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a Kort nyt
af Helene Steffensen og Frank Rostved

MCR Open 2013 – Info
I første weekend i juni afholdes der MCR Open Danish Mahjong Championship 2013 i København.
Husk at kigge ind på foreningens engelske hjemmeside, hvor du kan finde yderligere information om
tilmelding m.v. Pt. er der kun EN dansk spiller tilmeldt !!

Aktivitetskontoen
Fra bestyrelsen: Husk at man kan søge støtte til mahjong-relaterede aktiviteter under aktivitetskontoen. Så hold jer ikke tilbage med jeres gode ideer! Find linket på forsiden af foreningens
hjemmeside.

Turnering aktivitetsudvalget
På foreningens generalforsamling 2012, efterlyste bestyrelsen frivillige til at styre de pratiske
aktiviteter til turneringerne - der kom en del tilkendegivelser.
Der arbejdes på at lave materiale til at få overblik over opgaverne m.v., og hjælpe-interesserede
indkaldes allerede nu til et møde i lørdag d. 02. marts 2013 kl. 14 – ?? hos Frank (Kbh NV). Du er
velkommen til at kontakte Frank Rostved (email: rost@postkasse.net) for yderligere information.
Der vil blive forsøgt udsendt mails til dem der kom med tilkendegivelser, samt lagt info på Forummet
og Facebook.

Nyhedsbrevs artikler
Redaktionen vil opfordre alle medlemmer om, at skrive artikler fra både hjemlige og internationale
turneringer m.v. Er I flere der er til en turnering i udlandet, så samarbejd gerne om at dele oplevelsen
med os andre. Ved de hjemlige turneringer må interesserede gerne melde sig, inden turneringens
start.
Er der nok materiale til et Nyhedsbrev, vil det blive udarbejdet juni/juli 2013.

Kolofon:
Medlemsblad for Mahjong Danmark
Udkommer ca. tre gange årligt
Redaktion: Helene Steffensen og Frank Rostved
hemast@ruc.dk rost@postkasse.net
Foto: (hvor intet er anført): forfatteren
Tryk: Privat

Mahjong Danmark:
Hjemmeside: mahjong.dk
Email: mahjong@mahjong.dk
Årsmedlemsskab kr.100,Indmeldelse: hleth@mail.dk
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s TNT – First detonation
Kim Iversen deler sin Riichii oplevelse i Paris, Marts 2012
Puteaux er en af de rigeste forstæder i Paris og har utroligt flotte omgivelser. F.eks. det eneste tændte
springvand i dette tidlige forår. Et springvand, der absolut hører til byens største og mest avancerede
med forskellige cyklusser
Stolene i spillelokalet er selvfølgelig guldfarvede,
dommerpodiet er hævet som et gammelt kateder
og præmierne er voluminøse.
Men det startede ellers meget traditionelt i
flybaren i Kastrup. Som noget nyt skulle jeg prøve
en af de nye selskaber, Easy Jet. Åbenbart er billigselskaberne forvist til længst væk overhovedet.
Helt uden for rullefortovenes rækkevidde. Men
stadig meget nemmere at bruge, de har
simpelthen sparet alle de tidskrævende check-ins
væk. Man møder bare op ved gaten og så fungerer
det stort set som en HT-bus – alle kan dog sidde
ned ;). På samme måde havde jeg aftalt, at mødes
med Quentin på Gare du Nord ved halv syv-tiden.
Den første aften var en torsdag, så Troll cafeen var et must. Mahjong til lukketid i den hyggeligste bar i
Paris. Måske kommer jeg der for meget, for jeg blev ikke længere set som fremmed.
Fredag stod på sightseeing. Jeg ville se Versailles, så af sted uden nogen sans for hvorhen, hvordan og
uden at kunne sproget. Åbenbart hedder Versailles banegården noget helt andet, men det lykkedes da
efter lidt forvirring. Montparnasse er åbenbart en 3-etagers banegård og rejseafstanden bestemmer
hvilken etage dit tog kører fra.
Versailles var som ventet utroligt smukt & stort. Især
disse træer var flotte.
Resten af dagen gik med at nyde forårets solskin på en
solskinscafe i nærheden af Luxembourg parken. Og
fredag aften tog Quentin mig med til en anden Mahjong
klub i Villejuif.
Lørdag turneringsstart, masser af venlige velkendte
ansigter. Gem, Cor, Quentin ( nej, den anden ), Julie,
Martin og alle englænderne. 32 i alt inkl. en flok nye. En
glimrende organiseret 9-runders turnering med næsten
udelukkende søde mennesker. Der var selvfølgelig også
det hårde bord med nummer p.t. 1,2 & 3 samt Harry (
24.tror jeg ). Der blev der virkelig gået til den. Og etteren
tabte ( Maude, turneringens vinder ). Jeg selv var treer på
tidspunktet og efter toeren havde nogle heldige hænder,
blev spillet brugt til at fodre Harry og holde Maude tilbage. Desværre fik toeren en stor hånd til
allersidst. Ellers ville afstanden på denne måde have været 20.000 mindre op til ham.
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Der var også et andet spil, som var værd at bemærke. Her sidder jeg passivt som nummer tre indtil 20
minutter før tid. Så skiftede jeg spillestil til at matche de andre og fik resten af hænderne. Lidt ligesom
japanerne og kineserne gjorde i Utrecht. Det er herligt, når det virker ☺. Og det var nok til at
englænderne talte længe om det.
Jeg endte som nummer fem og tre, fire og fem lå meget tæt, så disse to spils marginaler var afgørende
for ikke at blive nummer tre.
Forplejningen over de to dage var også glimrende. Masser af ost, skinke og rødvin. Så helt i tråd med
landets traditioner – de må have mange mus dernede. Kun aftensmaden lørdag skilte sig ud med
pizzaer, men det er nok rettet til næste gang. Samme lørdag aften kunne man lære at spille diverse
andre spil med de samme brikker, bl.a. amerikansk og den med de gennemsigtige brikker.
Alt i alt utroligt godt arrangeret af et utroligt hjælpsomt team. Der var endda sørget for, at jeg kunne
bo hos Quentin Percherot. Han er en glimrende pianist og har en stor forkærlighed for ”sæt disse
klodser sammen til en terning” og den slags. Den slags kan jo godt tage et stykke tid, så hele søndag
aften var gået før jeg så mig om.
Mandag stod på Eiffels tårn, Sacre Cour mm., som man jo lige skal vende, når man endelig er der. Og så
hjemad igen i et par dage.

d WM – En dommer oplevelse
Henrik Leth rapporterer fra Qingjiang, Chongqing 28-30. oktober
Arrangørerne af VM bad EMA om at stille 3 dommere fra Europa,
og det blev Mark Chizhenok (der desværre måtte tage hjem igen
pga. arbejde), Jesper Nøhr og overtegnede. Både Jesper og jeg var
spændte på at skulle være dommere til sådan en stor turnering,
hvor man kunne forudse dels nogle anspændte situationer, dels
kommunikations vanskeligheder da en del af deltagerne ikke
kunne engelsk.
Overdommeren, Mr. Liang fra Kina, havde besluttet at inddele dommerne i to grupper med to
kinesere, en japaner og en europæer på hver – dette var som hovedregel også sammensætningen af
spillere ved bordet. Med 188 spillere havde hver gruppe ansvar for 23-24 borde, og det passede
nogenlunde, selvom der til tider var brug for mange dommere, f.eks. når der skulle oversættes mellem
både kinesisk, japansk og engelsk ved det samme bord.
Jeg havde ikke så meget tid til at følge med i nogle spil, som jeg egentlig havde regnet med. Jeg nåede
dog at se forskellige forunderlige og morsomme ting. Jeg så f.eks. en person spille ud fra Three
Concealed Pungs. En anden lavede All Pungs og Outside Hand (og tog altså ikke de 32 point for All
Terminals and Honors). Freddy var involveret i en hånd, hvor 2 spillere fiskede på Melded Hand, og de
to andre havde en skjult Kong og 3 åbne sæt hver; alle sad altså med 1 brik på hånden – det blev en
fiskerunde, og alle holdt på den grønne drage!
Som ved andre turneringer angik det mest hyppige kald hjælp til regnskabet. Af mere specielle
situationer så jeg én sige chow til 5 bambus og så tage en 5 bambus fra hånden og lægge den ned til sin
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chow (tag rigtig brik, spil 5 bambus fra egen hånd). Og én, der i tredje række afsmid sagde chow til 7
bambus og så tog en 7 bambus, der lå yderst i første række afsmid (det blev en død hånd).
En glad kineser lavede Mixed Terminal Chows og
lignede én, der havde vundet en million. Jeg forstod
ikke hvad han sagde, men det lød bestemt som noget
i retning af ”Se her! Der er jo ingen, der laver denne
her vanvittige hånd!”
Xenia fra Tyskland var længe om at spille ud som Øst,
og Syd kom hende i forkøbet, hvilket også fik Vest og
Nord til at trække og spille. Nå, død hånd til alle tre,
og det lykkedes endda Xenia at vinde hånden på feed.
I en senere session var jeg dog nødt at dømme hende
en false hu, hvilket nu kan ses på CCTV.
Den sværeste opgave kom allerede sidst på første dag. Her mente en europæer og japaner, at en
kineser havde hjulpet den anden kineser med at tælle point og ville således kun acceptere, at den
vindende fik de point, hun selv havde talt. Desværre stod der ingen dommer ved bordet, da det skete,
og kineserne sagde, at den ene bare havde gentaget, hvad den vindende havde talt. Da det ikke var
muligt at opnå enighed, nedskrev dommere forklaringer fra begge sider og diskuterede efterfølgende.
Den slags er selvfølgelig også besværet af sprogbarrierer, men efter en times tid forstod vi hinandens
synspunkter. Det endte med, at kineseren fik alle sine point, da vi ikke kunne bevise, at hun havde fået
hjælp, når to siger det ene og to siger det andet.
Det mest overraskende spørgsmål kom efter turneringen, da jeg talte med østrigerne, og Otto spurgte
mig om, hvorfor mon de aldrig vinder fair play præmien, som Danmark lige havde vundet. (Et par af
østrigerne er kendt for at brokke sig noget undervejs.)
Alt i alt var det en tilfredsstillelse at hjælpe så mange med at løse problemer og hjælpe især de
europæiske spillere med at forstå, hvad der skete og få fremstillet deres oplevelse af situationen
rigtigt. Og det var således også rigtig rart, at mange efterfølgende kom og takkede for hjælpen under
turneringen.

f Ude og Baden
Kim Iversen deler sin Riichii oplevelse i Baden, Marts 2012.
… Jeg havde egentlig opgivet at tage til Baden weekenden efter Paris. Men da Alexander tilbød at hente
mig i lufthavnen klokken ti, kunne jeg ikke sige nej. Så jeg styrtede fra arbejdet og ud i lufthavnen og
med det sene fly til Wien ( jeps, jeg arbejder af og til ;) ).
Nogle af deltagerne var de samme, som i sidste uge. Men der var også alle kroaterne og Wienerne, som
jo ikke rejser så meget. Men igen flinke og rare mennesker, som oven i købet kunne huske mit navn fra
turen for tre år siden til Wien med Jeppe. Vi må jo have gjort et indtryk. Personligt husker jeg mest
maden den første aften fra dengang ;).
Det var dejlige forårsdage med fælles sightseeing lørdag formiddag. Det lokale engelskhold guidede og
låste op til de mere hemmelige steder i byen. Selv tyskerne begynder at lære engelsk i alle
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aldersgrupper, så nu mangler vi bare franskmændene og italienerne. En seks runders turnering med
24 spillere over to dage, selvfølgelig holdt på en japansk restaurant .
Der var en håndfuld spillere, der røg op og
ned af pointlisten med en udsøgt evne til at
være heldige med store hænder. Vi så vist
flere yakuman hænder de dage. Men
efterhånden overhalede det stabile felt.
Spillerne var helt sikkert blevet en del
bedre siden sidste år, for turneringen blev
vundet med meget mindre pointsum end i
Paris. Der blev ikke givet ved dørene,
samtidig med at folk byggede flotte hænder
– smukt.
Lørdag aften tog vi på Casino Baden.
Alexander delte rundhåndet ud af
champagne. Det gjorde det så lidt lettere at klare, at undertegnede tabte alle sine chatoner på 10
minutter uden at forstå hvorfor??
Joël viste sig som ret skrap til det, og gik hjem med stort set det samme som han kom med efter flere
timers spil. Ernest var super heldig og rygtet vil vide, at han ikke gik før de lukkede og sagde farvel til
ham.
Søndag morgen på turen fra hotellet til spillestedet var Ernest ikke til at skyde igennem. Udover
nattens held var han også nummer tre med en reel mulighed for at vinde. Og han havde jo næsten ikke
sovet, så han lød til at være rigtigt farlig.
Dagen startede med et déjà vu fra sidste tur til Wien, for Lena Weinguny var i hopla og lagde en solid
distance til alle på over 20.000 ( UMA 3/9 ), mens Ernest var lidt uheldig og begyndte at hidse sig op.
Herefter var der ingen hjælp til Ernest og kun en vej – nedad.
Måske skulle han bare have ladet kroateren gå på toilettet, så havde kroateren sikkert ikke lukket
sidste spil med en hurtig tredive som fjerde mand ved bordet?
Til mit held satsede Lena for meget i sidste hanchan og var uheldig, så hun tabte lidt terræn og gav
plads til, at jeg kunne vinde
Der er ingen grund til at sende mere end en dansker, for der er jo kun en førsteplads ;).
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g Hungary Open, 28-29. juli 2012
Et middelmådigt resultat i en hyggelig turnering, som det blev oplevet af Henrik Leth

Jesper Nøhr og jeg havde besluttet os for at bruge lidt af vores sommerferie på en tur til Ungarn og
deltagelse i Hungary Open 2012. For de meget oplagte var det anden del af SISI CUP, der afvikles hvert
år af Østrig og Ungarn. Første del var Austria Open i weekenden før, og mange deltog i begge
turneringer – man kunne dog sagtens ”nøjes” med den ene eller den anden.
Da jeg forlod Danmark, var jeg stærkt opsat på at overhale Freddy på en europæiske ratingliste, idet
han ved sidste opdatering havde sneget sig op på 853 point mod mine 851. Det krævede rundt regnet,
at jeg kunne placere mig i top-15%, og med (de rekord mange) 72 deltagere skulle jeg altså helst ende
i top-11.
Ungarn er ganske varm om sommeren, dvs. omkring 30 grader også ud på aftenen og ret fugtigt meget
af tiden. Vi glædede os således til noget ordentlig sommer (i sammenligning med den danske), men
det var nærmest lige i overkanten. Heldigvis kunne man købe den lokale, læskende fadøl billigt til
omkring kr. 6 for en halv liter og således modstå varmen. Det betød i øvrigt også, at man kunne få et
udmærket måltid mad med drikke til kr. 50, hvilket gjorde det til en ret billig tur (hotellet var heller
ikke dyrt).
Da vi ankom onsdag, stødte vi til nogle af deltagerne fra Austria Open, og
vi startede sammen med en lille rundtur i Budapest, hvor vi blev guidet af
nogle af de lokale (Ildikó og Eszter). Det virkede som en hyggelig by, hvor
man godt kunne tage tilbage en anden gang og se noget mere.
Om aftenen tog vi til Dunaújváros (”den nye by ved Donau”, bygget af
russerne til industri), hvor turneringen skulle foregå. Vi havde dog lige et
par dage mere til sjov, så torsdag kørte en gruppe af deltagerne til Balatonsøen, hvor vi nåede at bade,
før vi kørte videre og besøgte vingården Szent Donát i området Csopak. Det var en fin oplevelse, hvor
vi fik aftensmad i flotte omgivelser og prøvede nogle af deres forskellige
vine og pálinka, som er en ungarnsk brændevin, der kan laves på mange
forskellige frugter, f.eks. blommer eller kirsebær.
Fredag bød på dragebådssejlads på Donau med en smule eksercits af en
tidligere fremmedlegionær – det er hårdt nok i bagende sol og med 30
grader i skyggen, men en fornøjelse at sejle på Donau. Aftenen sluttedes
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af med registrering til turneringen og ungarnsk musik og dans, men heldigvis også mulighed for at
spille mahjong med gamle og nye venner.
Turneringen strakte sig over 7 runder, 4 om lørdagen og 3 om
søndagen. Den var meget international med deltagere fra
Belgien, Danmark, Italien, Holland, Japan, Frankrig, Tyskland,
Ungarn og Østrig. Mange var tydeligvis med for hyggens skyld,
og turneringen var ret afslappet med to spillende dommere,
der ikke blev tilkaldt særlig mange gange.
Jeg startede nogen lunde, men kom så i problemer (heldspil!),
og skulle til sidst kæmpe bare for at holde mig i den øverste
halvdel. Jeg sluttede af med at mangle 2 sekunder til at veksle
en blomst og selvtrække, så jeg kunne vinde bordet (suk). Alt i alt måtte jeg tage til takke med en 35.
plads og således drysse yderligere ned af den europæiske ratingliste med mere afstand til Freddy
(dobbelt-suk).
Jesper gjorde det noget bedre og endte som en fin nr. 15, og turneringen
blev vundet af Onodera-san fra Japan. Ildikó, den europæiske mester, blev
nr. 71, men hun brugte også en del energi på afviklingen af turneringen.
Jeg trøstede mig mandag formiddag med at investere i nogle af de lokale
produkter, nemlig Tokaji (sød hvidvin) og pálinka, og tog hjem i godt humør
efter en hyggelig og sjov uge.

h Riichi Copenhagen Open 2012
Af Brian Krog (foto: Tina Christensen)
Og det skete i de dage allersidst i september, at der blev afholdt Riichi Copenhagen Open 2012 i
danernes stad Hafnia.
Aftenen før turneringen var der generalforsamling, og efterfølgende kunne de udenlandske spillere
dukke op og spille et par uformelle spil før turneringen.
Turneringen blev ligesom generalforsamlingen afholdt i de københavnske stamlokaler på Haraldsgade
69 på Østerbro. Morten Andersen var den hårde og retfærdige dommer, mens Tomáš Široň fra
Slovakiet var observatør for EMA.
Der var i alt sytten danske spillere med i turneringen, mens der var otte spillere fra Sverige og fire fra
Slovakiet. Derudover var Tyskland, Belgien og Canada også repræsenteret med en enkelt spiller hver.
Til at hjælpe med det praktiske havde vi Shi Hua Chen Kold og Jón M.
Ellingsgaard, som på fortræffelig vis sørgede for frokost, drikkevarer
m.v., så deltagerne kunne få noget at spise og drikke i pauserne.
I starten af turneringen havde Tina Christensen og Camilla Dalsgaard et
par rigtig gode runder, som sendte dem op på førstepladsen, men
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derefter fandt turneringen sit naturlige leje, og den første dag forløb som forventet.
Om aftenen kunne vi nyde en glimrende buffet med kinesiske retter, og efterfølgende var mulighed for
at arbejde på eller videre på morgendagens tømmermænd, mens man spillede lidt mere mahjong.
Næste dag fortsatte turneringen, dog uden en
enkelt svensker, der var blevet syg. Det sker jo
som bekendt ofte, at de skrøbelige svenskere ikke
kan holde til et besøg i den danske hovedstad.
Mens Brian Krog klart holdt sin velfortjente
førsteplads i turneringen fra dagen før, var der
kamp om anden- og tredjepladsen, hvor Anders Labich i sidste runde
overhalede Jesper Willemoes Hansen og fik andenpladsen.
Til slut var der præmieoverrækkelse, hvor nummer et, to og tre, hhv. Brian
Anders Labich og Jesper Willemoes
Hansen kunne modtage deres
præmier og fremover spise sushi eller
drikke te med god stil og stearinlys i
stage(stearinlys ej inkluderet).

j Fifth China, on Yangtze - nov 2011
Af: Tina Christensen
Torsdag d. 17. november mens normale københavnere drog mod Haraldsgade, tog jeg selv, Martin
Faartoft og Henrik Leth til lufthavnen. Da vi næste dag landede i Beijing ved 13-tiden var det 16
grader varmt og jeg begyndte at fortryde at jeg havde slæbt den store vinterjakke med. Da vi landede
blev vi varmt modtaget af Andy Zheng som vi har savnet på den internationale mahjongscene siden
WMC i Kina i 2007. Han havde haft brug for en pause fra det knasende samarbejde med Mr. Jiang
Xuanqi som leder WMO og China Majiang.
Knap var vi blevet indlogeret på et hotel, førend vi blev kørt til en underjordisk bule med pool,
karaoke og mahjongrum. Efter en hastig åbningsceremoni hvor jeg fik overdraget en enorm
kalligrafirulle af deres næstformand, gik en venskabsturnering i gang: EMA and Fangzhuang Club
Invitation Tournament. Ud over os tre deltog de 17 bedste fra den lokale klub, inklusive parret Li
Wenlong og Song Panjing. Med automatiske blandeborde kan man snildt spille 16 hænder på 90
minutter, så mellem 16 og 23 spillede vi fire swissdraw-runder med bordpoint 4-3-2-1. Herefter gik
top 8 i semifinalen, som Martin kvalificerede sig til. Han valgte dog at trække sig da det var hen ad
midnat og vi alle tre var dødtrætte.
Næste morgen 10:30 dukkede Wenlong og Panjing klatøjede op ved hotellet, og vi fandt ud af at
finalen der var blevet afviklet over to runder, blev vundet af Panjing på den sidste hånd. Vi tog i
lufthavnen og fløj sydpå til Yichang hvor vi gik ombord på det luksuriøse New Century Sun
krydstogtsskib (aka det gode skib Shi) hvor Fifth China Majiang Championship foregik. Her var der
desværre ikke automatiske borde, og til vores overraskelse var det lidt af en pensionistsudflugt vi var
vi endt på. Jeg kendte alle dommerne og arrangørerne, men ikke mange af spillerne, hvoraf langt
hovedparten var godt oppe i årene. Men man skal ikke kimse af adkillige årtiers mahjongerfaring;

10

Mahjong Danmark nyhedsbrev, Vinter 2013

ingen tvivl om at de var dygtige spillere. Men de gik ikke meget op i stillingen på pointarket og gad for
eksempel ikke rigtig summere tallene efter hver hånd, eller blot hver vind.
Hver af de tre turneringsdage inkluderede også en sigtseeingtur. Først en tur ud og se den enorme
dæmning der er opført ved de tre slugter som har hævet vandstanden i Yangzi 175 m og oversvømmet
kæmpe områder hvorfra 1,3 mio mennesker er blevet flyttet til nyt fint betonbyggeri smækket op i
gamle landsbyer der pludselig vokser fra 600 til 10.000 indbyggere. Den evige dis der lå over Yangzi
gjorde det svært at få et godt overblik dæmninges gigantiske størrelse, men sluserne som vi sejlede op
igennem var virkelig imponerende.
På andendagen var vi på en tur på en mindre båd gennem de tre små
slugter. I klart vejr og især tidligere da vandniveauet var 175 m
lavere må det have været afsindig imponerende at sejle igennem de
smalle, smukke slugter. Det var også flot, men disen tog noget af
fornøjelsen, så vi brugte en del af turen på at give interview til en
journalist fra China Daily, som dog fik skrevet en del ting i sine
artikler som jeg ikke lige kunne godkende. F.eks. er jeg ikke ked af at
folk lærer mahjong via japansk popkultur, tværtimod.
Den tredje sigtseeingtur til en fantastisk pagode der fungerer som
trappe op til et tempel på en klippetop, slog de andre med adskillige
længder. På turene tilbragte vi meget tid både med Wenlong og Panjing
samt med vores japanske venner Yukari og Kimito som altid er god for
en snak om strategi og regeldetaljer.
Hvis man overvejer en modelkarriere, kan en tur som denne i øvrigt
anbefales som en god træningslejr, for der er utrolig mange kinesere
der gerne ville fotograferes sammen med en, ved bordene, i spillesalen,
på udflugterne og igen og igen og. Vi havde hurtigt lært at sige xiè xiè (tak), men efter fotoseancerne
var det kineserne der sagde xiè xiè og Henrik lærte at sige selv tak, det hed vist “beaucoup chi” eller
noget. Der var godt han fik det lært, for han fik lejlighed til at sige det mange gange.
Turneringen forløb over 8 runder a 140 minutter, hvoraf kun de
første 7 talte til holdkonkurrencen. Vi dannede hold med Jiao
Linghua, der vandt VM i Utrecth i 2010, og også fik en god
placering ved VM 2007. Hun vandt også denne turnering og
bidrog således godt til holdturneringen. Der var præmier til de
bedste seks hold og det lykkedes os lige akkurat at tiltuske os
sjettepladsen til os med 59 bordpoint. 8. og sidste runde blev
spillet som swissdraw. Jeg lå på en foreløbig 17. plads som dog
blev vekslet til en 7. plads ved hjælp af Store Dragehånd
efterfulgt af en svinsk masse selvtræk.
Så var det tid til banket og præmieoverrækkelse og Mr. Liang kom forbi med
stærke drikkevarer som sig hør og bør. Jeg var tidligere blevet bedt om at
signere et nydeligt mahjongsæt og det blev nu solgt på auktion til flere
tusinde yuan, penge som øjensynlig strøg lukt ned i Mr. Jiangs egen lomme.
Vi afmønstrede det gode skib Shi i Chongqing som i den grad levede op til
sig tilnavn, Capital of Fog. Vi fløj tilbage til Beijing hvor der pludselig var
frostgrader så jeg atter blev glad for at have medbragt vinterfrakken. Vi gik en skumringstur og så det
imponerende fugleredestadion bygget til OL, samt det imponerende drageformede 7-stjernede hotel
bestående af 5 bygninger der tilsammen danner en kinesisk drage.
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k Divisionerne 2012
Af: Morten Andersen
I 2012 blev der igen oprettet 3 divisioner i både MCR og riichi. Alle divisionerne blev endda afsluttet
inden årsskiftet selvom overrækkelsen af pokaler først fandt sted i januar.
Igen i år var der to personer der vandt to divisioner hver. Således vandt Jesper Nøhr 3. divisionerne i
både riichi og MCR. Martin Faartoft tog 2. division i riichi og 1 division i MCR mens Jesper Willemoes
snuppede 2. division i MCR og Tina Christensen hev 1. division hjem i riichi.
Der var flere af divisionerne der bød på lidt rigeligt spændende afslutninger i år.
I riichi havde Jesper Nøhr sat sig ret tungt på sidste pladsen men inden sidste spil skulle Sheila
Jacobsen helst ende med positiv uma for at snuppe den anden oprykningsplads og det må man sige at
hun gjorde ved at snuppe sejren i et utroligt tæt sidste spil.
Også i 2. division i riichi var førstepladsen næsten afgjort men Frank Rostved, Jeppe S. S. Nielsen og
Morten Andersen kæmpede ikke bare om den anden oprykning men også om en nedrykning.
Det blev afgjort i et spil hvor alle parterne deltog og hvor Jeppe fik taget nok fra til at være svær at
hente. Til gengæld skilte kun 1000 point Frank og Morten inden sidste hånd. En relativt hurtig
mangan-hånd til Morten beseglede Franks skæbne der dermed måtte se sig selv forvist til 2. division (i
det mindste et års tid).
I 1. division var der ligeledes kamp til det sidste. Alle deltagere havde mulighed for at vinde divisionen
og alle havde mulighed for nedrykning. Isabel B. Steenholm endte med at vinde opgøret men for Tina
Christensen kunne mindre gøre det for at hive sejren hjem alligevel.
I MCR 3. division lå Claes Schütt og Jesper Nøhr lige på bordpoint inden sidste kamp og de viste sig da
også begge værdige til oprykning ved at snuppe de to første pladser i sidste spil som Jesper dog vandt
overlegent.
MCR 2. division var om muligt den tætteste division overhovedet. Der endte med kun at være 6
bordpoint mellem nummer 1 og 7 i divisionen. Her lå Sheila Jacobsen og Jesper Willemoes også lige
inden sidste kamp mens Morten Andersen lå et point foran men måtte lade sin skæbne afgøre af andre
da han ikke selv var med i kampen. Hverken Jesper eller Sheila havde meget held med sig i sidste
kamp men Jesper nåede lige nøjagtigt at snuppe pokalen mens Sheila blev henvist til sidstepladsen så
Morten kunne rykke op i stedet.
MCR 1. division var derimod ikke meget tæt Martin Faartoft lagde sig hurtigt i spidsen og var umulig
at nå i de sidste par spil. Til gengæld var der stadig spænding om nedrykningspladserne. Her fik
Henrik Leth allerede tidligt placeret sig til nedrykning mens Frank Rostved, Isabel Steenholm og Shi
Kold Chen i det allersidste divisionsspil måtte kæmpe til det sidste brik om hvem der skulle med ned.
Igennem de første 15 hænder skiftede det meget mellem de 3 kandidater og Frank lå til nedrykning.
Han var dog så heldig at gå mahjong på en brik fra Henrik i sidste hånd og dermed overlod
nedrykningspladsen til Isabel.
Divisionerne for 2013 er allerede i gang. Desværre er der i år kun 2 riichi divisioner mens MCR stadig
har 3 divisioner. Endnu engang blev Henrik Leth redet fra nedrykning i riichi pågrund af
omstruktureringen mens Isabel til gengæld blev redet i MCR da der også her er sket et par frafald.
(Red.: Resultat skemaerne og billeder kan ses på foreningens hjemmeside).
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8 Mahjong verden rundt
Danske og internationale turneringer m.v.
DATO

STED

TURNERING

REGLER

16. feb

Linköping

RCR-1

2-3. mar

Temse

3. mar

Reunion Island

Swedish Open
Belgian Open Mahjong tournament
Championship
Reunion Tournament

17. mar

Hannover

German Tournament

RCR-1

23. mar

Rotterdam

Giant of Rotterdam

MCR-1

6. apr

Oxford

Great Scholars

RCR-1

13-14. apr

Udine

Udine tournament – Gourmet Cup II

MCR-1

13-14. apr

Berlicum

Dutch open – Sakura Taikai

RCR-2

11-12. maj

Budapest

Red Dragon Tournament

MCR-1

18-19. maj

Toulouse

French MCR Championship

MCR-2

25-26. maj

Murcia

Spain Open – Iberian Cup I

MCR-2

1-2. jun

København

Danish Open

MCR-2

8-9. jun

Puteaux

French Riichi Championship

RCR-2

8-9. jun

San Gimignano

San Gimignano Championship

MCR-1

15-16. jun

Rotterdam

Dutch Open – Tile Hog

MCR-2

22-23. jun

Póvoa de Varzim

Portugal Open - Iberian Cup II

MCR-2

6-7. jul

Windsor

UK Open 2013

RCR-2

27-28. jul

Bruck an der Mur

Austrian Open - SisiCup I

MCR-2

3-4. aug

??

Hungarian Open - SisiCup II

MCR-2

31. aug

Rotterdam

RCR-1

18-22. sep

Bad Vöslau

20. okt

Reunion Island

Oranda Sai Kou
ERMC 2013 : European Mahjong
Championship
Reunion tournament

26-27 okt

Reunion Island

Reunion tournament

MCR-2

3. nov

Doetinchem

Dutch Tournament - Red-Five

RCR-1

9-10. nov

Paris

Paris Tournament

MCR-1

24. nov

Berlicum

Daja & Thirteen Orphans

MCR-1

4-6. jul 2014

Strasbourg

Open European Championship

MCR-5

MCR-2
MCR-1

RCR-5
MCR-1

Europa byder på et væld af turneringer for de rejselystne.
Det er bare med at komme i gang med at sætte krydser i kalenderen og bestille rejser. Husk dog
forinden at tilmelde dig turneringen via de link der findes til turneringen på European Mahjong
Associations hjemmeside. Spillerantallet kan være begrænset og det kan gå hurtigt med optagelse
af pladserne, når først tilmeldingssiden er åbnet !
I regelkolonnen angiver tallet med hvilken vægt resultatet indgår i på
den europæiske rankingliste.
Hold øje med annonceringer af europæiske turneringer på European
Mahjong Associations hjemmeside:
mahjong-europe.org

