OEMC 2007 og Mahjong Danmark
I samarbejde med World Mahjong Organization og European Mahjong Association afholder Mahjong Danmark d. 21.-24. juni 2007 Open European Mahjong
Championship (OEMC 2007): europamesterskabet i tankesporten mahjong. 136
deltagere fra 16 europæiske lande samt Kina, Japan og USA er tilmeldt. Kulturminister Brian Mikkelsen foretager den officielle åbning af arrangementet fredag
d. 22. juni kl. 9:15. Arrangementet er åbent for publikum.
Mahjong Danmark er foreningen af danske mahjongspillere, stiftet i 2000, og er i
dag medlem af Danmarks Tankesports-Forbund, European Mahjong Association
og World Mahjong Organization.
Mahjong er en tankesport for fire spillere. Mahjongspillet har sin oprindelse i Kina
omkring midten af det 19. århundrede, mens de moderne konkurrenceregler der i
dag benyttes ved internationale konkurrencer, blev fastlagt af en komite under det
kinesiske sportsministerium i forbindelse med at mahjong blev officielt anerkendt
som en sportsgren i 1998.
Mahjong Danmark arrangerer årlige danmarksmesterskaber både i Mahjong Competition Rules (som benyttes til OEMC 2007) og Riichi (moderne japanske mahjongregler). I København spilles der divisionskampe. Både i Århus og København
er der ugentlige mahjongaftener med åben deltagelse for alle interesserede; tjek
foreningens hjemmeside for nærmere info.
Mahjong Danmark stiller også gerne op til specialaftener hvis I er en gruppe der
gerne vil høre mere om mahjong, hvad enten I ønsker at blive introduceret til
spillet eller genopfriske det.
Med venlig hilsen
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108 spillere deltog i det første europamesterskab i mahjong i Nijmegen, Holland, 2005. Arrangementet var
et åbent mesterskab med deltagere fra Kina, Japan og USA, og det var en forrygende succes. Vinder blev
Masato Chiba fra Japan og bedste europæer blev danske Sune Korreman på en 5.-plads. Bedste nation var
Japan, Kina blev næstbedste nation, og Danmark fik præmien for tredjebedste nation. I 2007 fortsætter
Mahjong Danmark succesen ved at afholde et ambitiøst og storslået arrangement for 136 spillere i
København.

Mahjong er en tankesport der spilles af fire spillere. Man spiller alene mod de andre tre, ikke med makkere.
Det gælder om at samle en vinderkombination af de 13 brikker man holder skjult på sin hånd, samtidig
med at man holder øje med modstanderne og danner sig et overblik over hvor farlige de er, ud fra hvilke
brikker de har smidt af fra deres hånd. I spillet indgår 34 forskellige brikker hvor hver findes i fire kopier.
Det giver selvsagt mange kombinationsmuligheder at overskue. Mahjong kræver strategisk overblik og en
evne til at balancere offensivt og defensivt spil.
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