turneringen
gik videre søndag, hvor
konkurrencen mellem holdene
Danish Red Dragons og Rotterdam
spidsede til. Danish Red Dragons
var selvfølgelig de bedste, hvad der
blev tydeligt slået fast med 16
bordpoints i sidste runde, mens
Danish White Dragons, bestående
af 3 danskere og ungareren Ildiko
Hargitai fik en 7. plads ud af 14.
Turneringen gik rigtigt godt for de
danske spillere, alle undtagen en
endte i den øverste tredjedel af
feltet, men den forsvarende mester
Brians nemesis
måtte mod forventning se sig slået
med så lidt som 89 minipoint af
Désirée Heemskerk og endte dermed kun på andenpladsen på trods
af god hjælp fra de øvrige danske spillere; især Isabel, der desværre
ikke selv formåede at skabe et godt resultat. Dog var en fjerdesidste
plads nok til at ende foran det meste af King Kong-holdet. Alt i alt var
det en glimrende turnering med gode danske resultater. Til næste år
afholdes den i Hamborg, og mon ikke titlen som vinder af “German
Mahjong Open” til den tid kan blive ført tilbage til den person, den
hører hjemme hos.

Et eventyr i Kina.
af Jesper Willemoes Hansen
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Hejsa, jeg er lige vågnet op fra et eventyr. Tilbage i det kolde nord,
med en storm i vente, virker Kina sært langt væk. Jeg sidder nu og
kigger på min kuffert og tænker: "Kuffert, pak dig ud!", men i dag tager
jeg en slapper! Kufferten kunne få lov at stå, hvis det ikke var fordi, at
mit sidste par rene bukser lå i den. Dette er den første dag, hvor jeg er
vågnet og der ikke er en smuk ung kineser som smilende hilser "Good
morning, Sir!". Og en kineser som hilser en velkommen til
morgenmaden, en kineser til at spørge hvad man vil have, en kineser
til at udfylde bestillingsformen for øllen, en kineser til at tage lidt for
mange penge, en kineser til halvt trippende, halvt løbende at bringe
øllen, en kineser til at hælde den varme øl op, en kineser til at
undskylde, og endelig endnu en kineser til at se meget perpleks og
forvirret ud, når vi på langsomt engelsk prøver højlydt forgæves at
forklare, hvad der er galt denne gang.
Jeg prøver stadig at finde ud af med mig selv, hvad det bedste ved
turen var. Var det den daglige bedste fisk vi nogensinde havde
smagt? At en taxa kostede en formue på 10 kroner tilbage til ens
hotel? At hvis man missede den sidste bus ved Leshan Grand
Buddha, så var der en hær af kinesere til at hijacke os og køre os
46km til vores hotel for den vanvittige sum af 75 kr? Mon det bedste vi

har oplevet, var da vi skulle købe mahjongspil i en af de mest
mahjongintensive byer i verden og brugte 2 dage på det? I stedet
kunne vi heldigvis tiltrække kineserne, ved at sætte os ned og tage et
spil mahjong, og pludselig blev vi i stedet til en attraktion for
lokalbefolkningen.

Jeg tror at blandt de ting, jeg vil huske er Jeppes febrilske tegnsprog

til folk, når han desperat forsøgte at indikere med alle rekvisitter han
havde til rådighed, at han gerne ville købe et mahjongspil, og ikke
spille med i et hasardspil. I første forsøg fandt vi ud af vores fejl på
den hårde måde.
Når jeg tænker tilbage på denne tur, vil jeg huske den engelskstuderende kinesiske pige der i tunnelerne under Chengdu
bogstavelig talt hoppede op og ned over at hun fik brugt sine engelsk
kunstskaber til at hjælpe os med at finde mahjongbutikker, og at vi
senere ved et tilfælde fandt en bunke butikker ved siden af hinanden.
Her fandt vi også ud af, hvordan kineserne samarbejder om
sælgertilfredshed.
Jeg vil helt sikkert tænke tilbage på de ondeste dyr i verden, der med
al tydelighed havde overtaget alle butikker i Sichuan provinsen med
deres "nuttede" propaganda, og deres dovne manerer, imens vi ville
have gode billeder. Panda-souvenirs'ne vi alle sammen blev grumt
lokket til at købe, taler deres eget sprog.
Jeg vil huske Labichs og Juhos desperate, men ihærdige forsøg på at
skaffe øl igennem busruden fra lokalbefolkningen, på den tættest
befordrede vej på turen tilbage til lufthavnen. Jeg vil huske
europæerne der klappede og jublede over den tætte trafik,
ringklokkerne og den sædvanlige dytten fra bilerne, mens vi skævede
nervøst til en lastbil som var kollideret eller drattet ud over den lille
skrænt, der udgjorde kanten af betonvejen.
Tinas Gigabytes af billeder, og begejstringen i hendes øjne, når hun
hver gang fik nye motiver, så hun kunne benytte sit nye legetøj, er helt
sikkert noget, som jeg grådigt vil benytte til min egen samling af fotos
fra Kina. Og hendes indsats med arbitrering og offer ved ikke at spille
med i turneringen er noget, vi alle kan takke hende for. Hvis hun
havde deltaget, ville det næsten være umuligt ikke at få vores andres
resultater til at se dårlige ud, og det pjat kan hun gange med nul.
Jeg vil huske Freddy for de stille stunder, hvor vi gik og snakkede, og jeg
vil huske hans undren over mobiltelefoni mellem Kina og Danmark.
Jeg vil takke Muyten for at have det modsatte udseende af mig, for
når vi gik i Chengdus indre by var det kun halvdelen af kineserne, vi
var gået forbi, som stoppede, stirrede og pegede på mig og nogle af
de andre mystisk udseende danskere.
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Jeg vil tænke på Henrik som stod for mobilteknologien, og
præsenterede os for danske valgprognoser, som frembragte
ærgrende miner pga. Venstres ellers så fremragende vaklende
indflydelse.
Jeg vil erindre Sune og Martin for at dukke sent op og tage tidligt
hjem. Muyten skal nu kode sit rating-program om, og gæt om det har
noget at gøre med at vi var 7 det meste af turen. Men Sune og Martin
havde muligvis også den rette idé ved at undgå for megen infernalsk
panda-propaganda.
Og vi vil alle huske de fantastisk formulerede sætninger vi fandt
overalt, som f.eks "The careful roof falls the snow", "No smoking
pictures" og "Be careful to not desturb part of the other person".
Nå ja, og så var der vist også en eller anden turnering, hvor en meget
skarp Tsinghua Universets studerende ved navn Li Li vandt og kunne
kalde sig verdensmester. Kineserne kom, så og sejrede i den flot
opsatte turnering på de 40 automatiske borde. Désirée fra Holland
kom i finale runden og blev bedste europæer som nr. 10. Vores
europamester Martin blev nr 27, men de unge Beijing studerende
demonstrerede deres overlegenhed, og så taler vi ikke mere om den
turnering!

Nu venter jeg bare med iver på at kunne betale kopiafgiften for
turneringsquizzen, som tilsyneladende er præmien for at have vundet
den.
Jeg finder nok ikke ud af, hvad det bedste på rejsen var. Men det er
også lige meget, for her har jeg kun fortalt en tiendedel af alle
oplevelserne.
PS: Næste gang stjæler JEG abens vandflaske og pisser på den!
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Referat af Mahjong Danmark-generalforsamling
den 6. okt. 2007
af Lars Therkelsen
Til stede:
Anders Labich, Tina Christensen, Henrik Leth, Jeppe Stig Nielsen, Sune Gjeding Thomsen, Freddy Christiansen, Jesper Willemoes
Hansen,
Henrik Nielsen, Morten Andersen, Brian Krog, Isabel Jensen, Lars
Therkelsen,
Thomas Kragh, Lena Smith, Robert Bonde Jensen, Frank Rostved.
Dagsorden:
1. Valg af Dirigent
2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
3. Valg af referent
4. Bestyrelsen aflægger beretning
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
6. Beretning fra repræsentanter og komiteer
7. Forslag til vedtægtsændringer
8. Valg til bestyrelse
9. Valg af revisor
10. Valg af repræsentanter og nedsættelse af komiteer
11. Eventuelt
Ad 1. Valg af Dirigent
Dirigent: Henrik Leth
Ad 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
- Mødet konstateret rettidigt indkaldt.
- Dagsorden godkendt.
Ad 3. Valg af referent
Referent; Lars Therkelsen
Ad 4. Bestyrelsen aflægger beretning
Fremlagt v. formand Anders Labich.
Der henvises til bilag I. på URL:
http://mahjong.dk/filer/beretning%202007.pdf
Det blev yderligere bemærket at det havde været for travlt (OEMC)
til at bestyrelsen kunne koncentrere sig om udsendelse af
nyhedsbreve.
Det er dog håbet at en ny bestyrelse vil få gang i det.

Beretning blev godkendt.
Ad 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
Fremlagt v. Morten Andersen.
Der henvises til bilag II. på URL:
http://mahjong.dk/foreningen/bestyrelsen/oekonomi/
I bemærkningerne blev der redegjort for forventet medlemsstigning
(niveau fra forrige år) idet OEMC har taget mange ressourcer.
Der vil blive oprettet en financiel støtteordning til medlemsrettede aktiviteter. Den nye bestyrelse vil stå for uddelingen det første år samt
fremlægge forslag til struktur på uddelingsordning (nedsættelse af komite
eller andet) ved næste Generalforsamling.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 6. Beretning fra repræsentanter og kommiteer
OEMC; Fremlagt v. Tina Christensen. Bilag III. på URL:
http://mahjong.dk/aktiviteter/generalforsamling/2007/emkomite/
EMA; Fremlagt v. Tina Christensen.
Allan Rasmusson er trådt ud og Morten Andersen trådt ind i ̊årets løb.
Nu er der 1 stemme pr. medlems organisation. Bilag IV. på URL:
http://mahjong-europe.org/ga/2007/
DTF; Fremlagt v. Tina Christensen
Der er god kontakt til Dansk Backgammon Forbund og der påtænkes

fælles arrangementer. Bilag V. på URL:
http://mahjong.dk/aktiviteter/generalforsamling/2007/dtf/

Ad 7. Forslag til vedtægtsændringer
Der er fremlagt 1 ændringsforslag og 9 tilføjelser.
Se bilag VI. på URL: http://mahjong.dk/filer/vedtaegter2007.pdf
- Tilføjelsen 4 stk. 3. bortfalder.
- Tilføjelsen 5 stk. 1. 30 → 31.oktober
Resterende vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget.
Ad 8. Valg til bestyrelse
Siddende bestyrelse genopstillede og blev genvalgt.
Henrik Leth blev valgt ind i bestyrelsen som ny mand.
Ad 9. Valg af revisor
Frank Rostved blev valgt som revisor.
Linda Karlsson blev valgt som revisorsuppleant.
Ad 10. Valg af repræsentanter og nedsættelse af komiteer
OEMC-komiteen er afviklet.
EMA; Tina Christensen og Morten Andersen blev valgt som repræsentanter.
DTF; Anders Labich valgt som repræsentant.
Nyhedsbrev; Lena Smith er ny redaktør.
Ad 11. Eventuelt
Julefrokost hos Camilla i København den 8. december.
Lena: Efterspørger Mahjong relaterede artikler til nyhedsbrevet, evt.
turneringdeltagelse. Næste deadline ultimo oktober.
Brian: Jeg skal nok skrive om German Open.
Vi afsluttede mødet kl. 11.30.

2008 – foreløbig kalender:
9. februar
8.-9. marts
12. april
26.-27. april
10. maj
31. maj-1. juni
21.-22. juni
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Danish Open
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EM i Riichi, Hannover
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MCR MERS 2
MCR MERS 2
MCR MERS 2
MCR MERS 2
Riichi
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