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Kort nyt
af Tina Christensen
Riichi på Genki 2011
Den årlige kongres for japansk pop-kultur
finder i år sted i Roskilde d. 5.-7. august og
Mahjong Danmark er til stede lørdag fra kl.
16 for at demonstrere riichi. Hjælpere
søges!
Aktivitetskonto
Bestyrelsen henleder opmærksomheden på
at medlemmer kan søge støtte til
mahjongrelaterede formål under vores
aktivitetskonto. På hjemmesiden kan du
fi n d e
information
om
ansøgningsproceduren.
Europæisk generalforsamling
European Mahjong Association (EMA) har
afholdt generalforsamling d. 9. juli i Italien,
og undertegnede blev valgt til formand for
EMA efter at have været næstformand siden
stiftelsen i 2005. De øvrige medlemmer af den daglige ledelse, presidiet, er
Sébastien Berret (Frankrig), Axel Eschenburg (Tyskland), Mark Chizhenok
(Rusland) og András Boda (Ungarn). Dermed træder Holland overraskende helt
ud af EMA-toppen. Der blev optaget to nye medlemslande: Storbritannien og
Polen. Generalforsamlingen besluttede at europæiske mesterskaber (både i MCR
og riichi) fremover vil finde sted hvert tredje år i stedet for som nu hvert andet år.
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Divisionskampe 2010
af Morten Andersen
Langt om længe blev de sidste divisionskampe fra 2010 sæsonen afgjort.
For første gang var der divisioner i både riichi og MCR og selvom de fleste af de
dermed 6 divisioner blev afgjort til tiden, var der et par af dem der blev forsinkede
af forskellige årsager.
Blandt andet er der nogen vanvittige mennesker der en overgang havde givet
Robert noget der mindede om fast arbejde og det endda på højhellige torsdage.
Derudover var mødefrekvensen hos især 3. division i riichi ikke helt så høj som
man kunne forvente så vi måtte langt om længe spille det sidste spil med afløser.

Vinder 2. division riichi:
Freddy Christiansen

Vinder 1. division riichi:
Henrik Leth
Vinder 3. division riichi:
Morten Andersen

Riichi
I 1. og 2. division riichi havde henholdsvis Henrik Leth og Freddy Christiansen
sat sig hårdt på første-pladserne og selvom Tina Christensen reddede æren til sidst i
første division kunne Henrik ikke nås. Kampen om den anden oprykningsplads i 2.
division var straks mere spændende og inden sidste kamp kunne både Frank
Rostved, Claes Schütt og måske også Robert B. Jensen nå oprykningspladsen.
Frank løb af med sejren og spiller nu i 1. division.
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Riichi 1. division 2010
R1

Navn

Kampe

1-2-3-4

Point

1

Henrik Leth

8

3-2-2-1

102400

2

Tina Christensen

8

3-1-3-1

61100

3

Jeppe Stig Nielsen

8

3-1-1-3

-9100

4

Martin W. Jacobsen

8

2-2-2-2

-26300

5

Jesper W. Hansen

8

0-3-2-3

-128100

Riichi 2. division 2010
R2

Navn

Kampe

1-2-3-4

Point

1

Freddy Christiansen

10

6-3-1-0

294000

2

Frank Rostved

10

3-1-1-3

71000

3

Claes Schütt

10

2-5-0-3

7300

4

Robert B. Jensen

10

2-2-4-2

-19300

5

Tobias Olsen

10

1-2-4-3

-144200

6

Kim Iversen

10

1-0-5-4

-208800

Riichi 3. division 2010
R3

Navn

Kampe

1-2-3-4

Point

1

Morten Andersen

10

4-4-2-0

208400

2

Isabel Bahiano Steenholm

10

4-3-0-3

164400

3

Brian Krog

10

3-3-2-2

94100

4

Lena Smith

10

2-2-2-4

-126200

5

Jacob Neipart

10

1-1-6-2

-139300

6

Camilla Dalsgaard

10

1-2-3-4

-201400

I 3. division riichi var kampen om første-pladsen noget mere spændende. Og
indtil sent var der 3 med i kapløbet. Inden sidste kamp var Brian Krog dog blevet
hægtet af, og slaget om første-pladsen stod mellem Isabel Bahiano Steenholm og
Morten Andersen. Sidste kamp afgjorde alt og faldt ud til Mortens fordel.
MCR
I 1. division MCR kunne Henrik Leth selv afgøre om han ville rende med endnu
en første-plads. Det krævede blot en sejr i sidste spil og den hev han så naturligvis
hjem.
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MCR 1. division 2010
M1

Navn

Kampe

1-2-3-4

Point

Score

1

Henrik Leth

8

3-1-3-1

17

299

2

Martin W. Jacobsen

8

4-1-0-3

17

-97

3

Freddy Christiansen

8

1-5-0-2

14

160

4

Tina Christensen

8

2-2-2-2

14

143

5

Tobias Olsen

8

1-0-5-2

8

-505

MCR 2. division 2010
M2

Navn

Kampe

1-2-3-4

Point

Score

1

Shi Hua Chen Kold

10

3-4-3-0

23

655

2

Isabel Bahiano Steenholm

10

4-1-2-3

20

-71

3

Jesper W. Hansen

10

3-2-2-3

18

-144

4

Martin Faartoft

10

2-2-4-2

16

-68

5

Morten Andersen

10

2-2-2-4

14

-186

6

Jeppe Stig Nielsen

10

1-4-2-3

14

-196

MCR 3. division 2010
M3

Navn

Kampe

1-2-3-4

Point

Score

1

Sheila Hansen

10

5-2-1-2

25

273

2

Frank Rostved

10

4-3-1-2

23

746

3

Robert B. Jensen

10

2-4-4-0

20

-23

4

Brian Krog

10

2-2-1-5

13

-192

5

Martin Hansen

10

1-1-6-2

12

-284

6

Kim Iversen

10

1-3-2-4

12

-520

I 2. division var Shi Hua Chen svær at hente og divisionens to kvinder rykkede
dermed op. Mere spændende så det ud med nedrykning der grundet omrokeringer i
divisionerne blev begrænset til én plads. Inden kampen kunne ingen dog vide sig
sikker og inden sidste hånd så det da også sort ud for Morten Andersen der lå klart
bagest. Heldigvis var Jeppe Stig Nielsen så venlig at feede den sidste hånd til
Morten hvilket ikke ændrede på stillingen i dette spil men bragte Morten 10 minipoint foran Jeppe i det samlede regnskab. (Årsagen til at der kun er én nedrykker
fra 2. division MCR, er at Tobias ikke spiller divisionskampe i sæsonen 2011, red.).
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Vinder 1. division MCR:
Henrik Leth

Vinder 2. division MCR:
Shi Hua Chen Kold
Vinder 3. division MCR:
Sheila Hansen

Også i 3. division regerede kvindekønnet og Sheila Hansen lagde sig hurtigt
komfortabelt i spidsen. Frank Rostved nåede dog med mere end dobbelt så mange
mini-point som Sheila næsten op på siden af hende, men fik i sidste kamp ikke
hevet den nødvendige sejr i land.
Divisionerne 2011 er allerede godt i gang og med 3 divisioner i begge regelsæt
igen.
Det bliver spændende at se om Henrik kan generobre bare én af sine pokaler.
Og i år håber vi på at blive færdige til tiden.
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Riichi Tournament Baden Open 2011
af Kim Iversen

I weekenden 12-13 februar var der Riichi-turnering i Baden
med deltagelse fra otte lande. Det var en hyggelig weekend
med masser af lokal kolorit og en masse hyggelige
mennesker. Jeg deltog som den eneste dansker. Men ellers
var England, Tyskland og Frankrig repræsenteret. Endda
med en franskmand der talte glimrende engelsk. Og et utal
af østlande.
På vej derned lykkedes det at få en tur med den
historiske blå sporvogn til byen – den eneste rigtige måde at
komme dertil på ;). Og endelig fremme blev jeg indkvarteret
på Eden, som er det bedste hotel jeg pt. har oplevet i byen,
drevet som et rigtigt familie foretagende med masser af
hygge og lokal stemning. Og placeret i passende afstand
’oppe ad bjerget’ til hyggelige spadsereture. Vi var kun fire
gæster, som alle skulle deltage, så der var virkelig service på.
Franskmændene havde booket i den anden ende af byen.
Turneringen var den sædvanlige fire-runders med 90 minutter til hver runde.
Den blev afholdt i et lokalt selskabslokale. Med fine faciliteter, borde, brikker mm.
Vi var 24 spillere, så alle mødte ikke alle. Middagen var med servering og ellers var
der masser af kaffe og kage-buffeter. Og masser af hygge, også på Heuriger om
aftenen. Og virkelig herligt forvirrende med alle de mange sprog, ligegyldigt hvad
vi talte var der en der ikke forstod det. Så der blev hele tiden slået om mellem ord
fra engelsk, tysk og fransk.
Præmien var en af de store østrigske pokaler og en håndskåren drage. Gemma
Collinge fra England vandt, men hun spillede jo heller ikke med mig ;) Kromutter
fremtryllede hurtigt både den store pampers æske og gamle aviser, så det hele
kunne komme helskindet hjem, mens den mindste rendt rundt med en plastickande
som hat.
Der var mange østlande repræsenteret, så det var interessant at spille med alle de
nye stilarter. Det var generelt meget dygtige spillere og der var kun en enkelt, der
fik sneget en tretten grader hjem ved Gemmas bord, dog uden at røre hendes
position. Totalt vandt hun med kun cirka 75.000 point, og de store hænder var
sjældne. Personligt klarede jeg mig et par pladser under forventet og tabte 8-10
rating point, selvom der dog var et par lokale sejre over andre spillestile, blandt
anden en yaku tredive i allersidste hånd ved sidste bord til en værdi af 7.000 som
kun kunne fodres af en bestemt spiller og ikke selvtrækkes. Og en pacificering af
manden, der senere fik en yakuman ved et andet bord, hvilket åbenbart var et
utroligt fornuftigt træk. Så nu er jeg næsten nede ved Labich på ratinglisten ;)
Alexander har virkelig fået stablet noget godt på benene og han var endda så
høflig at køre taxi med os alle til lufthavnen og hente og bringe på diverse
togstationer helt inde i Wien. Stor ros for det store arbejde.
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De franske mesterskaber 2011
– mahjong på en tropeø
af Martin Faartoft
De åbne franske mesterskaber markerede at vi nu var
halvvejs igennem vores 2 uger på Réunion.
Turneringen blev officielt åbnet dagen før første
spilledag på rådhuset i turneringsbyen Ste Rose.
Borgmesteren holdt en gribende tale, Emmanuel
(primus motor for turnering) sagde et par velvalgte
ord, og forærede borgmesteren et smukt mahjongspil
af den slags der blev brugt til turneringen. Til gengæld fik han en lille ærestavle for
sit store arbejde med organiseringen. Så stod den på forfriskninger, skænket af bl.a.
borgmesteren selv. En storsvedende og selskabeligt overrislet lokal (der vidst havde
en perifær tilknytning til rådhuset) dukkede også op og snakkede højt og
gebrokkent engelsk med alle de udlændinge han kunne støve op. Noget
anstrengende.
Først på aftenen kørte vi så til en restaurant ved en nærliggende forreven
klippekyst (der er ingen sandstrande på østsiden af øen). Før middagen blev der
trukket spillernumre og serveret velkomstdrinks (noget med rom). Tina, Henrik og
jeg var hjemmefra blevet tildelt en franskmand, Sebastian Roux som holdkammerat
på 'Roux et blanc'. Alle udlændingene blev bænket ved højbordet med
borgmesteren og turneringsarrangørerne, og de næste timer fløj afsted med god
mad og interessante mahjongdiskussioner med den japanske delegation, Yukari og
Kimito.
Første spilledag startede varmt, så efter første runde var der mange der sprang
en tur i poolen (beliggende ca. halvanden meter fra bordene). Over frokost kom
der pludselig regn, der trommede på taget så man knapt kunne høre hvad man selv
meldte.
Jeg kan knapt
nok
huske
detaljerne længere,
men jeg mener
ikke der var nogen
danskere med helt
fremme efter første
dag. Nummer et
var Benoit med
absurd mange
minipoint, vist nok
over 1000 for 4
runder.
På
anden
spilledag var det
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Roux et blanc, vindere af tredje holdpræmie

endnu engang varmt, og poolen var et eftertragtet tilflugtssted. Før sidste runde lå
Henrik og jeg i øverste fjerdedel, men uden at kunne blande os helt i toppen.
Henrik havde en interessant sidste runde med Benoit (#1) og Oliv’ (#3) ved samme
bord. Det endte med at Oliv’ vandt bordet, Henrik blev 2'er. Benoit trak nitten og
måtte se overhalet af hele 4 konkurrenter.
Turneringen endte med guld til Oliv’, sølv til Pascal 'Scalp' Balorin og bronze til
Corinne. Jeg blev #9, Henrik blev #10 og Sebastian Roux #11. Tina sluttede lidt
længere nede i tabellen, men akkurat højt nok til at 'Roux et blanc' fortjent fik en
præmie for tredjebedste hold med hjem (tak til arrangørerne for at have indkøbt
præmier til de 3 bedste hold).
Den rent franske top 3 blev først kåret som vindere af turneringen og derefter
som franske mestre. 2 sæt medaljer og lidt god vin og champagne.
Borgmesteren havde desværre travlt, men han sendte sin betroede kone/kæreste/
datter/sekretær (jeg aner ikke hvad hun var) til at give afslutningsceremonien et
officielt islæt.
Alt i alt en god og
velorganiseret turnering
d e r, p å t r o d s a f
forsinkelser før stort set
hver eneste runde,
bestemt har givet mig blod
på tanden til at komme
igen en anden gang.
Strategiseminar ved
Kimito Kugimiya,
assisteret af Yukari
Kugimiya
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Sightseeing på Réunion
Ord og billeder af Henrik Leth
Jeg havde især to håb, da jeg tog afsted til Réunion: dels at jeg ville genvinde
French Open, dels at jeg ville få nogle storslåede naturoplevelser. Jeg blev lidt
skuffet mht. mesterskabet, men jeg blev så meget desto mere overvældet af
naturoplevelserne. Tina, Martin F og jeg havde heldigvis fundet plads til 14 dages
ferie, så selv med et par dage til dommer- og strategiseminar, blev der mange dage
til at lege turist.
Vi startede med, at Tina og Martin lavede de fire testdyk, der skulle til at få et
dykkercertifikat. De hævdede at det var sjovere i 29 grader varmt vand end at
skulle gøre det i april i Danmark. Imens snorklede jeg rundt på et fantastisk flot
koralrev med mængder af forskellige fisk, havslanger og en enkelt havskildpadde
(og nogle brandkoraller, der virker ligesom brandmændene herhjemme).
Senere kørte vi
rundt både ved
havoverfladen og
op af bjergene, der
er skabt af
vulkansk aktivitet
– helt op til
omkring 2,2 kms
højde. Det var
m e g e t
fascinerende at
opleve naturens
skiften fra tropisk
s k o v t i l a n d en
skov og lavere
vegetation, når
man kom højere
op. Og så de
Martin i dykkerudstyr. I baggrunden ser man øens
næsten helt øde
karakteristiske facon (rund og stigende ind mod midten)
områder, når man var tæt
på vulkanen, eller hvor der
for nylig var løbet lava forbi.
Vi var især heldige med regnvejr en enkelt dag, hvor vi så lavaløb på
sydøstkysten. Nogle løb var ret gamle, så vegetationen var kommet tilbage; andre
steder var mere som et månelandskab. Der er vulkanudbrud ca. hvert andet år,
men de lokale er heldigvis hurtige til at genetablere kystvejen. Der hvor lavaen
senest var løbet, var det i 2007, og den er stadig varm lidt nede, så regnen gjorde, at
der stod damp op fra tusindvis af små sprækker og gav landskabet et helt unikt
præg.
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Dampende landskab, hvor man ser lavaløbet fra 2007 og den nye kystvej.

Vi lærte også, hvordan man dyrker vanilje, og vi så fantastisk frodig bambus
og utallige vandfald (men der er desværre ikke er plads til at få alt med her). Alt i
alt er Réunion så afgjort en ø, jeg gerne vil komme tilbage til og se mere af!

De 3 danskere med vulkanen i baggrunden. Vi havde medbragt borde,
stole og mahjongspil, så der var mulighed for et par timers mahjong
med udsigt til vulkanen.
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MCR Århus Open 2011
– dragons are cool, but they don’t rule
af Tina Christensen
Lørdag d. 5. februar skulle otte københavnere mødes under uret på
hovedbanegården kl. 7:30 for at spille mahjong i et tog i tre timer som opvarmning
til weekendens turnering i Aarhus. Desværre var der en sygemelding, så vi var det
uheldige antal syv på togturen både ud og hjem. Dette til trods for at der faktisk
var otte deltagere fra København, men både på ud- og hjemturen var der personer
der havde undskyldninger for at lægge afvigende rejseplaner.
Turneringen skulle egentlig have været en MERS 1 turnering, men med kun 12
deltagere blev kravene til den europæiske rankingliste om min. 16 deltagere ikke
overholdt, hvilket må siges at være temmelig ærgerligt. Til gengæld var
spillerniveuet overordentlig højt blandt de deltagende, hvilket bl.a. kan ses af at den
sidst placerede spiller fik 6 bordpoint, mens den bedst placerede spiller fik 6
bordpoint fra maximum, en langt mindre spredning end hvad der ofte ses ved
internationale turneringer.

Isabel og den hurtigste dragehånd i foreningens historie

I den første af de seks spillerunder var undertegnede vidne til den vildeste
mahjonghånd i foreningens historie da Isabel selvtrak Store Dragehånd på sit
første optræk fra muren. Forinden havde hun punget tre gang i træk: de tre første
brikker der blev spillet fra modstandere var en drage af hver farve. Det var på dette
tidspunkt at vi råbte på fotografen der lige nåede at få et billede af det usædvanlige
afspilsbord og selvtræksøjeblikket. Med Half Flush og det løse var det 312 point
lige ned i foret.
Man kan diskutere det smarte i at spille den tredje drage til én der har to åbne
dragepunger. Det skal man jo som hovedregel aldrig gøre, men på dette tidspunkt
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havde Isabel ikke trukket en eneste brik; hun skulle altså have haft tre dragepar på
starthånden. Det havde hun så også, men hvad er chancen for det? Med en rimelig
fleksibel starthånd kan det bedste forsvar være et angreb: at forsøge at gå hurtigt
mahjong. Sat på spidsen kan man sige at hvis alle ødelægger deres hænder, giver
man jo i realiteten den fjerde spiller hele resten af muren til at selvtrække. Og i
MCR er der jo ikke
feedcontext som i
riichi, hvor
spilleren, som
s p i l l e d e t i l d en
tredje dragepung,
skulle have betalt
h
e
l
e
selvtræksgildet
selv.
Men denne
diskussion om det
er smart eller ej er
1. Martin Faartoft
rent teoretisk. I
2. Freddy Christiansen
praksis viser det
3. Lars Therkelsen
sig at man sagtens
kan vinde en
turnering selvom man får 0 point i første runde fordi man feedede dragepunger
en masse og betalte til Store Dragehåndsselvtræk, og at man sagtens kan tabe en
turnering selvom man har fået den vildeste selvtrækshånd. Den glade vinder var
Martin Faartoft foran Freddy Christiansen på andenpladsen og Lars Therkelsen på
tredjepladsen.
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MCR Open Danish
Mahjong Championship 2011
af Robert B. Jensen

Team iHu gik hele vejen til førstepladsen: Martin Faartoft,
Shi Hua Chen Kold, Sheila Hansen, Jesper Nøhr

Til denne turnering d. 4. – 5. juni havde Mahjong Danmark fået fat på Valby
Bridgecenter, et sted med rigeligt med plads til nyimporterede mahjongborde,
nyindkøbt gong og 44 mahjongspillere fra Danmark, Frankrig, Tyskland, Holland
og Sverige.
Traditionen tro havde Sheila Hansen konsulteret mahjongguderne og
håndplukket hvad hun håbede var et top-tunet all-stars-hold, Team iHu, der fik
understreget deres ambitioner ved at møde op i egne hold-t-shirt. Det virkede som
om mahjongguderne vidste hvad de talte om, idet holdets unge håb, Jesper Nøhr,
scorede det maksimale antal bordpoint i hver eneste runde turneringens første dag.
Med Jesper Nøhr som klar favorit blev en lokal restaurant fyldt til bristepunktet
lørdag aften. Søndagens to runder kørte ikke nær så godt for favoritten, men de
mange bordpoint fra lørdagen var svære at indhente. Inden sidste runde lå Jesper
således på 17.5 bordpoint, med sine nærmeste konkurrenter, Henrik Leth og
Stefanie Duhme, på 14 bordpoint. Specielt dygtige mahjongspillere vil kunne
gennemskue at der nu blot skulle et enkelt bordpoint til i sidste runde for at sikre
sejren, og det var nøjagtigt hvad der skete.
Det endelige resultat blev således en førsteplads til Jesper Nøhr fra Danmark.
Andenpladsen gik til Stefanie Duhme fra Tyskland, og tredjepladsen til Joe-
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Calberson Huynh fra Frankrig. En meget tilfredsstillende spredning af
nationaliteter, om end resten af top 10 bestod af danskere. Det skal jo heller ikke gå
for vidt.
Turneringen var præget af hurtige og sikre spillere, og der var brug for meget få
dommerkendelser. Det var tydeligt at europæisk mahjong er på et højere niveau
end for blot få år siden.
Og skulle man granske resten af resultaterne og tro at undertegnedes placering
et godt stykke under middel betød en turnering uden fine ting at tage med hjem,
skal man huske på at franskmænd er flinke typer der uddeler gaver for et godt ord.
Og så er der jo også den lidt mindre konkrete, men mindst lige så gode præmie det
er at have deltaget i
endnu
en
velarrangeret, venlig,
v e l l y k k e t
mahjongturnering.

Podiet:
2. Stefanie Duhme
1. Jesper Nøhr
3. Joe-Calberson Huynh

Joe-Calberson Huynh fra Frankrig tog tredjepladsen
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Mahjong-kalenderen
Danske og internationale turneringer
samt strategi-seminarer
DATO

STED

TURNERING

REGLER

27.-28. aug

Århus

DM i Riichi

Riichi 2

17.-18. sep

Utrecht

Dutch Open

Riichi 2

24.-25. sep

Bruck, Østrig

Bruck Open

MCR 1

1.-2. okt

Edewecht, Tyskland

German Open

MCR 2

1. okt

København

Riichi Copenhagen Open

Riichi 1

2. okt.

København

Riichi Strategi-seminar

Riichi 0

14.-16. okt

København

Mahjong på Viking-Con

MCR 0

22.-23. okt

Hannover, Tyskland

Phoenix Riichi Tournament

Riichi 1

29.-30. okt

Milano, Italien

Italian Open

MCR 2

5.-6. nov

Moskva, Rusland

Russian Open

MCR 2

5. nov

Doetinchem, Holland

Red Fives Tournament I

Riichi 0

6. nov

Doetinchem, Holland

Red Fives Tournament II

Riichi 1

12.-13. nov

Strasbourg, Frankrig

French Open of the Rhine

MCR 1

20. nov

Berlicum, Holland

Daja & Thirteen Orphans

MCR 1

19.-23. nov

Yichang-Chongqing
krydstogt, Kina

China Majiang Championship

MCR 0

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.
Hold øje med annonceringer af europæiske turneringer
på European Mahjong Associations hjemmeside:
mahjong-europe.org
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