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Sune Gjeding Thomsen blev nummer fire ved EM i Østrig
Henrik Leth beretter fra de japanske øer
Tyske mesterskaber i riichi-hovedstaden Hannover
Franske mesterskaber i Paris
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Kort nyt
af Tina Christensen
Robert Rijnders fra Holland er ny formand for European Mahjong Association
efter generalforsamlingen der blev afholdt d. 3.
juli i forbindelse med europamesterskabet i
Østrig. Efter fire år som formand har Uwe
Martens desværre måtte trække sig som
formand, og hans diplomatiske evner og venlige
facon vil blive savnet. Robert Rijnders med sit
store engagement og brede erfaring med både
riichi og MCR var det oplagte valg til at
overtage roret. Undertegnede blev genvalgt
som næstformand og den anden
næstformandspost gik til András Boda fra
Ungarn. Sébastien Berret (Frankrig) og Martin
Mauthner (Østrig) blev valgt som menige
medlemmer af bestyrelsen der består af 5
medlemmer. Ved generalforsamlingen blev
nedsat et udvalg bestående af Janco Onnink,
Martin Mauthner, Olivier Boivin og Morten
Andersen, der vil kigge det europæiske
rankingsystem efter i sømmene og komme med
Robert Rijnders ved OEMC 2009
forslag til forbedringer. Syv nye lande blev
optaget som medlemmer i EMA: Belgien, Finland, Portugal, Rusland, Slovakiet,
Spanien og Sverige, så der nu er 14 medlemslande.
Der er stadig penge på Mahjong Danmarks aktivitetskonto og det er frem til d.
1. september 2009 muligt at søge bestyrelsen om støtte til forskellige
mahjongaktiviteter. Se http://mahjong.dk/foreningen/konto/
Kvalifikationen til EM i Riichi 2010 er VM 2010 er allerede i fuld gang. Hold øje
med hjemmesiden hvor tilmeldingsdeadlines og nye retningslinjer offentliggøres i
starten af september.
Divisionskampe i både riichi og MCR forventes afviklet næste sæson i
København. Mere om det på hjemmesiden inden for kort tid.
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Mahjong i byernes by
af Jesper Willemoes Hansen
Det er blevet torsdag, og alle
turistattraktioner er blevet set i Paris.
Jeg får en sms fra Muyten om, at de
andre er dukket op i hotel Vintimilles
lobby. Det er blevet tid 4ème tournoi
international de Mah-Jong de Paris,
d. 17.-19. april, og danskerne er
dukket 6 mand stærk op i år, og
ligesom sidste år har vi tænkt os at slå
alt og alle. Vi hilser på hinanden i
lobbyen og efter de nyankomne har
smidt deres ting op på værelserne,
skynder vi os ud for at møde de
franske mahjongspillere på deres
lokale spillested. Og efter at have
taget et par af Parises metrotog,
ankommer vi dertil. Laurent som
arrangerer turneringen hilser på os,
vi bestiller mad og hilser på nogle af
de lokale, samt andre som er kommet langvejs fra ligesom os selv.
Fredagen står på bytur og der er stadig meget at se i Paris. Vi er blevet gjort
bekendt med en butik, som både skulle have brætspil, skak, poker og ikke mindst
mahjongspil! Man skulle da være et skarn hvis man ikke lige besøgte den for at se
om den ikke havde et flot spil. Der var et flot spil med gennemsigtige brikker, men
indpakningen var knapt så pæn, og man er gået hen og blevet kræsen bare fordi
man har fem eller ti spil liggende derhjemme. Aftenen trænger sig på og vi forvilder
os vej til spillestedet. Det er ved at blive gjort klar og alle sidder i den efterhånden
velkendte forhal og spiller mahjong på skift. Efter lidt tid går vi op til den store
spillesal hvor vi ser en flot video af sidste års spillere og vindere (http://
www.youtube.com/watch?v=T_I8agsfftw) og kort efter går lodtrækningen i gang.
24 hold skal fordeles og heriblandt et dansk og et halvdansk hold.
Lørdag morgen er her! Vi er beredte og trasker sejrsikre ned mod spillestedet.
Den første runde går godt 4 point til Muyten og undertegnede, Tina får 2, men
Henrik må nøjes med et fint rundt tal. En udmærket start for vores hold, men vi går
både efter sejre og holdgevinster. Vi er ude efter det hele. Isabel og Jeppe klarer sig
også godt i den første runde og danskerne har fået sig en god start. Dagen er dog
lang og meget kan når at ske. Frokosten bestående af mange forskellige
sandwiches, blandt andet noget, som vi tror er en slags fisk eller krabbe, bliver flået
væk i forhallen. Ok, måske ikke så meget den mistænkelige krabbe-sandwich. 3
runder drøner hurtigt afsted og god udholdenhed, sønderjyllandshistorier og
selvtrækshistorier er påkrævet til enhver god turnering. Denne er bestemt ingen
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undtagelse. Muyten og Isabel ligger højt da dagen er omme og undertegnede har
ikke klaret sig helt ueffent med 11 point efter 4 runder. Vores hold ligger i spidsen
og Jeppe og Isabels hold ligger lidt længere nede, men ikke uden mulighed for at
kunne placere sig.

Isabel blev nummer fire i Paris. Foto copyright: Carole Magnouac

Søndagen starter, alt kan gå hvad vej det skal være. Første spil er der intet jeg
kan gøre, jeg er sidst og folk selvtrækker... ja, I kender jo Sønderjylland, men jeg
får lige præcis skrabet 1 point sammen, og det er bestemt ikke med lethed. Jeg
sidder senere til bords med Alla Danilevskaya og to andre kvinder. Midtvejs i
spillet trækker Alla fra muren, men hun laver en "Tina" (at trække fra den forkerte
mur, typisk fordi der er et gab mellem murene, red.) med kun 1 brik i den
forgående mur. Jeg fisker på 7 bambus, og hurtigt spiller hun den forkert trukne 7
bambus ud, men før jeg siger et lettelsens 2 bogstavsord, som vi alle kender så godt,
gør en af de andre opmærksom på at den er trukket forkert. Hurtigt tager hun
hånden med brikken til sig igen og ligger den op på muren, trækker den rette brik.
Men nu er det at min arm ryger i vejret.
Dommeren kommer hen og situationen forklarer jeg til ham, men så vidt muligt
uden at afsløre at jeg fisker. Han forklarer at hun nu har en død hånd, som Alla
tydeligvis ikke er tilfreds med, men jeg er ikke interesseret i den slags, men at jeg vil
vide hvilken brik skal spilles. Det får jeg at vide er ligegyldigt, men at det vigtige er
at hun har en død hånd. Jamen... jeg prøver igen, men efter endnu et mislykket
forsøg på en dom beslutter jeg mig for, at stoppe med spørgsmålene så jeg ikke
afslører for meget. Den nytrukne brik spilles ud og næste spiller trækker nu min

4

Mahjong Danmark nyhedsbrev efterår 2009

elskede 7 bambus. Den spilles ud, og jeg siger et lettelsens "HU!". Det skal dog
siges til dommerens forsvar, at situationen forklares bagefter, og han indrømmer det
var en fejl og beklager. Alt endte jo godt, men det var et spændende par minutter.
Jeg får kun 2 point ud af denne kamp og håbet om placering er forbi, men der er
stadig holdkonkurrencen tilbage.
Den sidste duel er mod Isabel, 1 hollænder, samt en dygtig franskmand. Det er et
svært bord og hollænderen fører til den sidste hånd. Jeg har stort set ingen chance
for at få første pladsen, der er langt til nummer fire, så jeg spiller bare efter en god
hånd. Jeg spiller ud og Isabel råber: "HU!" Jeg kan se det er en dyr hånd, men
ikke nok til at miste en plads. Isabel går derimod fra anden pladsen og passerer
hollænderen. Jeg får meget skarpe blikke fra hollænderen, men Isabels knus og
takken overdøver det fuldstændigt.
Vi er desværre nødt til at tage hjem før vi kan få resultaterne, meget til ærgrelse
for holdene, og Isabel og Muyten. De har klaret sig så godt at de kan måske placere
sig i top tre. Tina vil dog lige så snart ceremonien er ovre sende resultater, så vi ikke
skal gå og vente på dem. Næste gang håber vi, at Tina har en bedre mobil som ikke
går i stykker, ik’ Tina? ;-)
Resultaterne fåes pr. sms ved midnatstid da vi er kommet hjem til Danmark.
Isabel klarede sig bedst med en fjerdeplads, Muyten lige efter med en femteplads,
de danske røde drager blev desværre overhalet af de stærkeste franskmænds hold
og måtte nøjes med en andenplads. Og som rosinen i pølseenden fik det miksede
danske team lige sneget sig op på en tredjeplads i hold.
Tillykke til alle!
Vi vender dog stærkere tilbage næste år...

Vinderne af turneringen (fra venstre): Nummer to (og fransk mester) blev Olivier
Boivin, formand for det franske forbund. Vinderen var Anton Kösters fra Holland.
Nummer tre blev den unge franskmand Etienne Delessard som desværre ikke længere
er blandt os.
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Phoenix Tournament
– German Riichi Open 2009 – 23/5-09
af Frank Rostved
Endnu en turnering i det europæiske landskab i byen Hannover, og den første
Riichi for mig – lidt spændende hvordan det går.
Om fredagen var de ankomne spillere inviteret til velkomst af borgmesteren i
byrådssalen, hvor der var lidt drikkelse
og snacks. Tolken (fra tysk til engelsk)
var ikke god, og selv borgmestereren
korrigerede ham et par gange så han får
nok ikke den tjans igen. Borgmesteren
uddelte byvåben til alle deltagende lande,
og da jeg fik det overbragt fik vi en lille
sludder, og det viste sig at borgmesteren
skulle holde ferie på Bornholm.
Om aftenen var der mulighed for at spille
og spise på Hannover-gruppens officielle spillested, Gaststätte Kaiser, hyggelig kro
med god mad, øl og atmosfære. Sidst på aftenen ankom Muyten og Jesper efter 7
timers togtur.
Lørdag gik det løs for 48 spillere fra 8 lande i Hannover Jazz-clubs kælder, hvor
der var en særlig rød farve på væggene – men også en speciel atmosfære.
Danskerne lå med pænt indenfor top 10-20 efter 2 runder, og Gemma fra England
var helt i front.
Frokosten var ok med en masse flutes med pålæg samt masser af kage/chokolade
til at få
blodsukkeret
i topform. I
tredje runde
klarede jeg
det fint og
vandt bordet
– og fik at
vide at det
var
den
hollandske
mester der
lige havde
fået -46.000
point. Endnu
et bevis på at
der er held
Foto: Frank Rostved
med
i
mahjongspillet.
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Sidste runde skulle der gerne vindes lidt point eller tabes så lidt som muligt.
Gemma lå suverænt i top med over 100.000 point. Muyten vandt sit bord med en
hånd kort før tid. Jesper klarede sig også rimeligt igennem sidste runde, mens jeg

Foto: Frank Rostved

tabte 8.000 point.
Vi nåede til præmieuddelingen, og alle resultaterne blev nævnt. Til de 10 øverste
var der en ekstra præmie – et ”kinesisk piskeris” som kunne bruges til massering af
hovedbunden :-)
Muyten blev nr. 13 med 26.500 point, Jesper nr. 11 med 35.200 point, og jeg
endte som nr. 7 med 50.700 point – 20.000 fra 3. pladsen, men alt i alt tilfreds.
Gemma vandt med 87.500 point.
Resultaterne blev skyllet ned med ½ liter øl på Biergarten rundt om hjørnet
sammen med en Currywurst. Derefter fortsatte vi at spille til sent på aftenen – for
nogle – Muyten blev låst inde på Jazz-clubben af Ilka – bevidst eller ej vides
ikke…..
Dagen efter var hjemtur, men vi havde lige et par timer til at se Hannover – en
morgendød by kl. 10.00 om søndagen! Så Jesper og mig ville have is, men Muyten
mente ikke vi skulle. Vi købte dem, og inden jeg havde fået min is, havde Jesper
mistet den ene kugle – på jorden. 5 minutter senere mistede jeg alle kuglerne på
jorden, så det var den is vi ikke skulle have ….
I stedet satte vi os på togstationens nederste etage og fik lidt at drikke og et par
spil 3-mands riichi – underligt! Et par japanske turister gik forbi og blev tydeligt
glade over at se et mahjongspil.
Som altid bruges togturen til mahjong, men denne gang mere omkring nye spilleideer og afprøvning heraf. Ganske lærerigt…..
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OEMC – en varm fornøjelse
af Tobias Olsen
De fleste danskere ankom allerede til Baden om mandagen, og blev godt modtaget
på Cafe Doblhoffpark, hvor der allerede var gang i spillene.
Tirsdag eftermiddag var der guided byrundtur i Baden (og i solen), hvor man
blandt andet kunne få lov til
at smage på det lokale
kildevand. Det skal dog
nævnes at Baden er kendt
for sine varme svovlkilder,
så grunden til at smage på
vandet var ikke så meget
for den gode smag, men
nærmere for de
helbredende egenskaber.
Både tirsdag formiddag og
aften blev der naturligvis
spillet på Cafe
Doblhoffpark.
Onsdag var der så
Cafe Doblhoffpark.
dommerseminar allerede
fra morgenstunden, med formål at få uddannet nogle flere dommere til europæiske
turneringer og samtidig sikre at dommerne til de store turneringer dømmer så
ensartet som muligt. Seminaret var rigtig vellykket, og både Jesper og jeg selv, som
ellers begge havde læst grundigt på lektien i forvejen, følte at vi lærte en masse.
Som afslutning på seminaret var der en skriftlig prøve, som gav den fornemmelse,
at hvis en person kan bestå den, så kan denne person også dømme en turnering, og
dette må siges at være netop den sværhedsgrad en sådan prøve bør have. Det bør
selvfølgelig nævnes at både Jesper og jeg bestod prøven, så vi nu er certificerede
dommere. Tina, Muyten og Henrik Leth, som afholdt seminaret, blev også
certificeret, så vi nu er 5 danskere der er certificerede dommere i EMA regi.
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Onsdag aften var der ”player’s party”med østrigsk folkemusik, helstegt pattegris,
sauerkraut, knödel og lokal vin, som sluttede da ejeren af stedet kom ind og sagde
at de lukkede nu så de resterende (som alle var danskere) var nødt til at gå.
Torsdag startede med åbningsceremonien, hvor man, ind imellem den østrigske
folkedans med knæklask og
støvleslag, blandt andet fik
mulighed for at se Tina hælde
champagne over en ny
rosesort for at døbe denne
”Mahjongrosen”.
Fra åbningsceremonien gik
spillerne så i samlet flok,
anført af folkedanserne, over
til der hvor der skulle spilles.
Efter de første to runder så
det rigtig positivt ud for de
danske spillere, vi havde 4 i
Åbningsceremoni med folkedansere fra Bruck an der Mur.
top 10, alle med 8 point, og de
danske hold lå nummer 2, 4 og 6 (og sidst som de fleste nok har hørt Jeppe brokke
sig over da han på dette tidspunkt var den eneste på holdet der havde point).
Om aftenen tog alle så på travbanen, hvor nogle af spillerne, blandt andet Brian,
fik mulighed for at køre med (Brian kom ind som nummer sidst).
Fredag skulle der spilles 4 runder, og her kunne man virkelig mærke varmen.
Der var ikke air condition i salen hvor vi spillede, så de fleste drak mindst en halv
liter vand i løbet af hver runde plus det samme mellem hver runde. Ud over dette
forløb det hele planlagt, bortset fra at danskerne ikke helt kunne holde ved de ellers
så fine resultater.
Sidste spilledag skulle der spilles 3 runder. I den sidste af disse skulle pladserne
ved bordene fordeles efter placering, men dette skabte lidt problemer, da der i
runden lige inden var blevet diskvalificeret en spiller, hvilket man ikke var helt
sikre på hvordan skulle håndteres i det system, der holder styr på placeringerne,
hvilket selvfølgelig var nødt til at blive ordnet inden runden kunne spilles.
Slutresultatet blev at Sune Gjeding blev
nummer 4 og Henrik Leth blev nummer 6. De
spillede ved samme bord i sidste runde, og det
var faktisk tæt på at resultatet var blevet et
andet. Inden sidste hånd ved bordet stod det
rimelig tæt. Sune kan få andenpladsen med en
hvilken som helst hånd. En person spiller 3
cirkler, hvortil Sune siger ”hu”, men han viser
ikke sine brikker, for han er i tvivl om det var
for sent. En dommer bliver tilkaldt, og
dommen bliver at han ikke får sin hu, men
heller ikke en død hånd, så spillet fortsætter.
Lidt senere spiller samme person så 6 cirkler.
Henrik Leth og Mr. Gao
”Hu” siger Sune, for med denne brik er han ikke
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Sune G. Thomsen i aktion ved EM.

i tvivl, da der pludselig er 16 point
ekstra på hånden, hvilket giver ham
førstepladsen ved bordet i stedet for
blot andenpladsen. Hvis Sune havde
fået sin hånd første gang, var Henrik
blevet nummer 3 samlet, da han
havde flere minipoint i forvejen.
Sådan kan små detaljer afgøre en del.
Om aftenen var der så
afslutningsceremoni med
præmieoverrækkelser og taler af
blandt andet arrangørerne af næste
EM og VM og personer fra de
japanske og kinesiske delegationer.

Vinderpodiet. Fra venstre:
3. Luca Gavelli, Italien
1. Koji Idota, Japan
2. Bo Lang, Svejts
Med sin andenplads blev
Bo Lang også europamester.

4. Sune G. Thomsen, DK
5. Fan Jianming, Kina
6. Henrik Leth, DK
7. Liang Jianguo, Kina

Open European Mahjong Championship (OEMC)
OEMC 2009 fandt sted i Baden, nær Wien, i Østrig, d. 1.-5. juli
2009. OEMC afholdes hvert andet år efter reglerne Mahjong
Competition Rules. For to år siden blev det afholdt i København, og
i 2011 bliver det i Mestre i Italien.
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500 mahjonghænder i Japan
– MCR & Riichi i turneringer og saloner
En tur til Japan, oplevet af Henrik Leth
Japanese Championship
for 9. gang
I år blev det japanske
MCR-mesterskab afholdt
for 9. gang af Japanese
Majiang
Sports
Association (JMSA), og
finalerunderne strakte sig
over 3 dage. Som
inledning var der enkelte
taler, og jeg fik også lov at
sige noget som eneste
deltagende ikke-japaner.
Kimito aflagde rapport om
Yukari (med ryggen til kameraet) kæmper med Kimito (overfor) OEMC 2009 i Baden og
om, hvem der skal gå videre sammen med Iwasawa-san (til
nævnte
også
venstre). Det blev Yukari. Bemærk det automatiske bord, der både
dommerseminaret.
blander brikker og viser alles point. Foto: Henrik Leth
Første dag var der 4
runder, hvor vi blev
rangeret efter sum af minipoints, og 25 ud af 40 kvalificerede sig til at gå videre
(der havde allerede været en eller flere kvalifikationsturneringer for at udvælge de
40). Det var en til tider hård omgang med en del selvtræk, men min sidste runde
gik så godt, at jeg havde forhåbninger om at gå videre. Det viste sig dog, at jeg som
nr. 26 med 18 minipoints færre end Iwasawa-san endte som første reserve. Mange
af de ”kendte” japanere gik videre, Idota-san og Chiba-san blev 1 og 2, Yuri, Yukari
og Kimito klarede sig uden problemer.
Næste dag blev de 25 kvalificerede sat sammen med 7 yderligere (bl.a. mesteren
fra året før), og der blev således dannet 8 borde, der spillede 2 runder, hvorefter de
2 bedste fra hvert bord gik videre – og sådan fortsatte det 32 til 16, 16 til 8 og sidste
dag 8 til 4 og så 2 runder finale.
Der var naturligvis ikke brug for nogen reserve, så jeg endte i en 3-runders
turnering for dem, der ikke kvalificerede sig (og andre interesserede). For os var
det igen sum af minipoints, og jeg klarede mig ganske fornuftigt som nr. 2 af 16.
Præmien var et sæt mahjongkort og noget Brian Mikkelsen-slik (se billede).
I hovedturneringen var der adskillige spændende borde, f.eks. et hvor Yukari og
Kimito kæmpede om at gå videre som nr. 2. Yukari havde ikke nok point på afsmid,
men hun var heldig med at selvtrække i stedet, så hun gik videre til sidste dag.
Generelt var det meget interessant at iagttage spillestil og strategi i forskellige faser
af spillet.
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Da røgen havde lagt sig stod
Iwasawa-san tilbage som
japansk mester – angiveligt
fordi han ikke havde lavet så
mange ”jamapong”*, som han
plejer. Yukari blev nr. 5.
Andre turneringer
Jeg var så heldig at kunne
deltage i et par MCRturneringer i weekenden
efter; den første i JMSAs
nystartede afdeling i Chiba
tæt på Tokyo, og den anden i
Brian Mikkelsen slik, se især øverste række.
Kenko* Majiang Association.
Det er ret almindelige bolsjer. Foto: Henrik Leth
I begge tilfælde var det 4
runder, hvor minipointene
talte, men med en slags uma på +60/+20/20/60. En sjov detalje var, at antallet af
spillere ændrede sig lidt efter hvor mange, der var til stede. Man kunne kun vinde,
hvis man spillede alle runder, men det gav en pudsig spilleplan, når det vekslede

Iwasawa-san dagen efter han er blevet japansk mester. Jeg var glad for, at han gik hele
vejen, idet han kvalificerede sig på min bekostning. Foto: Henrik Leth
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mellem 12 og 16 deltagere. Jeg endte som nr. 3 af 12 den ene dag og nr. 6 af 12 den
anden.
Riichi
Jeg spillede mest MCR, men det blev til to dage med variationer over Riichi. Den
første dag havde Chiba-san samlet nogle venner, og da jeg var heldig med 13 grader
og selvtræk på dorabrik flere gange, lykkedes det mig at vinde. Tak til Robert for
Furiten T-shirts, der gjorde stor lykke!
Anden gang var da jeg tilbragte en dag sammen med Benjamin Boas. Om
formiddagen tog vi hen til en parlour og spillede mod nogle, vi ikke kendte. Det var
meget skægt, med indledende regelforklaring og venlige bemærkninger fra

Chiba-sans venner er begejstrede for Roberts Furiten T-shirts (men Mahjong Danmark T-shirts er også
meget populære). Foto: Henrik Leth

personalet, f.eks. at jeg spiller ”tight”, og én sagde ”traffic accident”*, da jeg feedede
Ben en mangan.
Om eftermiddagen tog vi til Junkie Ryo Majiang Dojo (i modsætning til
parlour), hvor den stod på kampsportsmahjong. Det var på mange måder en speciel
oplevelse! Dels var de kampsportsudøvende ret spinkle og blege (men meget
venlige), dels blev jeg tvunget til at iføre mig pink slippers. Reglerne var også
specielle – det tager for meget plads at beskrive detaljeret her, men spørg gerne – de
var optimeret efter hurtigt spil, og jeg fik f.eks. skældud, når jeg trak brikker med
venstre hånd. Man måtte ikke spille defensivt, og man måtte ikke smide dora, før
man fiskede. Ben fik skældud for noget afsmid, efter han gik mahjong, og en enkelt
gang måtte han betale en andens feed, fordi han havde spillet dora for tidligt. Alt i
alt var det udfordrende at spille ordentligt pga. alle de ting, man skulle huske at
gøre eller ikke gøre. Jeg så desværre ikke nogen øvede spille mod hinanden, men
de sagde, at deres hurtigste spil var på 12 min (altså for 2 vinde Riichi, dog med
blandebord).
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Træning og teori
Efter det japanske mesterskab prøvede jeg at spille et 2-rundersspil med Idota-san,
Kimito og én mere. Oda-san sad ved siden af og tog noter, og efter to vinde holdt vi
pause, så vi kunne høre Oda-sans kommentarer og diskutere lidt. Det var meget
interessant! Det er måske noget, vi kan overveje at prøve som træning? Det
kræver, at personen, der tager notater, er en forholdsvis god spiller.
Der var også nogle fornøjelige togture, hvor Kimito hurtigt fandt et af sine A5hæfter frem, og så var der ellers teori om mixed chows, forventede point og antallet
af waits ved forskellige udvalg af brikker.
Og alt det andet…
Ud over al den tid, der gik med at spille mahjong (over 500 hænder), var der
naturligvis mange gode oplevelser. Det blev til en del sightseeing med templer,
museer, udkig fra
h ø j e s t e d e r,
fi s k e t u r m e d
levende frokost
og en svømmetur
i Stillehavet. Der
var naturligvis
også tid til at
snakke mere med
japanerne (især
dem, der kan
engelsk), og det
lykkedes mig at
lære lidt mere
Levende frokost. Hummerne er halve og fægter med armene; fisken
japansk.
er skåret til sashimi og slår med halen under det meste af måltidet.
Foto: Henrik Leth

Til slut en enkelt
opfordring
Hvis nogen går med planer om at slå Tinas rekord på 524 point, kan de lige så godt
gå hele vejen og slå Sugakos. I foråret havde hun et spil, hvor hun vandt 15 af de 16
hænder, herunder selvtræk af Stor Dragehånd og Fire Skjulte Pong, og endte på
756 point. Held og lykke!
*Ordforklaringer
”Jamapong”, at ponge for at forhindre en andens chow (”jama” betyder forhindre/
afværge)
”Kenko”, godt helbred og sund sjæl, dvs. ingen rygning, druk, gambling eller den
slags; et af de få steder, hvor børn spiller
”Traffic accident”, at feede tidligt i spillet, når man endnu ikke har chance for at
se, hvad folk laver
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Invitation til Viking-Con, d. 9.-11. oktober i Tårnby.
Mahjong Danmark råder over et lokale på Viking-Con hvor vi byder på kaffe, te og
snacks. Lørdag fra kl. 10 er der mahjonghygge med tid til strategisnak, øvelser og
masser af spil. Kl. 16:30 er der mahjongintroduktion for nybegyndere og kl. 19:30
er der afsat fire timer til mahjongturnering. Ud over mahjong er der rig lejlighed til
at spille andre spil i løbet af weekenden: brætspil, kortspil, figurspil og rollespil.

Indkaldelse til Generalforsamling i Mahjong Danmark
Dato: 3. oktober 2009
Sted: Børnehuset Columbus, Rejsbygade 8A, 1759 København V
Tidspunkt: Morgenmad kl. 9:00, generalforsamling kl. 9:30
Dagsorden, udkast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
Valg af referent
Bestyrelsen aflægger beretning
Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
Beretninger fra repræsentanter og komiteer
•
Beretning fra årsmødet i Danmarks TankesportsForbund
•
Beretning fra European Mahjong Association
•
Beretning fra World Mahjong Organization
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Valg af repræsentanter og nedsættelse af komiteer
11. Eventuelt
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 19. september.
Endelig dagsorden annonceres via email og hjemmeside senest d. 26. september.
Som vanligt efterfølges generalforsamlingen af en riichi-turnering.
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Internationale turneringer
Europa byder på et væld af turneringer for de rejselystne. Der er bare med at komme i
gang med at sætte krydser i kalenderen og bestille rejser.
DATO

STED

TURNERING

REGLER

29. aug

Århus

Riichi Aarhus Open

Riichi

5.-6. sep

MahjongTime.com

Online OEMC

MCR

19.-20. sep

Hannover, Tyskland

German Open

MCR

26. sep

Almere, Holland

Kinryu Majan Taikai

Riichi

3. okt

København

DM i Riichi

Riichi

10.-11. okt

Milano, Italien

Italian Championship

MCR

17.-18. okt

Réunion

Réunion French Tournament

MCR

17.-18. okt

Uppsala, Sverige

Swedish Championship

MCR

7.-8. nov

MahjongTime.com

German Open Online

MCR

22. nov

Berlicum, Holland

Daja/Dertien Wezen Tourn.

MCR

17. jan

Mestre, Italien

Tre Palle Tournament

MCR

13. feb

Heemstede, Holland

Valentine/Bamboo 8 Tourn.

MCR

27. feb

Nijmegen, Holland

Cherry Blossom

Riichi

17.-18. apr

Murcia, Spanien

Spanish Championship

MCR

23.-25. apr

Paris, Frankrig

French Championship

MCR

8. maj

Belgien

Belgian Championship

MCR

15.-16. maj

København

Danmarksmesterskab

MCR

22.-23. maj

TBA, Holland

Tile Hog/Dutch Championship

MCR

10.-11. jul

Hannover, Tyskland

European Riichi Championship

Riichi

27.-29. aug

Utrecht, Holland

World Mahjong Championship

MCR

25. sep

Almere, Holland

Kinryu Majan Taikai

Riichi
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