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Månedsmagasinet Pokernet er det nyeste skud på stam-
men af danske pokermagasiner, men har vi virkelig brug for 
flere?

i danmark har vi på nuværende tidspunkt tre store magasin-
er, og selvom et af disse er ved at lukke ned, skulle man mene, 
at to ville være mere end rigeligt. specielt når man tager med 
i betragtningen, at der udover de danske magasiner findes et 
hav af amerikanske og engelske alternativer. Men hvis marke-
det i forvejen er dækket, hvad skal vi så bruge Månedsmaga-
sinet Pokernet til?

det enkle svar er, at dette magasin skal bruges som en 
base, hvorfra man som pokerspillere kan dygtiggøre sig. den 
primære strategi for langt de fleste pokermagasiner i dag er, 

at fortælle historier. Historier om “poker-stjerner”, poker-
turneringer og poker gear/gadgets. vi ønsker at differen-
tiere MPn ved, at vægte det kvalitative indhold højere end den 
gode historie.

vi kan derfor ikke garantere dig, at magasinet altid vil være 
lige underholdende (selvom vi vil forsøge), men ligesom når 
du læser en god pokerbog, kan vi love dig, at du bliver en bed-
re pokerspiller af at følge med.

 
         Mikael strunge                                 anders nielsen
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en aF de sværeste oPgaver i no liMit Hold eM er, at balan-
cere sin betting, når Man ikke Har raMt FloPPet, turnen 
eller sågar riveren. i denne artikel løFter asger boye 
sløret For, Hvilke tanker Man bør gøre sig, Før Man 
sender de berygtede “barrels” aF sted.

introduktion

i denne artikel vil vil jeg beskrive to 
våben, du kan bruge, når du rykker 
fra small stakes (nl100 og lavere) 
til mid stakes. det er derudover 
en absolut betingelse, at du klogt 
og fornuftigt kan administrere og 
mestre dette våben, hvis du på et 
tidspunkt begynder at spille high 
stakes. våbnene, jeg her taler om 
er second barreling og third bar-
reling samt disse to våbens sam-
menhæng til floating (også kaldet 
”delayed bluffs”). jeg vil nedenfor 
forsøge at strukturere, hvornår 
second og third barreling kan anv-
endes profitabelt

Lad mig først definere de for-
skellige instrumenter:
second barreling går ud på, at du 
better på turn efter at have raiset 
preflop, continuation bettet på flop-
pet uden at have ramt og modtaget 
et call fra modstanderen. 
third barreling er den ”naturlige” 
forlængelse af second barreling, 
hvor du sender et bluff bet afsted 

på river efter også at have bettet 
på turn.

der findes generelt set to 
typer af second barreling:

second barreling med outs 
second barreling uden (sikre) 
outs. 

denne forskel er nemmest illus-
treret ved et eksempel 

spillet er 6-handed no limit Hold’em 
med 10/20$ blinds, og alle spillere 
har 2.000$ foran sig.  

situation 1
du raiser til 80$ i fjerde position 
med 

spilleren på knappen betaler som 
den eneste. Potten er nu på 190$. 

1.
2.

Flop: 

du better 150$, og spilleren på 
knappen betaler igen. Potten er nu 
på 490$. 

På turn falder

 du har nu pludselig to overkort, nut 
flush draw og inside straight draw, 
så du lægger en second barrel – du 
better 375-420$. 

situation 2
du raiser til 80$i fjerde position 
med 

spilleren på knappen betaler som 
den eneste. Potten er nu på 190$. 

secoNd ANd
third bArreLiNg
aF asger “asger_b” boye
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Floppet kommer 

du better 150$, og spilleren på knappen betaler igen. 
Potten er nu på 490$. 
På turn falder 

Hvis du fyrer en seccond barel af i denne situation, kan  
kun et es eller en konge på river forbedre din hånd, og 
disse kan meget vel være ”dårlige” outs, idet de ofte 
vil forbedre din modstanders hånd yderligere, så den 
stadig er større end din (aQ og kQ er oplagte hænder 
hos modstanderen på dette flop).

når du kaster dig ud i disse koncepter, er det vigtigt 
at understrege, at du skal have en viden om, hvordan 
modstanderens tendenser er, og hvordan han spiller 
visse hænder. samtidig skal du have et indblik i, hvor-
dan denne modstander ser dig. det nytter naturligvis 
ikke, at second og third barrele mod en modstander, 
der ikke kan smide et lavt par på hånden, hvis han tror 
du bluffer konstant. samtidig vil du komme ud i nogle 
situationer, hvor du skal have et grundigt indblik i din 
modstanders tendenser for at kunne læse din mod-
standers mulige hænder præcist nok til at vælge det 
korrekte (mest værdifulde) spil på senere streets. For 
eksempel kan det være fordelagtigt at bluff raise river, 
hvis villain better ud i dig – fordi du ved, at dette er et 
block bet, hvor din modstander næsten altid folder til 
et river raise.

det vigtigste at vide om din modstander (hvis vi ser ud 
over de helt groteske calling stations) er, om han ofte 
tager et kort af på floppet med halvdårlige hænder - fx 
inside straight draws, mellem par o.lign. dette er som 
oftest standard, hvis modstanderen sidder i position, 
da han har langt større equity i hånden, og det skal du 
naturligvis udnytte imod ham. Men selv på højere limits 
finder du mange modstandere, der tager kort af ude 
af position på floppet – bare for at se din reaktion på 
turn. når alt kommer til alt, så vil et hvilket som helst 
par sandsynligvis være foran et continuation bet på 
de fleste flops. Frekvensen for, om man skal vælge at 
sende second barrel afsted i position er derfor nogen-
lunde den samme som frekvensen ude af position. dette 
skyldes, at der er modstridende kræfter, der spiller 
ind: villain caller generelt med mere marginale hænder 
i position, som han lettere kan skydes af, mens han er 
mindre villig til at fortsætte fra turn med marginale 
hænder (men stadig nogenlunde hænder, såsom top 
pair uden kicker) ude af position. 

derudover skal du have en viden om, hvornår modstan-

deren folder hænder i en hånd. efterhånden som du 
øger din second barreling frekvens, vil du få sværere 
ved at få modstanderen til at folde top par god kicker og 
lignende mellemgode hænder på turn, selvom du sidder 
i position. Modstanderen venter med at folde den slags 
hænder til et river bet – hvorfor du i nogle situationer 
skal være parat til at sende third barrel af sted.
Hvis modstanderen reagerer på din aggression post-
flop ved at spille mere marginale hænder på senere 
streets, er der generelt to måder at håndtere det på: 

enten nedsætter man sin continuation bet og second 
barreling frekvens, eller også øger man sin third bar-
reling frekvens. det er svært at sige noget generelt 
om, hvad der er mest profitabelt, da det skal justeres i 
forhold til den enkelte modstander og den dynamik, der 
er ved bordet. overordnet set, er jeg mest tilhænger 
af, at man ved en ændring i modstanderens spillestil 
træder et skridt fremad i stedet for et skridt tilbage 
– altså en øget third barreling frekvens. jeg er af 
den overbevisning, at det vil give en mere profitabel 
situation, fordi det stiller større krav til dit spil post 
flop. dette er en afledning af øget relativitet mellem 
hændernes styrke og det faktum, at du bliver sværere 
at spille mod, da villain hele tiden skal gætte, hvor stærk 
han er i hånden i forhold til dig. Med gode post flop skills 
er du forhåbentligt din modstander overlegen. Men hvis 
modstanderen bare er en calling station, er det klogest 
bare at nedsætte bluff frekvensen og value bette de 
gode hænder hårdt. det giver samtidig en lavere vari-
ans, hvilket mange pokerspillere ønsker.

Med øget relativitet mener jeg, at styrken af ens hånd 
bliver meget relativ i forhold til boardet og modstand-
eren. i meget tighte spil (ofte full ring), kan man rent 
faktisk overveje at folde og/eller udøve pot control med 
ret stærke hænder såsom top to par. derimod kan man 
ved øget relativitet (profitabelt) fortsætte med meget 
mere marginale hænder. selvom hånden på papiret er 
relativt svag, skal den relativt til modstander og boar-
det vurderes langt stærkere.

hvordan praktiseres second og third bareling 
så?
second barreling med draws kan opdeles i to typer: 

du har et draw på floppet, og rammer ikke på turn 
du rammer ikke på floppet, men samler et draw 
op på turn.

nr. 1 adskiller sig fra nr. 2) ved, at modstanderen mulig-
vis tillægger din hand range nogle draws, når du second 
barreler. det bliver omvendt opvejet af, at modstand-
eren kan tro, du byder for at beskytte din hånd - mange 
vil nemlig nøjes med at checke turn med store hænder 
(overpar, top par og sets) på meget tørre boards, også 
selvom der kommer et farve træk på turn. 

1.
2.
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SidE 7 SponSorEn



samtidig gælder det, at modstanderen vil være mindre 
tilbøjelig til at calle med straight draws på et board med 
et muligt flush draw, hvorfor du med et flush draw kan 
få modstanderen til at folde straight draws, der ellers 
er foran. derudover er der også den faktor, at mod-
standeren med en mere marginal hånd (fx mellem par 
top kicker) vil være mindre tilbøjelig til at calle igen, 
fordi han vil være usikker på, hvilke kort på river han 
skal passe på, hvis du lægger en third barrel. 

nr. 2 er for så vidt den bedste mulighed for at second barrele 
profitabelt. dels skal modstanderen have en ret stærk hånd 
for at fortsætte fra turn (boardet var jo helt tørt, og nu byder 
du pludselig igen!). Hvis han alligevel skulle calle, er dine outs 
sandsynligvis alle gode, og derudover er de meget godt gem-
te, så de har stor værdi på river, hvis du rammer dit draw.
second barreling uden draws er lidt mere tricky, da du her 
mindsker din ev. second barreling uden draws skal derfor an-
vendes med større forbehold og udelukkende mod modstan-
dere, du ved tager kort af med alt muligt underligt på floppet 
– inklusiv små par, mellem par, marginale draws o.lign. deru-
dover gælder det for floppet, at det helst skal være helt tørt 
eller med 2 lave kort og et medium kort (Q, j eller t)

På den slags flops vil modstanderen nemlig være mere til-
bøjelig til at se floppet med et pocket pair lige under det 
højeste kort på bordet, eller med et par halvdårlige hænder 
på tørre flops, da det naturligvis er mindre sandsynligt, at 
du har ramt sådan et flop. derudover kan du second barrele, 
hvis der kommer dårlige kort til modstanderens hand range. 
et es eller en konge på turn er altid gode kort at repræsen-
tere, da de dels er meget sandsynlige i din hand range, dels 
er der en meget stor del af villains hand range, der ikke bry-
der sig om disse kort. andre gode turn kort er kort i umiddel-
bart nærhed af et mellem højt kort på floppet. det være sig 
fx k, Q eller t på et j højt flop. For selvom disse kort sagtens 
kan have forbedret modstanderens hånd (hvilket selvfølgelig 

også gælder hvis der falder et es på turn), så er de som regel 
meget skræmmende, hvis de ikke har ramt modstanderens 
hånd. en anden mulighed er, at der falder det tredje kort til et 
muligt farvetræk på turn. Her vil modstanderen have svært 
ved at fortsætte fra turn, medmindre han sidder med esset i 
denne farve eller selv har ramt flushen på turn.

third barreling skal selvfølgelig hænge sammen med din sec-
ond barreling. det er vigtigt ikke at prøve at repræsentere 
hænder, der ikke giver logisk mening. du skal sige til dig selv, 
om den hånd du repræsenterer er sandsynlig, og om den slår 
din modstanders hand range? third barrelling skal generelt 
udføres med virkelig god viden om din modstander. Hvis du 
for eksempel ved, at han godt kan calle turn med top par og 
en god kicker, men derimod meget ofte vil folde denne hånd 
på river, er det ikke nogen dårlig idé at third barrele, hvis der 
falder et ligegyldigt kort på river. third barreling foretages 
bedst i position, da du derved får vigtig information om din 
modstander på både turn og river.  Men third barreling kan 
også sagtens foretages ude af position på baggrund af en 
analyse af bordet og modstanderens mulige hand range.

et sidste tip til second og third barreling er, at mange mod-
standere ikke fortsætter med et draw på turn, hvis de sidder 
ude af position – hvilket kan udnyttes på to måder: 

Hvis du ved, at modstanderen ikke caller med draws, 
kan du få dem til at folde, ved at sende second barrel 
afsted. 
Hvis modstanderen omvendt caller på turn, og kortet til 
en flush draw rent faktisk falder på river, og modstan-
deren igen checker til dig, har du en oplagt chance for 
at repræsentere flush´en ved at sende third barrel af-
sted.

i min næste artikel vil jeg se nærmere på, hvordan oven-
nævnte strategier virker i forhold til floating.

1.

2.
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MErMaid’S doBBlETSidES annoncE

Kun for 18 år+. for yderligere information læs regler og vilKår under ‘alt om poKer’ på www.mermaidpoKer.com

1.  februar 2000$

2.  februar   500$

3.  februar   250$

4.  februar   500$

5.  februar   500$

6.  februar 1000$ *

7.  februar   500$

8.  februar 2000$ *

9.  februar   500$

10. februar  250$

11. februar  250$

12. februar  500$

13. februar 1000$ *

14. februar  500$

15. februar 2000$ *

16. februar  500$

17. februar  250$

18. februar  250$

19. februar  500$

20. februar 1000$ *

21. februar  500$

22. februar 2000$ *

23. februar  500$

24. februar  250$

25. februar  250$

26. februar  500$

27. februar 1000$ *

28. februar  500$

på mermaidpoker.com har vi freerolls Hver dag i februar 
måned for mere end 25.000$ i alt. 

nedenfor kan du se, hvilke datoer der spilles om hvilke beløb. 
alle freerolls bliver spillet hver dag kl. 20.00.
desuden er der 200$ freeroll hver dag kl. 18.00. Husk også at 
du får op til 500$ i sign up bonus. så god fornøjelse.

* Kræver 25 raked hands
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det tager Mange år at udvikle en god og vindende stil i no 
liMit Hold eM. de Fleste starter ud Med at være klassis-
ke loose/Passive Fisk, Men eFter kort tid Finder Mange 
ud aF, at Man skal sPille tigHt. at koMMe aF Med det Pas-
sive sPil, kan dog være en langt større udFordring.

introduktion

det hele starter
i november 2003 sad undertegnede 
på royal casino i århus. anlednin-
gen var danmarksmesterskaberne 
i 7-card stud poker. Mit første (og 
sidste) bord bestod, foruden mig 
selv, af 7 personer, jeg aldrig havde 
set før. På plads 2 ved bordet sad 
en ung gut, der nok har været sidst 
i tyverne. det virkede, som om han 
kendte langt de fleste af de andre 
deltagere i turneringen. desuden 
var han meget snakkesalig ved bor-
det og meget aktiv i mange hænder. 
På plads 4 sad en midaldrende 
herre, måske sidst i tredverne, til-
syneladende af fynsk oprindelse. På 
plads 5 havde vi så undertegnede. 

Min strategi var simpel: ”vent på 
en god hånd”, ”spil sikkert”. Med 
andre ord en tight strategi. deru-
dover var min forståelse for blind-
strukturen ganske forfærdelig. når 
blinds steg, så blev det jo ”dyrere” 
at spille en hånd, og jeg blev endnu 
mere forsigtig. jeg var med andre 
ord weak.
sandheden er jo, har jeg siden hen 
opdaget, at når blinds stiger, skal 
man være mere aggressiv. det var 

jeg faktisk rystende lang tid om at 
finde ud af. når sandheden skal 
frem, havde jeg faktisk også del-
taget i selv samme turnering i både 
2001 og 2002. samme resultat alle 
tre gange. slået ud af turneringen, 
blinded til døde om man vil, uden 
at være noget nær i nærheden af 
pengepræmierne.

denne artikel skal dog ikke handle 
om 7-card stud poker, ej heller 
turneringspoker. Men ovenstående 
illustrerer med mig selv som eks-
empel, at man altid skal overveje 
sin strategi og den måde, man spill-
er poker på. jeg fik endelig efter 
denne turnering øjnene op for, at 
min tilgang til at spille poker langt 
fra var optimal. På det tidspunkt 
var der allerede godt gang i inter-
net poker, selvom poker boomet i 
danmark endnu ikke var indtruffet. 
På internettet var spillet no limit 
Hold’em. jeg fik læst et par bøger 
om poker, og jeg fandt frem til, at 
stilen tight-aggressive var vejen 
frem. selektive starthænder - og 
så ellers ind med skillingerne, når 
man rammer floppet.

short handed
bøgerne, jeg læste, var overvejen-
de skrevet af pokerveteraner, der 
har spillet live 10 handed spil i las 
vegas i 20-30 år. På internettet 
forholder det sig ofte anderledes. 
de fleste spiller short handed, 
altså max. 6 spillere ved bordet. 
den tight-aggressive spillestil vil 
være vindende i et short handed 
spil indtil et vist niveau. Hvis du har 
ambitioner om at være en vindende 
spiller i et high stakes short handed 
spil, bliver du nødt til at revidere 
din strategi. ellers bliver du ganske 
enkelt for nem at spille imod.

jeg vil i denne og kommende ar-
tikler beskrive forskellige for-
mer for spil, der går ud over den 
gængse strategi, hvor man spiller 
tight. det skal ikke opfattes som 
en facitliste, for det, der gør poker 
fascinerende, er ofte det faktum, 
at tingene er til diskussion. det skal 
snarere opfattes som en kilde til in-
spiration for udvikling af læserens 
spillestil, for vi har jo alle vores 
egen spillestil.

frA WeAk-tight-
tiL LAg
aF rasMus “klaPHat” carstensen
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Fordele ved den loose-aggressive tilgang til spillet:
da vi spiller flere hænder, har vi mulighed for at 
vinde flere penge.
vi vil ofte tage styringen i hånden og dermed have 
stor indflydelse på pottens størrelse.
vi bliver mere uforudsigelige, og vores hand range 
er større i modspillernes øjne.
Modspillerne vil være mere påpasselige med at 
prøve at køre om hjørner med os.
vi bliver oftere betalt for vores store hænder.
ulemper ved den loose-aggressive tilgang til 
spillet:
vi kommer til at begå flere fejl, da vi spiller flere 
hænder.
vi vil opleve større varians i resultaterne.

Position Position Position
det, jeg har valgt at fokusere på denne gang, er at 
spille uortodokse hænder i position, samt hvordan jeg 
tænker, når jeg spiller en hånd i en uortodoks position. 
vi sidder på knappen i et 6-handed no limit Hold’em spil 
med $10/$20 blinds, og alle spillere har $2.000 foran 
sig. alle spillere før os folder, og vi ser ned i 

Hvad er vores træk? den nemme løsning er at folde. 
Men hvorfor ikke indbyde spillerne i sb og bb til at lege 
med os? de har trods alt begge to $2.000, vi kan vinde 
ved at spille med dem. vi vælger at raise potten til $70 
i alt.

scenario 1: sb og bb folder begge, og vi vinder $30. 

scenario 2: sb folder og bb caller. Potten er nu på 
$150. 

Flop: 

bb checker, og vi better nu $120. bb folder, og vi muck-
er. dette er faktisk det, der vil ske langt det meste af 
tiden. 
sagen er nemlig den, at din modspiller vil misse flop-
pet oftere, end han vil ramme floppet. da vi har taget 
teten, vil vi meget ofte få første mulighed for at samle 
potten op. 

scenario 3: sb folder og bb caller. 
Potten er nu på $150. 

Flop:

•

•

•

•

•
•

•

•

bb checker, og vi better nu $120. bb caller! dette er 
den mindst ønskværdige position, vi kan være i: vi har 
misset floppet totalt, og det er ikke lykkedes os at samle 
potten op efterfølgende, idet vores modspiller har vist 
interesse. det er naturligvis meget forskelligt, alt efter 
hvilken spillertype vi er oppe imod, hvad vi kan forvente 
af hans hånd. Men generelt er det nok en af følgende:

Par es
svagere par
Flush draw
en monster (sæt i 2’ere, sæt i 7’ere eller par es 
med tilhørende nut flush draw).

vi har her antaget, at bb ikke slowplayer et par es pre-
flop, samt at bb ikke spiller svage esser, à la a7, ude 
af position. Hvilken af de fire ovenstående muligheder, 
vi kan tillægge hvilke sandsynligheder, er meget read 
afhængigt. spørgsmål, man i den forbindelse skal stille 
sig selv er, hvorledes bb spiller de forskellige typer 
hænder. slowplayer han sine store hænder? raiser han 
sine draws aggressivt? det er nu vores position kom-
mer til sin ret, idet vi får at se, hvorledes modspilleren 
agerer på turn og river.  

turn:

bb checker, og det samme gør vi.

river 1:

bb betterr nu $300 ind i de $390, der ligger i puljen. 
Her er det nemt at se sig slået, og vi må folde denne 
gang.

river 2: 

bb checker. lad os sige, vi er sikre på, at bb vil value 
bette 2 par (es og 7) eller bedre. vi mener altså, at bb 
har følgende: et bustet flush draw, et mindre pocket 
par eller X2. kan vi være sikre på, at bb folder sit svage 
par på river til et solidt bet. igen er der tale om noget 
spillerspecifikt.  

For kort at vende tilbage til min indledning, så var der 
den her unge gut på plads 2. jeg fandt senere ud af, 
at han hed theo jørgensen. jeg har hverken før eller 
siden spillet mod theo og kender ikke så meget til hans 
spil. Men han er dog citeret for at have sagt følgende: 
”Hvis du er i tvivl, så stik ud”.

•
•
•
•

nlHe casH
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 vi er her lidt i tvivl, men vi mener, der er en god chance 
for, at vi samle potten op med et bluff på river, og vi 
følger derfor theo’s råd. vi stikker $280 ind i de $390, 
der ligger i potten, og bb folder.

river 3:

bb checker. dette riverkort er meget interessant. Flush 
drawet er faldet, og esset har parret sig. bb viser sta-
dig ikke den store styrke. i følge vores tidligere anal-
yse kan vi indsnævre hans hand range til X7, X2 eller et 
pocket par i den lave ende. Hvis erfaringen siger, at bb 
folder marginale hænder på koordinerede boards, så 
er det tid til at sikre potten med et river bet. jeg finder 
det her passende at bette i omegnen af $300, men det 
er meget individuelt. Man skal bare være bevist om at 
have nogenlunde det samme betting-mønster, som når 
man sidder med en stor hånd. Med andre ord, vi skal 
bette det samme, som vi ville havde gjort med a[s]k[s]. 
vi vælger at stikke $280 ud, bb tænker lidt og folder.

scenario 4: sb folder og bb caller. Potten er nu på 
$150. 

Flop:

bb checker. vi har nu floppet et flush draw. som tidlige-
re vil vi følge op med at bette ind i puljen for at vinde 
den nu og her. selvom bb skulle vise interesse i potten 
denne gang, har vi nu fine muligheder for at ramme en 
hånd, der kan vinde potten. eller, som tidligere, at skyde 
efter potten igen, såfremt vi fornemmer tilstrækkelig 
svaghed. vi better $120 ind i de $150, der ligger i pot-
ten. Hvis bb folder, hvilket han ofte vil gøre, er der ikke 
så meget tilbage at skrive om, så lad os sige, han caller 
de $120.

turn:

bingo, vi har ramt vores flush!. bb checker. nu skal vi 
så overveje, hvorledes vi får flest penge i potten (vi 
frygter ikke, at vi er slået). i det tidligere tilfælde valgte 
vi at checke på turn, da tingene ikke så ud til at gå vores 
vej. såfremt dette er en generel tendens i den måde, vi 
spiller på, bør vi nogle gange checke vores flush her, 
specielt mod tænkende modspillere. 8[s] er i høj grad 
et scare card for os, såfremt vi sidder med aQ eller kQ 
på hånden. som sagt, så vil vi gerne have flest mulig 
penge i potten, og det får vi jo ikke ved at checke. Har 
vi ambitioner om at vinde alle de penge, bb sidder med, 
bør vi bette igen på turn for at bygge potten større. det 
er en hårfin balancegang, og mit bedste råd er at mikse 
det og følge sit instinkt.

scenario 5: sb folder, og bb caller. Potten er nu på 
$150. 

Flop: 

dette er et af de bedste tilfælde for os. vi har ramt 
tre ens, og fordi vi forhøjede før floppet, er der en god 
chance for, at bb ikke kan sætte os på en 4’er. Har bb 
et es her, kan vi vinde rigtig mange penge. bb checker, 
og vi better $120. nogle vil måske mene, at man bør 
checke bagved her, og slow spille sin monster hånd. 
Men, dette skal man efter min mening sjældent gøre. 
Pointen er, at vi better, uanset om vi rammer floppet 
eller ej. Hvis vi better på den måde hver gang, har mod-
spillerne kun en ganske lille chance for at vide, hvordan 
de står. når vi har skabt et loose image ved bordet, skal 
vi nok få god action, såfremt bb har esset. altså: vi bet-
ter $120, og bb caller.

turn:

bb checker, og vi better nu $250. bb raiser til $650, vi 
går all in, og bb caller. 

bb viser                                    river er 

og vi vinder potten på $4.010. 
 
Løsn op for de stramme vaner
Pointen med alt dette er ikke, at du skal spille j[s]4[s] 
hver gang. i virkeligheden spiller vi jo ikke j[s]4[s], men 
vi spiller først og fremmest modspilleren samt vores 
position. eksemplet med j4 er måske også meget loose. 
er du endnu ikke så bekvem med at spille disse hænder 
fra knappen, kan du starte med at eksperimentere med 
at spille suitede connectors for et raise fra knappen. 
Herefter kan du begynde at spille alle connectors for et 
raise fra knappen, derefter semi-connectors (fx 68) og 
så fremdeles. inden længe tager du dig selv i at raise 
med ”any-two” fra knappen… det næste skridt er så at 
stjæle positionen fra cut off. Folder spilleren på knap-
pen ofte, når du raiser fra cut off? Hvis svaret er ja, 
hvorfor så ikke raise fra cut off noget oftere? er svaret 
nej, må du respektere, at du har en spiller til venstre 
for dig, der ikke så let lader sig køre over af dig.

Afrunding og lidt om fremtiden
For at runde min indledende historie af kan jeg fortælle, 
at ud over theo havde jeg ingen ringere end ulrik Ped-
ersen på plads 5 ved mit bord. ulrik er blandt de bedste 
7-stud spillere herhjemme, men det vidste jeg jo heller 
ikke noget om dengang. 
Fremtiden byder på flere tanker fra undertegnede om-
kring det at spille loose-aggressive short handed no 
limit Hold’em. i skrivende stund er følgende emner på 
tegnebrættet (i vilkårlig rækkefølge):

-squeeze play og re-squeeze
-at floate
-at overbette potten
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Rake back er kommet for at blive! 
Det har i meget lang tid været alt for 
dyrt at være pokerspiller. Internet pok-
er rooms har i store træk kopieret den 
rake struktur, som mange landbaseret 
kasinoer fører (specielt vedr. rake cap) 
og dette er ikke en realistisk pris, da 
det selvfølgelig er billigere at drive et 
poker room på Internettet. 

Derfor er det også en naturlig ud-
vikling, at et koncept som rake back 
opstår. Altså en rabat til spilleren, som 
gør det nemmere at holde fast i de 
gode resultater.

Men rake back har desværre tiltruk-
ket nogle af de værste elementer i 
pokerverdenen, da det nok er på dette 
område der bliver snydt allermest. 

Vi får på PokerNet dagligt mails fra 
brugere, som enten ikke har fået deres 
rake back overhovedet eller hvis rake 
back ikke syntes, at stemme med hvad 
de var blevet lovet. Vi kan kun råde 
pokerspillere til, at få rake back hos af-
filiates som de kender og har tillid til.
Vi har besluttet at opdatere hele vores 
rake back program, og det betyder, 
at PokerNetterne i løbet af januar og 
februar måned vil kunne få nogle af 

de absolut højeste satser på markedet 
igennem os. Men udover gode sat-
ser giver rake back igennem PokerNet 
også spilleren en række andre fordele, 
som f.eks.:
Troværdighed: Vi sørger altid for, 
at spilleren får den korrekte rake 
back

Support: Har man problemer med 
et poker room, som man får rake 
back igennem PokerNet på, så 
træder vi til og sørger for, at spil-
leren får en god behandling.

Poker room udvælgelse: Vi sørg-
er for, at kun seriøse poker rooms 
kommer med i rake back program-
met.

Vi håber på, at vi i 2007 kan gøre 
rake back området til et lidt mere 
sikkert sted at færdes for de dan-
ske pokerspillere.

Månedsmagasinet PokerNet
Der er ingen tvivl om, at dette 
magasin vil blive en af de største 
nyskabelser på PokerNet i 2007. Vi 
håber at bladet vil kunne skille sig 
ud fra mængden og levere nogle 
gode og lærerige artikler.

VIP forum
I det nye år har vi også planlagt at 
skabe et VIP forum. Tanken er, at 
profiler der søger en meget seriøs 
debat, kan bruge dette forum og 
dermed undgå den off-topic dis-
kussion der ofte florerer i det nor-
male forum. VIP forummet vil blive 
styret af en gruppe brugere fra fo-
rumet, som suverænt bestemmer 
linien i dette (inklusiv adgangskrav 
og moderatorernes linie).

Flere interessante ting vil ganske 
givet opstå i løbet af året og den 
årlige DCOOP skal også afgøres. 
Vi håber på at de mange tiltag vil få 
bred opbakning fra brugerne.

PokerNet har igennem de senere år sikret sig positionen som danskernes foretrukne poker 
portal. Denne position er primært opnået igennem udvikling af nye features, der gør det 
mere sjovt og lærerigt at være en del af PokerNets community. I denne første udgave af 
Månedsmagasinet PokerNet, vil vi fortælle lidt om, hvad vi og brugerne kan se frem til af 
nye tiltag på PokerNet i 2007.  Af Mikael Strunge

PokerNet informerer

www.PokerneT.dk
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aggression er nøglen til succes i sHort Handed FiXed 
liMit Hold eM. det ved alle der er vindende i denne Poker 
variant. For at slå Mid/HigH stakes niveauerne er blind, 
uHæMMet aggression dog ikke længere nok. Her bliver 
det i stigende grad nødvendigt at Forstå vigtigHeden aF 
at lade Pottens størrelse diktere, Hvor aggressivt/
Passivt du sPiller en Hånd

tøjL diN Aggressivitet  
aF jakob “nano”

generelt er mange low limit-spill-
ere for aggressive i små pots og 
for passive i store pots. gode spill-
ere har en udviklet forståelse af, 
hvornår pot protection (aggression 
i form af bets og raises) bør prior-
iteres højt, og hvornår det er bedre 
at fremprovokere bluffs (passiv-
itet, checks). jeg vil her nedenfor 
give nogle eksempler.

eksempel 1:
Hånd 1. jeg sidder i bb med 

co open limper, sb caller, og jeg 
checker. Pottens størrelse: 3 small 
bets.
Flop:  

sb better floppet. 

Her har mange pokerspillere lært, 
at det er vigtigt at beskytte mid-
delgode men sårbare hænder som 
midt pair ved aggressiv betting og 
raising, men nogle spillere glemmer 
at skelne mellem store og små pots. 

jeg mener, at et call er markant 
bedre i ovennævnte situation (også 
med en stærkere hånd som fx k6o). 
ofte er flop bettet et stab mod et 
relativt tørt flop, og modspilleren 
vil ofte fortsætte aggressionen på 
turn, hvis der kun er én spiller, der 
caller. raiser open limperen, har 
vi et let fold og har kun investeret 
ét small bet. Potten er lille og ikke 
værd at beskytte. det er bedre at 
fremprovokere endnu et potentielt 
bluff. (selvfølgelig er vores action 
på floppet også read afhængigt. jo 
højere limit og jo bedre spillere, jo 
større er sandsynligheden for, at 
bettet indikerer en svag hånd - i 
sjældne tilfælde mod meget forud-
sigelige spillere, folder jeg på flop-
pet).

Hånd 2. jeg sidder i bb med 

co raiser, sb 3-better. både co 
og sb er typiske high limit-spillere, 
som spiller ekstremt aggressivt 
både preflop og postflop, så jeg 
vælger at calle, det samme gør co. 
Pottens størrelse: 9 small bets.

Flop:

sb better floppet. situationen 
skriger nu efter et raise, selv om 
min hånd næppe er bedst i mere 
end 40-50% af tilfældene. Pottens 
størrelse på 9 small bets gør den 
værd at kæmpe for, og jeg vil meget 
gerne af med inside straight draws 
/ overkort som aQ/aj. Hvis co har 
Qt, vil han næppe calle et raise og 
et reraise, hvilket er rigtigt godt i 
forhold til mine chancer for at vinde 
hånden. 

chancen for, at jeg havde den bed-
ste hånd på floppet, er større i 
hånd 1 end i hånd 2 (pga. preflop 
action). alligevel valgte jeg at spille 
den første hånd passivt og den an-
den hånd aggressivt. 

umiddelbart virker dette måske 
ikke særlig intuitivt. og umiddelbart 
går det imod alt, hvad vi har lært 
om limit – nemlig at der skal bet-
tes, når vi tror, vi er foran, mens 
vi skal spille mere passivt, når vi er 
usikre på, hvor vi står i forhold til 
modstanderne. 
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Men dynamikken i en hånd forandres væsentligt, når 
vi tager pottens størrelse i betragtning. alt andet lige 
bør pot protection vægtes højere i store pots end i små 
pots, mens det giver bedre mening at fremprovokere 
bluffs i små pots end i store pots. 

lad mig give  et andet eksempel. denne gang er jeg pre-
flop aggressor:

eksempel 2
Hånd 1. jeg open raiser fra cut off med 

 kun bb caller. 

Floppet er tørt:

bb checker til mig, jeg better og han caller. 
turn er: 

bb checker. Pottens størrelse: 6 small bets.

Hånd 2. jeg open raiser fra cutoff med same hånd som 
før.

3 andre spillere, inkl. bb, caller. 

Floppet er det samme som i hånd 1. 

der bliver checket til mig, jeg better og kun bb caller. 
turn er igen klør 4. bb checker. Pottens størrelse: 10 
small bets.

i hånd 1 afhænger min action af modstanderens ten-
denser. ofte vil jeg  checke på turn og folde til en mod-
standers bet på river, hvis ikke min hånd forbedres 
(medmindre der kommer et es - i så fald bør river bet-
tes). i hånd 2 vil jeg altid bette turn uanset modstander. 
indrømmet, min fold equity er en anelse højere i hånd 1, 
men det er langt fra nok til at opveje forskellen i beløn-
ning. Potten i hånd 2 er hele 66% større, og det gør 
forskellen mellem et check og et bet på turn. et bet på 
turn giver utvivlsomt det bedste afkast i situation 2.

eksempel 3
jeg sidder i bb med 

co open raiser, spilleren på knappen caller, sb caller, 
og det samme gør jeg. 
der er 8 small bets i potten. 

Floppet er: 

sb checker. 

jeg kan nu vælge at forsøge at gøre potten stor via 
et checkraise. Men jeg risikerer for det første, at der 
checkes igennem (en katastrofe), hvilket der er en god 
chance for på sådan et board. For det andet har jeg en 
hånd, som sandsynligvis er bedst nu, men som samtidig 
er yderst sårbar over for flere kort på bordet. 

Pottens størrelse gør det ydermere attraktivt at 
forsøge at begrænse antallet af spillere for at øge mine 
gevinstchancer. Med den position jeg har i forhold til 
preflop raiseren, er det oplagt med et bet. dels vil pre-
flop raiseren ofte raise pr. automatik, selv med to over-
kort. det gør det svært for de øvrige spillere at calle, 
medmindre de har en bedre hånd end min, og i så fald 
får jeg vigtig information, jeg kan benytte senere i hån-
den (er jeg oppe mod gigantiske fisk, der caller uden 
tilstrækkelige odds, og er jeg bevidst om det, tjener jeg 
penge på disse spilleres calls). 

dels lægger jeg stort pres på preflop raiseren, hvis han 
ikke har en hånd, der slår min. i bedste fald vil jeg få 
ham til at folde to overkort, da han har to spillere efter 
sig og må frygte min styrke. Hvis preflop raiseren nøjes 
med at calle, giver det mig ligeledes infomation om, at 
jeg er foran (såfremt han er en spiller af rimelig kal-
iber). alt i alt bør resultatet være et klart bet, og måske 
en anelse basic for gode spillere. Men husk, det er ikke 
nok at være en god spiller, du skal først og fremmest 
spille godt! 

sådan spiller du når potten bliver stor
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Pokerace Heads uP disPlay (PaHud) er et sMart og Helt 
lovligt værktøj der saMMen Med Poker tracker kan vise 
inForMation oM dine Modstandere direkte På Poker bor-
det Mens du sPiller online. 

PokerAce heAds uP 
disPLAy 
aF anders “gene” nielsen

PaHud har to primære funktioner 

at vise muckede hænder
at vise statistisk information 
om dine modstandere

1. muckede hæNder 
en feature som mange pokerspill-
ere vil blive glade for, er automa-
tisk visning af muckede hænder ved 
showdown. når man spiller poker 
online, og en hånd når til show-
down, får man oftest ikke at se, 
hvilke pocket cards modstanderne 
sad med, hvis deres hånd allerede 
er slået af en anden spillers hånd. 
det er kun hvis spilleren selv væl-
ger at vise, hvad han sad med, og 
det er der ikke ret mange der gør. 

det som en del poker spillere ikke 
er klar over, er at de fleste poker 
sites gemmer en hand history på 
din Pc (det skal slås til de fleste 
steder), og i denne hand history 
kan man faktisk se den hånd der 
bliver muck´et. PaHud tager dette 

1.
2.

et skridt videre, ved at finde denne 
hand history frem, og vise både de 
viste og de muckede hænder samt 
fælles kortene grafisk direkte på 
bordet, mens der gøres klar til at 
blive spillet den næste hånd. denne 
information kan bruges til at danne 
sig et overblik over modstanderne 
ved bordet, og på den baggrund 
vurdere ens handling, næste gang 
man sidder med den samme mod-
stander. skal man fx forsøge et 
bluff på river, da modstanderen 
kun caller med rigtigt gode hænder, 
eller skal man i stedet lave et value 
bet med en hånd man ellers normalt 
ikke ville value bette med, hvis mod-
standeren caller selv med meget 
dårlige hænder. 

jo mere info man har på sin mod-
stander, jo bedre bliver man til at 
træffe den rigtige beslutning! 

af første billede kan ses, hvordan 
PaHud viser både den vindende og 
de muckede hænder på showdown.

2. stAtistiske dAtA På mod-
stANdereN
en anden meget smart feature 
ved PaHud er muligheden for at få 
statistiske data for dine modstan-
dere vist direkte på pokerbordet 
mens du spiller. igen handler det 
om at kende sin modstander, og den 
vej rundt vide hvordan man spiller 
denne modstander mest optimalt. 
det kræver dog at man har en fuldt 
funktionsdygtig version af Poker 
tracker, og at man løbende im-
porterer hand histories ind i Poker 
tracker mens man spiller. 

Man kan skræddersy de data man 
gerne vil have at PaHud viser på 
bordet mens man spiller, men i de 
fleste situationer vil PaHud´s stan-
dard visning være nok til at danne 
sig et godt overblik over modstand-
ernes spillestil. 
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i nedenstående tilfælde, har jeg valgt PaHud´s stan-
dard information, hvor jeg for hver modstander får vist 
4 oplysninger fra Poker tracker:

øverst venstre: voluntarily put dollars in the pot - 
fortæller noget om hvor tight eller loose modstan-
deren er inden floppet
øverst højre: preflop raise procent - fortæller no-
get om hvor aggressiv eller passiv modstanderen 

1.

2.

er inden floppet
nederst venstre: total aggression - fortæller no-
get om, hvor aggressiv eller passiv modstanderen 
er efter floppet
nederst højre: total hands played - fortæller hvor 
mange hænder oplysningerne er baseret på

3.

4.

sHort Handed i
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som det ses af billede 2, vises der 
farver på modstanderne, alt efter 
hvordan deres statistik udvikler 
sig. en spiller der er lysegrøn er 
loose og passiv, hvilket kendeteg-
ner den typiske fisk, og de fleste 
pokerspilleres yndlingsmodstand-
er. en spiller der er mørkerød er 
derimod meget tight og meget ag-
gressiv, hvilket kendetegner en 
dygtig spiller, som man bør undgå 
at spille for mange hænder imod. 
Farvekoderne kan justeres i Pa-
Hud, alt efter om man spiller 5-, 6-, 
9- eller 10-mands borde. Faktisk er 
der utroligt mange muligheder for 
at tilpasse PaHud, så det passer 
nøjagtigt til det sted og de typer 
spil man typisk spiller. 

Har man brug for at vide mere 
om modstanderen, kan man klikke 
på spillerens navnet og få vist en 
masse ekstra statistik om mod-
standerens spil. dette fremgår af 
billede 1. 

det kræver lidt opsætning af Pa-
Hud, samt automatisk import af 
hand histories fra det pågældende 
poker site i Poker tracker, men for 
begge værktøjer gælder det, at der 
er god information om hvordan de 
sættes op. 

vær opmærksom på, at det ikke er 
på alle poker sites, at PaHud virker 
til turneringer, og at det ikke er alle 
steder at PaHud kan vise muckede 

hænder. dette skyldes primært 
begrænsninger i de hand histories 
der lagres for de forskellige poker 
sites. 

 Programmet kan hentes direkte 
fra www.pokeracesoftware.com. 
der findes en gratis prøveversion, 
hvor man i 30 dage kan teste pro-
grammet, dog kun på ét bord af 
gangen. 

På hjemmesiden kan man ligeledes 
registrere programmet for 25$, 
hvilket giver adgang til alle features 
på så mange borde af gangen, som 
man kan spille. Hjemmesiden guider 
dig også igennem hele opsætnin-
gen i PaHud for hvert enkelt poker 
site. 

Hvis man er en seriøs pokerspiller, 
der godt kan lide at spille mange 
borde af gangen, er den værdi Pa-
Hud kan give i spillet efter Magasi-
net Pokernets mening hurtigt tjent 
hjem. 

PAhud virker til følgende 
poker sites: 

Party Poker 

Pokerstars

cryptologic 
(inter Poker, betsafe mv.)

Prima Poker
(nordic bet, bet365 mv.)

ultimate bet

Full tilt Poker

Pokerroom og skins

absolute Poker

Pacific Poker

tribeca 
(vc Poker, doyles room mv.)
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Fik jaMie gold wsoP titlen Foræret? nok ikke, Men en be-
steMt Hånd Fra Finalebordet er tæt På at overbevise Mig 
oM det Modsatte.

Poker ANALyzer 
aF anders “gene” nielsen

der startede 8.773 spillere, og der er på dette tids-
punkt kun 3 mand tilbage. 

button: jamie gold ca. 60 mio. chips
small blind: Paul wasicka ca. 18 mio. chips 
big blind: Michael binger ca. 11 mio. chips
total antal chips i spil er ca. 89 mio. chips

Præmiefordelingen: 
1: 12 mio.$
2: 6,1 mio.$
3: 4,1 mio.$

der er altså et ”lille” spring fra 3. til 2. pladsen på 2 
mio.$ og et stort spring fra 2. til 1. pladsen på 6 mio.$. 
derudover har 1. præmien kæmpe Pr værdi i form af 
mulige sponsorater, bogsalg mv. så det reelle spring op 
til 1. pladsen er noget større. 

blinds er 200.000/400.000, ante er 50.000. de to short 
stacks er altså moderat presset. 

Hånden kan ses på youtube her (6:30 inde i klippet): 
http://www.youtube.com/watch?v=QufwMeetsu0

gold har indtil nu spillet et lidt atypisk finalebord, hvor 
han både limper og raiser en masse hænder og ikke er 
bange for at comitte mange chips før floppet. Han bluff-
er meget og har derudover ramt utroligt godt. så godt 
at han indtil nu har slået alle på nær én modstander ud 
på finalebordet. 

Preflop: 
gold limper fra knappen med 

wasicka limper fra sb med 

Michael binger raiser til 1,5 mio. fra bb med a[h] t[h]. 

både gold og wasicka caller. Potten er nu på 4,65 mio.

Analyse af pre-flop spillet 
gold limper ind med en meget dårlig hånd og dette spil 
giver ikke meget mening. Han har den bedste position 
på bordet og bør sætte pres på de to short stacks, hvis 
han vælger at spille. en meget stor del af det short-
handede endgame handler om at lægge et solidt og kon-
stant pres, der tvinger de øvrige spillere på bordet til, 
at overveje spekulative hænder, hvilket øger risikoen 
for, at de laver fejl. ved ikke at åbne potten med et raise 
her, giver gold hans modstandere en god mulighed for, 
at fange et godt og billigt flop. noget de må være meget 
interesseret i, da gold jo indtil videre har bluffet rigtig 
meget post flop.

wasicka limper ligeledes ind med en spekulativ hånd ude 
af position. dette er uden tvivl det korrekte spil, da han 
ved, at gold ikke er parat til at lægge sig og stack stør-
relserne vil se meget ubehagelige ud på floppet, hvis 
han raiser og bliver callet af gold.

binger raiser med en hånd, som han umiddelbart må 
vurdere til at være den stærkeste, når begge mod-
standerne limper ind. dette er også uden tvivl det kor-
rekte spil. der skal penge til midten, når man er sikker 
på at have den bedste hånd og samtidig er der en god 
chance for, at han kan doble op igennem gold og hans 
aggressive spil, hvis han rammer floppet. 
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begge modstanderne caller raiset, hvilket er forståeligt. 
gold har mange chips og den bedste position på bordet, 
mens wasicka har en ganske udmærket spekulativ hånd 
i en multiway pot. selvom han er ude af position er hans 
pot odds rigeligt gode til at gøre callet korrekt. 

Floppet kommer 

der er vidst ingen tvivl om, at dette flop er så giftigt for 
spillernes hænder, som man kunne forestille sig. wa-
sicka checker, og binger better 3,5 mio. Han har 6 mio. 
tilbage. gold går all in på sit straight draw. wasicka 
folder efter lang betænkningstid. binger caller.

Analyse af flop spillet
wasicka har ramt et rigtigt godt flop med et åbent 
straight og flush draw. Han er favorit mod stort set alle 
hænder, og kun svag underdog (42%) mod et set. at 
bette direkte ud her er bestemt en acceptabel løsning, 
men hans check er i denne situation nok det bedste spil, 
fordi stack størrelserne er som de er. der er en stor 
sandsynlighed for, at dette flop hverken har ramt gold 
eller binger specielt godt og han vil rigtig ofte kunne 
tage potten ned med et check/raise. 

binger har ramt top par top kicker, hvilket er en stor 
hånd som small stack med 3 mand tilbage. Han bet-
ter ganske fornuftigt 3,5 mio, hvilket er ca. 75-80% af 
pottes størrelse.  

gold har ramt et åbent straight draw, om end det er 
den lave ende. der ligger allerede 8 mio. i puljen, og 
binger har spillet forsigtigt indtil nu, så det er oplagt 
at sende et stort raise af sted her. bingers range af 
hænder er ret stort og kan nemt indeholde:

ak, aQ, aj, kQ, 99-77, a6 og a5

dette er alle hænder, som ofte vil blive nødt til at folde til 
golds raise, og med dette i baghovedet er det et ganske 
fornuftigt spil – også selvom han har wasicka siddende 
bagved sig. Man skal også tænke på, at gold altså væl-
ger at limpe ind med 43o før floppet. Med en hånd som 
denne limper man kun ind, hvis man er parat til at lave 
noget ravage på floppet, og et flop som dette er prak-
tisk talt det bedste en så svag hånd kan håbe på.

Herpå følger så et af de mest overraskende øjeblikke på 
dette finalebord og generelt i wsoP historien, da wa-
sicka vælger at folde hans åbne straight flush draw.

lad os se på fordelene ved dette fold: 
Han er på et draw, og skal formentlig ramme, for 
at have mulighed for at vinde hånden 
Han ved ikke om binger caller – hvis binger folder 
er det heads up mod gold.
Hvis begge caller, binger vinder hånden og wasicka 
taber hånden, er han ude på en 3. plads. 

1.

2.

3.

lad os se på fordelene ved et call: 
et åben straight og flush draw med kun ét over-
kort til boardet er en kæmpe hånd. der er typisk 
15 outs to gange. Herudover er der 6 mulige outs 
i form af de tilbageværende 7´ere og 8´ere. wa-
sicka vil meget ofte være favorit til at vinde denne 
hånd, både heads up og 3-way. 
gold har spillet meget aggressivt på finalebordet 
hidtil – hans hånd behøver ikke at være ret stor, 
og han kan sagtens være på et draw. wasicka vil 
altså med andre ord ofte have en værdi i form af 
de ekstra outs fra de resterende 7’ere og 8’ere i 
kortspillet. 
Potten er reelt allerede på 26 mio. wasicka skal 
”kun” calle 16,5 mio. mere. Pot oddsene er altså 
rigtig tiltrækkende. 
Med den stejle præmiestruktur op til 1. pladsen og 
den mulige ekstra gevinst fra Pr, bogsalg mv. skal 
der spilles efter 1. præmien, som reelt er meget 
mere end 12 mio.$ værd. 
Hvis de kommer 3 mand all in, er risikoen for at 
binger vinder og wasicka taber meget lille, af de 
6 mulige scenarier. Han vil derfor ofte få mindst 
en 2. plads alligevel (3 scenarier), eller vinde en 
kæmpe pulje (2 scenarier).   

efter min mening laver wasicka noget der ligner et af 
de dårligste fold på et finalebord i wsoP historien. der 
er godt nok et meget stort pres på spillerne, og mange 
penge ekstra til 2. præmien. Men han er allerede sikret 
4,1 mio.$ og skal helt sikkert spille efter en reel chance 
for 1. præmien. det gør han ikke med dette fold. det 
er faktisk ganske svært at opstille et scenario, hvor et 
fold vil være det korrekte play. om så han vidste, at 
hans modstandere har den absolut værste kombination 
for hans hånd, er pot oddsene kombineret med præmi-
estrukturen tæt på at gøre et call til det korrekte spil.

efter wasickas har foldet, er der kun tilbage at vise 
kortene op og få hånden afgjort. 

binger er 63 % favorit med top par mod golds straight 
draw. 

turn: 7 [c] giver gold sin straight og binger er reelt ude 
inden river kortet. 

river: Q [s] havde givet wasicka en flush og en kæmpe 
pulje på 47 mio. chips, 50% af alle chips i spil, hvis han 
havde callet allin med sit store draw. i stedet starter 
gold heads up med et meget stort  chiplead og ender 
med at vinde wsoP titlen og æren.

1.

2.

3.

4.

5.
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dette er en bog specifikt om no 
limit Hold´em. det er en beskriv-
else af hvordan Phil gordon selv 
spiller, men han lægger stor vægt 
på, at det ikke nødvendigvis er den 
eneste rigtige måde at spille no 
limit Hold´em på.

en af de første ting Phil gordon 
kommer ind på, er at fortælle, 
hvad han overvejer i en konkret 
spil situation. Først vurderer han, 
om han skal raise. Hvis det virk-
er forkert, vurderer han i stedet 
om han om han skal folde. Først 
hvis ingen af disse to muligheder 
virker rigtigt, overvejer han at 
calle. Han har også det princip, at 
hvis der er foldet rundt til ham, er 
det stort set altid et raise eller et 
fold, uanset hvilken position han 
sidder i. 

i bogen kommer han også med 
en stribe nemme huskeregler, fx 
“fourth preflop raise is aces” og 
“beware of the speech”. disse 
regler kan rimeligt nemt inkorpo-
rere i ens eget spil.

bagerst i bogen er der en stribe 
preflop hand charts. som en god 
service er disse også lagt disse 
på nettet, så man selv kan skrive 
dem ud. 

Hvis jeg skal komme med nogle 
kritikpunkter, er den væsentlig-
ste nok, at jeg sommetider skal 
holde tungen lige i munden, for at 
finde ud af, om det han skriver nu 
gælder for en turneringssituation 
eller en cash game situation. der 
er fx en del materiale om, hvordan 
man bør spille når blinds er høje i 
forhold til ens stack. i den situa-
tion, lægger han stor vægt på at 
blive betalt af på river. det virker 
som om, at han hellere vil have 
100 % chance for at vinde 200 end 
50 % chance for at vinde 500. Men 
hvis man selv reflekterer lidt over 
det gordon skriver, kan man nok 
godt regne ud, hvilke situationer 
der er tale om. 

det jeg finder mest interessant i 
bogen, er at han beskriver spilles-
tilen for den mest vindende online 
spiller og hvordan man bør spille 

imod denne. Han er inde på, hvor-
vidt spilleren spiller spilteoretisk 
korrekt, men han glemmer, at hvis 
denne virkelig spiller spilteoretisk 
korrekt, kan han ikke slås. 

det sidste fik mig endvidere til 
at spekulere på, hvilke data Phil 
gordon har adgang til fra Full tilt 
Poker. som udgangspunkt bør han 
jo ikke have oplysning om, hvem 
der vinder hvor meget, når han nu 
selv har adgang til at spille på Full 
tilt Poker. Men det har dog ikke så 
meget med selve bogen at gøre. 

“Phil gordons little green book” er 
en let læst og ganske god poker 
bog, med en god blanding af teori 
og praksis, som kommer rundt 
om rigtig mange emner i no limit 
Hold´em. den henvender sig til 
poker spilleren, som har det helt 
grundlæggende poker på plads, 
og som nu skal et skridt videre. 

jeg giver 4 ud af 5 stjerner. 

måNedeNs bog
aF kiM “kiMn” nielsen

PHil gordons little green book: 
lessons and teacHings in 
no liMit teXas Hold’eM
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dPu: dansk Poker union (dPu) er stiFtet For at saMle Mennesker, der interesserer sig 
For dansk Poker. organisationens Målsætning er, at skabe en sund og sikker raMMe For 
PokersPillerne i danMark igenneM Politisk lobbyarbejde og den oFFentlige debat.

det er Helt gratis at være MedleM aF dansk Poker union.

dPudPf
jAN 2007dANsk Poker uNioN _ iNformerer jAN 2007dANsk Poker forbuNd _ iNformerer

dPf: Foreningens ForMål er at FreMMe interessen For og viden oM Poker, Herunder 
organisere og udbrede viden oM Poker turneringer både nationalt og internationalt, 
arrangere Foredrag, knytte Forbindelser til udenlandske Pokerorganisationer, saMt 
aktivt Medvirke til at danske PokersPillere oPnår viden og indsigt i den Mange Facetter 
PokersPillet indeHolder.

WWW.dANskPokeruNioN.dkfor yderLig iNfomAtioN WWW.PokerforbuNdet.dkfor yderLig iNfomAtioN

dansk Poker union har haft fortræde for folketingets retsudvalg. vi havde 

søgt københavns Politi om tilladelse til at afholde en freezeout nl Hold’em 

pokerturnering med et buy in på 100,- pr. person. vi fik afslag fra politiet, 

men ankede afgørelsen til justitsministeriet. desværre fik vi heller ikke her 

medhold for vores synspunkt som er, at pokerturneringer med et begræn-

set indskud skal være lovlige. efter fortrædet var der politisk forståelse for 

unionens synspunkter.

nordjyske stiftstidende og Fyens stiftstidende torsdag 10/5 2006:

“jeg mener klart, det skal være lovligt at spille poker - selvfølgelig ikke som 

hasardspil med en masse penge på bordet, men som en turnering, hvor folk 

betaler et indskud. den form for turnering skal være lige så lovlig som en 

turnering i bridge eller jydewhist, siger retsordfører tom behnke (k), der 

bakkes op af både socialdemokraterne, dansk Folkeparti og sF.”

dansk Poker union har foreslået ministeren at udstrække lovgivningen til at 

omfatte organiserede pokerklubber, hvor der her lovligt kunne gennemføres 

pokerturneringer med et af den lovgivende magt fastsat maksimumbeløb for 

indskud. kontrollen med disse klubbers virke kunne gennemføres i et samar-

bejde mellem politi og de organiserede danske pokerspillere. disse kunne 

f.eks. forvalte en licens og være ansvarlig for indbetaling af gevinstafgifter 

samt påse at der ikke foranstaltedes kontantspil i klubbernes lokaler.

til trods for tilkendegivelsen fra retsudvalget fastholder justitsministeren 

at poker er hasard og at det eneste sted det er lovligt offentligt at spille 

poker, er på kasino.

derfor er den første sag om poker siden 1975 nu på trapperne, nærmere 

betegnet april 2007.

to personer der tegner københavns Pokerklub er blevet sigtet for at forans-

talte hasardspil på offentligt sted.

du kan gøre dit til at holde politikerne i ørerne og justitsministeren i kort 

snor. det kan ikke være rigtigt at man skal kriminalisere sig selv for et beløb 

der svarer til en tur i biografen. Meld dig ind i dPu og støt det politiske ar-

bejde - det er gratis!

jørn byberg

Formand, dansk Poker union

allerførst vil jeg sige stort tillykke med dette nye magasin. jeg ser Pokernet 

som danmarks største online samlingsted for poker spillere, og med dette i 

baghovedet bliver denne publikation et spændende projekt at følge med i.

dansk Pokerforbund har fra vores opstart i 2004 deltaget aktivt i debatten 

på Pokernet, og mange af vores 4.000 medlemmer bruger dagligt siden. På 

samme måde bruger pokernetterne dansk Pokerforbund, der arbejder for at 

bevise, at poker er et færdighedsspil på linie med skak, bridge, backgammon 

og whist. det er et spil som kræver dygtighed og hvor deltagerne gennem 

træning kan forbedre deres resultater. Pokernet og det nye magasin har og 

vil have en stor indflydelse og ære i de store danske pokerresultater, som vi 

ser i disse år og i fremtiden. 

dansk Pokerforbund organiserer pokerspillere og pokerklubber over hele 

landet, og agter ved en kommende retssag at føre bevis for, at poker er 

et færdighedsspil, som kan afvikles uden for de etablerede kasinoer. dansk 

Pokerforbund arbejder desuden politisk og har genmnem møder og kantakt 

til bl.a. medlemmer af folketingets retsudvalg, kunnet drage nytte af den ma-

sive presse omtale, som pokerforbundet har opnået gennem de sidste snart 

3 år. dansk Pokerforbund har med lansdækkende pokerskoler og turneringer 

ligeledes udbredt viden om poker til mange danskere, og Pokernet har altid 

været det sted, som vi anbefaler folk at opsøge, såfremt de ønsker at blive 

en del af et dansk pokerforum.

arbejdet for poker i danmark har både brug for dansk pokerforbund, men 

så sandelig også for Pokernet og dette magasin. jeg ser mange opgaver i 

fremtiden, og håber, at vi med fælles hjælp kan få udviklet pokeren i danmark 

på en fornuftig måde. Her tænker jeg til dels på det sociale ansvar, som er 

forbundet med en så stor en brugerflade og til dels på den mulighed der er 

for at påvirke turneringsudbuddet i danmark. det er vigtigt at poker ikke 

ødelægges af historier om ludomani, men at vi i fællesskab ruster de nye 

danske pokerspiller til, at kunne begå sig i et spil hvor bankroll manegement 

er så vigtigt. spillet bør som så meget andet nydes med omtanke, og man bør 

altid huske, at vi som spillere er repræsentanter for et spil, hvor fairness og 

disciplin er nøgleord.

Frederik Hostrup-Pedersen

Formand, dansk PokerForbund
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introduktion ANNe schöNdorff
 
Fra PokersPiller til 

“Pokerbabe”.

Ms: Hej anne. vil du ikke Fortælle lidt oM dig selv? du 
ved, bare nogle generelle Facts.

as: tjoo, jeg bor i…

Ms: nej vent, det er kedeligt og kan skrives i en Fakta-
boks. Fortæl Mig i stedet, Hvordan du endte i en straM 
Hvid t-sHirt i alt For koldt vejr i ekstra bladet?

as: jeg blev nuMMer to i betssons ”Pokerdronning” 
ProMotion, der Helt klart var en turnering, der 
Handlede oM at Finde nogle kønne ansigter til at 
rePræsentere Poker siden. jeg koM Med i turneringen 
ved at indsende en ansøgning, soM skulle indeHolde et 
billede, Hvilket i sidste ende virkede soM det vigtig-
ste. jeg endte Heads uP Med Pernille ravn, soM des-
værre vandt. Men det var Faktisk ikke denne event der 
Førte til billedet i ekstra bladet.

Ms: var det ikke? jeg var ellers overbevist oM, at 
det var eFter denne turnering at de signede dig til at 
sPille nogle turneringer For deM?

as: nej, Faktisk Har jeg aldrig været decideret sPon-
seret aF betsson. der skete det, at jeg skulle sPille 
den turnering de kalder ”grand tournaMent” På on-
gaMe netværket. det er en ret stor turnering over to 
dage Med 1.000$ i buy in. der går dog noget galt Med 
deres soFtware og eFter jeg Har brokket Mig lidt, Får 
jeg en nyt buy in aF deM. deres danske Manager kan 
dog Huske Mig Fra ”Pokerdronning” turneringen og vi 
laver en aFtale oM, at de betaler et 10.000 kr. buy in 
til en turnering På casino coPenHagen, Hvis jeg ville 
sPille Med deres logo På trøjen. du ved, den turner-
ing Hvor Min at bad beatede din ak all in Før FloPPet?

Månedens Poker Portræt
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anne scHöndorFF – også kendt soM ”babeee” På Pokernets 
ForuM – Har Prøvet lidt aF Hvert indenFor Pokerverdenen. 
Fra low stakes ”grinding”, over sMå turneringer i dansk 
Poker Forbund til big buyin turneringer i det store udland. 
Men kan sådan en ”Pokerbabe” overHovedet sPille Poker? 
kan Hun reglerne, eller kan Hun kun sMile sødt til kaMer-
aet? jeg Mødte anne i Pokernet kontorets lokaler til en 
snak oM Poker og ikke Mindst ”Pokerbabes”.

introduktion

_ navn _

ANNe schöNdorff

_ alder _

23 år

_ Pokernet nick _

bAbeee _ Pokernetter siden januar 2006.  

_ bopæl _

værLøse, dANmArk

_ største pokeroplevelse_

dA jeg sPiLLede ePt i bArceLoNA 2006 

_ erhverv _

studereNde

Ms: Hej anne. vil du ikke Fortælle lidt oM dig selv? du 
ved, bare nogle generelle Facts.

as: tjoo, jeg bor i…

Ms: nej vent, det er kedeligt og kan skrives i en Fakta-
boks. Fortæl Mig i stedet, Hvordan du endte i en straM 
Hvid t-sHirt i alt For koldt vejr i ekstra bladet?

as: jeg blev nuMMer to i betssons ”Pokerdronning” 
ProMotion, der Helt klart var en turnering, der 
Handlede oM at Finde nogle kønne ansigter til at 
rePræsentere Poker siden. jeg koM Med i turneringen 
ved at indsende en ansøgning, soM skulle indeHolde et 
billede, Hvilket i sidste ende virkede soM det vigtig-
ste. jeg endte Heads uP Med Pernille ravn, soM des-
værre vandt. Men det var Faktisk ikke denne event der 
Førte til billedet i ekstra bladet.

Ms: var det ikke? jeg var ellers overbevist oM, at 
det var eFter denne turnering at de signede dig til at 
sPille nogle turneringer For deM?

as: nej, Faktisk Har jeg aldrig været decideret sPon-
seret aF betsson. der skete det, at jeg skulle sPille 
den turnering de kalder ”grand tournaMent” På on-
gaMe netværket. det er en ret stor turnering over to 
dage Med 1.000$ i buy in. der går dog noget galt Med 
deres soFtware og eFter jeg Har brokket Mig lidt, Får 
jeg en nyt buy in aF deM. deres danske Manager kan 
dog Huske Mig Fra ”Pokerdronning” turneringen og vi 
laver en aFtale oM, at de betaler et 10.000 kr. buy in 
til en turnering På casino coPenHagen, Hvis jeg ville 
sPille Med deres logo På trøjen. du ved, den turner-
ing Hvor Min at bad beatede din ak all in Før FloPPet?
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Ms: jo tak, det husker jeg kun alt for godt. tog bets-
son dig så bare med ud i skoven og begyndte at tage 
billeder, da først aftalen var i hus? eller var det ekstra 
bladet der tog dem?

as: øhh nej, det billede har min kæreste faktisk taget.

Ms: Hmm… din kæreste?

as: ja, han tog en masse billeder af mig den dag og 
ekstra bladet fik dem alle. de valgte så det mest… hvad 
skal man sige…?

Ms: lumre? at tænke sig et nyhedsmedie der finder 
på sådan noget.

as: ja, det var ret latterligt. når de skriver en artikel, 
hvis omdrejningspunkt er, at jeg ikke bare er endnu en 
sponseret pokerbabe, så ser det ikke så fedt ud, at 
der er sådan et billede hæftet til nyheden. Først tro-
ede jeg, at ingen rigtig ville lægge mærke til det, men 
ak. 

Ms: ville du stille op til sådan en artikel igen?

as: Måske, men ikke på den måde. Hvis man kalder en 
spade for en spade, så kan jeg dog gå med til meget.

Ms: Hvad syntes du egentligt om hele konceptet om-
kring ”pokerbabes”. Har de overhovedet noget at gøre 
i pokerverdenen?

as: ja, det mener jeg de har. det er en win-win situ-
ation for alle parter. Pokersiderne får noget reklame, 
pigerne får nogle gode erfaringer og de øvrige del-
tagere får nogle modstandere, der ofte er rimelig nye 
i faget.

Ms: ja, og så klager man jo heller ikke ligefrem, hvis 
der sidder en køn pige på ens bord.

as: hehe – nej da.

Ms: Hvor ser du dig selv om fem år?

as: På det tidspunkt er jeg hardcore poker spiller med 
absolut økonomisk uafhængighed.

Ms: det lyder da som en fin plan – hvordan skal den 
realiseres?

as: jeg vil fortsætte med at gøre det jeg har gjort in-
dtil nu. jeg vil spille en masse small buy in turneringer 
og forbedre mit spil. jeg rykker ikke op i stakes med-
mindre jeg føler, at mit spil og min bankroll er til det. 
desuden vil jeg rigtig gerne gøre mit live spil endnu 
bedre, så jeg kan få nogle sejre i dansk Poker For-
bund.

Ms: og muligvis også få en sponsor?

as: ja, man ved jo aldrig.

Ms: er pokerspillere flinke mennesker?

as: ja, det mener jeg helt bestemt. jeg tror på, at vi 
på en eller anden måde er mere forstående overfor 
andre folks problemer, da vi ved hvad det vil sige at 
være skidt kørende på ”jobbet”. langt de fleste men-
nesker jeg møder, er også utrolig rare at være sam-
men med. kun en enkelt gang har jeg følt mig rigtigt 
skidt behandlet af en person.

Ms: hvornår var det?

as: jeg havde vundet en tur ned og spille ePt turn-
eringen i barcelona og havde klaret mig videre til dag 
to, hvor tingene ikke helt gik op i en højere enhed. jeg 
vil ikke kede dig med hånden jeg røg ud på, men vi er 
tilfældigvis to piger der ryger ud i den samme hånd, 
til en mand. vinderen af hånden begynder så at pro-
vokere os på en ret ubehagelig måde. Men generelt er 
de fleste mennesker i pokerverdenen dog ret søde, så 
jeg klager ikke.

Ms: kan piger spille poker?

as: ja, selvfølgelig kan de det.

Ms: aha… (her leder jeg efter et godt spørgsmål, da 
jeg ud af øjenkroget ser en kasse chips stå på bordet 
ved siden af os). det tror jeg altså du bliver nødt til at 
bevise!

as: bevise?

Ms: ja, lad os spille en hurtig Heads up sit´n´go. Hvis 
du kan tæve mig, siger jeg aldrig mere noget grimt om 
kvindelige poker spillere. desuden giver  Pokernet et 
buy in til en søndagsturnering. 

det legendariske foto fra ekstra bladet
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as: Hvad hvis jeg taber?

Ms: så sker der ikke noget – udover at min artikel nok 
vil få en lettere triumferende undertone.

as: det er i orden. jeg har bad beatet dig før og kan 
gøre det igen.
 
shuffle up and deal
vi hiver kort og chips frem, bliver enige om strukturen 
og begynder at spille. jeg hader at skulle sige det, men 
anne spillede faktisk ret godt. Hun spillede overhovedet 
ikke tight og forsigtigt, og i hånd 4 sker følgende: 

blinds er 50/100, vi har begge ca. 10.000 chips og jeg 
har button. jeg raiser til 350 med k7o og anne caller 
uden større betænkning. Floppet er Q-7-5 med to rud-
er og efter et check stikker jeg 500 ud som prompte 
bliver betalt. turn kortet er en tier og endnu engang 
checker anne. jeg stikker 1.050 chips ud. anne rerais-
er til 2.500 og jeg folder med det samme. et stort smil 
breder sig nu på min modstanders ansigt og jeg bliver 
klar over, at jeg formentlig smed den bedste hånd. Hun 
viser sit bluff op, og jeg kan konstatere, at hun floatede 
mig på floppet ude af position, stort set uden mulighed 
for at forbedre sig, og check-raisede mig af min hånd 
på turn. 

jeg begynder så småt at frygte, at denne match vil 
koste mig retten til at sige negative ting om de kvindeli-
ge pokerspillere i fremtiden, så jeg prøver at trække 
lidt i land:

Ms: altså, der er visse personer, som f.eks. annie 
duke, der ikke falder i kategorien kvindelige pokerspill-
ere, ikke?

as: selvfølgelig gælder det for alle kvinder.

Ms: doH!!! Hvad med hende der linda johnson? Hun lig-
ner mest af alt den der alf-ting, der havde en serie i 
80’erne.

as: selvfølgelig gælder det for alle kvinder!

Ms: brok! 

jeg føler mig så småt skidt ude, men får kæmpet 
mig lidt tilbage og så opstår der en spændende hånd. 
jeg raiser fra knappen med 96s til 350 (blinds stadig 
50/100) og anne caller igen. Floppet er a-a-2 rainbow 
og jeg better 500 efter anne har checket til mig. Hun 
caller efter lidt betænkning. turn kortet er en 5’er og 
pludselig stikker anne 900 ud og jeg må ”i tanken”. jeg 
føler mig på trods af vores korte historie næsten over-
bevist om, at hun ikke ville spille et es på denne måde. 
så spørgsmålet er, hvordan jeg kan vinde hånden. et 
raise er bestemt en mulighed, men problemet med 
denne løsning er, at anne meget nemt kan beslutte sig 
for, at stå fast på denne hånd med en 2’er eller en 5’er 
og så vil jeg være nødt til at smide. jeg beslutter mig 
derfor for at calle og prøve at skubbe hende af hånden 

på riveren, når boardet bliver lidt mere farligt. jeg for-
venter ikke at hun tør sende endnu en bullit af sted på 
river, hvis hun er på et blankt bluff. en 9’er danser ind 
og giver mig en rimelig stærk hånd, men anne better 
alligevel 3.000 chips, hvilket er et stort bet.

jeg overvejer kort, om hun rent faktisk kan have den 
raket, men holder fast i min tidligere overbevisning og 
caller. Hun viser endnu et bluff frem og jeg grubler lidt 
over, at mit read på hendes vilje til at bluffe tilsynelad-
ende var helt skævt. 

Med denne hånd er jeg solidt foran og efter et par 
stjålne pots har jeg anne nede på 3.000 chips. sidste 
hånd bliver aj imod annes j9s, som på trods af hendes 
tidligere løfte om, at hun nok skal bad beate mig, forb-
liver den dårligste hånd.

jeg beholdt altså retten til at sige grimme ting om kvin-
delige pokerspillere (selvom jeg ikke regner med at 
bruge den lige med det samme) og Pokernet slipper for 
at sponsorere anne i en søndagsturnering. jeg syntes 
dog at anne spillede rigtig godt, så måske er der al-
ligevel håb for de fremtidige pokerdronninger?
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beslutninger FreM For resultater – 
Penge FreM For Puljer

besLutNiNger 
aF zorglub

titlen på denne artikel er et af de 
vigtigste principper bag min tilgang 
til poker - nemlig det forhold, at 
det endelige resultat af individuelle 
pokerhænder er komplet irrelevant 
i forhold til, hvorvidt du vil have 
succes eller fiasko på lang sigt. 
Poker er et spil, der handler om at 
træffe beslutninger, og da der er 
et væsentligt heldelement i spillets 
natur, vil du nogen gange opleve 
at tabe, selv når du træffer alle 
de rigtige beslutninger.  de fleste 
mennesker har en stærk tendens 
til at vurdere egen succes/fiasko 
alene ud fra resultatet af han-
dlinger. dette er en skidt måde at 
vurdere handlinger på. ideelt set 
bør du være i stand til at vurdere 
kvaliteten af dine beslutninger 
komplet uafhængigt af det efter-
følgende resultat, da resultatet jo 
ikke har nogen indflydelse overho-
vedet på den situation, du stod i, 
da du skulle træffe en beslutning. 
det kræver øvelse at fokusere på 
kvaliteten af beslutningerne og se 
bort fra resultaterne, men denne 
evne er af afgørende betydning, da 
kvaliteterne af dine beslutninger er 
forklaringen på den del af dine re-

sultater, som du selv kan påvirke. 
den anden halvdel af dine resul-
tater bestemmes på baggrund af 
rene tilfældigheder.

basalt set handler det at træffe 
gode beslutninger, om at tage de 
væddemål, hvor odds er i dit favør 
(calle eller raise), og afvise de væd-
demål (folde hånden), hvor dette 
ikke er tilfældet. og vurderingen af 
hvad der er et favorabelt væddemål 
er selve kernen i enhver situation, 
du vil blive konfronteret med ved 
pokerbordet. Men det er ikke altid 
nemt at vurdere en situation kor-
rekt. det handler om at beregne 
størrelsen af din gevinst, hvis du 
ender med at vinde puljen, og sam-
menligne gevinsten med sandsyn-
ligheden for, at du ender med at 
vinde puljen. 

Hvis du f.eks. står med et nut flush 
draw på turn (ca. 20% vinder-
chance), og det koster dig en chip 
at kalde, og der allerede ligger 5 
chips i puljen, vil dette være et 
væddemål, hvor du har en positiv 
forventning. Hvis du tager dette 
væddemål 100 gange, vil du statis-

tisk set tabe en chip de 80 gange 
og vinde seks chips (inklusive din 
egen investering) de sidste 20 
gange. den forventede indtjening 
over 100 udfald vil dermed blive -
80+120=40 chips. bemærk, at din 
forventede profit er positiv, uanset 
om din aktuelle profit bliver positiv 
(du rammer din flush) eller negativ 
(du misser). jo flere gange du tag-
er dette væddemål, jo mere står du 
til at vinde. og selvom held har en 
afgørende betydning for resultatet 
af en enkelt kortaften, så er det 
din beslutning i den enkelte situa-
tion, der vil være afgørende for, om 
du vinder eller taber på lang sigt. 
Husk på, at du har hele livet foran 
dig, så om du er i plus eller minus 
for en aften, er ikke så vigtigt for, 
hvad din saldo bliver for livstid. jo 
flere gange du tager et væddemål 
med positiv forventet profit, des 
større er sandsynligheden for, at 
du har en samlet gevinst for alle de 
gange, du har været i den enkelte 
situation. Hvis du vedbliver med at 
træffe de rigtige beslutninger, skal 
resultaterne nok komme på et tid-
spunkt.
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Men, som jeg slog fast indledningsvist, er mennesket af 
natur besat af resultater og har som oftest vanskeligt 
ved at følge ovenstående tankegang slavisk. Hvis du er 
uenig i dette postulat, kan du blot kigge på frekvensen 
af ”bad beat” indlæg i Pokernets forum. disse indlæg 
omhandler alle situationer, hvor modspilleren træffer 
en beslutning med en stærkt negativ forventet profit, 
men alligevel er heldig og vinder puljen. når et ”bad 
beat” forekommer, er taberen af hånden altid vinder! 
det kan godt være, at taberen af hånden taber en stor 
pulje her og nu, men i og med at modstanderen tog en 
dårlig beslutning i situationen, kan man forvente, at han 
vil gøre det igen næste gang situationen opstår. det 
kan godt være, at han vandt slaget, men han vil næppe 
vinde krigen. 
bad beats er smertefulde. det føles dybt uretfærdigt at 
se en stor stak chips forsvinde til et heldigt fjols. Men 
dette bør ikke formørke dit sind, så du mister fokus på 
kontinuerligt at træffe de gode beslutninger. et praktisk 
trick, som jeg bruger, når jeg mentalt skal bearbejde et 
bad beat er, at jeg forestiller mig en situation, hvor jeg 
skal spille 100 hænder mod det heldige fjols. Halvdelen 
af gangene får jeg delt min modstanders hånd og den 
anden halvdel af gangene min egen hånd. river kor-
tet bliver delt på ny hver gang. Hvis jeg kommer ud af 
denne øvelse som vinder, vil jeg betragte mig selv som 
vinder, selvom jeg lige har tabt en stor pulje. Hvis jeg 
derimod ender som taber i øvelsen, kan jeg konkludere, 
at jeg må have truffet en forkert beslutning, og jeg vil 
fokusere på at undgå at træffe den samme beslutning 
siden hen.

når jeg evaluerer store puljer på denne måde, er jeg 
næsten altid vinder i denne mentaløvelse. Men i mindre 
puljer træffer jeg ofte dårlige beslutninger. Hvis det var 
meningen, at jeg skulle være perfekt, var jeg vel blevet 
skabt som en gud og ikke et menneske, og når det ikke 
er tilfældet, må jeg vel leve med det faktum, at jeg ikke 
er ufejlbarlig. Men dette er ikke en acceptabel undsky-
ldning for ikke at gøre alt, hvad der står i min magt for 

at undgå at gentage de samme fejl igen og igen. ikke 
desto mindre synes erkendelsen af, at man har lavet en 
bommert at være svær og smertefuld for mange men-
nesker. så i stedet for at erkende en fejl forsøger man 
at skjule den, hvilket gør, at man ikke får mulighed for 
at lære af sin fejl (hvordan kan man lære af noget, man 
ikke erkender?). selvom den medie hype, der er op-
stået omkring poker, har en tendens til at fokusere på 
personlige historier, er det efter min mening komplet 
ligegyldigt, hvor god man er. det handler om at blive 
bedre. jeg læste for nogen tid siden et interview med 
Phil ivey, hvor han fortalte, at han stadig bruger masser 
af tid hver eneste dag på at lære mere om spillet. når 
stamspillerne i det dyreste spil i verden stadig bruger 
masser af kræfter på at lære af sine fejl, har jeg svært 
ved at se, at vi andre dødelige skulle være for fine til at 
gøre det samme.

det at erkende sine fejl, uanset hvor små de måtte 
forekomme, bør derfor være et vigtigt issue for alle 
seriøse pokerspillere. da jeg i sin tid begyndte at spille 
poker, brugte jeg en meget simpel metode til at erk-
ende mine fejl. jeg vænnede mig til at bruge 100-hånds 
øvelsen efter hver eneste hånd, jeg havde spillet, og 
jeg talte sammen i hovedet, hvor mange chips jeg tabte 
pr. time på grund af beslutninger, hvor jeg burde have 
vidst bedre (inklusive ekstra chips, som jeg burde have 
vundet, hvis jeg havde truffet den rigtige beslutning). 
jeg holdt regnskab med min gennemsnitlige faktiske 
”timeløn”, men skrev også denne timerate for 100-
håndsøvelsen ned. dette faktisk var ret motiverende, 
idet denne timerate for 100-håndsøvelsen viste mig, 
hvor stort en potentiel indtjening der lå i at få gjort 
noget ved mine forkerte beslutninger. og tro mig, alle 
spillere, selv de virkeligt skrappe af slagsen laver fejl til 
beløb, der ligger væsentligt over den faktiske gennem-
snitlige ”timeløn”. Hvis du erkender dine fejl, har du 
allerede taget et stort første skridt i retning af at lukke 
hullerne i dit spil.
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Faktisk er det at holde regnskab 
over, hvordan du klarer dig ge-
nerelt set, et godt værktøj til at 
forbedre dit spil. du har behov for 
at vide præcist, hvordan du klarer 
dig ved forskellige borde, og du vil 
gerne have data for, hvordan du 
klarer dig målt over lange tids-
perioder, så du har noget at sam-
menligne med, når du er inde i en 
særligt god eller særligt dårlig 
periode (på grund af fluktuationer 
i held).
til slut vil jeg komme lidt ind på 
et faktum, som mange spillere 
har svært ved at forstå/accept-
ere. din langsigtede forventede 
profit står og falder med din evne 
til at træffe gode beslutninger i 
forhold til, hvilke væddemål du ac-
cepterer. et godt væddemål er et 
væddemål, hvor puljen giver dig 
et bedre potentielt afkast på din 
investering end sandsynligheden 
for, at du vinder kræver. om du 
faktisk vinder eller taber hånden, 
er uden relevans for din langsigt-
ede forventede profit. 
Forestil dig en situation, hvor 
du sidder i første position efter 
big blind med par es – den bed-
ste starthånd du kan få. Hvilken 
af følgende situationer vil du 
foretrække?

situation 1: du raiser i første 
position, og alle dine modspillere 
folder før floppet undtagen big 
blind. det vil altså sige, at i spiller 

heads up. statistisk set har par es 
85,4% chance for at vinde heads 
up mod en tilfældig hånd.
situation 2: du raiser i første po-
sition, og alle dine 9 modspillere 
caller dit raise. statistisk set står 
par es til at vinde 31,1% af gan-
gene imod ni tilfældige hænder. 
dette betyder faktisk, at du står 
til at vinde langt mindre end hver 
anden gang!
da der som oftest går lang tid 
imellem, at man bliver tildelt to 
esser, føler man ofte, at man 
fortjener at vinde hver gang med 
denne hånd. som det ses af de to 
eksempler, er dette selvsagt no-
get vås. Men er det bedre at vinde 
85,4% af gangene end at vinde 
31,1%? svaret er et klokkeklart 
nej. Med 9 modspillere vil du vinde 
en meget større pulje, når du vin-
der, hvilket mere end kompenser-
er for det faktum, at du oftere vil 
tabe hånden. Poker handler i langt 
højere grad om at træffe beslut-
ninger, end det handler om resul-
tater. På samme måde handler det 
om at vinde penge og ikke puljer. i 
situation 1 vil du vinde langt flere 
puljer men færre penge end i situ-
ation 2. 
vi forestilles os for overskue-
lighedens skyld, at der ikke bydes 
efter floppet, men at turn og river 
kortene bare vendes, hvorefter 
alle spillere i hånden viser op.
i situation 1 vinder du én chip, når 
du vinder hånden, og du taber én 

chip, når du taber hånden. din 
forventede profit bliver dermed: 
85,4% * 1 chip -16,6% * 1 chip = 
0,69 chips pr. gang.
i situation 2 vinder du i stedet 9 
chips, når du vinder, men du taber 
stadig kun én chip i de tilfælde, 
hvor du taber. din forventede 
profit bliver hermed: 31,1% * 9 
chips -68,9% * 1 chip = 2,11 chips 
pr. gang.
af ovenstående skulle det gerne 
fremgå tydeligt, at det ikke er 
nok at træffe beslutninger ud fra, 
hvor tit man forventer at vinde 
hånden. det er relationen mel-
lem vinderchancen og størrelsen 
på gevinsten, hvis man vinder, 
der er det afgørende. og selvom 
puljerne i situation 2 altid vil være 
store, så husk på, at dit tab er det 
samme, når du taber, som det vil 
være i situation 1, selvom puljen 
er meget større. Husk også på, 
at selvom par es er en flot hånd, 
vil den statistisk set tabe en del af 
tiden.
kort sagt – fokuser på dine 
beslutninger og abstraher fra 
resultatet. Fokuser på pot odds i 
stedet for sandsynligheden for, at 
du vinder i den enkelte situation. 
eller som en professionel poker-
spiller engang svarede, da han 
blev spurgt, om han var villig til at 
spille russisk roulette: ”sure – if 
the price is right!”.
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Hvor godt kender du de andre Pokernettere og hvor 
godt kender du everest Poker? 

spørgsmål 1. Hvilken Pokernetter deltog i oktober 2003 
i aruba classic:
a: kimn
b: supaking
c: junior

spørgsmål 2. Hvilken Pokernet administrator deltog i 
2006 i wsoP main event og endte i pengene:
a: gene
b: orca
c: asger_b

spørgsmål 3. Hvilken Pokernetter vandt i januar 2007 
adgang til ePt københavn via finalestævnet for Heads 
up ranglisten: 
a: Pokerfjaas
b: Filthbastard
c: dantheMan

spørgsmål 4: Hvor mange baggrunde kan man vælge 
imellem i everest Pokers software:
a: 8 
b: 10
c: 12

spørgsmål 5. Hvilken Pokernetter vandt i august 2006 
et pokerbord i Pokernets wsoP fantasy poker konkur-
rence:
a: zeropac
b: castor
c: vangst0r

spørgsmål 6. Hvilken Pokernetter står bag Pokernet 
kontoret, som er åbnet i københavn i januar 2007: 
a: redsox
b: rafendk
c: toxtoxtox

spørgsmål 7: Hvad kaldes det pointsystem på Poker-
net, som kan anvendes til køb af bøger, chipssæt eller 
veksles til dollars på neteller? 
a: Pnbb
b: MPn
c: PnP 

spørgsmål 8. Hvilken Pokernetter vandt i juni 2006 en 
wsoP main event billet via dcooP finalen: 
a: angkorwat
b: Mandelir
c: Miwala 

spørgsmål 9: Hvor mange runder tilbydes på vejen til 
everest Pokers 5.000$ buy in online avalanche finale?
a: 2
b: 3
c: 6
spørgsmål 10. Hvilke to Pokernettere stod i maj 2006 
bag Pokersangen: 
a: Miwala og davidbb
b: davidbb og MortenH
c: MortenH og Miwala 

spørgsmål 11: Hvilen Pokernetter vandt i marts 2006 
på vegne af alle nørderne over jeppe juhl i en Heads up 
match i las vegas: 
a: klaphat
b: tune
c: saibot

spørgsmål 12. Hvilken Pokernetter har været med på 
Pokernet i længst tid:
a: little Me 
b: razga
c: nomanson
spørgsmål 13: På hvilken ugedag spilles everest Pokers 
30.000$ garanteret turnering?
a: onsdag
b: Fredag
c: søndag

For at kunne deltage i konkurrencen, kræves det, at du 
er oprettet med en profil på Pokernet. 

besvarelse kan ske via følgende link:
www.pokernet.dk/mpn/quiz

svarene vedrørende everest poker kan findes på 
www.everestpoker.com eller på everest pokers soft-
ware. 

blandt de besvarelser med flest korrekte svar, trækkes 
der lod om følgende præmier fra everest poker: 

1 stk. buy in til everest Pokers avalance semifinale 
(værdi 530 $)
5 x gold token (værdi 109 $ som kan anvendes til turn-
eringsentries)

sidste svarfrist er 20. januar 

måNedeNs Quiz
hver måned vil mPN præsentere en ny quiz med spændende præmier. 

i denne måned præsenteres quiz´en i samarbejde med everest Poker



Følgende beretning er Fra little Me’s store katalog aF 
gaMblerHistorier Fra de gaMle dages købenHavn. der 
er en bog På vej Fyldt Med disse Historier. MånedsMaga-
sinet Pokernet Har Fået lov at bringe en aF little Me´s 
Historier Hver Måned, og vil Holde læserne orienteret, 
når bogen er På gaden. 

miNg vAseN 
aF little Me - danMarks “PokerbedsteFar”

et minde om Holger, min gamle ven, 
som lærte mig så meget om poker, 
at jeg kunne klare mig uden egent-
lig at snyde. Holger og jeg blev hur-
tigt gode venner, selvom han var 
betydeligt ældre end jeg. jeg tror, 
han var fra 1914. jeg er fra 1933.

Han var spillemand af guds nåde. 
Han spillede på trav, galop, cykel-
løb, roulette, sekseren, casino, 
poker, mausel, baccarat (you name 
it). desuden drak han, han røg og 
han brugte snus. Han var også glad 
for piger, men ellers havde han ikke 
mange laster. Man kaldte ham snus 
Holger, men jeg kaldte ham Minnas 
Holger. 
 
når spillet ud på formiddagen var 
færdigt på ”loftet” i gothersgade 
gik vi gerne i dampbad på den kom-
munale badeanstalt i borgergade. 
jeg kendte ikke nogen, der havde 
brusebad derhjemme. det var vist 
kun noget, man havde på amalien-
borg. 
 
vi lå gerne der på vores hylder 
i dampbadet og gennemgik nat-

tens spil. det var meget lærerigt 
for mig. Holger var en meget tight 
spiller og en god mentor. Han var 
super tight, men når han tiltede, 
kunne han sætte en formue over 
styr på et øjeblik. 
  
jeg skruer tiden tilbage til en 
søndag på travbanen omkring 
1958. Holger havde haft mange 
penge med, over 500 kr. Han tabte 
det halve på en v5-bon. så tiltede 
han og sprøjtede resten af pengene 
på en skævbenet krikke i 6. løb. 
jeg tror ikke engang at ejeren kan 
huske, hvad hesten hed.

så var han flad som et garderobe-
mærke, og jeg havde ikke lyst til at 
låne ham penge til mere spil. 
 
”så må jeg på skaffervej”, sagde 
Holger. ”jeg kan låne startkapital 
til 10 % ”. 

jeg vidste udmærket godt, at det 
ikke var 10 % pro anno. jeg sagde: 
”er du da helt amok, mand? du 
spiller på heste med 36 % disfavør, 
og nu vil du låne penge til 10 % om 

måneden. kan du så se at få sam-
let et pokersjak inden sidste løb. 
så ringer jeg til Minna og siger, vi 
kommer.”
 
jeg ringede til Minna. jeg satte min 
lid til, at hun var i godt humør:
”Minna Hansen, goddag”  
”goddag, Minna, det er leon. Hvor-
dan har du det?” 
”Fint, tak. Hvorfor er du så inter-
esseret i det?”
”vi er ved at samle et pokersjak til 
spil hos dig”.
”jeg skal fanden stejle mig ikke ha´ 
de bumser på besøg. de smider 
cigaretskodder overalt, og de kan 
ikke ramme lokummet”
”jamen hør lige her, skat. det er 
fine folk med slips på. der er en 
revisor imellem, og vist også en 
præst; og du får otte kroner i timen 
pr. næse”
”Hvornår kommer i?”
”efter sidste løb, så hurtigt som 
limousinerne kan køre.”
”ta´r i selv brød med”?
”ja ja og kaffebønner”.
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 det blev sidste løb, og stamskrædderen havde vundet 
en tusse. alle vidste, at han var byens varmeste hve-
de og dårligt kunne holde på kortene, så vi fik hurtigt 
samlet 9 mand. skrædderen var 76 år og stammede 
frygteligt. Han var ”tissemand” på Maxim bar, hvor han 
solgte kondomer, barbersprit og måske noget mere. 
 
vi spadserede til s-toget og kørte til Hovedbanen, hvor 
vi provianterede. 5 minutter senere var vi i absalons-
gade 44 på 2. sal.
 
vi spillede kapow (5-card draw med vendejoker), 6-
card stud med 2 hulkort og vendejoker, og 7-card stud 
med 3 hulkort og vendejoker.
 
der var kun én blind. blind´en var 10 kr. i kapow og 5 
kr. i de øvrige discipliner. store beløb dengang, hvor 
en maskinarbejder tjente 18 kr. i timen. dertil kommer, 
at det ikke var table stakes som man kender det i dag, 
men real cash game. når folk havde 4 esser, kunne de 
lige pludselig finde penge i alle lommerne og sommetid-
er i skoene.
 
Minna lavede kaffe, og vi kom hurtigt i gang.  
”leon, passer du kollekten”, spurgte hun?
”ja ja, bare kom med Ming vasen”.
 
Hun kom med sin store, flotte kinesiske vase, som var 
et arvestykke. 
 
jeg tog en femkroneseddel ud af hver pot og puttede i 
vasen. jeg tog dog en tier ud af skrædderens potter. til 
gengæld tog jeg ikke noget ud af mine egne potter, så 
det gik jo lige op.
 

Minna kunne se, at hendes fremtid var i gode hænder, 
så hun gik roligt i seng. krølle gik hurtigt død, og Holger 
lånte 50 kr. i Ming vasen, så vi var 8 mand igen.
 

spillet bølgede frem og tilbage i mange timer, og vi var 
4 mand tilbage. spillet var kapow.
 
der blev delt 5 kort til hver mand. skrædderen var i 
blind´en og Holger sagde 28 kroner på nakken, hvilket 
var alt han havde tilbage på bordet. skrædderen gik 
med og jokeren blev vendt. det var en 7´er. 
 
”jeg køber 3 kort” sagde skrædderen. 
”jeg står på dem her” sagde Holger. 
skrædderen vendte sine kort, og meldte 3 bønder op.
 
”Hvorfor melder du op?” spurgte Holger. at Holger var 
ude på noget lort, kunne en blind mand føle med sin 
stok. der var jo ingen logik i det spørgsmål, når han 
havde tømt lommerne. 

”dddu hahahahar jo ik flere ppppenge” stammede 
skrædderen.
”det kan du jo bare undersøge”, sagde Holger.
”ok, så ttti kkkroner” sagde skrædderen.
”stik mig lige Ming vasen”, sagde Holger. Han tømte 
indholdet af vasen ud på bordet og skubbede det hele 
ind i puljen. 
”Fire hundrede”, sagde Holger.
”sssa dddu fififire hundrede”? spurgte skrædderen.
”de ligger dér” svarede Holger. 
 
skrædderen vred sig som en orm. Han foldede 
hænderne og vendte blikket mod himlen. 
Han gennemgik alverdens lidelser i 20 minutter. så be-
talte han endelig pengene.
 
”tillykke, det var den årlige bluffer” sagde Holger og 
smed kortene fra sig.

i samme sekund lød der et stort brag. det var Minna, 
som var vågnet og knaldede Ming vasen i Holgers skald-
ede baghoved. Holger splattede ud på gulvet, og vasen 
lå i tusinde stykker omkring ham.

jeg var den første, der nåede ned på gaden, så slutnin-
gen fik jeg ikke med. Men det jeg oplevede, var såmænd 
også underholdende nok. 
 
Poker er et herligt spil.
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introduktion til sHortHanded FiXed liMit Hold´eM

short hANded Limit hoLd em

aF jan ingeMansen

da jeg begyndte at spille online pok-
er lige efter årtusindskiftet, blev 
Fixed limit Hold ‘em oftest spillet 
ved 10 mands borde. Flere udby-
dere var begyndt at have borde til 
max. 5 eller 6 mand, men bordene 
var overladt til nogle få speciali-
ster. i dag er det omvendt. short-
handed (sH) poker udgør nu op 
mod 3/4 af fixed limit (Fl) spillene 
online, og det kan være svært at 
finde gode borde, hvis man kun vil 
spille 10 mands. jeg vil derfor in-
dlede en serie artikler om sH. se-
rien er henvendt mod sH begyndere 
og low limit spillere (op til $5/$10), 
men jeg vil mene, at også mange 
garvede spillere kan have glæde af 
artiklerne.

lad os først slå fast, at sH i denne 
sammenhæng betyder 4-6 spillere. 
gamle pokerspillere vil erklære, at 
5-6 spillere er helt normalt, men 
vi tager udgangspunkt i nutidens 
cyber inficerede verden. det bety-
der også, at vi koncentrerer os om 
poker på internettet, da det er her, 
de fleste danske spillere slår deres 
folder.

der er mange grunde til at gå fra 
10 mands til sH poker:

større udvalg af borde.
Flere spillede hænder pr. 
time.
Flere penge at tjene for den 
gode spiller (pga. det øgede 
antal hænder).
det er sjovere og mere afvek-
slende.
det vil forbedre dit spil på 10 
mands-bordene.

•
•

•

•

•

sH tiltrækker ofte nybegyndere og 
dårlige spillere, da der i sH spilles 
flere hænder, og det er sjovere. nu 
om dage er 10 mands FlHe ofte en 
tight affære - sikkert fordi de spill-
ere, som kan lide at spille mange 
hænder, sidder ved sH bordene.

det vigtigste at huske på, når man 
foretager skiftet fra 10 mands-
borde til sH er, at det stadig er 
poker. der gives mange råd om 
at spille mere aggressivt og flere 
hænder, når man spiller sH. blinds 
kommer hurtigere rundt til dig i sH, 
og derfor mener visse spillere, at 
man skal anlægge en loose aggres-
sive (lag) spillestil for ikke at blive 
ruineret af blinds. glem det!  det 
kommer helt af sig selv, hvilket jeg 
vender tilbage til om lidt. Mange 
spiller overaggressivt med for 
mange hænder i sH, og den vigtig-
ste ændring i dit spil bør være at 
tilpasse dit spil til disse overag-
gressive spillere.’

Hvis du som udgangspunkt be-
handler et 6 max. bord som et 10 
mands-bord, hvor de første 4 har 
foldet, så går du ikke helt galt i byen. 
er du en god 10 mands-spiller, vil 
du alligevel sjældent åbne efter 4 
folds uden at raise, og din agres-
sion i sH vil derfor automatisk stige 
ifht. 10 mands. siden du er i blinds 
oftere, vil du automatisk spille flere 
hænder, da du ofte får en god pris 
for at se floppet. Hermed har du 
løst problemet med at spille mere 
lag uden at ændre drastisk på din 
spillestil.

At tilpasse sig
tilpasning til shorthanded spil han-
dler ikke så meget om, at du skal 
tilpasse dig den shorthandede situ-
ation, men handler snarere om, at 
du skal tilpasse dig andre spilleres 
opfattelse af sH spil. når de andre 
spiller mere loose og mere aggres-
sivt eller begge dele i sH, så skal 
der lidt tilpasning til. 

den første tilpasning, er at du skal 
calle mere i blinds. du får altid 
minimum 1:3,33 pot odds, og du 
er sjældent mere end 1:2 under-
dog mod folk som raiser alle esser, 
raiser alle hænder med 2 kort på 
10 og derover, raiser mange kx/
Qx suitede hænder. dette selv om 
du caller med op mod 50 % af dine 
hænder. en hånd om Q8s ser f.eks. 
rigtig god ud i denne sammenhæng. 
stort set alle suitede one gappers, 
suitede konger og damer, 89o og 
opefter kan spilles her.

som produkt af den øgede agres-
sion i sH er der naturligvis flere 
bluffs og/eller mere pres på mar-
ginale hænder. den tredje tilpas-
ning bør derfor være at gå mere til 
showdown med marginale hænder, 
når potten er heads up (Hu). eth-
vert par, og nogle gange es høj, 
vil ofte være den bedste hånd Hu, 
så overvej det nøje, før du folder – 
måske vil det være bedre at komme 
billigt til showdown. 

en god strategi er at lade som om 
bordets top kort ikke eksisterer. 
Mellempar er en god hånd og bør 
spilles derefter. er der et es på 
bordet, bør du dog være forsigtig, 
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et andet resultat af aggressionen i sH er, at spillere of-
tere better ud på floppet mod en preflop raiser, end de 
gør ved 10 mands-borde. de better med ethvert par og 
ethvert draw. Her er det vigtigt, at du bevarer aggres-
siviteten, hvis du har en hånd. top par og bedre bør 
altid spilles hårdt. Mere marginale hænder skal spilles 
hårdt, hvis det kan få andre spillere ud af potten. Hu er 
en lidt anden sag. Her kan det ofte betale sig at spille 
marginale hænder mere passivt og inducere bluff fra 
din modstander.

typiske fejl i sh
jeg har allerede nævnt, at sH spillere bluffer for meget. 
lad være med at falde i den fælde. en anden fejl, som 
sH spillere har tendens til, er, at de caller for meget. 
alle spillere har en tendens til at tro, at andre spiller 
lige som dem selv, lige som spillere der bluffer meget 
tror, at andre spillere også bluffer meget. et eksempel 
herpå: du raiser med ajo fra cut off, og kun bb caller. 
Floppet kommer 5c 8d th, bb checker, du better og 
bb caller. turn er 7h, bb checker. Mange dårlige ag-
gressive spillere better igen her, hvilket er en stor fejl: 
bb folder sjældent et par, mens han nogle gange bluff 
check-raiser en dårligere hånd, og dermed tvinger dig 
til at folde eller betale max for at fange et bluff eller 
forbedre din hånd. det er bedre at checke og inducere 
et bluff fra bb på river. vær dog varsom med at calle 
alle spillere på river1.  

andre typiske dårlige bluffs er 
at reraise et check-raise på floppet, når man selv 
er preflop raiser 
at bluff raise turn mod spillere, der har været ag-
gressive på alle streets indtil nu
at bluffe både på flop, turn og river på et board 
uden draws. det er muligt at bluffe i sH, men vælg 
situationerne og de spillere du bluffer imod, med 
omhu. 

jeg vender tilbage til bluff i en senere artikel.

en anden fejl er som nævnt at calle for meget. ja, du 
skal gå mere til showdown med marginale hænder, 
når du er Hu, men mange spillere overdriver denne 
strategi. low limit sH spillere har især tendens til at 
overvurdere værdien af ak/aQ og caller gladeligt til 
river med disse hænder, uanset modstander, action 
og kortene på bordet (de bluffer også alt for ofte med 
høje esser). Hvis der på bordet kommer 6c 8c 9d, og 
bb check/raiser din ah kh for derefter at bette ud når 
tc falder på turn, så fold i en fart. en anden situation, 
hvor disse spillere caller for meget er, når der er mere 

� Mod visse passive calling stations kan det betale 
sig at bette turn for value og checke på river. Mere om spil 
med es høj følger i en senere artikel.

•

•

•

end 2 spillere i potten. Hvis én better og én anden caller 
før dig, så er der sjældent grund til at calle med es høj, 
overkort eller tredje par, medmindre du har gode odds 
til at drawe til en bedre hånd. det samme gælder, når 
du står over for et raise på turn. Midt i al sH aggressiv-
iteten glemmer man nemt, at det stadig er poker, og et 
turn raise er altså et turn raise, hvilket oftest betyder, 
at du er slået.

slow play
jeg har aldrig været en fan af at slowplaye og slet ikke 
i sH. der er en tendens til, at sH spillere (på de lavere 
niveauer) slowplayer deres store hænder. de kunne 
lige så godt smide penge ud af vinduet. når du sidder 
ved et aggressivt sH bord, er der sjældent grund til at 
slowplaye. bet ud og få nogle penge i potten. de andre 
kan ikke raise dig, hvis du ikke better. 

et eksempel på dette: du raiser kk utg+1, co og 
bb caller begge. Floppet viser 6c 7d kc, bb checker. 
Mange spillere checker deres floppede set af frygt for, 
at begge modstanderne vil folde til et bet, og de ingen 
værdi får for deres monster hånd. Men spillere caller 
og bluffer jo netop for meget i sH – især på floppet – så 
bet ud, og lad dem calle med deres inside draws, an-
det par m.m. Hvis du er heldig, bliver du endda raiset 
af en 7’er eller et flush draw. Hvis begge folder dette 
flop, så er der nok ikke mange kort, der kan få dem til 
at smide penge i potten på turn eller river alligevel, og 
ingen penge er spildt.

cold calling 
blot at calle et raise er dårligt i 10 mands-poker, men 
en dødssynd i sH. Mange spillere, der aldrig kunne 
drømme om at cold calle i 10 mands-poker, gør det i sH, 
fordi ”de raiser så meget i sH, at jeg aldrig får spillet 
nok hænder, hvis jeg ikke cold caller en gang imellem”. 
Problemet er, at blinds får alt for gode odds mod en 
raiser og en cold caller, og du sidder nu pludselig i en 
3- eller 4-vejs pot med en mellemgod hånd (for de gode 
raiser du selvfølgelig). ydermere vil spillere ofte få mod 
til at calle - eller endnu værre få mod til at raise - bag 
dig, og du får dermed ikke bedste position gennem 
resten af hånden.

Næste gang
denne artikel er blot en kort introduktion til sH poker. 
jeg har taget udgangspunkt i, at sH spillere spiller for 
mange hænder og spiller hænderne for aggressivt. 
dette er dog en generalisering. der findes både lag’s, 
tag’s, calling stations m.m. i sH, og de skal alle spilles 
forskelligt. i næste artikel vil jeg tage fat på nogle af de 
andre spillertyper og se på, hvordan man skal tilpasse 
sit spil imod dem. 

sHort Handed i
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Hvis du er i stand til at Følge alle råd i nedenstående 
artikel, vil det være noget aF det Mest givtige For dit 
PokersPil, soM du længe Har Foretaget dig. 

tiLt 
aF anders “gene” nielsen

det paradoksale er, at det er yderst 
begrænset med teori, starthånds-
analyse eller lignende kortmæssige 
betragtninger i artiklen. 

det hele omhandler tilt, eller ret-
tere, hvordan du kan undgå at 
spille, mens du er på tilt. når det så 
er sagt, skal jeg være den første til 
at indrømme, at jeg selv har over-
trådt stort set samtlige af neden-
stående punkter! og flere af dem 
meget mere end én gang! så det er 
absolut lettere sagt end gjort. 

Men når man kender definitionen af 
tilt, har oplevet symptomerne, og 
har oplevet hvilke hurtige indhug, 
det kan gøre i en bankroll, bliver 
det meget nemmere at forholde sig 
til tilt og forsøge at undgå det. 

definitionen af tilt
indtil for ganske nylig havde jeg den 
klare overbevisning, at tilt var det 
fænomen, man gennemlevede, når 
man var blevet bad beatet, havde 
tabt en kæmpe pulje eller var blevet 
svinet til af modstanderen, så man i 

bar arrigskab overspillede kortene, 
gik all in på skodkort og endte med 
at tilte et større beløb væk, typisk i 
cash games. dette fænomen er helt 
sikkert tilt. 

Men efter at have læst john 
Feeney´s bog ”inside the Poker 
Mind” (en ganske glimrende sam-
ling af kortere poker essays) har 
jeg fået et lidt mere nuanceret bill-
ede af, hvad tilt egentlig er. 

john Feeney definerer, hvornår 
man er gået på tilt som: 
”tilt occurs any time you make an 
incorrect play when you know bet-
ter”. 

Fra det forrige udsagn bruger han 
så lidt tid til at nå frem til den en-
delige definition af tilt. Feeneys en-
delige definition af tilt er: 
“ tilt is any adverse impact of emo-
tion on one´s play”. 

det vil sige, at hver gang man 
foretager en action, som man vid-
ste eller burde vide var forkert i 

forhold til det optimale spil, så tilter 
man faktisk en smule. 

som det meget klart ses, er Fee-
neys definition af tilt meget bredere 
end blot den person, der bliver bad 
beat’et og derefter fuldstændig 
rød i hovedet, raiser og re-raiser 
til højre og venstre på hver eneste 
hånd og oftest taber hele sin stack 
i løbet af meget kort tid. 

hvornår er man på tilt?
Faktisk er man ifølge Feeney en 
smule på tilt fra det øjeblik, man 
ikke er fuldstændig fokuseret på, 
hvad man foretager sig, og man 
enten med vilje eller ubevidst laver 
plays, som man ved eller burde vide 
ikke er optimale. 

der kan være mange grunde til, at 
man ikke er fuldstændig fokuseret. 
en af de mest åbenlyse og faktisk 
ganske normale grunde er, at man, 
når man som personen ovenfor 
bliver bad beatet, går totalt amok i 
en sand raise war, indtil stack´en / 
kontoen / bankrollen er tømt.
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en anden form for tilt kan være, når man efter et par 
bad beats fuldstændig mister selvtilliden og begynder 
at spille overforsigtigt, og man ikke får sat de nødven-
dige re-raises og value bets ind på de rigtige tidspunk-
ter. 

dette er typiske former for tilt, som opstår, efter man 
er blevet bad beatet adskillige gange, eller efter man 
har gennemgået en lang loosing streak og derfor ikke 
længere tror på, at det igen kan vende. 

andre former for tilt er, når man spiller til trods for, at 
man er påvirket af udefrakommende faktorer. 

der er mange af disse faktorer, men jeg vil forsøge at 
remse nogle af de mest åbenlyse op: 

Manglende søvn, træthed efter arbejde o. lign.
Problemer i parforhold, familie mv. 
Påvirket af alkohol, stoffer mv., hvilket medfører 
en sløvet hjerne
stress
sorg
tidspres, f.eks. hvis man starter i en turnering, 
som man egentlig ikke har tid til at spille færdig

der findes et hav af disse faktorer. nogle faktorer kan 
du selv være med til at påvirke i negativ retning (nega-
tiv i forhold til at spille optimalt poker – det er ofte gan-
ske sjovt at spille poker i påvirket tilstand, men det er 
sjældent optimal poker). andre faktorer er du ikke selv 
herre over, men de vil alligevel påvirke dit spil. 

4) Hvad koster det at være på tilt?
det er meget forskelligt, hvad det koster at være på 
tilt. der afhænger af, hvad du spiller, og hvor højt du 
spiller. 

spiller du big bet poker som no limit Hold´em og Pot 
limit omaha i cash game-formen, kan det blive rigtigt 
dyrt. du smider meget hurtigt 3-5 buy ins på en ses-
sion, hvor du er på tilt. 

jo højere du spiller, jo dyrere bliver det, da modstand-
erne bliver bedre og bedre til at tilpasse sig din spilles-
til, jo flere penge der spilles om. bliver du først stem-
plet som værende på tilt eller som en, der nemt går på 
tilt, vil modstanderne flokkes om dig som vilde dyr. 

Faktum er, at en enkelt tilt session hurtigt kan ødelæg-
ge 1-2 måneders hårdt arbejde ved pokerbordene. og 
jo højere du spiller, jo mindre er din edge over for mod-
standerne. så jo højere du spiller, jo hurtigere kan du 
formøble den bankroll, det har taget lang tids grind at 
opbygge.

hvad kan man gøre, for at undgå tilt?

1. undlad at spille, hvis du kan mærke, du ikke 
er fokuseret
For det første bør du forsøge kun at spille poker, når du 
er udhvilet, ikke er overtræt, ikke har familiemæssige 
problemer hængende over hovedet og generelt er i bal-
ance og fysisk godt tilpas. Man hører mange historier 

•
•
•

•
•
•

om, hvordan folk har spillet 36 eller 48 timer i træk, 
fordi spillet nu var godt. der er nogen, der via træning 
kan klare at spille så lang tid og stadig bevare et vist 
fokus. det er dog langt de færreste, der mestrer dette. 
specielt, hvis du spiller online spiller og spiller flere 
borde af gangen, er der en grænse for, hvor længe du 
kan klare at kigge ind i skærmen. nogen pokerspillere 
kan klare en time foran skærmen, andre kan klare 10 
timer. det er meget forskelligt. Men sørg for at holde 
regelmæssige pauser, få sovet ordentligt, få spist og 
drukket og være udhvilet, inden du sætter dig for at 
spille poker – især hvis du har tanker om at spille dit 
a-game i længere tid af gangen. 

du bør også undgå at spille på tidspunkter, hvor du 
ved at det vil blive enormt sent, og du derfor ikke vil 
få nok søvn inden den kommende arbejdsdag, eller du 
ikke kan nå at spille turneringen færdig, fordi du har en 
aftale senere. Hvis du ikke kan nå at spille turneringen 
færdig, vil du ofte være tilbøjelig til at tage nogle chan-
cer på nogle forkerte tidspunkter for at akkumulere 
en masse chips og forsøge at afgøre spillet, inden det 
reelt er muligt. 

endelig bør du undgå at spille i påvirket tilstand. 
Mangen en bankroll er blevet formøblet i påvirket til-
stand, fordi spilleren var meget ufokuseret og følte sig 
uovervindelig med dertil hørende slækkelse på krav til 
starthænder, overdreven aggression m.m..
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2. spil de spil, der passer dig 
bedst 
Hvis du ved, at du har let til at tilte, 
bør du holde dig fra spil, hvor tilt kan 
være en meget bekostelig affære. 
Her tænker jeg især på big bet 
poker som no limit Hold´em og Pot 
limit omaha. ryger du på tilt i disse 
spil, og holder du ikke en pause i 
tide, kan det nemt og hurtigt koste 
3-4 buy ins, inden du får set dig om. 
i stedet bør du spille sit´n´go turn-
eringer eller multi table-turnering-
er. bliver du bad beatet i en af disse 
turneringer, vil du ofte ryge ud eller 
være tæt på at ryge ud. samtidig 
er udgiften kendt på forhånd, og du 
kan kun tilte flere penge væk, hvis 
du tilmelder dig nye turneringer. 
Her vil der ofte være ventetid, så 
du kan nå at rase ud. i cash games 
er det helt modsat, og du er tilbage 
i action med det samme. endelig er 
der det aspekt, at tilt (hvis det er 
den mega-maniac agtige form for 
tilt, hvor man går all in på 72 offsuit 
o. lign.) sjældent er meget forkert 
i turneringer, hvis man er short 
stacked, eller blinds er meget høje. 
er det derimod et cash game med 
dybe stacks, er det meget langt fra 
den optimale spilstrategi. 

3. sæt dig mål for dit spil, og 
følg løbende op på disse mål
Hvis du sætter dig nogle mål for, 
hvad du vil opnå som pokerspiller, 
tager disse mål frem og revaluerer 
dem ofte, og hvis du hele tiden har 

dine mål i baghovedet, er det nem-
mere at fokusere på at træffe de 
rigtige beslutninger. Hvis dit mål er 
at spille en ePt, og din bankroll kun 
er på 1.000$, kommer du jo aldrig 
til at spille ePt, hvis du konstant 
tilter din bankroll væk. sørg for, at 
målene er realistiske og målbare. 

Hvis dit mål er bare at have det 
sjovt og goofe lidt rundt, mens du 
hygger dig med vennerne, er det 
også helt fint. Hvis du kan undgå at 
tilte, vil dine penge strække meget 
længere.
 
hvad gør jeg, når jeg kan 
mærke, jeg er på tilt
Hvis du kan mærke, du er på vej 
på tilt, eller hvis du allerede er på 
tilt, vil det bedste råd altid være at 
stoppe med det samme, evt. tage 
en pause. 
Hvis du sidder midt i et rigtigt godt 
cash game, kan du tage en pause, 
gå en tur, gå på toilettet, ryge en 
cigaret eller hvad der nu passer 
en bedst for at få blodtrykket og 
adrenalinen ned.

sidder du midt i en turnering, er 
det ikke helt så nemt. er det tidligt 
i turneringen, har du dog altid mu-
ligheden for at lave sitout. blinds 
er sjældent så høje tidligt i en 
turnering. er det sent i en turn-
ering med høje blinds, eller du er 
short stacked, er det straks noget 
sværere at tage en pause. du kan 

i stedet overveje at folde et par 
hænder og så ellers spille videre. 
det sjove er faktisk, at det meget 
sent i en turnering sjældent er 
meget forkert at spille overaggres-
sivt, da blinds i forhold til stack size 
gør, at der bør spilles meget ag-
gressivt. 

Afslutning
som jeg skrev øverst, har jeg selv 
været skyldig i at spille under stort 
set alle former for tilt – og det 
mere end én gang! tilt er noget, 
de færreste formår at slippe fuld-
stændigt af med. selv topprofes-
sionelle pokerspillere tilter af og til. 
de allerdygtigste spillere formår 
at stoppe i tide og dermed spare 
på bankrollen. kun meget meget få 
spillere kan se sig selv i øjnene og 
sige, at de aldrig tilter. 

Men hvis du kender tendenserne, er 
det nemmere at tage dine forhold-
sregler. og fokuserer du på, at 
en krone sparet på bankrollen er 
ligeså god som en krone tjent til 
bankrollen, vil du nemmere kunne 
undgå at tilte. 

god vind ved pokerbordene – og 
pas på tilt-monsteret. Hvis ikke du 
ser det, før det ser dig, vil det æde 
din bankroll. ikke stille og roligt, 
men i kæmpe bidder! 
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mPNs rAise or foLd Liste jANuAr 2007

rAise

foLd

neteller lukker af for amerikanske kunder med øjeblikkelig virkning fra den 18. januar, efter at to tidligere direktører 
blev anholdt i usa og sigtet for hvidvaskning af penge. det bliver sværere og sværere at finde amerikanske fisk ved 
bordene rundt omkring på nettet.  
http://www.neteller-group.com/press/en/123.htm

ePt deauville bliver aflyst pga. den stramme franske spillelovgivning, som ikke tillader Pokerstars som sponsor. 
Heldigvis er der allerede fyldt op med nye events i dortmund og warszawa. 
http://www.europeanpokertour.com/ePt3_deauville.html

Pokernet fest i københavn den 13. januar. tak til ladbrokes for et fantastisk arrangement, med masser af god poker, 
god mad, kolde øl, sponsorpræmier, viP indgang på diskotek Poesi og gigantiske tømmermænd dagen efter. 
http://www.pokernet.dk/forum/show.asp?tid=121688

betsafe rakeback på 30% + 8% til en fællespulje + 1.000$ bonus oveni – det fås vist ikke bedre.
http://www.pokernet.dk/rakeback/betsafe.asp

ePt københavn – 400 mand der hver lægger 37.500 dkk og spiller om en 1. præmie på 4 mio. kr.Meget større bliver 
det vist ikke på dansk grund. der var udsolgt på kun 18 timer, og turneringen kunne sikkert have tiltrukket op til dob-
belt så mange spillere.
http://www.europeanpokertour.com/ePt3_copenhagen.html  

wsoP programmet 2007 er endelig klar. af nyheder er flere turneringer i andre poker varianter som Horse, sHoe, 
razz og en heads up turnering. det bliver en festlig 1½ måned i las vegas. Pokernet vil selvfølgelig stå for at ar-
rangere en Pokernet camp igen i år. Mere om dette i en senere udgave af MPn.
http://www.worldseriesofpoker.com/news/fullstory.sps?inewsid=393478  

High stakes Poker er tilbage med sæson 3 – desværre ikke på de danske tv skærme. Første afsnit kan allerede nu 
ses på youtube. 
http://www.youtube.com/results?search_query=high+stakes+poker+season+3+ep1&search=search

gus Hansen vinder aussie Millions Poker championships og den 1,5 mio. $ store første præmie, foran et felt på 747 
deltagere. godt gået gus!
http://www.crownpoker.com.au/content.aspx?topicid=1145



girl Power... nej, vel? 

jeg er ikke Pro girl Power. jeg Forstår ikke, HvorFor 
så Mange stadig Piver over at kvinder generelt Får Min-
dre i løn. det er jo ”vores” egen skyld. vil Man Ha’ Mere 
i løn, er det oP til én selv at ForHandle sig FreM til det, 
og i øvrigt Fortjene det.
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Vi ses i pokerrummet! 

Få en velkomstbonus, vind 
rejser til liveturneringer 
eller spil nogle af vores 
daglige freerolls.

Få 100% bonus op til $500.

selvom vi alle i bund og grund har de 
samme vilkår og forudsætninger, 
er det op til hver enkelt at define-
re hvad man vil have ud af livet, af 
jobbet, af forholdet og af pokeren. 
Hvorfor skal vi alle være ens? 

jeg synes ikke umiddelbart, at det 
er nogen fordel for mit spil, at jeg 
er pige. På nettet er det bedøv-
ende ligegyldigt, og live... tjah… 
der er jo flest gutter der spiller. i 
starten syntes jeg faktisk godt, at 
der kunne være en fordel i at være 
”kvinde i en mandeverden” (eeew-
kliché-statement). Mange mænd 
havde tendens til at lægge sig til 
mine bluffs – især de unge gutter. 
af en eller anden grund virkede det 
ikke som om de mente, at en kvinde 
kunne finde på at bluffe. små edg-
es som disse må man selvfølgelig 
forsøge at udnytte, som f.eks. da 
jeg spillede en ePt i barcelona for 
et par måneder siden.  

denne hånd er fra slutningen af dag 
1:

blinds er 400/800 med en ante på 
100. jeg har ca. 40.000 (well above 

avg.) og min modstander i denne 
hånd er en ældre franskmand, som 
jeg desværre ikke kan huske navnet 
på, men som har ca. ligeså meget 
som mig. jeg er lige blevet flyttet 
til bordet, hvor også noah boeken 
og nogle svenskere sidder.

Hånden starter ret standard, da 
jeg åbner med 3 x bb fra 3. pos. 
med ajo - de aner jo ikke hvordan 
jeg spiller, men jeg er ret sikker på, 
at de ved jeg er noob. dette fak-
tum kan få dem til at tro, at jeg kun 
spiller solide starthænder og der-
for vil folde de fleste hænder. eller 
det kan få dem til at tro, at de kan 
udspille mig på de fleste flops og 
derfor lave nogle loose calls.

det sidste er nok mest sandsynligt 
og det er heller ikke overraskende, 
at ”Mr. old French guy” caller som 
næste mand i potten.

nåh, jeg misser floppet totalt, som 
er Q høj. jeg checker. Han stikker 
kvart pot (ca. 1.800) og jeg væl-
ger et meget fancy og utraditionelt 
clickraise. Han caller. noget siger 

mig at han har ramt et eller andet, 
men måden han skuler til mig på, og 
hans ”vibe”, er suspekt, og jeg be-
stemmer mig for, at han godt kan 
presses af hvad han nu engang sid-
der med.

jeg misser turn, som er en konge, 
men mener stadig at dette er et 
godt kort for min hånd. nu har jeg et 
straight draw at backe mit bluff op 
med, og kongen er scary for mange 
af hans sandsynlige hænder. 

jeg stikker derfor et 7.000 chip bet 
ud, som er ca. halv pot og dette får 
ham til at tænke lidt før han igen 
caller. 

river misser mig fuldstændig. jeg 
kan ikke huske hvilket kort der 
falder på river, men det er i hvert 
fald en blank. 
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Vi ses i pokerrummet! 

Få en velkomstbonus, vind 
rejser til liveturneringer 
eller spil nogle af vores 
daglige freerolls.

Få 100% bonus op til $500.

jeg tænker kort og går så all in, 
hvilket er et bet der er ca. 1.000 
chips under potsize. aldrig før har 
min puls været så høj og aldrig har 
jeg siddet så stille ...og aldrig før 
har 2 minutter føltes så lange. 
Franskmanden kigger på boardet, 
på mig, så på sine kort, så på mig, 
så på loftet, så på boardet igen, før 
han til sidst viser en Q og folder. 

Her tror jeg at det kom til min 
fordel, at jeg er pige og til og med 
noob. Han mente ikke, jeg var i 
stand til at bluffe i det spot og et 
bluff var nok det eneste han kunne 
slå.

går jeg tilbage til hvad denne første 
rubrik egentlig skulle handle om, 
så tror jeg faktisk ikke meget på 
”girl Power”. vi har alle de samme 
forudsætninger og det gælder 
også i poker. så er det ”bare” om 
at arbejde sig opad og prøve at 
blive den bedste, hvis det er dét 
man har lyst til. 

de sidste mange gange jeg har 
spillet live i dPF eller andre steder, 

har jeg ”fået på munden” stort set 
hver eneste gang jeg har forsøgt 
at stjæle. det er super irriter-
ende, men også udfordrende, så 
det er trods alt fint nok. Man lærer 

jo mest af modgang. når man får 
alt foræret, er man ikke nødt til at 
tænke over hvad man gør galt, men 
det er man, når alt går imod én.
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sit n’ go turneringer er et sPil, der i Høj grad kører På 
“autoMatPilot”. Men sPilles de Med bare en enkelt Mod-
stander På den anden side aF bordet, bliver de Pludselig 
Meget Mere interessante. 

heAds uP sNg 
strAtegi 
aF tHijs “turboFluen” von tilburg

i denne og næste artikel vil jeg prøve 
at give en solid basis for heads up 
sit´n go (sng) spil. Heads up (Hu) 
er utrolig komplekst og meget 
baseret på reads og metagame, 
da man hurtigt får en indbyrdes 
historie fra tidligere pots. det er 
derfor vigtigt at understrege, at 
disse strategier absolut ikke al-
tid kan tages for gode varer, men 
snarere bør bruges som en start 
og et pejlemærke for, hvordan en 
god indgangsvinkel kan være. 

jeg vil tage udgangspunkt i en 
udbredt standardstruktur, som 
mange af de forskellige pokersites 
ligger tæt op ad. strukturen er op-
bygget således: 

startchips: 1500. 

blinds: 10/20 - 15/30 - 25/50 - 
50/100 - 100/200 - 200/400, med 
blindstigning hver 20. hånd.

jeg antager, at størrelsen på buy 
in ligger et sted imellem 30$ og 50$ 
for på den måde at få et ståsted i 

forhold til forventet modstand. ba-
sisstrategien vil være nogenlunde 
den samme på både 10$ og 100$ 
Hu sng’s.

1. level, 10/20: 
vi starter med 75 x big blind og 
har på dette tidspunkt derfor et 
udmærket spillerum. vi skal til at 
starte med samle nogle reads op, 
så vi kan vælge den mest opti-
male strategi, indtil modstanderen 
skifter gear. derfor tester vi vores 
modstander på forskellige måder: 

Preflop spillet i position: 

vi skal vurdere modspillerens spil 
preflop. Hvor ofte caller han rais-
es? og raiser han når vi selv blot 
completer fra small blind?  

vi mikser derfor vores preflop spil 
en del, og i løbet af de første 10-15 
hænder skal vi have afprøvet både 
nogle raises og et par completes. 
det er ikke mange hænder, men 
det er, hvad vi får til at danne os 
et så godt billede som muligt. På 

første level har jeg altid et stan-
dard raise, som jeg ikke ændrer, 
medmindre jeg virkelig får en gr-
und til det. dette raise ligger som 
regel på 3 eller 3,5 gange big blind. 
når vi raiser, lærer vi også, hvor-
dan vores modspiller reagerer, når 
han ikke har initiativet. Mere om det 
følger senere. 

På første niveau er modstand-
erne meget ofte ret passive, når 
de er ude af position efter floppet. 
vi finder derfor typisk ud af, at vi 
sagtens kan complete fra sb uden 
at blive raiset. Hvis modstanderen 
sjældent raiser, kan vi derfor med 
fordel spille alle hænder fra knap-
pen, da vi bliver tilbudt 1:3 i pot 
odds og får lov til at spille i position 
efter floppet. der er derfor ikke 
kun et raise eller et fold, som ellers 
er den mest udbredte tankegang i 
cash games.
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spørgsmålet er så, med hvilke 
hænder vi limper, og med hvilke 
hænder vi raiser. På første level 
kan vi tillade os at være rimelig 
kreative, da blinds er små, vi kom-
mer til at spille i position efter 
floppet, og vi går ud fra, at vores 
postflop spil er bedre end mod-
standerens. 

det vil selvfølgelig typisk være de 
stærkere hænder, vi raiser på. de 
middelmådige limper vi med, og med 
de spekulative hænder veksler vi. 
For at illustrere ovenstående lader 
vi som om, vi får følgende 8 hænder 
på knappen i starten af en match og 
gør følgende med hænderne:

1) t9o - raise,   2) 63s - complete,   
3) k8o - complete,   4) aQo - raise,   
5) 77 - raise,   6) t8s - complete,   
7) 66 - complete,   8) 65s - raise.
  
læg mærke til, at både suitede 
connectors og par spilles både 
med et complete og et raise. en 
anden hånd, jeg godt kan lide at 
veksle, er ax. Mange pokerspillere 
raiser konsekvent, når de har es-

ser, hvilket som regel er fint. Men 
vi får ofte credit for en god hånd, 
når vi raiser en suited connector, 
og vi kan ofte stjæle potten på flop-
pet med et continuation bet, hvis 
floppet fx kommer a64. desuden vil 
mange modstandere tro, at idet vi 
raiser lidt oftere, end det normalt 
er standard, sjældent vil limpe med 
et es på hånden. 

i starten af en match bekymrer jeg 
mig sjældent om, hvad modstan-
deren tror om vores hand range 
for at complete og raise, men lige 
netop i dette tilfælde er der mange, 
der ikke giver os credit for et es, 
når vi har limpet og byder et aj6 
flop. derfor kan der med fordel 
completes ca. hver anden gang vi 
har et es, for at maksimere den 
potentielle value af esset, samt at 
øge chancerne for at tage potten 
på floppet efter et complete fra os 
preflop. dette vil jeg også følge op 
på senere i artiklen.

Postflop spil med initiativ: vi skal 
have mere information samt ak-
kumulere chips, så vi har den 

psykologiske fordel af at have den 
største stack, når blinds stiger. 
derfor continuation better vi de 
fleste flops, når vi har raiset. bet-
størrelsen afhænger selvfølgelig 
af floppet, men jeg foretrækker at 
bette 80-100 i en pot på 120, indtil 
andet er bevist effektivt. 

de fleste spillere er lidt for loose 
preflop og lidt for fikserede på 
deres egen hånd efter floppet. 
derfor kan vi stjæle en del pots 
postflop allerede her og får derfor 
forhåbentlig en lidt større stack. 
dog findes der også en del call-
ing stations, som vi skal tilrettel-
ægge vores strategier anderledes 
imod. derfor er det yderst vigtigt, 
at vi finder ud af, hvor loose vores 
modspiller er på floppet, når vi har 
initiativet. en stor del af vores pre-
flop strategi skal nemlig baseres 
på modstanderens calling range på 
floppet.
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er vores modstander den først 
beskrevne spillertype, raiser vi 
rimelig friskt preflop for at stjæle 
en masse pots på floppet. er han 
derimod meget loose postflop og 
overspiller marginale hænder, skal 
han istedet value bettes hårdt. vi 
er derfor nødt til at lægge en mere 
ligefrem linje i vores spil mod en 
sådan modstander. så må vi raise 
lidt sjældnere preflop, og vi må 
primært raise med hænder, som 
sandsynligvis vil give os top par 
eller bedre, når vi rammer floppet. 

Mod denne type modstander ønsker 
vi nemlig ikke at bygge mange store 
pots for derefter at blive callet helt 
til river med marginale hænder, når 
vi selv har en marginal hånd. Her er 
det bedre at spille en masse små 
pots og udnytte vores position til at 
lave gode value bets for at forøge 
vores stack. derudover ønsker vi 
at spille så mange hænder som mu-
ligt, da heldet på denne måde hur-
tigere bliver udjævnet og vi derfor 
typisk mod denne spiller vil formå at 
vinde mere på vores made hands, 
end modstanderen vil.

flopspil i unraised pots
det sidste vigtige punkt på første 
level er at lære noget mere om mod-
standerens fold frekvens på floppet 
i unraised pots. denne frekvens er 
især vigtig i position, men også ude 
af position skal frekvensen bruges. 

jeg better rigtig mange pots på 
første level, når modstanderen 
checker til mig på floppet. vi kan 
ikke give vores modspillere meget 
credit på ufarlige boards, når de 
checker, og dette skal udnyttes. 
jeg better selvfølgelig langt fra alle 
flops, men kommer nok op på om-
kring 75-80 % bets/raises og 20-
25 % checks/folds. Her handler det 
først og fremmest om at bette de 
rigtige flops. gode flops kan f.eks. 
være k85 rainbow, 259 twotone, 
j84 twotone osv. 

de flops, som bedst egner sig til 
bets, er faktisk de flops, der in-
deholder et par på bordet. For det 
første er der nu kun 5 kort tilbage 
hos modstanderen, der kan have 
lavet en made hånd på floppet For 

det andet får vi langt færre calls 
fra modstandere som håber at lave 
et par på turn, da de allerede kan 
være oppe imod trips.

de flops, som jeg typisk holder mig 
fra, når jeg intet har, er de flops, 
hvor det er mere sandsynligt, at 
modstanderen kan have et draw. 
eksempler herpå kan være Qj6 
twotone, a84 rainbow og 764 rain-
bow.

igen skal vi have et read på mod-
standeren for at spille optimalt, 
da vi selvfølgelig ikke bluffer på et 
k74 flop imod en calling station. 
derudover skal den information, vi 
samler op i disse små pots, bruges 
senere i matchen. i løbet af match-
en bliver det mere og mere værdi-
fuldt at samle pots op, i takt med 
at blinds stiger, og potten udgør en 
større og større del af de respe-
ktive stacks.

Aggressive modstandere
samtidig med, at vi tester modstan-
deren, skal vi også huske at spille 
poker. de punkter, jeg har fremsat, 
siger jo intet om, hvordan vi skal 
forholde os til raises, hverken pre-
flop eller postflop. overordnet set 
er det virkelig svært at sige noget 
om disse punkter, specielt post-
flop, da der er så mange faktorer, 
der spiller ind.

Hvor meget vi caller preflop, af-
hænger af, hvor meget modstan-
deren raiser og hvor ofte. typiske 
raises til 60 caller jeg med en god 
del af de hænder, jeg selv ville 
raise. jeg folder især hænder, 
hvor jeg ofte kan være domineret, 
og hænder, som ikke har særlig 
stor draw værdi.
 
raiser modstanderen ofte, skifter 
jeg lidt mellem at folde og reraise. 
generelt kan jeg sige, at jeg på 
første level stort set kun reraiser 
med gode hænder, medmindre 
modstanderen raiser meget ofte. 
jeg ønsker at sætte mig selv i re-
spekt, og jeg vælger derfor en re-
spektabel hånd og giver på nakken. 
jeg gør det måske endda 2 gange, 
så han ved, at jeg mener det, og 
at han bør have respekt for mig. 

denne spillestil er også med til at 
sætte mig op, hvis jeg senere får 
en god hånd, når han raiser. oft-
est bliver reraises respekteret af 
modstanderen de første par gange 
– derefter er det så som så med 
respekten. 

det samme gælder for vores pre-
flop raises, når modstanderen 
completer fra small blind. Hvis 
modstanderen ikke er en loose 
passive calling station, finder jeg 
ofte et par spots, hvor jeg raiser 
til 4xbb. dette gør jeg for at bruge 
de forskellige muligheder, jeg har, 
og for at gøre modstanderen utryg 
ved at complete fra sb. desuden 
kan anvendelsen af forskellige plays 
gøre det væsentligt nemmere at få 
value ud af gode hænder senere i 
matchen, når modstanderen com-
pleter til os.

Hvis vi bliver raiset på floppet, må 
vi ud og vurdere, hvad modstande-
rens sandsynlige hænder er. dette 
vil jeg ikke gå i dybden med, da det 
oftest kun kan vurderes i selve 
situationen. jeg vil i stedet opstille 
en række punkter, der er gode at 
gennemgå, når du bliver raiset:

som altid, læs bordet og prøv 
at sætte modstanderen på en 
hand range.
Hvor aggressiv er modstand-
eren?
Husk, at det er Hu. enhver 
hånd er stærkere end i en nor-
mal match.
lad dig ikke altid forblinde af 
punkt 3. virker modstande-
renss linje stærk, er der intet 
problem i at folde top par.
Hvor aggressiv har du været, 
og hvordan tror du modstan-
deren reagerer på dette? er 
han typen, der er tålmodig, 
eller bliver han desperat?
er det meget marginalt, kan 
du formentlig finde en større 
edge i en senere hånd, hvis 
du stadig har en rigeligt med 
chips.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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slowplay og traps
På første level skal der rigtig meget til, før jeg bliver 
fancy. da jeg er forholdsvis aggressiv, og mange spill-
ere har en tendens til at calle lidt for ofte med margi-
nale hænder, regner jeg med at få betaling en pæn del 
af de gange, jeg rammer floppet. 

derudover kan det være svært at få bygget en pot, 
når blinds kun er 10/20, og den ene part kun check-
er og caller. gør derfor det, du altid gør, bet og raise 
dine stærke hænder, som du ligeledes gør med andre 
hænder.

turn- og river-spil
jeg har hidtil koncentreret mig om spillet preflop og 
på floppet. det er der flere grunde til. For det første 
er det kun et mindretal af potsene, der når længere 
end floppet med den beskrevne spillestil. For det andet 
handler vi senere i hånden ud fra den historie, som vi 
har skabt igennem hånden. derfor er det sværere at 
komme med nogle konkrete koncepter til turn- og river-
spil. jeg vil dog knytte et par enkelte kommentarer til 
dette spil også.

siden jeg advokerer for at byde mange flops, både 
i raised og unraised pots, finder jeg ofte mig selv på 
turn uden en hånd, der kan spilles. dette betragter jeg 
som et missed bluff, og i langt de fleste af tilfældene 
opgiver jeg hånden her. vi er aggressive, vores mod-
stander har indikeret, han vil spille, vi har intet selv, 
og vi opgiver derfor hånden, medmindre vi rammer et 
brugbart kort på turn. 

Hvis vi til gengæld har en udmærket hånd, afhænger 
vores turn-spil af draw-mulighederne på floppet. Hvis 
bordet er tørt, checker jeg oftest second og third pair 
på turn. Med top par better jeg næsten altid igen, med-
mindre jeg har et read, der siger, at modstanderen 
folder til et turn bet med marginale hænder, men caller 
et river bet, når der er vist svaghed på turn. så kan jeg 
godt checke i position. 

spiller vi derimod på et board, hvor der er flere forskel-
lige draw-kombinationer, better jeg med flere hænder 
- både for at beskytte min hånd og for value. jeg byder 
stort set altid second pair med åbenlyse straight eller 
flush-draws, og third pair får ofte også endnu et bet. 

På den måde bliver det lettere at spille river. i position 
checker jeg bag mig på river med marginale hænder, 
som jeg har bettet på turn. og ude af position check-
caller jeg et non-scare card, hvis prisen er fornuftig 
(jeg betaler sjældent med marginale hænder, hvis pot-
ten bliver overbudt).

river-spillet er ikke så kompliceret i Hu sng’s, da man 
sjældent ser river raises være bluffs. derfor spiller 
jeg rimelig ligefrem her og analyserer håndens hidtige 
forløb. ud fra dette tager jeg stilling til mine forskel-
lige muligheder. dog vil jeg gøre opmærksom på, at der 
ofte kan value bettes mere, end man lige umiddelbart 
tror. og det er ingen skam at underbette potten, hvis 
ikke man tror at modstanderen vil betale mere. dog 
skal man have analyseret sig frem til argumentet for et 
lavt bet, da det ellers kan blive en mere gennemgående 
tendens i spillet, hvilket vil have en destruktiv effekt på 
lang sigt.

opsummering
generelt for første level kan jeg sige, at mens vi prøver 
at samle chips sammen, samler vi også reads op, som 
hjælper os til at finde den rette formel på, hvordan vi 
lettest får chips ud af modstanderen, når blinds bliver 
højere. når blinds stiger, bliver der mindre råd til fejl, 
så dem skal vi helst have minimeret ved at øge kendska-
bet til vores modspiller. dertil skal lægges, at vi skaber 
en historie med modstanderen, som vi senere skal ud-
nytte til at regne ud, hvad han har. 

da vi ofte er den dominerende, er det nemlig ham, der 
skal tilpasse sit spil til os. det er vi godt klar over, og vi 
forventer derfor, at der på et tidspunkt kommer nogle 
modtræk. Men så længe taktikken virker, holder vi os 
til den, da det ikke er alle, der formår at komme med 
modtræk og derfor bliver grindet ned på den måde, 
vi har vurderet værende bedst mulig i situationen. i 
næste artikel vil jeg følge op med mere om spillet på 
de næste levels, som er blevet grundlagt af det spil, 
jeg har beskrevet i denne artikel. artiklerne skal der-
for ses som en helhed, men kan også sagtens bruges 
isoleret.
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