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Kort nyt
af Tina Christensen
Coaching ved OEMC 2011
Ved OEMC 2011 i Italien til sommer vil foreningen sørge for at der er en træner til
de danske spillere der ønsker det. Coachingen vil bygge videre på det tiltag der var
ved World Mahjong Championship 2010 i Utrecht med spillerprofiler af de
modstandere danskerne står til at møde, men denne gang med en dedikeret coach,
som ikke har andre roller som spiller eller dommer. Trænerens hotel og
deltagergebyr vil blive betalt, dels af foreningen, dels via egenbetaling på kr. 100,fra de spillere der ønsker at tage imod tilbuddet.
EM-træningsweekend i MCR i bededagsferien
I bededagsferien d. 20.-22. maj holder vi træningsweekend for de spillere der har
kvalificeret sig til EM. Træningen vil formentlig finde sted i et sommerhus på
Vestsjælland ledet af Anders Labich og Tina Christensen. I fald der er
overskydende pladser, vil det være muligt for andre turneringsinteresserede at
deltage.
Riichi-træningsweekend
I foråret afholder Morten Andersen og Anders Labich en strategi-weekend i riichi
for begyndere og letøvede. Lær om fleksibiliteten ved lukkede chowhænder og bliv
bedre til spillets defensive dimensioner under de to erfarne herrers kyndige
vejledning. Samtidig garanteres en hyggelig weekend i et sommerhus på
Vestsjælland.
Strategi på forum samt til Riichi Copenhagen Open
Kan du ikke vente på træningsweekenderne, så tjek vores forum på hjemmesiden
hvor Henrik Leth har lagt Kimitos discardquiz (MCR) og Kajis discardquiz
(riichi), og hvor fællesspillet i MCR er i fuld gang hvor du kan være med til at
bestemme hvilken brik vi spiller næste gang. Derudover vil der blive et riichi
strategi-seminar i forbindelse med Riichi Copenhagen Open i oktober.
Aktivitetskonto
Bestyrelsen henleder opmærksomheden på at medlemmer kan søge støtte til
mahjongrelaterede formål under vores aktivitetskonto. På hjemmesiden kan du
finde information om ansøgningsproceduren.
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European Riichi Championship 2010
af Sune G. Thomsen
Så havde man lige kvalificeret sig til EM i riichi, hvilket virkede som en udmærket
undskyldning for at tage til Tyskland. Hannover er da så godt et sted som så mange
andre, så lad os sigte efter det, sagde stemmen, der taler i mit hoved, når jeg tænker.
Blandt århusianerne var det blevet aftalt, at vi ikke gad det pjat med at tage til
Kastrup for at flyve derned, når man nu bare kan leje en bil og komme hinanden
lidt ved på en timelang køretur. Så vi futtede fra Århus i vores lejede bil, og det
varede da heller ikke længe, før vi var yderst taknemmelige for vores valg af
transportmiddel. Tænk om man havde siddet og småfrosset i et fly, hvor
airconditioningen garanteret var skruet op på et helt uhensigtsmæssigt niveau. Næh
så giv mig da til enhver tid en bil, der har samme temperatur som min krop, så
slipper den også for at bruge energi på at holde sig varm! Således glade og
velopvarmede nåede vi frem, efter at vi på turen havde set noget så spændende som
Hamborgs berømte trafikpropper - hvadbehager!
Nå nu var turen jo ikke kun tant, fjas og spændende sightseeing. Så efter at vi
havde checket ind på hotellet, måtte vi hellere få fundet et sted, der kunne servere
os noget øl. Der var vist egentligt også et strategiseminar, som, vi senere fandt ud
af, havde været yderst lærerigt, men nogen gange må pligterne komme før

Strategiseminar med Ben Boas og Kaji-san.

fornøjelserne, så vi tog direkte til den lokale mahjongpub: ’Gaststätte Kaiser’. Her
kunne man få lidt mad og øl, mens man ventede på, at resten af den danske
delegation dukkede op. Dette skete forholdsvist kort tid efter, og vi var således klar
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til udfordre de andre nationers mahjongspillere til en dyst i mahjong, og de lokale
bartendere i en dyst i at hælde øllene hurtigere op, end vi kunne nå at drikke dem.
Mahjong blev der spillet med morskab til følge, og vi gav da også bartenderne
kamp til stregen. Desværre resulterede dette i, at de ikke kunne nå at notere, hvem
der havde fået hvad, og da pubben lukkede, manglede der at blive betalt for en hel
del. Da vi danskere var de eneste, der var tilbage, mente de, at vi skulle betale, men
vi fik hurtigt udpeget, at de ting, der ikke var betalt, ikke var øl, så det kunne ikke
være os, der havde bestilt det. Det kunne de nok se logikken i.
Dagen efter skulle vi så i gang med turneringen. Der blev på bordene spillet med
en uma på 9000/3000. At dette var ret lavt sat, kunne ses ved at folk tordnede op og
ned i den samlede stilling efterhånden som runderne gik. Det gav turneringen et
vældigt dynamisk præg, og man følte sig aldrig helt tabt, da man jo kunne indhente
meget af det tabte med en enkelt virkeligt heldig runde. Således lykkedes det f.eks.
den senere vinder af turneringen, Maurice Demmer, at score næsten 70000 point i
en runde ved at få 13 grader med det tilsvarende antal chancer - dobbelt Yakuman!
Efter førstedagen kunne man blandt danskerne for en gangs skyld se Tina helt
fremme i feltet, mens den forsvarende mester Thomas Kragh dog ikke havde
samme tur i den.
Efter endt mahjong var planen så at tage hen på en sportspub, hvor vi kunne
følge bronzekampen mellem Uruguay og Tyskland i VM i fodbold. Kampen var
fantastisk, men pubben var derimod ikke værd at vende tilbage til. Freddy venter
vist stadig på noget at spise med en der til hørende undskyldning.
På andendagen skulle turneringen så finde sin afgørelse via de sidste tre runder
ud af otte. Tina holdt sig i toppen af listen dagen igennem, og selv Thomas Kragh
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fandt lidt af fordums storhed
frem, og kravlede lidt op i den
samlede stilling. Vi ventede
således spændt, da de endelige
placeringer skulle offentliggøres
efter sidste runde. Med fem ud
af fjorten danskere i den
dårligste halvdel, havde vi
stadig en del at se frem til, da vi
nåede de lidt mere interessante
pladser. Resultatet indebar seks
danskere i top 20 - heraf to i top
10. Det var jo ganske pænt,
men måske det var på tide, at
jeg holdt op med trække tiden
og fortalte, hvordan det gik med
hende Tina. Vi nærmede os med
hastige skridt top 3, men lige før
vi nåede dertil, blev Tina råbt
op som bedste dansker på en 4.plads – flot Tina! Undertegnede
fik næsten dårlig samvittighed
over at have vundet det første
bord dagen før (hvor bl.a. Tina

havde været blandt
modstanderne), men så
fi k j e g d e t i k k e
alligevel :o).
Endnu en fin turnering
set fra dansk synspunkt,
og der var ikke andet
tilbage end at tage ned på
’Gaststätte Kaiser’ og se
Spanien
blive
verdensmestre, drikke en
lille rummeter øl og spille
noget mere mahjong, før
man skulle hjem. Som
sagt så gjort, og alt endte
lykkeligt.
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God dansk indsats til VM i Utrecht
af Freddy Christiansen

Lad os slå det fast med det samme: danskerne klarede sig virkelig godt til VM i
MCR, selv om vi ikke kom helt til tops. Bedste dansker blev Jesper Willemoes
Hansen på en fornem 5.-plads (27 BP), fulgt til dørs af Shi Hua Chen Kold på 12.pladsen (25 BP) og Jeppe Stig Nielsen på 14.-pladsen (25 BP). Tilsammen gjorde
de 3 Danmark til 3.-bedste nation. Kineserne kunne vi ikke hamle op med. De blev
klart bedste nation, anført af den nye verdensmester Linghua Jiao (32 BP), og tog
også pladserne 4, 6, 7, 9 og 11 – et hårdtslående resultat, men dog ikke så
dominerende som ved VM i Chengdu i 2007. Frankrig sneg sig et mulehår foran
Danmark, især på grund af sølvvinder Olivier Boivins fantastiske 30 bordpoint
for 9 kampe. Danskerne vil selvfølgelig gerne anføre, at hvis holdene havde været
udgjort af de 4 bedste spillere fra hver nation, så havde vi snuppet 2.-pladsen. Eller
de 5 bedste, eller de 6 bedste, eller osv. 13 af 17 danskere i bedste 3.-del så
overordentlig godt ud på den endelige stilling. Italienerne og måske især japanerne
måtte lidt skuffede nøjes med gode placeringer, mens Hollands store hold gjorde en
fælt ringe indsats og måtte se sig slået af både Østrig og Tyskland, de sidste anført
af bronzevinder Elisabeth Frischenschlager.

Før turneringen: danskerne ankom til Utrecht i løbet af onsdag og torsdag.
Utrecht er efter sigende en hyggelig by, men det lignede VM i dårligt vejr. De fleste
danskere boede på Ibis, dejligt tæt på spillestedet, men også placeret i Utrechts
version af Hvidovre: nydeligt, kedeligt og gennemskåret af indfaldsveje. Og ikke
en restaurant i nærheden. Hotelmad er og bliver hotelmad. Ibis Utrecht er ingen
undtagelse. Heldigvis kunne man spille mahjong på højt plan i baren/lobbyen,
hvilket blev udnyttet af en del danskere med indslag af diverse spillere fra resten af
verden.
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Torsdag, dag 0: Inden den officielle åbning
af VM sent om eftermiddagen afholdt Tina,
Henrik og Muyten endnu en gang
dommerseminar, med efterfølgende
certificeringsprøve. Prøven er ikke det rene
sjov, da knap halvdelen af de håbefulde
dumpede – nogle dog på grund af
sprogproblemer. Men hvis man skal dømme
i en engelsksproget turnering, skal man
også kunne forstå problemerne på engelsk.
Vores egen Anders Labich bestod. Heldigt,
da han skulle være dommer de næste 3 dage
(Danmarks bedste dommer ved VM). Vi andre kunne så fordrive tiden med lidt
lobbymahjong og med at gå ned til den lokale shoppingarkade for at købe paraplyer
til 2€. Min holdt hele vejen tilbage til hotellet, hvorefter jeg måtte reparere den med
stivere fra en hårbørste. Den holder endnu.
Åbningen af VM var dejlig afslappet under kyndig ledelse af Marianne Croeze
med diverse taler, præsentation af holdet bag VM og dommerne. IJselstein
Zeemanskoor vakte nogen jubel, der var i hvert fald et par danske fadøl, der
gyngede med.
Fredag, dag 1: Den hårde dag med 4 kampe. Vigtigt at komme godt i gang. Kun
6 af 17 danskere nappede 4 BP i første runde, på den anden side måtte kun 1
dansker notere 0. Runde 2: kun Tobias kunne vinde igen og blande sig i toppen
med 2 sejre. Linghua Jiao gik i spidsen, en placering hun kun kortvarig gav fra sig

Dommerne: Anders Labich (DEN), Axel Eschenburg (GER), Robert
Rijnders (NED), Lionel Legaie (FRA), Norbert Zsámboki (HUN),
Takunori Kajimoto (JAP), Norbert Luckhardt (GER).
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de næste 7 runder. Runde 4: Det Store Hvide Håb, Henrik Krogh Nielsen er
bedste dansker efter dag 1 med 3 1.-pladser og 1 2.-plads, samlet 5.-plads. Huaou
Xu er eneste med maximum 16 BP, men Linghua Jiao er lige efter. Tobias og
Jesper placerer sig pænt med 11 BP. En lidt, meget lidt, skuffende indsats af
danskerne, der jo nærer høje tanker om sig selv og hinanden.
Træt af hotelmaden tog stort set alle danskere på kinarestaurant i centrum. Shi
blev af en myndig, nogle vil sige brysk, ejerinde med det samme tildelt
kommandoen over danskerflokken. En utaknemmelig post, som Shi klarede flot.
Supermad, og over resterne på drejebordet gik Labich nu i gang med at coache
spillerne. Som dommer var han nemlig i besiddelse af kampskemaet for hele
turneringen. Hver spiller fik gennemgået næste dags modstandere, spillerne
kommenterede de modstandere, som de allerede havde mødt. Vigtigere for nogle
spillere end for andre – Martin W er ligeglad, han regner med at banke alle. Et
stort arbejde, men jeg tror faktisk, det gav bonus næste dag.
Lørdag, dag 2: Huaou Xu nøjes med en 2.-plads i kamp 5, og overlader 1.pladsen til Linghua Jiao. Den slap hun ikke igen. HKN er med fremme med 16 BP,
mens Jesper og Tobias rykker med en sejr.
Runde 6: ak, HKN taber og mister 14 pladser. Tobias hopper ind i top 10 med 19
BP. Runde 7: Tobias må nøjes med en 3.-plads og slutter dag 2 lige uden for top 10.
Imens er en større gruppe danskere begyndt at vise sig i den pæne ende af
resultatskemaet: Jeppe, Jesper, Martin F, HKN, Shi og mig selv har mellem 19 og
17 BP. Løbet ser ud til at være kørt med hensyn til individuelle medaljer, men i
holdkonkurrencen har vi gode chancer med så mange spillere med gode scorer.

Det stolte danske hold, inklusive en dommer og en supporter, men uden Brian Krog som
gik direkte til frokostbuffeten.
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Efter spillet er der den officielle middag, eller rettere den officielle buffet, men
inden da når spillerne lige at blive coachet om modstanderne i de sidste 2 runder.
Jeg ved ikke, hvor meget det specifikt hjælper – brikkerne falder nu en gang som
de gør, og spillerne ændrer nok ikke deres egen stil meget. Men det giver en følelse
af at møde velforberedt til spillet, en rar følelse, der giver ro ved bordet. Så tak for
det. Buffeten var buffetagtig og vejret var dårligt, men stemningen var god, der var
musik, senere også dans (nå, det kan Jeppe også). Nogle hyggede videre på
spillestedet, andre vendte hjem, til hotellet, måske for lige at spille lidt.
Søndag, dag 3: så er det nu, 2 runder tilbage. Kun én dansker taber i næstsidste
runde. Desværre er det Tobias, der mister 19 pladser. De 17 danskere scorer
8x4BP, 5x2BP, 3x1BP, og så det fordømte 0. Øv.
Jesper er nu bedste dansker på 12.-pladsen. Linghua Jiao har næsten sikret sig
den endelige sejr med en føring på 4 BP, men det vidste spillerne ikke noget om, da
resultaterne ikke blev offentliggjort før sidste runde! Danskerne gør det godt i
sidste runde. 7 af de bedst placerede danskere vinder deres bord, og vi rykker pænt
op gennem skemaet. Men Frankrig beholder altså deres holdsølv.
Lidt detaljer fra resultaterne: jeg har lovet redaktøren at nævne, at Tina blev
placeret foran Brian. Martin F. manglede at trække en blomst for at slå Muyten og
mig. 8 danskere kom i top 30 (22+ BP). På den europæiske rankingliste ses de gode
danske resultater meget tydeligt: Shi, Jesper, Martin F, Henrik L. og Martin W. På
pladserne 2, 3, 8, 9 og 10. 14 danskere i alt med mere end 700 i rating.
Så venter vi på præmierne. Fri bar??? Hvorfor har jeg ikke fået det at vide noget
før? Hmm, nogen har vidst det længe, ser det ud til. Afslutningsceremonien blev
endnu en gang styret af Marianne Croeze. Et diasshow fra turneringen var meget
populært. Arrangører og dommere fik deres fortjente hyldest, og toppen af poppen

10. Moa Henriët (SWE), 9. Bingcheng Zhang (CHN), 8. Nadine König (GER), 7. Lifang
Tong (CHN), overdommer Robert Rijnders (NED), 6. Jiangou Liang (CHN), 5. Jesper
Willemoes Hansen (DEN), 4. Huaou Xu (CHN).
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fik deres præmier. Præmierne var ikke de kønneste, men jeg ville nu alligevel godt
have haft en. Jesper fik en firkantet sol for sin 5.-plads, og Tina modtog på
Danmarks vegne endnu en firkantet sol for Jesper, Jeppe og Shis holdindsats.
Som superafslutning sang den nykårede verdensmester Mit Kina og ledte det
kinesiske hold i en fællessang. Forståeligt glade kinesere, men vi haler ind på dem.

Ros til hollænderne for en god turnering. Spillelokalet var glimrende.
Lobbyområdet for lille, men hvis det havde været godt vejr, havde det ikke været
noget problem. Stemningen god, intens og afslappet på samme tid. Meget lidt stress
om at finde sin plads i rette tid til spilstart.
Ris til hollænderne falder på to punkter:
Der var en meget mærkelig lodtrækning, man mødte spillere i landegrupper. Selv
mødte jeg flere fra de mindre lande, Portugal-Ungarn-Spanien (det er ikke
nødvendigvis en fest, Rui Machado blev nr 203 i stedet for 207, fordi han mødte
mig), mens andre mødte spillere fra Frankrig og Italien, og så mødte danskerne kun
hollænderne 1 gang. I betragtning af hollændernes placeringer ville vi nok gerne
have mødt dem lidt mere. Det skete selvfølgelig af praktiske grunde, så man ikke
mødte spillere fra sit eget land, men det virkede nu alligevel kikset.
Det duer bare ikke, at stillingen ikke bliver offentliggjort inden sidste runde. De
førende spillere har krav på at vide, hvad de skal score til sidst. Det sker ikke i
nogen andre sportsgrene, at man spiller den sidste kamp uden at kende stillingen.
Endelig slut. Vi tog på marokkansk restaurant. Jeg tror ikke, at de var vant til
helt så højlydte selskaber.
Mandag tog vi hjem. Min taske ville dog ikke med men tog forskud på næste års
EM med et lille smut til Venedig. Ses vi der?
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VM-træningsweekend
af Tina Christensen
Et sommerhus i Havnsø dannede i bededagsferien, d. 20.-22. maj, rammen om en
træningsweekend i MCR som forberedelse til VM. Alle der havde meldt sig til VMkvalifikationen, var inviteret til to en halv dags intensiv træning.
Træningen var en blanding af oplæg fra Anders Labich og jeg, træningsspil med
forskellige fokusområder samt opgaver og diskussion i plenum.

Det største tema for træningsturen var spillerprofiler. Det er vigtigt at kende
både sine egne og modstandernes stærke og svage sider samt spillestil. Er spilleren
dygtig både til offensivt og defensivt spil? Er spilleren opmærksom både på bordet
og på sine modstandere, ved han hvad de går efter og om de fisker? Er spilleren
opmærksom på de signaler han afgiver ved sine afspil og sit kropssprog, og er han i
stand til at kontrollere dem og spille med pokerfjæs og dække over sin strategi?
Formår spilleren at være fleksibel og varieret og indrette sin spillestil efter
modstanderne og situationen? Når man sætter sig ned ved et turneringsbord, er det
guld værd at vide disse ting på forhånd om sine modstandere.
Eftermiddagssessionerne hvor folk i plenum diskuterede forskellige
spilsituationer forberedt af Anders, var populære. Man lærer meget af hvad andre
tænker om specifikke situationer, og man får måske nogle erkendelser om hvor man
selv er for meget vanespiller.
Selvom det forlød at der var for mange pauser, var det en intens og lærerig
weekend, som tåler en gentagelse næste bededagsferie, igen d. 20.-22. maj. I foråret
vil der også blive afholdt en weekend med riichi-strategi for letøvede, og til
efteråret en riichi-strategidag for turneringsspillere.
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Riichi Copenhagen Open 2010
– eller 3 dage ved Vega
af Lars Therkelsen
Og det skete i de første dage af oktober at der blev indkaldt til generalforsamling,
10 års jubilæum og riichi-turnering under de østdanske himmelstrøg. Dette synes
nok at være en rejse værd – for som hin berømte danske digter har udtalt, så ere at
rejse jo at leve – og det er jo klart for alle med en smule geografisk kendskab, at
ethvert besøg fra hovedlandet i øresundsregionen indledes med en rejse.
Til transporten over de fynske motorveje havde Brian T's moder uselvisk stillet
såvel behagelig karet som uddannet chauffør til rådighed. Fornøjelsen var ganske
på passagerernes side når vi ofte fik mulighed for at studere de vilde blomster i
grøftekanterne, medens der blev tanket olie på køretøjet.
Vel ankommet i det københavnske og fire liter olie lettere modtog Brian Rød 5 os
med åbne arme i sin delvist nyrenoverede lejlighed, hvor vi efter en hurtig
indkvartering og forfriskning ufortrødent begav os i retning mod Vega og
Børnehuset, hvor løjerne skulle foregå over de næste tre dage. Efter GF,
jubilæumsmiddag, de opvarmende spil og nogle kolde øl, var det fire grydeklare
jyder og en naturaliseret københavner, der tørnede ind for natten forberedt på

weekendens store slag.
Det er lørdag, det er morgen, 2 franskmænd havde fundet vej til det kolde nord,
så vi er 20 deltagere der er klar, klokken er 09.30 og gongen lyder til start. 09.35 og
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den første mahjong er hjemme – yes jeg fører bordet, ligger godt til i turneringen og
kan ligefrem lugte sejrens palmer da Fortuna blidt kysser min kind, smiler, blinker
med det ene øje og velsigner alle mine modstandere med held. Således ligger
forkvinden nummer 1 og Jacob nummer 3 i turneringen efter mit første runde
møde med dem. Hvordan det senere på dagen lykkes mig at undgå bordet med
Lenas selvtrukne dobbelte yakuman er mig stadig en gåde.
Således efter 4 velsignende lørdagsrunder, en kinesisk middag og lidt socialt spil
til at rette op på dagens pauvre resultat begiver 4 jyder, en naturaliseret
københavner samt en parkeringsbøde sig igen mod Nørrebro for at lade op til
søndagens spurt mod tinderne. En spurt, hvor vi samler kræfterne bag Brian Rød 5
og sparker ham godt afsted mod toppen.

20 trætte mahjongspillere kan dernæst søndag eftermiddag efter 8 runders riichi
kåre turneringens helt store vinder, Lena Smith, der med 70.000 point ikke alene
lægger afstand til Kim Iversen og Brian Krog, på anden- og tredjepladserne, men
også skriver sig ind i annalerne til 20 års jubilæet. Alt imedens den behørige hyldest
foregår, ser jeg mit snit til at hoppe på 4-toget fra København mod min hjemstavn
og familiens trygge skød – hvorfra jeg sender en venlig tanke til Brians mors bil, de
tre liter olie der spares ved færgeoverfarten samt medfølgende diskussionen af,
hvordan 4 jyder kan ende i bund 6.
Tak til Københavnerne for et godt arrangement, mange tak til Tess og Shi for at
sikre vi spillere aldrig manglede noget og undskyld til Freddy for ikke at give dig
del i min ellers generøse uddeling af point.
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De svenske mesterskaber
9.-10. oktober 2010
af Martin Faartoft
Datoer er tricky business...
De fleste danske spillere troede ihvertfald at De Svenske Mesterskaber (SM), og
Viking-Con i år ville falde i samme weekend. Da misforståelsen endelig blev
opklaret, var det kun Muyten der havde planer om at tage afsted, men med 15
tilmeldte spillere og ingen andre planer den weekend, lod jeg mig til sidst overtale.
Dag 1. Turen foregik med tog, ca. 3½ time hver vej. Vi havde begge
pladsbilletter, men da der var indsat et erstatningstog, passede sædenumrene ikke.
Der var derfor frit valg på alle sæder, med fortrinsret til dem med pladsbillet. Det
resulterede i en del diskussioner i et forbløffende proppet tog, der gjorde os glade
for vi allerede havde en plads fra Hovedbanen.
På Göteborg station mødtes vi med de tilrejsende spillere fra Uppsala og tog
sammen til spillestedet.
Selve spillestedet var fælleslokalerne i en boligforening, udover disse var der der
også en lånelejlighed hvor danskerne og Uppsala-spillerne blev installeret. Med en
køjeseng, en udklappet sovesofa og 2 madrasser på gulvet i samme værelse, var der
ikke meget ledig gulvplads. Hyggeligt var det dog, og et par ørepropper tog den
værste snorken.
Dag 2. Efter en hurtig morgenmad var vi klar til første runde lørdag morgen. Vi
manglede dog Sam Wenell der kom med toget fra Berlin for at spille med. Ved nitiden tikkede der en SMS ind fra Sam. "Jeg sidder i toget, kommer til Göteborg
10:15 så der er masser af tid før vi skal spille kl 14". Første runde startede
imidlertid kl. 10...
Muyten og jeg kom på hold med Edvin Ullman og Per Starbäck fra Uppsala
under navnet "Dansk&Svenskjävlarna". Ved mit første bord sad Jonas Hagerlid fra
Uppsala, Axel Eschenburg fra Hannover og en lokal Göteborg-spiller. Det blev en
ubehageligt tæt affære hvor Axel fiskede på 4 skjulte ponger 3 gange (han fik 2 af
dem på afspil som 3 skjulte). Med 3 hænder tilbage var Jonas på 134, jeg var på
-11 og Axel på -30. Jeg fik resten af hænderne, og overhalede præcis Jonas på den
sidste. Heldspil!
Der var ingen forplejning inkluderet i det symbolske turneringsgebyr på SEK
50, så frokosten foregik hos den lokale Thaimand. Stærkt og rigeligt.
Anden runde havde jeg Moa Henriët (2'er SM 2009, 10'er WMC 2010) og 2
lokale Jonas'er til bords. Efter første vind var jeg mere end 200 point foran nr. 2,
og det forspring holdt hele vejen hjem.
Vores hold havde scoret 7 point i hver af de to første runder, så vi lå forrest i
holdkonkurrencen og jeg var 1'er individuelt.
I tredje runde mødte jeg endnu en gang Moa og 2 Göteborg-spillere; det blev
endnu et tæt bord. Med 2 hænder tilbage var jeg 1'er med kun 13 point ned til nr. 3.
Godt tidspunkt at være et heldsvin og selvtrække en stor hånd!
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Efter første dag var jeg komfortabelt foran med 12 bordpoint, Axel fra Hannover
var 2'er med 9 bordpoint og Muyten 3'er med 8.
Med dagens program vel overstået, tog vi på en lokal italiensk restaurant til
fællesspisning. Jeg følte mig ikke så godt tilpas, og drak derfor vand til maden. Det
faldt visse af svenskerne og Muyten så meget for brystet at jeg fik frakendt mit
danske statsborgerskab.
Efter maden gik vi tilbage til spillestedet, hvor jeg gav lidt riichi-lektioner –
måske vi får svenske deltagere til næste turnering?
Sam crashede naturligvis på vores værelse og blev kostet fra seng til seng, men
det gjorde bare lejrskolestemningen mere autentisk, og den toppede da Muyten,
Edvin og Emelie kom hjem fra en mindre druktur i højt humør lige da vi havde
slukket lyset.
Dag 3. I fjerde runde skulle jeg bare samle 4 point og Axel skulle ikke vinde sit
bord, så ville jeg ikke kunne hentes i sidste runde. Sådan skulle det imidlertid ikke
gå, jeg fik dårlige hænder, fik stjålet en hú, og måtte se Emelie selvtrække et par
store hænder. 1 bordpoint. Axel fik 0 point, men nu var Edvin 2'er med 11 point, og
en Jonas 3'er med 10.
Efter endnu en udflugt til Thaipusheren, var planen klar. 4 bordpoint i sidste
runde betød at ingen kunne overhale mig.
Alting gik da også helt efter planen, over 100 point ned til Sam på 2. pladsen
efter 2 vinde. Så stjal han en hú fra mig og selvtrak hånden efter på pure triple
chow, upper four. Pludselig lignede det meget 2 bordpoint.
Til mit held spillede Edvin og Jonas ved samme bord, så jeg skulle være meget
uheldig for at blive overhalet af dem begge, og kunne godt holde førstepladsen hvis
Edvin ikke blev 1'er eller 2'er, og Jonas ikke vandt bordet. Jeg fik næstsidste hånd
på afspil fra Sam, men den var ikke dyr nok, og jeg ville ikke vente på selvtræk når
der var tid til en hånd mere. Den fik jeg så ikke, men den ændrede ikke ved
stillingen.
Edvin og Jonas fik hhv. 1 og 2 bordpoint, og mine 15 var således mere end
rigeligt til at holde
førstepladsen.
Mere spænding var der dog
om holdkonkurrencen, da det
stærke Uppsala-hold på 2.
pladsen havde en rigtig god
sidste runde. Vi endte dog
med at sejre med 1 bordpoints
margin, Grand Succeed!
Jeg vandt, Jonas Thorén
blev 2'er og svensk mester og
Edvin Ullman blev 3'er.
Udover et par fine medaljer
vandt jeg en tegneserie om
kaniner der begår selvmord
på kreative måder.
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Mahjong-kalenderen
Danske og internationale turneringer
samt strategi-seminarer
DATO

STED

TURNERING

REGLER

5.-6. feb.

Århus

MCR Aarhus Open

MCR 1

12. feb.

Baden, Østrig

Baden Riichi Open

Riichi 1

27. feb

Mestre, Italien

5º Torneo Città di Mestre

MCR 1

12. mar.

Temse, Belgien

Belgian Open

MCR 1

19.-20. mar

Paris, Frankrig

French Riichi Championship

Riichi 2

9.-10. apr

Réunion, France

French Open

MCR 2

16. april

Nijmegen, Holland

Cherry Blossom Tournament

Riichi 1

14.-15. maj

Utrecht, Holland

Dutch Open

MCR 2

20.-22. maj

Sjælland

MCR Strategi-seminar

MCR 0

4.-5. Juni

København

Danish Open

MCR 2

25.-26. Juni

Toulouse, Frankrig

Blue Frog Open

MCR 1

25. Juni

Skt. Petersborg,
Rusland

Saint Petersburg Open

MCR 1

6.-10. jul

Mestre, Italien

Open European Championship

MCR 5

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

12. nov

Strasbourg, Frankrig

French Open of the Rhine

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