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Kort nyt
af Tina Christensen
OEMC 2009
Efter fire kvalifikationsturneringer er der nu udtaget hold til europamesterskabet
Open European Mahjong Championship 2009 i Østrig. 16 spillere forsvarer de
danske farver ved EM. Turneringens hoveddommer er undertegnede.
Kvalifikationen til de næste europamesterskaber i både MCR og riichi, samt til VM,
er allerede i gang.
Viking-Con 2008
Mahjong Danmark havde i 2008 et
foreningslokale på Viking-Con hvor der
blev afholdt turnering i Mahjong
Competition Rules, vundet af Frank
Rostved. Forinden var der et modul for
begyndere med regelforklaring og
træningsspil, og lokalet var under hele
kongressen åbent for interessede. Alle
kunne komme ind og spille med eller blot
høre lidt om spillet mens foreningen bød
på kaffe, te og snacks
Vi k i n g - C o n e r e t b r æ t - o g
rollespilsarrangement der afholdes hvert år
i den første weekend af skolernes
efterårsferie, og Mahjong Danmark har
afholdt turnering dér siden 2000.
Sociale arrangementer
Julefrokosten var atter en succes med lækker julemiddag og masser af
mahjongspil. I 2008 med festlige indslag i form af flødeskumsfontæne og et
fantastisk julekostume.
Sociale arrangementer er populære, og det er herligt at se at der tages mange
initiativer til mahjongspil i privat regi.

Kolofon
Medlemsblad for Mahjong Danmark
Udkommer tre gange årligt
Redaktion: Tina Christensen
Foto (hvor intet andet er anført): Tina Christensen
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Japansk mahjong for viderekomne
af Tina Christensen
D. 6.-8. juni blev der holdt riichi-strategi- og træningsweekend hos Tina i
København for erfarne riichi-spillere. Målgruppen var primært EM-deltagerne, men
der var også plads til andre riichi-interesserede. Der var 10 deltagere det meste af
weekenden.
Udgangspunktet var at deltagerne forventedes at have sat sig ind i de
nyreviderede riichi-regler på forhånd, så regler og hænder blev ikke gennemgået.
Lørdag var der et oplæg ved Jesper W. Hansen om optimering af hånden: hvordan
kommer man hurtigst op at fiske. Derefter gennemgik vi i fællesskab en række
øvelser fra Kajimoto-sans Discard Quiz-bog, hvilket var ganske lærerigt.
Søndag var der et oplæg ved Tina om defensiv strategi, aflæsning af afsmid og
diskussion af aspekter som vægtning mellem offensiv og defensiv strategi og
forskellen på at spille mod erfarne og uerfarne spillere.
Alle tre dage blev der naturligvis også spillet en masse riichi samt hygget under
måltiderne.
Der er ingen tvivl om at deltagerne var glade for arrangementet og syntes at
vægtningen mellem teori og spil var god, men det er et problem at finde på gode
undervisningsøvelser fordi de fleste af spillerne er på samme niveau. Heldigvis
hersker der en stor diskussionslyst som giver en god erfaringsudveksling, og
arrangementet må betragtes som en succes.
Arrangementet er det første der er afholdt med støtte fra foreningens
aktivitetsfond hvilket betød at madudgifterne blev dækket samt rejseudgifter for
tilrejsende fra Århus (desværre kun en enkelt spiller).
Der afholdes atter riichi-strategiseminar d. 4. oktober i forbindelse med DM i
riichi.
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Tæt løb
af Morten Andersen
Midt i januarmørket var 14 københavnere og 2 hollændere draget til Århus for at
deltage i de åbne danske mesterskaber i MCR. En del ankom med tog den 16. januar
dagen inden turneringen, faktisk så mange at der var to spillere mere end vi havde
brug for til de to borde vi havde kapret i toget. Det forhindrede os naturligvis ikke i
at øve os på hele turen selvom man så måtte sidde over indimellem.

De resterende københavnere ankom dagen efter til Århus Bridgeklub hvor
turneringen denne gang skulle foregå. Bridge-lokalerne var fremragende til formålet
og turneringen kunne sagtens have været dobbelt så stor uden nogen problemer. Og
så var det rart for engang skyld at slippe for dårlig musik og larmende bar-gæster.
Første runde forløb fredeligt og den efterfølgende frokost bestående af
sandwicher fremstillet af turneringsleder Henrik Krogh Nielsen lod til at stille sulten
på selv de mere glubske deltagere i hver tilfælde når de blev suppleret med lidt
chokolade fra bridgeklubbens kiosk. Efter frokosten vendte spillerne tilbage til
anden runde og allerede efter den var det klart at det ville blive en utrolig tæt
turnering. Hele 4 af de 5 spillere der fik 4 bordpoint i første runde, måtte se sig
forvist til sidstepladsen ved bordet i anden runde.
Det gjorde konkurrencen endnu mere spændende at dette også var den sidste
kvalifikations-turnering til OEMC 2009. Tre personer for meget så ud til at have
meldt sig til kvalifikationen, og en håndfuld af turneringens deltagere skulle helst
klare sig godt for ikke at ende blandt de nederste tre. Med 7 bordpoint i de 4 runder
fik Sune Gjeding lige hevet sig op i øverste halvdel af feltet og fik dermed skrabet
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yderligere 100 kvalifikations-point hjem. Som nogen måske husker lå Sune kun lige
over grænsen for kvalifikation ved sidste EM og det var tydeligt at han regnede med
at de 100 point ville være nok til at gentage succesen. Det skulle dog vise sig at Sune
havde solgt skindet før bjørnen var skudt og Sune endte lige uden for rækken af
kvalificerede og måtte drage skuffet
hjem. Desværre var der ingen der
så Sunes, formodentlig glade,
ansigt da vi ringede til ham en halv
time senere og kunne fortælle ham
at han alligevel kunne komme med
på afbud.
Kampen om førstepladsen i
turneringen var også tæt. Anders
Labich førte turneringen med 10
point inden sidste runde men med
4 spillere på 8 point kunne alt
stadig ske og det gjorde det. Labich
måtte efter en skuffende tredjeplads i sidste runde se sig forvist
fra første-pladsen i turneringen.
Denne placering tog Freddy Christiansen med 12 bordpoint efterfulgt af Labich med
11 og Martin Wedel Jacobsen med 10. Selv sidste-pladsen havde fået skrabet 3,5
point sammen. Bedste hold blev "Thirty From Each" med både Freddy og Martin på
holdet godt bakket op af Sune Korreman på sjette-pladsen og Tina Christensen på
niende-pladsen.
Efter turneringen fik vi hentet pizzaer og så blev der eller spillet mahjong og
drukket øl til et godt stykke efter midnat.

Andenpladsen gik til Anders Labich, vinder af danmarksmesterskabet var Freddy Christiansen, og
tredjepladsen gik til Martin W. Jacobsen.
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MCR Copenhagen Open
af Tina Christensen
Det var en brat opvågnen den lørdag morgen sidst i marts. Knap havde
klokradioen sat i gang med syv-radioavisen før Sune G. Thomsen ringede fra Århus
for at meddele at han desværre stadig befandt sig i Århus i modsætning til i toget
mod København, og han ikke kunne være fremme før end dagens turnering var
godt inde i første spillerunde. Heldigvis havde vi en aftale med reservespillere, så
situationen blev løst uden den store panik, men dog med en understregning af hvor
vigtigt det er at have reservespillere til turneringer.
Efter en sædvanligt hektisk turneringsmorgen var alt klar til turneringsstart efter
højt skattet hjælp fra mange af spillerne. Vi kunne endog sælge af de nye foreningsT-shirt, se også andetsteds her i bladet.

Lena Smith bød de 28 spillere velkomne og slog turneringen i gang på den
improviserede grydelågsgongong. (Mange ting har foreningen efterhånden fået
investeret i, men en gongong er ikke en af dem).
Det skulle vise sig at være en turnering hvor bordpoint var overordentlig vigtige,
altså pånær for Morten “Muyten” Andersen som vandt turneringen med den højest
pointscore (456), ud over at være den eneste der opnåede de maximale 16 bordpoint
over de fire turneringsrunder. Efter halvdelen af turneringen kunne man finde
svenske Olof Henriët på andenpladsen med en pointscore på kun 41, og senere på
dagen indtog han turneringens femteplads med en anseelig negativ pointscore, –122,
men med 10 bordpoint. Omvendt indtog Camilla Dalsgaard en 12. plads med sine 7
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borpoint, men med en pointscore på 322 der ville have indbragt en 2. plads, hvis der
ikke blev spillet med bordpoint.
Kampen om bordpointene er ofte ubarmhjertig som Isabel Jensen måtte sande i
tredje turneringsrunde. Med få minutter tilbage af runden lå hun lunt i førersædet
med 210 point, da Sheila Jacobsen selvtrak Fire Skjulte Ponger. Føringen var derefter

på blot 2 point da sidste hånd gik i gang, og i en kamp mod uret nåede Sheila netop
at melde hu endnu en gang inden gongongen lød, og Isabel måtte se sig overhalet af
Sheila i den dramatiske slutspurt og nøjes med 122 point og en andenplads ved
bordet.
Set fra dommerens synspunkt var det dog
en fredelig turnering. For undertegnede var
turneringen ment som dommertræning inden
sommerens EM hvor det bliver alvor med
ansvaret som overdommer. Turneringen bød
på nogle stykker af de sædvanlige falske humeldinger: i starten af dagen pga iver eller
nervøsitet og mod dagens slutning formentlig
nærmere pga træthed. Derudover var der kun
et par irregulariteter at dømme; de fleste kald
efter dommeren handlede om svigtende
kuglepenne.
I feltet var der 4 svenskere og 1 italiener,
men vinderpodiet var helt domineret af
danskere. Tredjepladsen gik til Kim Iversen,
blot 10 point foran Freddy Christiansen der
måtte nøjes med fjerdeplads. Andenpladsen
gik til Lars Therkelsen der således forsvarede jydernes ære, mens Morten Andersen
som nævnt var en suveræn vinder af MCR Copenhagen Open 2009.
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Reach Austria
af Jeppe Stig Nielsen
Den 14. december skulle der være riichiturnering, Reach Austria, i Wien,og Kim
Iversen og jeg havde besluttet at benytte lejligheden til at tage en forlænget weekend
i denne prægtige by, engang centrum for et større imperium i Centraleuropa, samt
hjemby for en række af historiens største komponister (som læseren selv kan
opremse).
Oprindelig var det naturligvis vores hensigt at samle (mindst) fire danske
deltagere, men blandt andet travlhed med arbejde og stramme julebudgetter
forpurrede dette. Fordelen ved at være så få af sted er at man får set meget mere af
byen fordi man ikke bare sidder på et hotel og spiller mahjong. Ulempen er at man
ikke kan sidde og spille mahjong (undtagen selvfølgelig under selve turneringen).
Hotellet/vandrerhjemmet, der var blevet booket af undertegnede i sidste øjeblik
(de billige værelser bliver hurtigt reserveret i weekenden i Wien), viste sig at være
helt nyt og derfor endnu ikke opdaget af så mange turister, så det var ganske
fredeligt. Efter at vi havde fundet stedet og vist indtaget en øl(?), spurgte vi en af de
piger der var ansat, om der var et sted i nærheden man kunne spise lokalt. Hun
forklarede vej til et sted hvor vi skulle bestille Eierknockerl (alle ord og navne i
Østrig ender på L, erfarede vi). Restauranten viste sig et ligge inde i et center der gav
mindelser om Field's i København. Retten eierknockerl var en slags røræg med en
slags melbollelignende klumper i. Det smagte ikke af noget.
Senere den første aften tog vi ind til centrum. Vi havde købt et 72-timers-kort til
den kollektive transport som vi blev glade for. Wien har masser af sporvogne, UBahnen og S-tog. På Graben og de nærliggende gader ved domkirken er der i
december ganske smukke lysdekorationer hængt op. Over hver gade danner
juleguirlandernes mange små lamper deres egne mønstre. Denne aften fik vi også
besøgt en berømt, 100 år gammel amerikansk cocktailbar (Loos Bar).
Næste dag, lørdag, var helt helliget turisme. Vi fik billet til en opvisning med de
berømte hvide hingste fra byens Spanske Rideskole. Den traditionsrige institution,
der ligger i de imponerende kejserslotsbygninger (Hofburg), bryster sig af verden
smukkeste ridehal. Vi fik også smagt på den berømte chokoladekage sachertorte, og
her valgte vi at flotte os og gå til Hotel Sachers egen café hvor man har eneret på at
kalde kagen for Original Sacher-Torte. Af andre ting vi fik set (jeg skal ikke kede
læseren med det hele) kan jeg nævne forlystelsesparken Prater med byen vartegn,
det store pariserhjul Riesenrad fra 1897.
Da sulten meldte sig, søgte vi gullasch og fandt det med knödel i en lokal biks i
Westbahnhof-kvarteret hvor vores hotel også lå. Det smagte rigtig godt, men jeres
udsendte synes nu at sådan en kæmpeknödel (stor kartoffelmosbolle) er svær at
komme igennem. Tjeneren var ikke så høflig, så ingen drikkepenge.
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Søndag skulle så selve turneringen stå. Adressen
var på Mariahilferstraße, en stor shoppegade. Fra
gaden blev vi af en pige (den senere vinder af
turneringen) fulgt til en baghuslejlighed der
tilhører en go-klub men udlånes til de lokale
m a h j o n g s p i l l e re n n å r d e n e r l e d i g .
Turneringsformatet var fire runder a 90 minutter,
så der var tale om en ganske lille turnering. Der
blev spillet med EMA-regler for riichi med små
uma (±9000 og ±3000).
Der deltog 20 spillere. Udlændingene bestod foruden af os to danskere af en brite,
en finne, en russer, en svensker, en tysker og en japaner (sidstnævnte bor vist i
Wien). Resten var østrigere med ret blandet erfaring og dygtighed. Der var ikke
nogen holdkonkurrence.
En del spillere satsede på enkle hænder (»hollandsk stil«) hvilket nok gør spillet
ekstra heldbetonet. Der var ofte mindre uenigheder om hvordan muren skulle
brydes, blandt andet mente Alexander Doppelhofer (der fungerede som
medspillende dommer under turneringen) at det altid er den mur der er lige foran
øst, der skal brydes, uanset om terningeslaget er 1 modulo 4 eller ej(!). Faktisk
fastholdt han og enkelte andre at det jo var sådan vi havde spillet ved EM i
Hannover, hvilket vi var flere andre der ikke rigtig kunne genkende. Men
turneringen forløb med den vanlige hyggelige og respektfulde stemning, og der var
generelt enighed om de regler der er vigtige. For øvrigt kender flere af de lokale kun
riichi og spiller ikke MCR.
Til frokost havde arrangørerne kokkereret en lækker og varieret buffet hvor der
var så meget mad til overs at man også kunne spise af den efter de senere runder, og
til aften.
Vinder af turneringen blev den lokale Lena Weinguny, og førstepræmien var et
hjemmelavet mahjongbord med filt og lister. (Godt en af os ikke vandt, for det ville
have været svært at have med hjem i flyet.) Nummer to blev englænderen Gemma
Collinge der i øvrigt sponsorerede nogle af præmierne, og nummer tre blev Tom
Mustonen fra Finland. En fornem fjerdeplads gik til Kim som forsvarede sin position
på den europæiske rankingliste. Jeg selv måtte nøjes med en tolvteplads, men jeg
skal lige minde læseren om at vi taler om et heldspil.
Efter turneringen lykkedes det os at komme til at spille lidt uformelt. Dog ikke så
længe da arrangørerne skulle rydde op. Vi håber vi kan bevare lidt kontakt med
nogle af spillerne dér, blandt andet Raphael Hobbiger der var en af hovedkræfterne
bag turneringen.
Til vores sidste aftensmåltid ønskede vi noget lokalt, og atter faldt valget på et
sted nær hotellet, en beværtning der var velbesøgte af ældre lokale. Maden her
mindede lidt om gullaschen fra dagen før (samme slags knödel), men tjeneren var
mere charmerende, selvom han ikke var helt ædru og måtte bede os om at ændre
vores bestilling flere gange. Så her lagde vi da lidt drikkepenge.
Mandag nåede vi lige at se parken Augarten og at komme på nært hold af
Donaukanalen (der ikke er en kanal men en naturlig sideflod til Donau) inden turen
gik hjem til København.
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Svenske mesterskaber 2008
af Anders Labich
Som tak for at en stor gruppe svenskere havde lyst til at forsøge og snuppe det
danske mesterskab tilbage i april 2008, syntes vi det var passende at sendte en stærk
delegation, og nogle københavnere, afsted til Gøteborg i novmber. Her havde de
nemlig tænkt sig at afholde de svenske mesterskaber 2008 i MCR.
Den stærke delegation bestod af: Brian Krog, tysk mester 2006 med sølv året efter
– en stærk holdspiller, samt undertegnede, Anders Labich, dobbelt dansk mester og
diverse andet. Derudover var der en mindre gruppe københavnere med. De yderst
optimistiske deltagere tog færgen fra Frederikshavn, der passende sejler direkte til
Gøteborg. Denne overfart tager jo sin tid, og så er der jo kun to ting at gøre: drikke
bajere og spille mahjong. Da to jo er et perfekt antal til druk, men dog mindre
perfekt til mahjong, måtte vi være lidt fleksible og finde på et tomandsregelsæt.
Dette regelsæt vil jeg muligvis skrive en artikel om senere, så det vil jeg ikke komme
nærmere ind på her. Derimod kan jeg sige at en bajer på færgen kun koster 24
svenske pispenge. Nå, men til Sverige kom vi dog, og aftenen gik med at vise de
fantastiske
s v e n s k e
værter, at vi
havde tænkt
os at vinde
deres dejlige
trofæ med
hjem
til
Danmark. Alt i
alt ganske
hyggeligt.
Dagen efter
var det så
alvor. Og jeg
skal love for at
de svenske
værter fik
noget at tænke
over. Det var
Fire københavnere tog sammen til Göteborg. De svenske togborde var en dog ikke vores
udfordring at spille mahong ved, men hvor der er en vilje, fire mahjong- t o t a l e
spillere og et sæt brikker, er der også en vej.
suverænitet
der var dem
mest på sinde, derimod det faktum at der manglede en spiller. Det er en velkendt
træls ting, kun at være tre til mahjong, og især ved en turnering er det meget
uheldigt. Hvad skal man gøre? Spille et bord med tre, smide tre spillere ud eller
have en enkelt spiller til at spille dobbelt? Det sidste er vi mange i Danmark der har
gjort flere gange, så vi løste problemet. Undertegnede spillede på to borde, klart med
den bagtanke, at jeg derved havde større kontrol over turneringen, man skal dog
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lige huske at vinde på det rigtige bord... Den manglende deltager kom dog senere og
vi kunne alle spille normalt fra 2. runde.
Men selve turneringen er jo ikke det vigtige, alt i alt er mahjong jo et heldspil, og
at undertegnede blev dårligst placerede dansker, skal ikke tages som et eksempel på
det aktuelle styrkebillede. Men at vi alle seks danskere endte i top ni ud af 28 spillere
synes jeg da er et acceptabelt resultat. Derudover var der vist en eller anden
københavner (læs Muyten) der vandt turneringen, han fik dog stadig ikke lov til at
tage trofæet med, der blev givet til bedste svensker, Hans Wikström, der endte på en
flot 2.-plads. Hans' søn, David
endte som treer, Brian Krog som en
skuffet firer. Nu bliver det godt, en
fantastisk præstation af Isabel, der
virkelig er blevet en stærk spiller
med gode fremtidsmuligheder
snuppede femtepladsen lige foran
Tina (som egentlig burde ende i
midten, men det er jo et heldspil).
Jesper WH havde den frækhed,
med kun otte point at tage
ottendepladsen for snuden af en
vred og tørstig Anders Labich.
Selve afholdelsen af turneringen
klarede de svenske værter særdeles
godt, specielt når man tænker på
de vanskeligheder de havde med
manglende deltagere. Jeg vil dog
sige en enkelt ting er fuldstændig
utilgiveligt: Der var ikke mulighed
for at købe øl under turneringen,
og nej, letøl er ikke øl.
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T-shirt
Vi har fået genoptrykt t-shirt med “Mahjong Danmark” på forsiden og stort
dragelogo på ryggen. T-shirtene er sorte med rødt tryk. De fås både i standard og
damesnit i str. S, M, L, XL. Pris for medlemmer: kr. 100,- (kr. 110,- for ikkemedlemmer), evt. forsendelse ikke inkluderet. T-shirt kan erhverves ved
henvendelse til Morten Andersen (gaudrell@diku.dk, 2287 3278).

Regelopdatering, Mahjong Competition Rules
Det danske regelhæfte for internationale regler (tidligere kaldet OC, Official
Chinese) er blevet opdateret i overensstemmelse med de officielle regler, Mahjong
Competition Rules (den grønne bog), samt med European Mahjong Associations
regulations for MCR, som alle konkurrencespillere opfordres til at hente via
hjemmesiden.

Internationale turneringer
Europa byder på masser af turneringer for de rejselystne. Mere info om
turneringerne findes via mahjongkalenderen på MahjongNews.com.
DATO

12

STED

TURNERING

REGLER

9. maj

Temse, Belgien

Open Belgian Championship

MCR

23. maj

Hannover, Tyskland

Riichi German Open

Riichi

30.-31. maj

Almere, Holland

Open Dutch Championship

MCR

1.-5. juli

Baden (Wien), Østrig

OEMC 2009

MCR

11.-12. juli

Dunaúváros, Ungarn

Hungarian Open

MCR

18.-19. juli

Bruck am Mur, Østrig

Austrian Open

MCR

26. juli

Wien, Østrig

Austrian Riichi Tournament

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

17.-18. okt

Réunion

Réunion French Tournament

MCR

7.-8. nov.

MahjongTime.com

German Open Online

MCR

22. nov.

Berlicum, Holland

Daja/Dertien Wezen Tourn.

MCR

