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Henrik Leth vinder prestigefyldt sejr i Paris
Martin W. Jacobsen triumferer på hjemmebane
Robert B. Jensen er dansk mester i riichi
Beretninger fra Århus Open og hollandsk riichiturnering1

Mahjong Danmark nyhedsbrev sommer 2010

Kort nyt
af Tina Christensen
Kvalifikation til OEMC 2011 i Italien
Kvalifikationen består af fire danske MCR-turneringer over to år, hvoraf tre
allerede er spillet. Hvis du ønsker at deltage i kvalifikationen, skal du give besked
til Morten Andersen på muyten@gmail.com og betale depositum på kr. 200, begge
dele senest d. 2. oktober 2010. Hvis man har deltaget i kvalifikationen til VM 2010
og ikke meldt fra i utide, har man kr. 200 til gode som kan overføres som betaling
for OEMC 2011-kvalifikationen. Kontakt Morten Andersen hvis du har spørgsmål
om kvalifikationen.
Aktivitetskonto
Bestyrelsen henleder opmærksomheden på at medlemmer kan søge støtte til
mahjongrelaterede formål under vores aktivitetskonto. På hjemmesiden kan du
finde information om ansøgningsproceduren.

Invitation til Fødselsdagsriichiturnering
fra Anders Labich
Som sidste år har jeg igen i år fødselsdag i starten af november. Jeg vil
derfor gerne igen i år invitere alle Mahjong Danmarks medlemmer til
Fødselsdagsriichiturnering på Universitetsbaren i Århus
lørdag d 6. november.
Programmet bliver meget løst, men jeg regner med at vi starter kl 12. Så
spiller vi fire runder, drikker nogle gode øl, bestiller noget kinabuffet og
fejrer vinderen. Herefter er klokken 20 og baren åbner for alle andre, så
skal der for alvor drikkes, spilles og hygges.
Pris: Deltagelse gratis. Maden giver jeg, øllene betaler I selv (jeg er ikke
millionær - desværre).
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5ème Tournoi International de Paris
af Jeppe Stig Nielsen
De logistiske vanskeligheder vi havde op til denne turnering (der skulle finde sted
24.-25. april), overgår alt hvad der hidtil er set. Først var der en større kabale med
hotelværelser (som jeres reporter ikke var uden skyld i). Interesserede henvises til
tråden om denne turnering på Forum på foreningens hjemmeside. Dernæst valgte
vulkanen under den islandske gletsjer Eyjafjallajökull at sende så store mængder
aske op i atmosfæren at luftrummet over Nordeuropa blev lukket for flytrafik.
Dette fik nogen til at reservere billetter til rejseformer på jordoverfladen, og andre
til at true med helt at opgive turneringen. Nogle afbestilte deres hotelværelser (for
at gøre førnævnte kabale endnu sjovere).
Heldigvis viste alle bekymringer sig at være overflødige. Just samme dag som de
første danskere havde flybillet til, blev luftrummet åbnet. Og da vi ankom til
hotellet, var der ingen problemer med at tilpasse hotelreservationerne efter behov.
Således kom alle otte danskere til byernes by som planlagt. En gruppe ankom et
par dage før turneringen for at tjekke seværdigheder og storbyliv (men også spille
med de lokale om aftnerne), mens andre kun var der i selve weekenden.
De otte danskere udgjorde naturligvis to hold til holdkonkurrencen. Som jeg
husker det, blev denne holdinddeling foretaget ved at de tre piger erklærede at de
skulle være på samme hold, og desuden fastslog at den fjerde spiller på deres hold

Den islandske vulkan Eyjafjallajökull der i en periode på flere uger skabte store forstyrrelser og
utallige aflysninger i europæisk flytrafik. Foto: Jens Hesselbjerg Christensen
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skulle være Martin Faartoft. Dette hold blev Danish Red Dragon. Det skulle dog
vise sig at være en heldig holdinddeling idet »restholdet«, Danish White Dragons,

Danish White Dragons får overrakt præmier for Best Team af Laurent Mahé. Holdet bestod af
Henrik Leth, Frank Rostved, Jeppe Stig Nielsen og (ikke med på billedet) Jesper Willemoes Hansen.
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blev sejrrigt.
Som tidligere Paris-turneringer foregik denne i rådhuset for niende
(kommunale) arrondisement som har en flot og velegnet sal. Der var syv runder a
to timers varighed, og reglerne var selvfølgelig det velkendte MCR-system. Ikke
færre end 108 spillere deltog.
Resultaterne blev flotte for danskerne. Tre danskere kom i top-10 (ud af de 108
spillere), og hele turneringens
vinder blev Henrik Leth. Før
syvende og sidste runde lå han
nogle pladser nede, men da
alle de førende spiller satte
bordpoint til til sidst, kunne
Henrik altså tage sejren og
blandt andet et smukt sæt
spillebrikker. I holdkonkurrencen vandt Danish White
Dragons (med blandt andet
undertegnede) og blev bedst
blandt de 27 hold.
Når dette læses, vil udførlige statistikker for samtlige
deltagende spillere kunne
læses på mahjong-paris.com.
Franskmændene optæller
nemlig hvor mange vinderhænder, fodringer osv. hver
person begår, og laver fine
grafer. Dette kan give en
nyttig antydning af hvilken
strategi og styrke den enkelte
har.
Alt i alt er dette en turnering
der kan anbefales til alle. Paris
byder jo på masser af små
gode brasserier hvor man
spiser godt til rimelige priser.
Og da turneringen sponsoreres
af en Muscadet-producent, vil
ingen mangle hvidvin i
forbindelse med de flotte
ceremonier før og efter
turneringen.
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MCR Århus Open

af Isabel Bahiano Steenholm
Sæsonen for pointjagt scorede sin sidste turnering lørdag den 23. januar i Århus.
Og det startede tidligt ... tidligt ...
Syv frygtløse københavnere mødtes på Hovedbanegården kl. 5:30. Meget
søvnige og kolde gik vi ind i toget, hvor vi lidt senere fik selskabet af Henrik. Men
selv søvnen måtte fravige fra vores primære fokusområde ... Mahjong!
Vi spillede hele vejen, og en ny version af Mahjong Under Havet blev skabt af
Henrik Leth. Du kan selv bede ham om betydningen ;o) (Hint: det er noget med at
køre igennem Storebæltstunnelen, red.)
I alt 16 deltagere, 15 danskere og en hollænder kæmpede for ”drømmepointene”
for at sikre deltagelse til VM i Mahjong, i Utrecht, Holland, næste sommer.
(Naturligvis for van der Poel var pointene ikke så vigtige, han kom bare for
hyggens skyld).
Slaget begyndte kl. 10:30 og blev først hævet kl. 17:30, da den endelige klokke
ringede. En svedig kamp præget af mange selvtræk, herunder en Stor Dragehånd
af Kim, endte med mange smil. 12 danskere blev kvalificeret til VM i 2010,

herunder moi.
Jepser (sic) fik sin første sejr i MCR, og jeg fik min første tur på et podium i
Danmark. Martin kom tilbage på podiet med andenpladsen. Labich opnåede sin
allerbedste drøm som 1-3-5-7. Han startede først, flyttede til tredje, femte og
sluttede på syvende pladsen. Tillykke Labich !
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De glade vindere. Fra venstre Martin W. Jacobsen (andenplads), Jesper Willemoes
Hansen (vinder), Isabel Bahiano Steenholm (tredjeplads).

Træt, men ikke besejret, tog vi toget tilbage til København. Og Tina som troede,
at hendes mareridt var slut, oplevede endnu en gang et gys, nemlig opfølgeren
SELVTRÆK 2.......huuuuuuuuuuuuuu.. (Der røg yderligere 8 ratingpoint under
togturen hjem ud over de 13 der blev sat til under turneringen, suk, red.)
I'm sorry Tina ;-)
De glade vindere. Fra venstre Martin W. Jacobsen (andenplads), Jesper Willemoes Hansen (vinder), Isabel
Bahiano Steenholm (tredjeplads).De glade vindere. Fra venstre Martin W. Jacobsen (andenplads), Jesper
Willemoes Hansen (vinder), Isabel Bahiano Steenholm (tredjeplads).

Resultatet af MCR Århus Open 2010. Det ses hvorfor Jesper Willemoes Hansen pådrog
sig kælenavnet Jepser under denne turnering.
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DM i Riichi 2010
Af Claes Schütt
I weekenden d.18-20 juni blev der afholdt åbne danske mesterskaber i Riichi
Mahjong. 16 deltagere, 11 københavnere og en håndfuld århusianere, skulle dyste
om titlen og æren og vigtigst af alt, den eftertragtede pokal der hører med til en sejr
i turneringen.
10 københavnere rejste fredag eftermiddag med toget, afsted med kurs mod
Århus. The usual suspects og nogle ekstra, et glimrende antal spillere til at nå en
sidste gang mahjongtræning før turneringsstart lørdag.
Fredag aften brugte folk på at slappe af eller hænge ud med de indfødte og nyde
atmosfæren på den lokale universitetsbar. Jeg valgte baren og mahjong og et
fascinerende Wii-spil der gik ud på at løbe hurtigst muligt gennem murstensmure.
Lørdag var første turneringsdag. Turneringen blev afholdt i bridgeklubben i
Vanggaardcentret i glimrende lokaler og med perfekte borde til formålet. Med
næsten alle de stærkeste danske spillere repræsenteret og ingen dårlige spillere
overhovedet, ville det blive en barsk turnering. Henrik Krog Nielsen var den
glimrende turneringsleder og dommer, der styrede slagets gang. Han gjorde et

fantastisk stykke arbejde med at få turneringen til at fungere.
Der blev spillet fire runder med uma på 9000/3000. 15 minutter før runden var
færdig blev der sagt til og man spillede derefter den igangværende hånd færdig og

8

Mahjong Danmark nyhedsbrev sommer 2010

højst en hånd mere. Runderne var planlagt så alle deltagere mødte hinanden mindst
en gang.
Førstedagen var jeg træt men blev forfulgt af gode hænder med færdige sæt og
dora-brikker. Jeg endte derfor med tre store første pladser og en enkelt sidsteplads.
Efter de 4 første runder var der middag, live streamet fodboldlandskamp på en

eller andens bærbar og hygge-spil. Jeg er forresten pænt dårlig til hjerterfri.
Søndag fortsatte turneringen igen klokken 9. Dagen bød på et par nederlag og en
enkelt kneben sejr inden sidste og afgørende 8. runde. I sidste runde mødtes jeg så
med Tina, Henrik L. og Brian Krog. Tre af de fire spillere lå i top 4. Robert, der lå
nummer 1 sad ærgerligt nok ved et andet bord. Det ville ellers have været en
prægtig afslutningsrunde med de fire højest placerede ved samme bord.
Det var et hårdt spil med gode spillere, men da der var 20 minutter tilbage troede
jeg det var sikkert nok at hive lidt point hjem sammen med en anden plads.
Desværre havde Henrik andre planer. Og hans plan? ”Riichi, Tsumo, Ippatsu og en
meget stor håndfuld dorabrikker”. Tre gange i træk hvis jeg ikke tager fejl (det gør
du ikke, red.). På 20 minutter endte han pludselig solidt på førstepladsen ved
bordet. Henriks slutspurt gjorde kampen om turneringens samlede førsteplads helt
åben og der blev regnet på livet løs for at gennemskue hvem vinderen var.
Og hvem vandt? Manden med de værste tømmermænd selvfølgelig. Robert der
havde hængt ud på universitetsbaren fredag nat og en god del af morgenen før
turneringsstart sluttede på næsten det dobbelte antal point af det jeg havde på
tredjepladsen. Henrik L. sikrede sig andenpladsen med 800 minipoint mindre end
Robert, eller hvad der svarer til en 1 30 hånd for lidt. Mere tæt bliver det ikke.
Alt i alt var det en fed turnering.
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MCR Open Danish Mahjong
Championship 2010
af Robert B. Jensen

Weekenden den 15. – 16. maj var hele 48 spillere lokket til de efterhånden
velkendte lokaler i Børnehuset
Columbus for at spille MCR Open
Danish Mahjong Championship 2010.
Og åbent var det, mere end halvdelen af
deltagerne var fra udlandet. Især
Frankrig ville gerne have en præmie
med hjem fra Danmark og havde sendt
ikke mindre end 16 deltagere.
Mange var ankommet allerede torsdag,
hvor der, som på enhver anden torsdag,
blev spillet mahjong på Cafe Fata
Morgana, denne torsdag dog allerede
fra kl. 14 i anledning af Kristi
himmelfartsdag. Fredag aften åbnede
turneringsstedet dørene for registrering
og socialt samvær, dvs. mere mahjong.
To dages mahjong kan være meget godt,
fire er bedre.
Og noget der kan gøre fire dages
mahjong endnu bedre er gratis
drikkevarer. Anton Kösters fra Holland
spillede sin 50’ende officielle turnering!
Dette fejrede han ved at sponsorere
drikkevarer der varede hele weekenden.
Anton Kösters spillede sin 50. internationale
Det var tydeligt at Mahjong Danmark
mahjongturnering og gav drikkevarer til alle.
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havde prøvet denne
slags arrangementer før.
Hele turneringen kørte
som smurt, fra
udlevering af turneringst-shirts (i 100% fucking
cool orange) til den
kinesiske buffet lørdag
aften.
Det virkede længe
som en dynamisk
turnering, med megen
spænding og udskiftning
på de øverste pladser,
Jeppe Stig Nielsen fik en Stor Draghånd.
om end opmærksomme
tilskuere efter et stykke
tid begyndte at bemærke at Martin Wedel Jacobsen sjældent fandt det nødvendigt
at tage mindre end det fulde antal bordpoint. Men intet var afgjort før sidste runde.
Efter 6 runder sluttede tre danskere i toppen. Martin Faartoft på en tredjeplads,
Shi Hua Chen Kold, der ellers var kommet med i sidste øjeblik som substitut, på en

De glade vindere:
Andenplads til Shi Hua Chen Kold, vinder Martin W. Jacobsen, tredjeplads Martin Faartoft.
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andenplads, og med 22
bordpoint
en
førsteplads til Martin
Wedel Jacobsen, som
kendere vil genkende
som (blandt andet)
vinder af EM i 2007.
Dette kan ses som et
problem for tilhængere
af teorien om at
mahjong er et heldspil,
men på den anden side
kunne han jo have fået
24 bordpoint...
Den af franskmændene så eftertragtede holdpræmie gik til
Denne turnering så
The FabHulous Four!: Frank Rostved, Martin Faartoft,
også den traditionsrige
Sheila Hansen og Karin Andersson.
quiz vende tilbage.
Denne quiz, hvor man
kan gætte på resultatet af turneringen, er blevet vundet helt uhyggeligt mange
gange af Tina Christensen, hvilket muligvis var grunden til at lyssky typer forsøgte
at sabotere hendes indsats denne gang. Lige meget hjalp det, Tina vandt igen. Det
er vel derfor hun er formand. Man kan ikke lade være med at tænke at Mahjong
Danmark kunne spare en masse tid til sådan en turnering ved simpelthen at lade
Tina erklære resultatet med det samme. Hun var dog så flink at dele quiz-sejren
med Els Kuijpers fra Holland, hvilket jo så desværre var den eneste præmie nogen
af
vores
udenlandske
gæster kunne
tage med
hjem.

Vinderne af den traditionsrige quiz: Tina Christensen og Els Kuijpers
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Cherry Blossom tur til Nijmegen.
tekst og foto af Frank Rostved
I februar afholdt hollænderne en
Riichi-turnering, som er del af deres 4
p o k a l - t u r n e r i n g e r. D e t v a r e n
spændende tur dertil, hvor man kunne
se marsken fra oven og alle
vandløbene.Landingen i Schipol
(Amsterdam) gik fint, men det blev på
en af de yderste baner, hvor der var ca.
5 minutters kørsel ind til terminalerne.
Turen til Nijmegen var herefter ca 1½
time i tog.
Fredag aften var der ikke arrangeret
spilleri, men senere viste der sig en
mulighed med 4 spillere, dvs. ca kl.
20.30 skulle jeg og Gemma tage en
taxa ca ½ times tid fra hotellet – og i
sidste ende ville det blive sent – så det
blev droppet – Sjef skulle jo også have
de sidste ting på plads til næste dag.
Alle parter var vist glade for det. Så i
stedet for blev min middag nydt på
hotellet og tv'et kørte i baggrunden med vinter-OL.
Lørdag var det tid til turneringen, som foregik 5 min gang fra stationen/hotellet.
De sidste forberedelser startede ca 30 min før start, bl.a. lodtrækningen. Lidt
spændende for de havde seedet alle spillere, så man var 2 fra øverste og 2 fra
nederste halvdel ved hvert bord. Jeg var seedet som nr. 25 af 60 spillere – pyha.... I
første runde mod 3 hollændere blev jeg nr 2, fint nok, men der var en der meldte
”Ippatsu” og viste hånden – i stedet for at melde Ron/Tsumo/Mahjong. De
hollandske spillere sagde intet, men jeg kaldte på dommeren (Sjef) da det da er
imod reglerne. Sjef godkendte det (som en lokal hollandsk regel)!!! Nå, der røg lidt
af koncentrationen....
I pausen protesterede jeg endnu engang til dommerne (Sjef og Martin). Jeg
skulle vist også passe på blodtrykket og finde koncentrationen igen.
Næste runde var igen mod et par hollændere, og igen en Ippatsu !! Hvilke andre
skjulte regler var der jeg ikke kendte?? Snøft.
Efter runde 2 kom Martin hen til mig og måtte medgive at jeg havde ret i min
fortolkning, at ”Ippatsu” ikke var en gyldig melding og dermed skulle straffes – lidt
sent! Og intet blev meddelt til forsamlingen og spillerne, så det kunne altså ske
igen.
Nå, nu kom der da lidt positivitet ind, for jeg havde jo ret :-). Jeg lå samlet nr.
19. 3. runde var mod bl.a. en stærkt spillende tysker, som besad heldet, en italiener
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og en hollænder. Hollænderen spillede ikke med reglen, om at vende den hjemtagne
brik til det åbne sæt, så vi kunne se hvor den kom fra. Igen underligt!
Jeg lå nu nr. 37 samlet. Tyskeren fra denne runde lå nr. 1.
I runde 4 mødte jeg endnu 3 hollændere, men langt mere turneringsvante – også i
MCR. Jeg spillede roligt og sikkert og fik både selvtræk og blev fodret – en god
afslutning hvor jeg vandt bordet med en pæn plusscore.
Samlet blev jeg nr. 24, hvilket var ok, set i forhold til prøvelserne i de første
runder.

Konklusioner
Der blev spillet med, at der efter 75 min lød en gong hvorefter den igangværende
og evt. en hånd mere kunne spilles, hvis man ikke var færdig med 2 vinde. Dette
fungerede fint, så der var ikke så meget ”stress” i den sidste runde. Det er måske
noget vi skal afprøve i Danmark ? (Dette er efterfølgende sket, red.)
Hollænderne er ikke alle sikre i reglerne: dødemurs-opstillingen, åbne sætmarkeringen, ”ippatsuen”, og især regnskabsføringen.
Den meste tale til forsamlingen var på hollandsk, og ikke på et fælles sprog – lidt
underligt når der nu var så mange andre nationer med der ikke kunne hollandsk!
Flere af de unge hollændere talte engelsk det meste af tiden, så de blev taget for at
være englændere...
Efterskrift: De hollandske dommere (begge var med til at fastlægge EMAreglerne i 2008, red.) har fået indskærpet de gældende regler i europa, og ikke de
regler de brugte som var fra år 2000. Ellers var de vel også blevet dømt for ”fejl” i
EMA!?
Turisme
Nu skulle alt jo heller ikke dreje som om mahjong, for Nijmegen har en del at byde
på. Byen er fin at gå og cykle rundt i, der er mange museer (bl.a. Cykelhistorie
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(1800-1960) i 3 etager, men kun med hollandsk tekst), grønne områder, broer,
indkøbsmuligheder m.v.
De små lokale cafeer med den lokale ret ”kroketter” (kødruller) og tomatsuppe
kan anbefales. Der findes også en gade med mange flere slags køkkener. Spiste bl.a.
på en hyggelig kinesisk hvor mange hollændere kom. Her var prisniveauet under
det danske.
Hvem ved, måske tager jeg afsted igen næste år :-)

Cykler er der masser af, og de kan finde ud af det med cykel-parkeringen.
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Danske og internationale turneringer
DATO

STED

TURNERING

REGLER

10.-11. jul

Hannover, Tyskland

European Riichi Championship

Riichi 5

24.-25. jul

Dunaújváros, Ungarn

Hungarian Open

MCR 2

31. jul-1. aug

Gurk, Østrig

Austrian Open

MCR 2

27.-29. aug

Utrecht, Holland

World Mahjong Championship

MCR 5

18.-19. sep

Réunion, France

Réunion Championship

MCR 1

18.-19. sep

Hannover, Tyskland

5th German Open

MCR 2

25. sep

Almere, Holland

Kinryu Majan Taikai

Riichi 2

26. sep

Firenze, Italien

Florence Open

MCR 1

2.-3. okt

København

Riichi Copenhagen Open

Riichi 1

9.-10. okt

Gøteborg, Sverige

Swedish Open

MCR 2?

9.-10. okt

Baden, Østrig

Mahjong Open Baden

MCR 1

9.-10. okt

København

Mahjong på Viking-Con

MCR 0

24. okt

Doetinchem, Holland

Red Fives Tournament

Riichi 1

30.-31. okt

Moskva, Rusland

Russian Open

MCR 2

6. nov

Århus

Labichs Fødselsdagsturnering

Riichi 0

7. nov

Wien, Østrig

Austrian Riichi Open

Riichi 2

13.-14. nov

Milano, Italien

5th Italian Open

MCR 2

21. nov

Berlicum, Holland

Daja/Thirteen Orphans Tourn.

MCR 1

27.-28. nov

Paris, Frankrig

24H de MJA - MJ Marathon

MCR 0

27. feb

Mestre, Italien

5º Torneo Città di Mestre

MCR 1

19.-20. mar

Paris, Frankrig

French Riichi Championship

Riichi 2

9.-10. apr

Réunion, France

French Open

MCR 2

6.-10. jul

Mestre, Italien

Open European Championship

MCR 5

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. I regelkolonnen angiver tallet med hvilken
vægt resultatet indgår på den europæiske rankingliste.
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