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Månedsmagasinet Pokernet har nu eksisteret i 10 
måneder, og det har været en absolut fornøjelse, at le-
vere noget af danmarks absolut bedste analytiske ma-
teriale til pokerfolket. det har været 10 måneder, hvor 
vi har lært en masse om grafisk arbejde, salg af annon-
cer og strukturering af et magasin. det har bestemt 
ikke været nogen ”walk in the park”, men vi er blevet 
bedre og bedre til det, og kører i dag et ganske effektivt 
månedsmagasin.

Månedsmagasinet Pokernet vil til næste år blive et 
spændende område at arbejde med. vi har en masse 
ideer til, hvordan vi kan gøre bladet mere interessant 
og lærerigt, mens vi samtidig holder fast i den seriøse 
og analytiske profil. vi håber også at vi fortsat kan nyde 

den store støtte fra læsere og skribenter, som vi gør 
i dag.

har du forslag til redaktionen eller mener du, at du har 
noget interessant at dele med resten af poker dan-
mark, så kontakt os endelig. vi er altid på udkig efter 
nyt interessant materiale, som kan være alt fra de-
taljerede hånd analyser og teoretiske diskussioner til 
afslappede rejserapporter og generelle røverhistorier 
fra pokerens verden.

vi ønsker alle vores læsere en god jul og godt nytår!

Mikael strunge Martin ottesen  anders nielsen

No limit hold em

forord
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slowplay på floppet
et af de første ’moves’, en nybegynder typisk vil lære i nlhe, 
er postflop slowplay. i mange tilfælde er dette faktisk et rigtig 
skidt move, når det kommer til nlhe cash game med stacks på 
omkring 100bb eller større. jeg vil denne artikel forklare hvor-
for og samtidig forklare, hvorfor jeg yderst sjældent 3-better 
på floppet. disse to fakta er i modstrid med hinanden, men de er 
alligevel den bedste måde, hvorpå jeg kan forklare min strategi 
med hensyn til floppet.

jeg forestiller mig, at spillet er 
$25-$50 sh nlh, og villain åbner 
ugt for $175. jeg sidder i MP og 

caller med

resten folder, og effektive stacks 
er $4.900. floppet kommer meget 
hensigtsmæssigt:

flop ($525):

villain laver det kontinuationbet på 
$450, som han plejer. i dette spot 
kunne det måske være fristende 
for nogle spillere at calle i håbet 
om, at villain vil skyde igen på turn. 
jeg vil dog anbefale, at man altid 
raiser. så jeg siger $1.500 i alt. 
Man kan tænke lidt over, hvad der 
vil ske, alt efter hvilke holdings vil-
lain sidder med.

1) absolut nottingham, 

fx 

villain vil folde til mit raise tæt på 
altid. dette er det eneste tilfælde, 
hvor et eventuelt slowplay ville 
kunne blive profitabelt i form af en 
second barrel fra villain.

2) tæt på nottingham, 

fx  

eller. 

det er præcis i dette scenarium, 
at slowplay kan blive fatalt. hvis 
jeg giver villain action, når flop-
pets tekstur er, som det nu er, så 
vil han efter al sandsynlighed op-
give potten (uanset om jeg caller 
eller raiser). lige bortset fra de 
tilfælde, hvor han måtte ramme sin 
2-4 outer på turn, og jeg vil tabe 
min stack, hvis jeg ikke rammer mit 
redraw (og det gør jeg sjældent). 
derfor er der ingen grund til at give 
villain et gratis kort og dermed mu-
ligheden for at ramme sit draw og 
shippe hele min stack.

3) marginal hånd, 

fx 

eller. 

dette er den anden rigtig god grund 
til at  få bygget potten større på 
floppet. villain kontinuation better 
det meste af tiden, fordi han ved, 
at jeg oftest vil have misset floppet. 
Men jeg er klar over, at villain oft-
est vil have misset floppet. derfor 
vil jeg i ny og næ sætte et raise ind 
på hans continuationbet for at tage 
potten ned, selvom jeg ikke har 
ramt. dette er villain naturligvis 
klar over. så når han får et raise 
på nakken og 

sidder med

uNdlad slowPlay og 3-bet På 

floPPet

af rasMus “klaPhat” Carstensen
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på et                                            board, kan han så 
smide? 

formentlig ikke! På turn vil potten så allerede være 
stor:

turn ($3550):

turn er blank, og jeg stikker resten i. her vil villain være 
væsentlig mere tilbøjelig til at betale i forhold til, hvis 
jeg havde slowplayed indtil river, og boarded havde set 
således ud: 

tilmed kunne et eventuelt slowplay have betydet, at 
potten heller ikke ville have været så stor på river, og 
at jeg derfor kun ville kunne vinde halvdelen af villains 
penge, selvom han endte med at betale mig. Pointen er 
derfor: jo tidligere man vælger at bygge potten stor, 
desto svære vil villain have ved at komme fra en mar-
ginal hånd senere.

4) draw, 

fx. 

da jeg som nævnt fra tid til anden vil forsøge at stjæle 
potten på floppet, efter at villain har kontinuation bet-
tet, hænder det, at villain får en trang til at 3-bette all-
in på floppet med et draw. jeg betaler og er naturligvis 
i god form.

5) stor hånd, 

fx. 

eller

eller

Mod alle disse hænder ryger pengene ind på floppet 
uanset hvad, og så er der egentlig ikke mere at sige 
til det.

3-betting på floppet
som udgangspunkt 3-better jeg aldrig på floppet, når 
de effektive stacks er på 100bb eller deromkring. det 
er der en ganske simpel grund til, og hvis du forstod min 
artikel i MPn9, burde det være klart rimelig hurtigt.

spillet er $25-$50 sh nlh, der foldes til mig i MP. 

jeg kigger ned i 

og raiser standard til $175. bb caller som den eneste, 
og effektive stacks er $4.900. floppet kommer meget 
hensigtsmæssigt:

flop ($475):

villain checker, og jeg stikker $425 ud. villain raiser til 
$1.200. her kunne det være fristende at stikke resten 
i. Problemet med dette er dog, at jeg aldrig ville gøre 
dette i rent bluff, og skubber jeg i disse spots, vil det 
være en ubalance i mit spil. så jeg caller på samme vis, 
som jeg ville have gjort med ak, kQ eller en værre hånd 
i ren mistro (jeg er ikke den eneste, der laver ballade, 
når de andre continuationbetter). På denne måde får 
jeg ikke defineret min hånd for kraftigt over for vil-
lain. i denne hånd sidder jeg også i position, hvilket er 
perfekt, idet villain så får chancen for at videreføre et 
eventuelt bluff. samtidig kan villain føle sig presset til at 
stikke ud igen med en marginal hånd, da jeg i princippet 
kunne repræsentere et draw.

havde jeg siddet ude af position, havde det naturligvis 
været knap så gunstigt som ovenfor. Men jeg havde 
spillet den på samme måde. jeg ville have continuation-
bettet som værende first to act, og såfremt villain i 
baghånd havde sat et raise ind, ville jeg blot calle for så 
at checke på turn, uanset hvad der falder. ulempen er 
så, at villain kan vælge at tage et gratis kort, såfremt 
denne er på et draw. al erfaring viser dog, at modstan-
deren langt oftest vil komme med et udstik i sådan et 
spot.

der vil nok være nogle, der tænker på, om jeg ikke burde 
stikke alle pengene ind i et 3-bet på floppet, når nu der 
ligger til flushdrawet. jeg er ret sikker på, at jeg opnår 
mere value i længden ved at undlade at 3-bette fra 
modstandere der viderefører et bluff eller overspiller 
en marginal hånd, end den value man måtte miste de 
gange man taber til et draw der rammer.

de få tilfælde hvor slowplay er en mulighed
i enkelte tilfælde kan slowplay komme på tale. det er 
klart, at når man rammer ultimative nuts, hvor det 
nærmest er umuligt, at villain også har ramt floppet. 
hvis jeg sidder med ak, og floppet kommer aak. eller 
jeg har 44 i en reraised pot, og floppet kommer 244. 
læseren bør i dette tilfælde også være opmærksom 
på forskellen mellem det at ramme quads med et par 
i hulen og det at ramme quads uden et par i hulen. ov-
enstående eksempel med quads er væsenligt sværere 
at få action på, end hvis du sidder med 67 og floppet 
kommer 666.
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PokerNet har , som danmarks største poker affilliates, nogle af de bed-
ste rekeback aftaler på det danske marked.

klik på et af linkene her under for at få del i de gode tilbud.

PokerNet rakeback aftaler

www.pokernet.dk

fortune Poker er et af de absolut bedste pokerrum 
på boss Media netværket. udover den flotte rake-
back på 30% går 10% af Pokernetternes rake til en 
pulje, hvor vi en gang i kvartalet vil spille om nogle 
flotte præmier.

betsafe har tilbudt Pokernet en rigtig fornuftig 
aftale. som spiller vil det være muligt at få hele 50% 
net rakeback tilbage. rake back pengene udbetales 
endda to gange månedligt. udover den flotte rake-
back giver betsafe også helt op til $1.000 i månedlig 
bonus.

Pokernet har indgået et eksklusivt samarbejde med 
det danskejede Pokernordica. sitet befinder sig på 
“Merge netværket” som ikke er specielt stort, men 
har en stor koncentration af amerikanske spillere. vi 
har lavet en aftale med Pokernordica, der sikrer alle 
Pokernettere 30% rakeback indbetalt dagligt direkte 
på pokerkontoen.

kickoff Poker og Pokerbiker er to danskejede poker-
rum på b2b-netværket. selvom disse har samme 
ejer, er der dog forskellige promotions på de to 
sider og vi har derfor lavet en aftale med man-
ageren om, at Pokernetterne selv kan vælge, hvor 
de ønsker at modtage deres rake back. ud over den 
sædvanlige rakeback på 30%-60%, går 10% til en 
fælles Pokernet-turneringspulje, hvor vi med jævne 
mellemrum inviterer alle spillerne der deltager i pro-
grammet til, at spille med om nogle flotte præmier. 
dette kan være pladser i store turneringer (f.eks. 
ePt events), rejser eller endda konstante præmier. 
det er dog kun spillere der har deltaget aktivt i at 
bygge puljen op, der får lov at deltage i turnering-
erne. Melder man sig til dette program uden at spille 
på siden, vil man ikke kunne deltage i disse attrak-
tive events.

klik på banneret for at starte med at spille.

klik på banneret for at starte med at spille.

klik på banneret for at starte med at spille.

klik på banneret for at starte med at spille.

Klik på banneret for at starte med at spille.

log ind på www.pokernet.dk for at læse mere om vores rakeback aftaler.
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vi har alle været der. de fleste af os har i hvert tilfælde. 
og for dem af jer, der endnu ikke har været der – så skal 
i vide, at poker kan være et ondskabsfuldt spil. det, jeg 
taler om, er det sorte hul, som vi alle falder ned i fra tid 
til anden, mens vi kæmper, som gjaldt det livet for at få 
vores spil til at hænge sammen igen, når vi ikke er komplet 
opslugt af tilt.

jeg har aldrig oplevet så store fluk-
tuationer, som jeg har over den sid-
ste 1½ måned. at jeg samtidigt har 
bevæget mig fra $1-2 til $30-60 
kan muligvis være en medvirkende 
årsag, men efter to rushes efter-
fulgt af to tilsvarende tabsperioder 
befinder jeg mig igen i det sorte hul, 
som jeg efterhånden har vænnet 
mig til at befinde mig i og virkelig 
hader at være i.

du kender sikkert symptomerne. 
en vag følelse af søsyge. en følelse 
af at uanset hvordan du spiller din 
hånd, så skal rivermonsteret nok 
få dig til slut. og en ubændig trang 
til at placere en knytnæve lige i 
masken på din modstander, hver 
gang han presser dig det mindste. 
du spiller sikkert længere ses-
sions, end du normalt gør, opsat 
på, at du vil vinde, kæmpe til du har 
fightet dig igennem denne brokperi-
ode. kort sagt – du er på tilt. og 
hermed mener jeg ikke, hvad der 
normalt forstås ved tilt (at du spill-
er skidt efter at have taget et par 
bad beats). nej, det jeg taler om, 
er the real thing, og det kan vare 
i flere måneder. jeg har været i 
pokerverdenen fra før Pokernet 
blev til, og jeg har lært en masse 

af de spillere, der den gang havde 
noget at bidrage med på forum-
met. de fleste af de spillere, som 
jeg kendte og respekterede for et 
par år siden, er væk i dag. hvad er 
der sket med alle disse spillere? 
det mest sandsynlige svar er, at de 
faldt i hullet og aldrig overvandt det 
mentalt såvel som økonomisk.

årsager

normalt starter det som en ”nor-
mal” tilt session. Men hver gang du 
ryger på tilt eller bare ryger ind i 
en ”almindelig røvfuld”, er der en 
risiko for, at det udvikler sig til at 
blive kronisk. der er fire årsager 
til, at dette kan ske: bad beats, 
kortcyklusser, penge-blindhed og 
problemer med gearskiftet.

bad beats er normalt årsagen til, 
at folk ryger på tilt. det er ikke, 
fordi de behøver at være værre 
eller mere hyppige end de beats, du 
normalt modtager på en dag. Men 
lige præcis i dag går de dig mere på 
en måde, end de normalt gør. selv i 
mine gode perioder vil jeg anslå, at 
jeg taber mindst én gang om dagen 
til en 1-outer.

kortcyklusser er et emne for sig. 
som bekendt er en af de grun-
dlæggende sandheder inden for 
statistik, at hvis noget er mu-
ligt, så vil det ske – det er blot et 
spørgsmål om tid. og tro mig – hvis 
du bliver i pokerverdenen længe 
nok, vil du få din andel af ekstremt 
usandsynlige oplevelser. jeg har 
selv oplevet en periode på over 
10.000 spillede hænder, hvor jeg 
sammenlagt tabte penge på aa. 
du vil opleve lange perioder, hvor 
du får marginalt dårligere kort end 
gennemsnittet, og så er der intet, 
du kan gøre, ud over at vente til 
det går over og forsøge at mini-
mere dine tab indtil da. tom Mcevoy 
(tidligere WsoP vinder og pro gen-
nem en menneskealder) har som 
fuldtids pro oplevet et kalenderår, 
hvor hans samlede overskud var 
$400. det kræver ikke den store 
forestillingsevne at forstå, hvor 
mentalt udmattende sådan et år 
må være. som jeg ser det, udgør 
dårlige kortcykler som oftest en 
del af forklaringen på, hvorfor man 
rammer hullet. eller mere specifikt 
– en dårlig kortcyklus er som oftest 
det, der skubber 

Når du er kørt fast – 

så start med at sliPPe sPeedereN.

af Zorglub

Poker PsYkologi
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dig ned i hullet til at starte med. når du først er kørt 
fast dernede, så bliver du siddende, uanset hvordan 
kortene i øvrigt falder, indtil du letter på speederen.

Pengeblindhed og gearskifteproblemer er to sider af 
samme sag. ofte starter mine gedigne nedture ved, at 
jeg har forsøgt at bryde igennem på et lidt større bord 
end der, hvor jeg normalt holder til. Pengeblindheden 
indtræffer, når jeg rykker tilbage til mit normale bord. 
jeg kommer til at sætte mine forventninger, til hvad jeg 
kan/skal lave i timen, alt for højt, i forhold til hvad jeg 
med rimelighed kan forvente ved de lavere indsatser, 
idet jeg har vænnet mig til disse fluktuationer, da jeg 
spillede højere. hvis du forventer at tjene $30 i timen 
på et 2-4 bord, så har du sat dig selv i en situation, 
hvor du kommer til spille alt for energisk, og du vil blive 
straffet for at spille for loose og for aggressivt. Penge-
blindheden får dig til at kæmpe alt for hårdt for at vinde 
alt for mange puljer.

hvor pengeblindheden gør det vanskeligt for dig at til-
passe din strategi til forholdene ved bordet, så er det 
normalt ikke den eneste årsag til dette. når du forsøger 
dig på et større bord end dit normale limit, så vil du nor-
malt skulle indlære og anvende en række nye ideer i dit 
spil. for eksempel vil den måde, du vil skulle angribe og 
forsvare blinds, normalt være markant anderledes ved 
høje indsatser end ved de mindre borde. 

eller rettere – betydningen af at kunne forsvare sine 
blinds godt stiger betragteligt, når du rykker op i ind-
sats. det samme kan siges om ting, som aggressivitet 
og evnen til at kunne vildlede modstanderen (hvilket 
sjældent er et emne af betydning på $2-4). når du ryk-
ker ned fra $10-20 til $1-2 for at begrænse skaden, så 
er der en væsentlig risiko for, at du vil prøve at anvende 
nogle af dine nyindlærte ideer i situationer, hvor de sim-
pelthen ikke dur. På  $1-2 bordene vil du normalt være 
oppe imod indtil flere calling stations, og der er typisk 
en håndfuld spillere involveret i hver eneste pulje. På 
$10-20 bordene er du heads-up på floppet det meste 
af tiden. og når du så rykker ned igen, kommer du nemt 
til at bluffe alt for hyppigt, bare for at tage et eksempel 
på den overordnede problematik her. resultatet bliver 
nemt, at du fra at gå på tilt på dit store bord, nemt 
bringer dig selv i en situation, hvor dit spil falder fra 
hinanden, når du rykker ned på dit normale bord igen.

symptomer

når jeg graver videre på bunden af mit dybe hul, så la-
ver jeg typisk følgende spilfejl (du er velkommen til at 
tilføje dine egne her):

1. jeg er mere end almindelig uvillig til at dry-
sse min hånd baseret på den information, som min 
modstanders handlinger giver mig. jeg spiller poker, 
som var det chicken race – jeg vil hellere dø end røre 
bremsen! Pludselig er det mig komplet umuligt at smide 
selv dårlige hænder, da mit fokus ligger på at vinde så 
mange puljer som muligt i stedet for at vinde så mange 
penge som muligt.
2. jeg får en forkærlighed for at forsøge at 
bluffe, når min modstander viser styrke, i stedet for 
når han viser svaghed. det er, som om at når min ære 
bliver såret, så kommer machotyren op i mig. 
3. jeg begynder at spille alt for mange hænder 
i den fejlagtige tro, at jeg kan udspille hele feltet efter 
floppet. det er svært at overbevise modstanderen om, 
at du har et monster, når du spiller så mange hænder, 
at du som regel har 2. eller 3. bedste hånd på floppet og 
hver gang spiller den, som om du har nødderne. 
4. jeg spiller alt for mange timer om dagen og 
spiller alt for mange dage uden en fridag. dette er 
ikke just den smarteste måde at genvinde overblikket. 
fornemmelsen af søsyge fastholder mig til bordene, 
som var jeg i trance. det føles nærmest, som om at så 
længe jeg kan koncentrere mig om endnu en hånd, så 
holder jeg kvalmen i ave, og at det øjeblik jeg rejser mig, 
kan jeg ikke undgå at brække mig.
5. der skal ingenting til at få mig til at tilte. selv 
når jeg er velforberedt til at spille poker, jeg har læst 
mine noter og gennemgået mine mentaløvelser, så skal 
der bare ingenting til....
behandling
nu er jeg hverken psykolog eller psykiater, og hvad der 
virker for mig, behøver ikke at være løsningen på dine 
problemer. Men da poker synes at være et spil, 
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der er indrettet således, at din første impuls næsten 
altid leder dig i den gale retning, så er det værd seriøst 
at overveje helt at undgå at gøre de ting, som du har 
mest lyst til. og hvad mener jeg så med det? det skal du 
få at se lige om lidt.

Men før du kan begynde at forsøge at arbejde dig op 
igen, bliver du nødt til at indse, at du er kørt fast. det 
lyder måske banalt, men tro mig – det er alt andet end 
banalt. Min erfaring siger mig, at det er muligt at redu-
cere den tid, hvor du er kørt fast betragteligt, hvis du 
bliver god til at indse det i tide. du et er næsten umuligt 
at slippe fri, før du har indset, at det er kviksand, der 
holder dig fast. Min første store down periode varede 
tre solide måneder i træk. havde jeg haft en lignende 
periode i dag, tror jeg, at den samme periode (præcist 
de samme kort og øvrige forudsætninger) kun ville have 
varet to uger, simpelthen fordi at jeg er blevet rimeligt 
skrap til at indse, hvornår jeg er kørt fast. i skrivende 
stund har jeg haft fire minus dage i træk, men alle symp-
tomerne er der.....

egentlig tror jeg, at den bedste medicin er at tage en 
pause fra poker. jeg er fuldt ud enig med doyle brunson, 
når han skriver at: ”taking a long break because of a big 
problem is the logical extension of the proven practice 
of taking a short break because of a small problem.” så 
du gør dig selv en stor tjeneste, hvis du er i stand til at 
følge følgende råd: du skal aldrig spille poker, når du 
er vred eller frustreret. det eneste problem med dette 
råd er, at jeg i et vist omfang er ludoman. og der er ikke 
noget, jeg har mere lyst til, når jeg er virkeligt frustrer-
et, end at spille poker. ikke desto mindre er der ingen 
tvivl om, at den bedste måde at genopbygge en vaklende 
selvtillid er at tage en pause og lave noget andet, hvor 
responsen er mere positiv.

ideen med at rykke ned i indsats skulle være åbenlys. 
ikke desto mindre beder dine instinkter dig sikkert om 
at gør det modsatte. ”det er alle disse snotheldige 
møgtyre, der er årsagen til mit brok – lad mig få nogle 
rigtige spillere, som jeg kan udspille”. dårlig ide mes-
ter! hvis du lige stopper og tænker det igennem, så ved 
du egentligt godt, at dit spil er i en miserabel tilstand, 
der gør det stærkt usandsynligt, at du vil vinde uanset 
indsatserne. Problemet ligger inde i dit hoved. Poker er 
et spil, der handler om at udnytte den information, du 
har til rådighed, til at træffe fornuftige beslutninger. og 
når du ved, at du spiller under evne, så bør du drage 
den logiske konsekvens af denne viden og stoppe. og 
hvis du ikke magter det, bør du i det mindste rykke ned 
i indsats, hvor de tab, som du forventer, i det mindste 
vil blive mindre.

endelig kan jeg varmt anbefale, at du bruger nogle af 
dine pauser til at læse og skrive. jeg finder altid styrke 
i mine gamle noter, når jeg føler, at jeg er kørt fast. 
bare det deja vu, jeg oplever, når jeg genlæser mine 
noter og til min overraskelse opdager, at jeg har været 
i dette hul før og er kommet op af det igen før, giver et 
sundt perspektiv på tingene. og selvom problemets ho-
vedelement er mentalt, så vil det ofte være nødvendigt 
at genopbygge det spil teknisk set også. for at genfinde 
dig selv er det ofte en god ide at holde sig til tight abC 
poker på et niveau, hvor du kender lusene på gangen. 
det er under alle omstændigheder først, når du har haft 
et par vindende sessions i træk, at selvtilliden begynder 
at genindfinde sig.

Poker PsYkologi
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i forbindelse med oprydning på vores boglager, har vi valgt at give ca. 
30% rabat på en del af vores titler resten af 2007!

her kan i læse om nogle af dem

PokerNet bogssalg

WWW.Pokernet.dk

inside the Poker mind , john feeney - før: 185 - Nu: 129

denne pokerbog bliver ofte overset, men det er virkelig en fin 
titel, som specielt er kendt for et par gode afsnit omkring blind 
spil.

Poker wisdom of a champion , doyle brunson - før: 109 - Nu: 79

dette er en overset juvel i pokerverdenen. for en bare moderat trænet 
spiller, så er bogen helt ligegyldig, da rådende i den er meget kortfattet. 
det der trækker denne bog op er historierne. doyle fortæller i denne 
bog hans bedste anekdoter – fra han startede som gambler i texas til 
han vinder WsoP. historierne er godt fortalt, underholdende og et in-
teressant indblik i, hvordan doyle’s liv har udformet sig.

log ind på www.pokernet.dk for at læse mere om vores bogsalg.

getting started in holdem , ed miller - før: 199 - Nu: 139

denne bog er rettet imod folk, der anser sig selv for værende 
nye indenfor texas hold em. ed Miller præsentere i denne bog 
nogle nyttige begynder tips, og det er også i denne bog, at han 
beskriver sin meget berømte short stack strategi til no limit hold 
em.

holdem excellence , lou krieger - før: 165 - Nu: 115

lou krieger er en mangeårig professionel poker spiller, og 
han har lagt flere timer end de fleste i fixed limit hold em 
games. denne bog er ikke for meget øvede spillere, men 
har nogle nyttige tips og tricks, som kan hjælpe mange 
spillere, som gerne vil videre med deres fixed limit spil.

vi håber at der er nogle af disse tilbud der kan friste!
send din bestilling på: http://www.pokernet.dk/litteratur/bogbestilling.
asp
husk at der er gratis fragt ved bestilling af 4 bøger! 
vi tager forbehold for at nogle titler kan bliver udsolgt inden da!



alan schoonmaker er psykolog 
og pokerspiller. han har tidligere 
udgivet bogen “the psychology of 
poker” og deltager ofte på psykolo-
giforummet på twoplustwo.

det kan vel ikke komme som den 
helt store overraskelse, at din 
værste pokerfjende er dig selv. 
hele bogen går stort set på, at 
du kan vinde mere (eller undgå at 
tabe) , hvis du er bevidst om dine 
svagheder og styrker, og hvis du 
frem for alt ikke spiller på for højt 
niveau.

første del er om logik versus in-
tuition. alan schoonmaker  mener, 
at der er enkelte meget talentfulde 
pokerspillere, der kan klare sig på 
intuitionen, men alle os almindelige 
dødelige er nødt til at prøve at reg-
ne logisk ud, hvad der foregår. og 
han mener, at de fleste, som siger 
ting som “enhver situation er en-

estående”, blot leder efter en un-
dskyldning for at lade være med at 
prøve at dygtiggøre sig selv.

anden del handler om at vurdere 
sig selv og modstanderne. her går 
det naturligvis på, at du skal være 
realistisk, når du vurderer dig selv 
i forhold til de modstandere, der 
sidder ved bordet.  forfatteren er 
også inde på, at jo dårligere du er, 
jo dårligere er du også til at vur-
dere modstanderne (dette er nok 
en af de væsentligste årsager til, 
at fiskene bliver ved med at komme 
svømmende.)

tredje del handler om at forstå 
ubevidste og følelsesmæssige 
kræfter. eksempler på under-
kapitler: “Why do people play so 
badly”,”destructive emotions”, 
“anger“,“Preventing and handling 
tilt” . igen handler det om,, at du 
skal evaluere dig selv og hvad der 

giver negative følelser ved poker-
bordet. for mit eget vedkommende 
blev jeg efter at have kigget lidt in-
dad klar over, at jeg skal forsøge 
bare at tage helt roligt, når folk 
bruger alt for megen tid. især i no 
limit føler jeg ofte, at når folk går 
i coma, er det ubeslutsomhed og 
ikke tankevirksomhed. jeg plejer 
at sidde og syde over det, men det 
vil jeg arbejde med.

fjerde del handler om at rette sig 
ind efter forandringer, både sine 
egne og omgivelsernes. jeg får 
desværre lidt sandheder at vide, 
blandt andet at man i min alder 
allerede går nedad mentalt, og det 
bliver kun værre med alderen. og 
når nu tyrene er i no limit, bør jeg 
gøre mere ud af det. (det er bare 
svært for mig, for no limit er for 
mig temmelig kedeligt sammenlig-
net med limit). alan schoonmaker  
mener også, at det ikke kan vare 

måNedeNs bog
af kiM “kiMn” nielsen

alan n. schoonmaker: 
Your worst poker en-
emy.
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længe, før pokerprogrammer er bedre end mennesker, 
hvilket vil betyde døden for online poker. og generelt 
mener han også, at man bør følge med i pokerens ud-
vikling for ikke selv at komme bagud. jeg kan kun give 
ham ret i, at spillet forandrer sig. især i limit er mod-
standerne meget bedre end for bare tre år siden, og 
der ikke mange på internettet, som ikke er aggressive. 
Men jeg mener nu også, at der er grundlæggende ting 
i poker, som aldrig forandrer sig, så han overdriver 
efter min mening lidt.

femte del handler om, hvad du skal gøre ved stress. det 
handler efter min mening mest om de pokerspillere, de 
fleste kender eksempler på, som har totalt knald i låget 
og går alt for højt op i det. Men man skal nok også se 
lidt på sig selv og se, om pokeren går for meget ud over 
andre ting.

bogen handler ikke om, hvordan du udnytter fejlene 
hos andre, men så vidt jeg kan forstå på forskellige 
“teasere” , kommer der en fortsættelse fra ham, som 
netop handler om, hvordan du kan udnytte fejlene hos 
andre.

bogen er rimeligt interessant, men hvis du vil læse en 
god bog om poker psykologi, synes jeg, at alan schoon-
makers første bog samtjohn feeneys “inside the poker 
mind” er bedre. jeg synes også, at alan schoonmaker 
med fordel kunne have lavet bogen lidt kortere, da han 
ofte gentager sig selv.

jeg giver bogen tre stjerner af fem.
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oNliNe turNeriNger del 2 

– midtstadiet

af rasMus ”jungleras” nielsen

i min sidste artikel beskrev jeg startfasen af en online turn-
ering. i denne artikel vil jeg fokusere på midtstadiet, hvor 
vi har overstået startfasen og er gået fra de 300 start-
ende spillere til ca. 175. 
denne artikel vil således handle om fasen frem mod boblen, 
her frem til ca. 40 spillere. Mit udgangspunkt for spillet i 
midtfasen er simpelt – jeg vil til boblen!

sidste artikel tog udgangspunkt i 
to forskellige startstacks, nemlig 
3000 og 1500, og en typisk Poker-
stars struktur. average ved 175 
spillere er her ca. 5100 og 2500 
– men går mod 22500 og 11250 
ved 40 spillere. selvom mit ultima-
tive mål er at komme til boblen, skal 
jeg altså stadig finde måder at ak-
kumulere chips på for at holde mig 
inde i kampen om pengene.

reads 
de fleste virkelig store donks er 
nu enten bustet eller har opbygget 
en stor stack, og fra min ret stan-
dardiserede abC tour poker i den 
første del af turneringen åbnes 
spillet med de stadigt stigende 
blinds, og reads bliver nu utroligt 
vigtige. sørg derfor for i midter-
fasen at få lukket for de fleste 
Msn-samtaler, sluk tv’et osv., hvis 
du ønsker at få en betydelig edge 
over dine modstandere. 
deciderede tells, som man kender 
fra ”poker-film”, er naturligvis 
meget svære at skaffe, og man 
skal desuden være varsom med at 
begynde at overveje tidsperspekti-
ver. et forsinket move kan sagtens 
skyldes, at modstanderen spiller 

flere borde, er på lokum, bliver 
skældt ud af kæresten o.lign. du 
kan forsøge at holde øje med gene-
relle betting patterns. Primært bør 
du dog holde øje med modspillernes 
spilletype. grunden til, at du først 
bør forsøge at få gode reads på 
dette stadie, er, at du nu sidder til 
bords med personer, du kommer til 
at spille mod i endgamet (hvor dine 
reads for alvor skal udnyttes). de-
suden er der færre spillere, og der 
skiftes derfor bord færre gange. 
endelig spiller de fleste nu, som de 
gør resten af turneringen, dvs. de 
dygtige sætter tempoet en smule 
op, mens de svage og donks lader 
sig skræmme af de høje blinds, 
samtidig med at donks tænker på 
blot at komme i pengene, osv. 
du skal altså være opmærksom på, 
hvilke af dine modstandere der ge-
nerelt åbner meget, hvilke der kun 
åbner meget i sen position, hvilke 
der aldrig åbner med andet end top 
hænderne, hvilke der limper meget, 
samt om de limp-folder eller limp-
kalder osv. osv. 

blinds
blinds begynder at blive værdiful-
de på dette midtstadie, da blinds 

stiger forholdsvis hurtigere end 
gennemsnits-stacken, og specielt 
shortstacks begynder nu for alvor 
at mærke presset fra blinds. hvis 
du sidder som bigstacks, kan du 
udnytte dette. her skal primært 
lægges pres på mellemstacks, men 
også tighte short stacks kan press-
es, mens du forsøger at holde dig 
fra de andre store stacks.

hvis du har en mellemstack handler 
det om ikke at blive alt for passiv. 
Mange mellemstacks bliver fan-
get lidt mellem de aggressive big 
stacks og de short stacks, der er 
presset til all in moves. du skal her 
forsøge at stjæle blinds i ny og næ i 
sen position og vedligeholde stack-
en, indtil du rammer dine store 
hænder – eller du bliver blindet så 
langt ned, at du må til at rykke i 
marginale spots. 

er du i stedet short stack, skal der 
ske noget. en god tommelfinger-
regel er, at hvis din stack runder 
omkring 10 gange bb, er der kun 
to moves tilbage – nemlig all in eller 
fold. her handler det om at finde 
spots, hvor du har så stor folding 
equity som muligt, dvs. i sen posi-
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tion, mod tight-weake modstandere - gerne mod mel-
lemstacks. bigstacks lader sig sjældent skræmme af 
en shortstacks skub fra sen position, og shortstacks 
kan være for tilbøjelige til at have en tankegang à la:” 
fuck det, jeg skal doble før eller siden, lad mig tage 
chancen.”
derimod er mellemstacks et godt mål – de kan ikke til-
lade sig at gamble på samme måde, da de så selv bliver 
alvorligt crippled ved at tabe til mig. 

åbnings-raise 
da du i endgamet ønsker at stjæle en del blinds ved 
at åbne forholdsvis tit – og gerne gør dette med hvad 
som helst, hvis spottet er godt, og gennemsnits-stack 
samtidig falder kraftigt i forhold til det antal bb’s, du 
har at manøvrere rundt med, kan du med fordel sænke 
dit åbnings-raise fra 4bb til et noget lavere åbnings-
raise. hvor meget du sænker det, afhænger meget af 
bordet, men omkring 3bb i slutning af midterstadiet og 
i endgamet er anbefalelsesværdigt. dette gør altså, at 
du har mindre af din stack comittet, og du således kan 
slippe billigere væk, de gange du får på nakken, mens 
du som oftest har stort set samme folding equity mod 
blinds, om du åbner for 3 eller 4 bb.  (åbnings-raiset på 
finalebordet i ftoPs 2500$ turneringen lå f.eks. mel-
lem 2,25 og 2,5 bb)

Pres i position
da blinds stadig udgør en større del, er det vigtigt, at 
du løbende vedligeholder eller udbygger din stack. din 
strategi afhænger naturligvis meget af bordet, men 
som udgangspunkt skal der presses jævnligt med mar-
ginale hænder i sen position. dette resulterer som oft-
est i et noget mere loose image i forhold til de helt tørre 
rocks, som gerne skulle give dig bedre betaling med de 
store hænder. Prøv som øvelse, næste gang du er dybt 
i en turnering, at have som mål at samle chips op uden 
showdown ca. 1,5 gang pr. runde ved et fuldt bord. 
ja, i enkelte runder kan du ikke finde spots, mens du i 

andre runder måske samler blinds op 3 gange. du har 
nok hørt om online spillere, der har spillet dele af turn-
eringer eller hele turneringer uden at kunne se deres 
kort. dette er en udmærket øvelse, som specielt tighte 
spillere bør prøve. i endgamet spiller du i langt højere 
grad i henhold til situationen, dit eget image, dine mod-
standeres image, osv. end til dine egne kort. sagt kort 
– for at blive en succesfuld turneringsspiller skal du gro 
nogle nosser!!  (du skal dog også lære at holde dem i 
ro indimellem ;) )
 
resteals 
et effektivt move i det senere stadie af midterstadiet 
er resteals. et resteal er et risikabelt move, som of-
test sætter hele din turneringseksistens på spil, og 
derfor skal det bruges med omtanke. omvendt er det 
et move, der kan forøge din stack markant, sætte dig 
i respekt fra andre, give bedre betaling når du samler 
gode handsker op, og sætte aggressive modstandere 
lidt på plads. ordet steal hentyder naturligvis til, at du 
oftest ikke har en specielt stor hånd, men udnytter din 
viden om villain og udnytter hans brede åbnings-range 
til at fremtvinge et fold. resteals fungerer som oftest 
bedst med en stack på omkring 12-18bb’s – i hvert fald 
når du skal ud og skubbe. ved mindre stack får du ikke 
nok folding equity, ved større stack er risk/reward-
forholdet ikke godt nok ved et skub.
dog kan du sagtens reraise mellem- og bigstacks med 
knap så store hænder, dog gerne i position, og du skal 
være sikker på, de åbner bredt og kan folde. 

et eksempel fra dM finalen på Casino københavn: vi kig-
ger med på et forholdsvis hårdt bord med flere store 
proffer. de er nået til mellemstadiet. en standard ”limp-
fold” donk åbner i forholdsvis tidlig position med et limp, 
jeg kigger i a9o og raiser fra MP, og Carl hostrup re-
raiser efterfølgende fra knappen. første mand folder. 
Carl og jeg har begge stacks, som ligger et pænt stykke 
over average, og desuden har vi forholdsvis god ind-
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sigt i hinandens spil. jeg er udmærket klar over, at Carl 
kan reraise meget bredt her, da min åbnings-range, 
specielt med en limper, er meget bred. jeg overve-
jer længe at skubbe indover, men jeg har simpelthen 
ikke nosserne i dette spot til at risikere min stack med 
a9o. Carl flasher sin flotte t5o, og jeg må anerkend-
ende give manden respekt for et godt reraise. spottet 
er helt perfekt til et reraise – eneste minus er, at det 
næsten er for Perfekt! et reraise er så oplagt her, at 
en tænkende spiller med lidt større boller end mig kan 
komme ind over toppen med skum … eksemplet viser 
dog fint, at reraises, specielt i position, fra mellem- og 
bigstacks i de rigtige spots er en god måde at akku-
mulere chips på, og samtidig er det en god måde at få 
mig til at sætte mit tempo en smule ned. 

dette eksempel bringer mig også videre til næste 
vigtige punkt: straf liMPere!
en del villians, både online og live, er meget glade for 
helt håbløst at limp-folde deres marginale hænder. 
specielt bigstacks, der bliver for nysgerrige og vil se 
for mange flops, kan straffes. ser du dette, bør du sk-
rue op for blusset, når de limper, for at samle de døde 
penge op. naturligvis, som altid, helst i position. din 
egen hånd er her mindre vigtig, men personligt kan jeg 
dog godt lide at have en hånd, der dog kan spilles post-
flop, så t8o ser bedre ud end j3o i disse spots.  

forsvar af blinds
i dette stadie skal du også begynde i højere grad at 

tænke i forsvar af dine blinds. disse blinds udgør en 
stadig større andel af din stack, men også med henb-
lik på endgamet er det vigtigt allerede nu at tænke på 
forsvar af blinds. kan du sætte dig i respekt i forhold 
til de 2-4 tætteste personer bag dig, kan dette be-
tyde mange folds til dine blinds senere – dette har stor 
værdi i endgamet. også blind/blind-spillet bliver vigtigt. 
udtænk gerne forskellige måder at få fat i din direkte 
modstanders blinds. hvis du blot raiser hver eneste 
gang i sb, lugter han nok lunten før eller siden, så varia-
tion er godt. 

alt i alt bør du altså i midt stadiet forsøge til stadighed 
at udbygge din stack ved løbende at samle små pots op 
med diverse skrammel og forhåbentlig store pots med 
dine store hænder. du vil trods alt meget gerne have 
lidt stack at arbejde med på boblen. du sætter dit åb-
nings-raise en smule ned, og derved kan du slippe billigt 
fra hænder, hvor du bliver fanget af bedre hænder. 

jeg havde lovet at beskrive flere hænder i denne artikel, 
men specifikke hænder bliver meget tit read baserede, 
så jeg har i stedet forsøgt at lave en skabelon med de 
tanker, der ligger bag et aggressivt endgame, så du  
som turneringsspiller måske kan få inspiration til, hvor 
dit spil kan forbedres, hvilke aspekter du bør fokusere 
mere på osv. kom endelig med konstruktiv kritik på fo-
rummet, så kan jeg tage stilling til kritikken og gøre min 
artikel endnu bedre næste gang. 
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Pokernet informerer
everest Poker kaster 5 
af de lange efter Poker-
Netterne
everest Poker er et ret over-
set pokerroom i danmark og 
det kan godt undre. siden 
er helt unik og ikke på noget 
netværk og alligevel har det 
lykkedes dem at holde en po-
sition midt i top 10 over de 
største sites/netværk i lang 
tid. everest Poker er faktisk 
ligeså store som boss Media 
og Prima poker tilsammen, 
når man kigger på trafik.

everest Poker vil godt gøre 
lidt op med danskerne man-
glende kendskab til deres 
site og har derfor besluttet 
at lave et par store turn-
eringer til Pokernetterne. 
den første blev spillet d 20. 
november og med lidt over 
100 deltagere og $2.500 i 
added value, var der masser 
af lir i denne 5$ rebuy og add 
on turnering.

den næste turnering bliv-
er spillet torsdag d 29. 
november og igen vil der 
være $2.500 added til præ-

miepuljen. turneringen vil 
have et buy in på $10+$1 og 
er en freezeout.

Man kan læse mere om denne 
turnering her: 
http://www.pokernet.dk/
news.asp?id=189

gratis penge hos maN-
sioN Poker
ovenstående promotion er en 
af de største vi nogensinde 
har kørt på Pokernet grun-
det ren og skær volumen. 
$30 per mand lyder ikke af 
meget, men når denne pro-
motion er åben for alle der 
endnu ikke har en konto på 
Mansion Poker, så løber det 
op i en helt del accounts, som 
skal have $30 kvit og frit.

vi er selvfølgelig meget glade 
for, at Mansion Poker har 
så meget tillid til Pokernett-
erne, at de ikke har noget 
imod at smide mange tusinde 
dollars efter dem uden no-
gen form for sikkerhed. vi 
håber ligeledes at massere 
af Pokernettere, vil benytte 
denne kickstart til at opbygge 

en pæn rulle på Mansion’s 
netværk. der er massere af 
nem action i både deres cash 
games og sng’s så mulighed-
erne er i hvert fald til stede.

flere promotions i de-
cember og januar
vi ligger i øjeblikket i forhan-
dlinger med en række sites 
og håber, at vi kan køre 3-4 
store promotions i december 
og januar. vi håber på at få 
bredt os over forskellige typ-
er af promotions så som:

• længerevarende  
 ranglister
• freerolls
• added value tourna 
 ments

vi håber at vores brugere 
stadig vil støtte op om vores 
initiativer og promotions. 

læs mere om denne promo-
tion her:
http://www.pokernet.dk/
news.asp?id=193

det er blevet koldere, vinterjakkerne er fundet frem og selvom vi stadig holder +15 grader på 
Malta, så har vi hørt rygterne om, at der endda er faldet lidt sne hjemme i danmark. jo, der er 
ingen tvivl – vinteren er over os, og det er som regel nogle gode måneder for online pokerindus-
trien. når det rusker og river udenfor, er der jo ikke meget bedre end noget varmt at drikke og 
et spil kort. vi er på trods af varmegraderne på Malta meget opmærksomme på ovenstående og 
vi vil derfor forsøge, at sætte en del promotions op i løbet af december og januar måned.  
 af Mikael strunge

PokerNet informerer

www.PokerNet.dk
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har haN deN?

af asger ”asger _b” boYe

jeg har haft sværere ved at få taget mig sammen til at 
skrive denne måneds artikel end normalt. dels har jeg haft 
meget travlt med at spille poker og nå en masse praktiske 
gøremål, dels har jeg manglet motivation til at skrive.

sidstnævnte skyldes en tendens, 
jeg oplever på Pokernet for tiden. 
jeg har oplevet adskillige gange at 
få på munden med korte replikker, 
som om jeg var en eller anden re-
tard, der bare dukker random op 
i en eller anden tråd og siger no-
get tilfældigt. det er en lidt under-
lig følelse, når jeg er blandt top-5 
postere på Pokernet og top-poster 
i nl/Pl-delen – både målt på indlæg 
og antal tegn. jeg forventer ikke, 
at folk bare stoler blindt på, hvad 
jeg siger – det er klart. Men på en 
eller anden måde føler jeg nok, at 
jeg burde have optjent en slags re-
spekt for mine indlæg. anyways, 
det var lidt brok fra min side – nu 
videre til artiklen.

dog vil jeg først knytte en kort 
kommentar til et emne fra sidste 
måned, der henstår ubemærket, 
og dette kræver en lille forklaring. 
Puma35 (fra Pokernet) foreslog, at 
der blev skrevet om 3- og 4-betting 
strategier preflop i nlhe short-
handed, hvilket er et godt forslag. 
det er et område, som de fleste 
vindende highstakes nlhe spillere 
(burde) kunne skrive side op og 
side ned omkring. jeg har person-
ligt fravalgt det af rent egoistiske 
årsager.

for det første foregår der en del 
preflop levelling i highstakes nlhe. 
det kan entydigt eksemplificeres 
med en samtale med min gode kam-
merat Mr. aki fra bossMedia for 
noget tid siden, hvor vi diskuterer 

en hånd, han har spillet. hånden 
er spillet på $25/$50, og aki åb-
ner for standard $200 med a7s. 
herefter er der en ultra-aggressiv 
modstander, der re-raiser ham til 
$700. aki gør derefter det, at han 
4-better ham til $2100 – med $6000 
i effektiv stack fra start med det 
markante formål at fremprovokere 
et all-in fra modstanderen med en 
dårligere hånd. Modstanderen 
skubber, aki insta-caller, og gan-
ske rigtigt kan modstanderen vise 
kts op. nu er der selvfølgelig en del 
nuancer i den hånd – fra begge sid-
ers spil – men faktum er, at de kom-
mer all-in for 120bbs med a7s og 
kts. det ligner to nl100 spillere på 
monkeytilt – men tag ikke fejl; det 
er det ikke!

tilbage til pointen: hvis jeg skal 
skrive en artikel om preflop 3- og 
4-betting strategier, vil jeg nød-
vendigvis tabe terræn til mine mod-
standere, fordi de kan få en indsigt 
i min tankegang, uden at jeg har en 
indsigt i deres.

for det andet, og denne er mere 
pseudo-agtig, så er der ét område, 
hvor mange nye 3/6 og nye 5/10 
spillere bliver pelset af regulars: 
Preflop spillet. der er selvfølgelig 
mange undtagelser, men faktum 
er, at mange nyetablerede på disse 
limits laver helt fundamentale fejl 
på de områder, ligesom jeg selv 
gjorde, da jeg oprindeligt startede 
på de takster. hvis jeg derfor skrev 
en artikel om emnet, ville det gan-

ske enkelt være at frigive temmelig 
værdifuld viden, som jeg, og andre, 
har måtte lære på den hårde og 
brutale (og dyre!) facon. så ego-
istisk bliver man som pokerspiller 
desværre nødt til at være engang 
imellem.

anyway, det var ikke hensigten at få 
jer til at undlade at opfordre til nye 
artikelemner. de er derimod meget 
velkomne. eventuelt kan i bare ind-
sende en hånd, hvis i synes den er 
meget spændende – så kan vi prøve 
at give vores besyv om den, hvis 
vi også finder, at den indeholder 
nogle interessante områder. oven-
stående var mere en begrundelse 
for, hvorfor vi som forretningsfolk 
desværre ikke kan dele ud af vores 
viden om alle slags emner.

i det forrige bluff Magazine læste 
jeg en interessant artikel af Mike 
Caro, der hævdede, at man i nlhe 
aldrig behøvede at gøre andet end 
at calle i sb, og at denne strategi 
ville være (mindst!) lige så profita-
bel som at raise engang imellem. 

det er lang tid siden, jeg syntes, 
at de gamle drenge var chefer in-
den for faget. de har naturligvis 
deres helt bestemte forcer (fx i 
forbindelse med live poker), men 
derudover tror jeg ikke, der går 
lang tid, før de ikke kan følge med 
længere – i hvert fald ikke i nlhe, 
men muligvis i nogle af de specielle 
discipliner.
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nå, men hans artikel var alligevel særpræget denne 
gang, fordi den var atypisk for hans normale stil. for 
det meste har han argumenter for sine påstande, eller 
også påstår han at have lavet en eller anden statistisk 
sample (kvaliteten af hans sidstnævnte kan dog ofte 
diskuteres!), men denne gang havde han ingen. Call i 
sb. trust me, jeg ved hvad jeg snakker om.... og det var 
så det. han nævnede at have prøvet det i en måneds tid 
i noget live poker, hvilket så, hvis han virkelig har spillet 
meget, er en sample på 15.000 hænder (hvad jeg kan 
spille online på et par dage). Men jeg tænkte alligevel 
over grunden til, at han afveg fra sin normale argu-
mentationsfacon. den oplagte grund og dermed også 
den markant mest sandsynlige er, at hans konklusion 
var ufravigelig. det var ikke bare skyggen af tvivl. han 
havde set lyset.

fra et teoretisk (og praktisk) synspunkt har manden 
fuldstændig ret. hvis man spiller noget stramt og klamt 
full ring poker, er aggression fra sb preflop spildt ar-
bejde, hvis modstanderen kender din spillestil. ”Crazy” 
Mike Caro er en stram sag. det var datidens måde at 
vinde penge fra donksene, og det var rigeligt på det 
tidspunkt. På samme måde skal vi ikke længere end 
halvandet år tilbage, hvor det næsten ikke kunne betale 
sig at 3bette (og specielt ikke out of position!), fordi din 
egen range var så smal (aa-QQ, aks), at modstand-
eren praktisk talt kunne spille perfekt mod dig. det er 
en meget simpel range at beregne sin expected value 
mod.

lad konklusionen derfor være, at aggressivt preflop 
spil i sb kan forsvares, hvis din range er for uigennem-
skuelig til, at modstanderen kan forudse den, at din 
timing beror på en specifik ageren hos modstanderen 
under nogle specifikke vilkår, og at du har et godt kend-
skab til modstanderens ageren postflop.

jeg vil hermed give et eksempel på, hvordan oven-
stående kan anvendes i praksis, og samtidig vil hånden 
bringe mig videre til næste emne.

hånden bliver spillet på $200/$400 og foregår mel-
lem en anerkendt 2+2 poster og sbrugby.vores hero 
er 2+2 posteren, og villain er sbrugby. hero åbner til 
$1400 kjoff i Co, og sbrugby betaler i sb som den en-
este. floppet slår 964 med to hjertere.

den går check-check på floppet. turn slår en konge og 
vores hero stikker et standard 3/4 bet ud (Potten er 
3200, og han byder 2400), efter at villain checker. vil-
lain raiser nu til 7500, og hero caller med sit toppar.

river er en ni´er, som parrer topparret på floppet men 
misser farvetrækket, og villain skubber nu $31.000 til 
midten! Potten var på $18.200, så det er et stort over-
bet. hvad gør vores hero nu?

der var tonsvis af draws på floppet – de er alle sam-
men misset. top par fra floppet er samtidig parret, og 
det er meget usandsynligt, at villain skulle check-raise 
med det på turn. hero bliver muligvis nødt til at betale 
af følgende årsager: villain repræsenterer en ufatteligt 

smal range. set, 9x (det ville være helt sort, men okay), 
eller muligvis ak/aa. hero udelukker naturligvis de to 
sidste, da villain jo nødvendigvis må 3bette preflop med 
dem i disse aggressive tider.

ved fratrækning af en ikke-eksisterende andel af ak/aa 
og en sort tilstedeværelse af 9x og et aldeles usandsyn-
ligt set bliver hero nødt til at calle. sbrugby flipper aa 
og hapser potten.

det var en hånd, der eksemplificerer, hvor profitabelt 
det kan være at undlade at 3bette preflop.

en anden interessant problemstilling, jeg så i den her 
hånd, er et af de svar, der kommer i  tråden på 2+2. 
specielt poster bld (så vidt jeg husker), at han sådan 
set er ligeglad med, hvad sbrugby har ... han har den 
bare. 

det er en tankegang, jeg meget meget ofte har, når jeg 
evaluerer et bet eller raise fra min modstander. det er 
den der slags intuition, som nogle, specielt de knap så 
bevidstgjorte spillere, mestrer til perfektion.

Min fremgangsmåde for at evaluere et bet/raise (oft-
est på river) går oftest således: 
1 – hvad repræsenterer villain? 
2 – giver det mening i forhold til linjen i hånden? 
3 – hvad tror han jeg har? (og mod nogle – er han over-
hovedet interesseret i, hvad jeg har?) 
og endelig... 
4 - har han den?

Meget ofte kan jeg lave et forløb, hvor jeg siger.. 
1: nottingham. 
2: nej. 
3: noget semi-marginalt. 
4: ja! 
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det er, når jeg spiller allerbedst, at jeg kan være tro 
mod min intuition og lytte til 4’eren. når jeg er ringe 
spillende, enten fordi jeg mentalt ikke er der, eller tin-
gene ikke går min vej, underkender jeg 4’eren, fordi de 
tre første svar er så entydige. jeg er ikke i tvivl om, at 
minimum 90% af de calls har været forkerte.

det er samme problematik, 2+2 posteren står i. for 
sbrugby repræsenterer absolut ingenting, men alli-
gevel burde han kende sbrugby godt nok til, at sbrug-
by også godt ved, at han ikke repræsenterer noget, og 
det tydeligvis er den historie, han prøver at sælge.

det sidste emne i denne artikel bliver en meget kort til-
gang til nlhe cashgame – heads up. som nogen måske 
har set, har jeg spillet en del heads-up på det sidste 

med temmelig blandet succes. ikke desto mindre har 
jeg kunnet gøre mig nogle betragtninger om disciplinen 
undervejs, og netop disciplinen skal derfor søge at læg-
ge op til en mere detaljeret diskussion i næste nummer 
af MPn.

heads-up cashgame kan betragtes som en række valg 
undervejs, der munder ud i en generel spilmåde.

1) Meget eller lidt out of position spil?
2) out of position spil – med eller uden initiativ?

svaret på disse to spørgsmål indeholder de væsentlig-
ste implikationer på strukturen i spillet – som jeg vil 
forklare i næste artikel. temaet for næste måneds ar-
tikel bliver endvidere en udbygning af følgende state-
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Pot: 155$

spillet er $5-10 nlhe 6-max online. 

utg limper ind. der foldes til dig i Cut off og du raiser 
standard til $50 med sorte seksere. 
bb og utg caller. utg ($1100) er tight-aggressiv og lidt 
weak. 
bb ($600) synes at være loose og fisket (passiv).

floppet kommer spar es, ruder knægt og ruder 9. der er 
155$ i potten.

der checkes rundt. du har kontinuation bettet rigtig ofte, 
men vurderer i dette tilfælde at du nok bare bør opgive 
potten og checker.

På turn falder dit moneycard - hjerter seks. 

bb stikker $75 ud og utg click-raiser til $150. 

du har begge spillere dækket. hvad er dit move? 

a) Call 
b) raise til $400 
C) raise allin

for at svare på spørgsmålet, gå til følgende link:
http://www.pokernet.dk/mpn/handquiz.asp.

du skal have en profil på Pokernet, for at kunne deltage.

alle der deltager i afstemningen omkring månedens hånd, 
vil deltage i lodtrækningen om et chip sæt fra pokershop.
dk. sættet kan ses her:
http://pokershop.dk/shop/300-alu-case-630p.html

sidste frist for at svare på månedens hånd er onsdag 
den 19. december.

måNedeNs håNd

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

i denne måned præsenteres månedens quiz i samarbejde med pokershoppen

hero: 1.500$
call, raise 400 
eller raise all 
in

Villain BB: 
550$
Bet

Villain: 950$
raise

Villain sB: 
fold

Villain dealer: 
fold

Villain:
 fold

75$

150$



00



derefter kørte spillet stille og ro-
ligt frem og tilbage, men da vi var 
4 tilbage, skubbede jeg med 8c 8h 
og bliver callet af ah js, som havde 
lidt mindre end mig. det var først, 
da han røg ud, at det faktisk gik op 
for mig, at jeg udover en fin penge-
præmie også havde vundet adgang 
til en 1090$ kvalifikationsturnering 
til Master Classics of Poker i am-
sterdam.

desværre skulle den kvalifikation-
sturnering spilles aftenen før min 
første arbejdsdag på mit nye arbe-
jde. det var en deepstack turner-
ing, så det kunne godt gå hen og 
blive lidt halv sent, og jeg skulle 
være klar kl. 07.00 næste morgen 
‘
jeg skrev til betway for at høre, om 
der måske skulle være en mulighed 
for at afregistrere kvalifikation-
sturneringen, så jeg bare kunne 
få de 1090$. samtidig forhørte jeg 
mig, om der var mulighed for at 
sælge sædet, når/hvis jeg vandt 
det. ingen af delene var mulige, 
hvilket selvfølgelig er forståeligt 
nok, da det jo er personligt.

den 28.oktober gjorde jeg mig så 
klar til at spille aftenens kvalifika-
tionsturnering til amsterdam, og 
der var sat sodavand på bordet, 
skærmen var pudset, stolen sat 
i position, og jeg havde lige været 

ude og løbe 10 km, så jeg var kamp-
klar (de, der kender mig, ved godt, 
at det med løbet er en kæmpe 
løgn)

vi var 99 spillere til start, med 9 
sæder til amsterdam og 9000$ til 
nr. 10. vi startede med 3000 i chips 
og 20 min. levels.

det gik lidt frem og tilbage – jeg 
spillede meget tight og vandt de 
første potter jeg var med i.

efter ca. 1½ time kom turnerin-
gens nok vigtigste pot.blinds var 
50/100, og jeg limpede med 2s 
2d, efter at en anden spiller også 
har limpet ind. en spiller raisede til 
450. første limper callede, og jeg 
callede. floppet kom Qc 7c 2h. den 
første spiller, som raisede, bettede 
1000, jeg reraisede til 2500, hvo-
refter han skubbede og satte mig 
all in. jeg kunne ikke smide her, og 
jeg caller. Modspilleren viste flot 7d 
5d op og det gav mig en nice pot 
på 13196 som gjorde mig til chip 
leader.

jeg var så chipleder hele vejen, 
indtil vi var ca. 15 spillere tilbage, 
hvor der var et par stykker, som 
overhalede mig. jeg havde mere 
end 40.000 chips en god del af ve-
jen, så jeg vidste, at hvis jeg ikke 
dummede mig alt for meget, havde 

jeg stor chance for at komme i top 
10. da vi var ca. 15 tilbage, begyn-
dte jeg at spille meget mere tight, 
for jeg gad ikke tage nogen chan-
cer. der var simpelthen for mange 
shortstacks til, at jeg gad lege med 
nogle af de større stacks.

Men beslutningen om at spille meget 
mere tight var egentlig ret nem, for 
jeg tror ikke, jeg fik det, der lignede 
en hånd, fra vi var ca. 20 tilbage. 
jeg tror, vi var 12-13 tilbage med 
5-6 shortstacks, da jeg var ret sik-
ker på at komme i top 10, medmin-
dre jeg dummede mig. jeg beslut-
tede at folde selv aa, hvis de skulle 
kigge forbi. det gjorde de ikke og 
heller ikke andre gode hænder.

jeg havde faktisk planlagt at gå all 
in, når vi var 10 tilbage, og håbe på, 
at jeg kunne ryge ud som nr. 10 og 
nappe de 9.000$ kontant. Men in-
den jeg overhovedet havde sat mig 
ved finalebordet, var der allerede 
røget en ud. 

Yeehaaa. sædet til Master Classic 
of  Poker var hjemme, og jeg havde 
vundet en pakke til i alt 10.000$,  
inkl. adgang til turneringen som 
var en 5.000 euro turnering med 
428 deltagere og 620.000 euro til 
vinderen.

miN vej til master classics 

af glenn ”Pokkers77” Christensen
jeg havde deltaget i månedens hånd i MPn, og på den måde havde jeg fået adgang 
til at spille en 3000$ added freeroll på betway torsdag den 11 oktober 2007. vi 
startede 136 spillere. jeg kan normalt ikke tage freerolls særligt seriøst, men fordi 
det var en Pokernet turnering, tænkte jeg, at jeg da måske godt kunne tage mig lidt 
sammen. jeg røg lidt op og ned, og pludselig fik jeg en hånd, som jeg måske var lidt 
for frisk at calle preflop. jeg raisede med ad Qd til 400 (blinds 50/100) og fik et all 
in på 2000 i smasken af knappen. jeg skulle altså calle 1600 mere med en stack på 
2165. Modstanderen viste 10h 10s op, og jeg fik et dejligt as på turn og en Qc på 
river.
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det er det vildeste, jeg nogensinde har vundet. det er 
altså meget for en lowroller som mig, der normalt bare 
spiller lidt 50nl og 10-20$ sng´s.

Men så kom problemet, for jeg skulle jo starte nyt ar-
bejde dagen efter, og turen til amsterdam var allerede 
ugen efter. så på min første arbejdsdag måtte jeg bede 
om fri næsten hele min anden arbejdsuge.  heldigvis gav 
min chef mig fri. og det er jeg utroligt taknemmelig for, 
da jeg nok ikke bare lige kunne have hældt de 10000$ 
ned i toilettet og trukket ud.

jeg spurgte min rigtig gode ven anders, om han ikke 
ville tage med mig til amsterdam, da det jo 100% sik-
kert ville være federe at have en ven med derned. så 
vi pakkede vores kufferter og tog af sted tirsdag eft-
ermiddag.

tirsdag aftenen mødtes vi med Penny fra Microgaming, 
som skulle fortælle lidt om turneringen, og jeg fik mine 
lommepenge . vi fik et par øl og kom lidt sent i seng, 
men det var jo lige meget, for vi skulle jo vænne os til 
være længe oppe, da planen helt sikkert var at spille 
turneringen til kl. 02.00 hver nat.

Men vi blev hurtigt klogere, for kl. 07.00 om morgenen 
begyndte nogle arbejdere at larme helt vildt lige uden 
for vores vindue. jeg skulle have mere søvn, så jeg 
kunne være frisk til turneringen, men efter et stykke 
tid måtte vi opgive at sove mere, og jeg gik ned for at 
høre, om vi kunne få et andet værelse.

der var selvfølgelig ingen ledige værelser på det tid-
spunkt, og de ville forsøge at finde et andet værelse 
til os senere på dagen. fedt fedt, ned og forhåbentligt 
spille 11 timers poker med kun få timers søvn.

nå, men vi tog ned på casinoet, og jeg fik min plads. 
der var ingen af spillerne ved mit bord, der sagde mig 
noget, men jeg fik at  vide af Penny, at 3-4 af dem var 
svenske online pro´er. vi startede med 10.000 i chips 
og blinds på 25/50 med 90 minutters levels – altså en 
super struktur der giver masser af tid og masser af 
spil.

vi kom i gang med at spille, og jeg fik efter et lille stykke 
tid 10j off og er med på et flop, som kom Qk6 rainbow. 
jeg bettede og blev callet af en. turn gav mig min str8 
med en dejlig 9´er. jeg checkede nu, men modspilleren 
checkede desværre også – han har ellers bettet meget 
ofte. river parrede desværre bordet, men jeg stak 
1000 ud, og han callede hurtigt og viste en saftig a6 
off op?

damn, det skal da nok blive godt det her, tænkte jeg. 

i lang tid fik jeg ikke rigtigt nogen kort, men så fik jeg 
aj i sen position. bb clickede, og jeg callede. jeg mis-
sede floppet og måtte folde til hans bet. hånden efter 
fik jeg aQs, og jeg raisede igen godt, men denne gang 
blev jeg reraiset 5-6 gange mit eget raise, så jeg valgte 
at smide. og her skal det lige siges, jeg havde spillet 
meget meget tight hidtil.

jeg fik så kQ og limpede med. floppet gav mig en k, og 
vi endte all in på turn, da modstanderen som skubbede 
som short stacked. da jeg var pot committed, callede 
jeg. han viste ak op, og jeg sugede desværre ikke ud 

derefter fik jeg jj med mange limpere. jeg valgte bare 
at calle. floppet kom k høj, og der blev bettet ud og rai-
set, så jeg smed.

så kom turneringens nok dyreste pot. jeg kiggede ned 
i ak, spilleren før mig raisede til 600 med blinds på 
75/150. han var meget tight og virkede som en ret ha-
bil spiller. jeg dummede mig nok lidt ved bare at calle. 
Men floppet kom k j 7. han stak ud, og jeg reraisede 
ham godt, som han nøjedes med at calle. På turn kom 
endnu en 7´er. han checkede, og jeg bettede ca. 40 % 
af min stack ud. han sad længe og  tænkte, lænede sig 
tilbage og spurgte: ”You got the aces?” han reraisede 
mig så all in, og jeg skulle nu tage en beslutning, som 
kunne koste mig min turnering. jeg må indrømme, at 
jeg  netop bettede det beløb, for at jeg lige akkurat ville 
have muligheden for at smide til et reraise og stadig 
have en lille chance i turneringen - og al hans snak om, 
hvorvidt jeg havde esserne, sagde mig egentlig bare, 
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at jeg næsten var mere sikker på, han havde dem. Men 
efter et stykke tid smed jeg kortene face up og sagde, 
at hvis det havde været online, havde jeg callet og star-
tet en ny turnering bagefter .

han muckede desværre, men lidt efter fortalte han til 
bordet, at han faktisk havde esserne - men igen, om 
han faktisk havde dem eller ej, så var jeg 98 % sikker 
på, at han havde mig slået. 

lidt senere sad jeg med 2400 tilbage, og bb er på 200. 
jeg kiggede ned i kQ, der var 5 limpere, og jeg valgte 
at skubbe all in. en spiller i midten callede med 2 store 
stacks bag sig, og da de havde foldet, viste han 99 op. 
jeg fik desværre ingen hjælp og måtte forlade turn-
eringen efter kun ca. 6 timers spil 

nu skulle der dæleme drikkes. jeg startede med at 
finde min buddy, men han skulle lige spille færdig på 
et black jack bord, så jeg gik op og købte 2 heineken, 
som røg lige så hurtigt ned, som det tog bartenderen 
at fylde dem op.

så røg vi ellers hjem på hotellet og endte i hotellets bar, 
hvor vi lagde blødt ud med mindst 1000 liter heineken, 
og derefter gik vi over til alle mulige mærkelige drinks.

næste dag blev bare en sumpedag med lidt online pok-
er, som desværre heller ikke gik så godt.

så kom vi til fredag. vi havde snakket om, at vi skulle 
nå at prøve at spille lidt cash games, mens vi var der. 
vi tilmeldte os et bord med 5/5€ blinds, og jeg fik hur-

tigt plads ved et bord, mens min buddy desværre måtte 
vente lidt, før der blev plads. han kom til at sidde ved 
et andet bord.
ja, hvad kan jeg sige - det gik meget op og ned, og vi 
havde faktisk snakket om, at kom vi ca. 500 op begge to, 
ville vi stoppe og ryge på den vildeste druktur. vi kom så 
op begge to, men desværre ikke samtidigt, så da den 
ene af os ville spille lidt mere, blev den anden så også 
og spillede. og det endte med, at jeg tabte hele baduljen 
med QQ mod bordets dårligste spiller som havde 88. 
floppet kom jj8 og vi endte all in uden hjælp til mig.

nå, men vi røg så på druk igen og var rundt på alle mu-
lige klubber og barer.

næste dag skulle vi mødes med en anden fra Pokernet, 
som også havde kvalificeret sig via Pokernet, og så gik 
vi på en bar, hvor vi fik drukket en del store heineken, 
som er en gudeøl.

søndag skulle vi så rejse tilbage til danmark, og med 
lidt forsinkelse nåede jeg da at få et par timers søvn, 
inden jeg skulle møde på arbejde igen mandag morgen.

så alt i alt var det en total fed oplevelse, desværre 
uden nogen form for skrub i pokeren, men det kommer 
forhåbentlig næste år ;)

til slut vil jeg bare sige mange tak til Pokernet og bet-
way igen for at gøre det muligt for selv os lowrollere at 
kunne deltage i store turneringer.
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daglige turneringer med mellem-højt eller højt buy-in / 
guaranteret pulje på 25.000 eller mere (mindre sites 15.000$ eller mere)

daily grind
tids-
PuNkt

site / 
Netværk

iNd-
skud

garaN-
teret

re-
buy

kommeNtar

alle hverdage

19.00 Pokerstars 109$ 15.000$ nej

20.00 Pokerstars 109$ ja

20.15 Pokerstars 22$ ja 1 rebuY

20.30 betfair 109$ 16.000$ nej

21.00 CrYPto 109$ 20.000$ nej

21.00 full tilt 163$ 32.000$ nej

21.00 ladbrokes 109$ 30.000$ ja Man, ons, tors

21.00 PartY 162$ nej fre:215$, ons:fl

21.00 Pokerstars 55$ 50.000$ nej

21.00 PriMa 27$ 40.000$ ja ons: 45k$

21.15 Pokerstars 55$ ja

22.00 PartY 55$ 18.000$ nej

22.00 Pokerstars 11$ 45.000$ ja

23.15 Pokerstars 55$ ja 1 rebuY

00.00 Pokerstars 5,5$ 35.000$ ja

00.00 full tilt 216$ 20.000 nej turbo

01.00 Pokerstars 109$ 25.000$ nej

01.00 full tilt 75$ 25.000$ nej

01.00 PartY 109$ 20.000$ nej

02.00 full tilt 163$ 55.000$ nej

02.00 Pokerstars 3,3$ 30.000$ ja

02.00 Pokerstars 27,5$ 25.000$ nej

02.01 ultiMatebet 129$ 25.000$ nej bountY

03.00 Pokerstars 162$ 100.000$ nej ons: 320$/150k$

03.30 full tilt 55$ 50.000$ nej

04.00 full tilt 26$ 28.000$ nej

04.00 absolute 30$ 17.000$ ja double addon

04.00 full tilt 11$ 55.000$ ja

05.00 full tilt 109$ 30.000$ nej

07.00 Pokerstars 109$ 30.000$ nej

tid- site / 
Netværk

iNdskud garaNteret re-
buy

kommeNtar

lørdag

20.00 ongaMe 162$ 30.000$ nej

20.15 Pokerstars 3,3$ 25.000$ ja

21.00 Pokerstars 55$ 50.000$ nej

21.00 full tilt 322$ 50.000$ nej 6-Max

21.00 PartY 320$ 50.000$ nej

21.30 PaCifiC 27.50$ 20.000$ nej

22.00 Pokerstars 11$ 45.000$ ja

22.30 full tilt 109$ 45.000$ nej

23.00 ClassiC 530€ ePt, WPt  sæde nej

00.00 Pokerstars 5,5$ 35.000$ ja

00.00 full tilt 109$ 60.000$ nej

01.00 full tilt 75$ 25.000$ nej

02.00 Pokerstars 3,3$ 30.000$ ja

02.00 full tilt 163$ 55.000$ nej

02.00 Pokerstars 27,5$ 25.000$ nej

02.30 bodog 48$ 25.000$ nej dbl staCk

03.00 Pokerstars 162$ 100.000$ nej

03.30 full tilt 55$ 50.000$ nej

04.00 full tilt 26$ 28.000$ nej

04.00 Pokerstars 11$ 55.000$ ja

05.00 full tilt 109$ 30.000$ nej

07.00 Pokerstars 109$ 30.000$ nej

søndag

18.00 ongaMe 320$ 75.000$ nej

18.45 PartY 215$ 300.000$ nej

18.45 Pokerstars 215$ 400.000$ nej

19.00 bodog 109$ 40.000$ nej

19.30 betfair 320$ 50.000$ nej

20.00 iPoker 215$ 100.000$ nej

tid- site / 
Netværk

iNdskud garaNteret re-
buy

kommeNtar

søNdag (fortsat)

20.00     ladbrokes 109$ 100,000$ ja

20.15 Pokerstars 3,3$ 25.000$ ja

20.30 PriMa 65$ 200.000$ ja

21.00 boss Media 109$ 100.000$ nej

21.00 PartY 530$ 30.000$ nej

21.00 CrYPto 110£ 40.000£ nej

21.00 b2b 200 100,000 nej sidste søn i Md

21.30 Pokerstars 11$ 100.000$ nej

21.30 PaCifiC 96$ 80.000$ nej

22.00 bodog 109$ 100.000$ nej

22.00 Mansion 100$ 150.000$ nej

22.00 Pokerstars 11$ 45.000$ ja

22.30 Pokerstars 215$ 1.000.000$ nej sidste søn: 530$

23.00 ultiMate bet 215$ 200.000$ nej

23.00 Pokerstars 55$ 25.000$ nej

00.00 full tilt 216$ 750.000$ nej

00.30 Pokerstars 215$ 200.000$ nej

01.00 Pokerstars 109$ 25.000$ nej

01.00 full tilt 75$ 25.000$ nej

01.05 full tilt 216$ 100.000$ nej

02.00 full tilt 163$ 55.000$ nej

02.00 Pokerstars 3,3$ 30.000$ ja

02.30 ultiMate bet 530$ 75.000$ nej

02.30 bodog 60$ 40.000$ nej dbl staCk

03.00 Pokerstars 162$ 100.000$ nej

03.30 full tilt 55$ 50.000$ nej

04.00 full tilt 26$ 28.000$ nej

04.00 Pokerstars 11$ 55.000$ ja

05.00 full tilt 109$ 30.000$ nej

Med forbehold for fejl og ændringer. 
rettelser og ændringer kan sendes til an@pokernet.dk

tids-
PuNkt

site / 
Netværk

iNd-
skud

garaNteret re-
buy

kommeNtar

maNdag

21.30 PaCifiC 49$ 30.000 nej

03.00 full tilt 1.060$ 150.000$ nej

tirsdag

21.00 ladbrokes 320$ 60.000$ nej

21.30 PaCifiC 27,50$ 20.000$ nej

22.00 Mansion 100$ 110.000$ nej

23.00 Pokerstars 55$ 25.000$ nej

01.55 Pokerstars 1.050$ 250.000$ nej

02.30 bodog 60$ 40.000$ nej double staCks

oNsdag

20.45 ladbrokes 950$ ??? nej

20.45 ladbrokes 1090 Poker teaM tiCket

21.30 PaCifiC 38$ 25.000$ nej

02.30 bodog 215$ 50.000$ nej double staCks

torsdag

21.00 b2b 200 25,000 nej

21.30 PaCifiC 27.50$ 20.000$ nej

22.00 Mansion 50$ 50.000$ ja

fredag

21.30 PaCifiC 38$ 25.000

maNdag, torsdag og fredag

02.30 bodog 48$ 25.000$ nej double staCks



tid- site / 
Netværk

iNdskud garaNteret re-
buy

kommeNtar

lørdag

20.00 ongaMe 162$ 30.000$ nej

20.15 Pokerstars 3,3$ 25.000$ ja

21.00 Pokerstars 55$ 50.000$ nej

21.00 full tilt 322$ 50.000$ nej 6-Max

21.00 PartY 320$ 50.000$ nej

21.30 PaCifiC 27.50$ 20.000$ nej

22.00 Pokerstars 11$ 45.000$ ja

22.30 full tilt 109$ 45.000$ nej

23.00 ClassiC 530€ ePt, WPt  sæde nej

00.00 Pokerstars 5,5$ 35.000$ ja

00.00 full tilt 109$ 60.000$ nej

01.00 full tilt 75$ 25.000$ nej

02.00 Pokerstars 3,3$ 30.000$ ja

02.00 full tilt 163$ 55.000$ nej

02.00 Pokerstars 27,5$ 25.000$ nej

02.30 bodog 48$ 25.000$ nej dbl staCk

03.00 Pokerstars 162$ 100.000$ nej

03.30 full tilt 55$ 50.000$ nej

04.00 full tilt 26$ 28.000$ nej

04.00 Pokerstars 11$ 55.000$ ja

05.00 full tilt 109$ 30.000$ nej

07.00 Pokerstars 109$ 30.000$ nej

søndag

18.00 ongaMe 320$ 75.000$ nej

18.45 PartY 215$ 300.000$ nej

18.45 Pokerstars 215$ 400.000$ nej

19.00 bodog 109$ 40.000$ nej

19.30 betfair 320$ 50.000$ nej

20.00 iPoker 215$ 100.000$ nej

tid- site / 
Netværk

iNdskud garaNteret re-
buy

kommeNtar

søNdag (fortsat)

20.00     ladbrokes 109$ 100,000$ ja

20.15 Pokerstars 3,3$ 25.000$ ja

20.30 PriMa 65$ 200.000$ ja

21.00 boss Media 109$ 100.000$ nej

21.00 PartY 530$ 30.000$ nej

21.00 CrYPto 110£ 40.000£ nej

21.00 b2b 200 100,000 nej sidste søn i Md

21.30 Pokerstars 11$ 100.000$ nej

21.30 PaCifiC 96$ 80.000$ nej

22.00 bodog 109$ 100.000$ nej

22.00 Mansion 100$ 150.000$ nej

22.00 Pokerstars 11$ 45.000$ ja

22.30 Pokerstars 215$ 1.000.000$ nej sidste søn: 530$

23.00 ultiMate bet 215$ 200.000$ nej

23.00 Pokerstars 55$ 25.000$ nej

00.00 full tilt 216$ 750.000$ nej

00.30 Pokerstars 215$ 200.000$ nej

01.00 Pokerstars 109$ 25.000$ nej

01.00 full tilt 75$ 25.000$ nej

01.05 full tilt 216$ 100.000$ nej

02.00 full tilt 163$ 55.000$ nej

02.00 Pokerstars 3,3$ 30.000$ ja

02.30 ultiMate bet 530$ 75.000$ nej

02.30 bodog 60$ 40.000$ nej dbl staCk

03.00 Pokerstars 162$ 100.000$ nej

03.30 full tilt 55$ 50.000$ nej

04.00 full tilt 26$ 28.000$ nej

04.00 Pokerstars 11$ 55.000$ ja

05.00 full tilt 109$ 30.000$ nej

weekend turneringer med mellem-højt eller højt buy-in / 
guaranteret pulje på 25.000 eller mere (mindre sites 15.000$ eller mere)

weekend grind

Med forbehold for fejl og ændringer. 
rettelser og ændringer kan sendes til an@pokernet.dk

tids-
PuNkt

site / 
Netværk

iNd-
skud

garaNteret re-
buy

kommeNtar

maNdag

21.30 PaCifiC 49$ 30.000 nej

03.00 full tilt 1.060$ 150.000$ nej

tirsdag

21.00 ladbrokes 320$ 60.000$ nej

21.30 PaCifiC 27,50$ 20.000$ nej

22.00 Mansion 100$ 110.000$ nej

23.00 Pokerstars 55$ 25.000$ nej

01.55 Pokerstars 1.050$ 250.000$ nej

02.30 bodog 60$ 40.000$ nej double staCks

oNsdag

20.45 ladbrokes 950$ ??? nej

20.45 ladbrokes 1090 Poker teaM tiCket

21.30 PaCifiC 38$ 25.000$ nej

02.30 bodog 215$ 50.000$ nej double staCks

torsdag

21.00 b2b 200 25,000 nej

21.30 PaCifiC 27.50$ 20.000$ nej

22.00 Mansion 50$ 50.000$ ja

fredag

21.30 PaCifiC 38$ 25.000

maNdag, torsdag og fredag

02.30 bodog 48$ 25.000$ nej double staCks



specielle turneringer / events
special grind

Mandag 03.15 bodog 270$ 1 sæde á 12.000$ nej PlaYers ChoiCe - WPt/ePt

lørdag 20.00 ongaMe 1.040$ 200.000$ nej sidste lør i Måned - 2 dages event

søndag iPoker 215$ nej australian oPen

søndag 20.15 ladbrokes 600$ 1 tiCket á 5.500$ nej Poker Cruise WeeklY final

større sPecial tours

30. nov. 21.00 iPoker 215$ 150.000$ nej eCooP event nr. 1 - nlhe

1. deC. 21.00 iPoker 109$ 100.000$ ja eCooP event nr. 2 -Pot liMit oMaha hi/loW

2. deC. 21.00 iPoker 268$ 350.000$ nej eCooP event nr. 3 - nlhe

3. deC. 21.00 iPoker 109$ 100.000$ ja eCooP event nr. 4 - Pot liMit oMaha

4. deC. 21.00 iPoker 800$ 200.000$ nej eCooP event nr. 5 - nlhe

5. deC. 21.00 iPoker 215$ 150.000$ nej eCooP event nr. 6 - nlhe 6-Max

6. deC 21.00 iPoker 215$ 100.000$ nej eCooP event nr. 7 - liMit hold eM

7. deC 21.00 iPoker 109$ 250.000$ ja eCooP nr. 8 - nlhe

8. deC 2100 iPoker 168$ 100.000 nej eCooP nr. 9 - Pot liMit oMaha

9. deC 21.00 iPoker 1060$ 1.000.000$ nej eCooP nr. 10 - nlhe

Med forbehold for fejl og ændringer. 
rettelser og ændringer kan sendes til an@pokernet.dk



dato tour titel sted by og laNd buyiN maiN 
eveNt

december

10-14 ePt ePt Prague hilton hotel Prag, tjekkiet 5,000 €

12-16 aPPt aPPt sidneY star CitY Casino sidneY, australien 6300 aud

13-18 WPt 5 diaMond World Poker ClassiC bellagio las vegas, nevada, usa 15.000 $

jaNuar

5-10 ePt
Pokerstars Caribbean Poker 
adventure atlantis Paradise island, bahaMas 8.000 $

5-20 aussie Millions CroWn Casino Melbourne, australien 10.500 aud

12-20 doM ClassiCs holland Casino utreCht, holland 165 €-2600 €

21-25 WPt World Poker oPen gold strike Casino tuniCa, Missouri, usa 10.000 $

29- 2. 
feb. ePt ePt gerMan oPen Casino hohensYberg dortMund, tYskland 8,000 €

februar

19-23 ePt ePt sCandinavian oPen Casino CoPenhagen københavn, danMark 50.000 dkk

23-28 WPt l.a. Poker ClassiC CoMMerCe Casino los angeles, Californien, usa 10.000 $

marts

6-30 WPt World Poker Challenge grand sierra resort & Casino reno, nevada, usa 5.000 $

10-14 WPt baY 101 shooting star baY 101 san jose, Californien, usa 10.000 $

11-15 ePt ePt Polish oPen hYatt regenCY WarsZaWa, Polen 30.000 Pln

19-24 irish oPen 2008 CitYWest hotel dublin, irland 330 €-4600 €

aPril

12-17 ePt ePt grand final Monte Carlo baY hotel & resort Monte Carlo, MonaCo 10,600 €

19-25 WPt WPt World ChaMPionshiP bellagio las vegas, nevada, usa 25.000 $

Maj

30/5- 17/7WsoP World series of Poker 2008 rio las vegas, nevada, usa 10.000 $

     
     
     

live turneringer i danmark og udland med indskud på over 2.000$
live grind

Med forbehold for fejl og ændringer. 
rettelser og ændringer kan sendes til an@pokernet.dk



_ navn _

ib rasmusseN  

_ alder _

35 år

_ Pokernet nick _

suPakiNg _ Pokernetter siden november 2002. 

_ bopæl _

juNgliNster, luxembourg

_ største pokeroplevelse_

den har jeg til gode endnu – jeg har nemlig endnu aldrig været til wsop.

_ erhverv _

direktør i maNgu a/s (firmaet som bl.a. ejer PokershoP.dk)

suPakiNg
af anders “gene” nielsen

supaking er en af de absolut oldtimere på Pokernet. han har spillet 
online poker siden det blev opfundet, har prøvet det meste indenfor 
online og live poker, og besluttede sig for 3½ år siden for at dan-
skerne havde brug for pokerchips. han åbnede derfor Pokershop.
dk – og har siden solgt containervis af pokerchips og spillekort. jeg 
tog en snak med ib om ”de gamle dage i online pokerverdenen” og det 
nuværende liv som direktør for en af europas største specialforret-
ninger indenfor udstyr til poker- og casinospil.
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an: jeg checkede din profil. du er oprettet i november 
2002, præcis 2 timer efter little Me. du er med andre 
ord en absolut dinosaurus på Pokernet og oprettet et 
halvt år før mig selv. hvordan faldt du over Pokernet, og 
hvordan var Pokernet og online spillene dengang?

ir: jeg må tilstå at jeg ikke kan huske hvordan jeg fandt 
Pokernet. Men jeg husker Pokernet som et mere hyg-
geligt sted dengang der kun var få profiler. vi holdte bl.a. 
events og det virkede som om alle profiler kendte hinan-
den dengang. ikke mange af profilerne fra den gang er 
aktive som debattører mere. nogle er helt forsvundet, 
mens andre - ligesom jeg selv - mest læser Pokernet 
ind imellem. det er jo en helt utrolig udvikling Pokernet 
har været igennem, og det er ret tidskrævende hvis man 
skal følge med i alle debatter i dag. så i dag skimter jeg 
blot forum forsiden en håndfuld gange i løbet af dagen, 
og ser om der er en interessant tråd.

an: hvor længe har du spillet poker, og hvordan start-
ede det?

ir: jeg har spillet kort siden jeg var 9-10 år. der er altid 
blevet spillet kort i min familie.
i folkeskolen startede vi i 3.-4. klasse med at spille om 
glaskugler, omkring 7.-8. klasse kom lommepengene på 
bordet. 
jeg spiller stadig home games med mange af drengene 
fra den tid. 
online Poker startede jeg med i 2000 da jeg og en ven 
(nl-jesus på Pokernet) fandt en side der hed 4knight-
sPoker. der blev sat 200$ ind, og vi havde en hyster-
isk morsom aften på et 2/4 fixed limit bord. der var 
ikke det store udvalg af spil. den gang var der 30-50 
spillere online, og 2-3 aktive borde. vi var kæmpe fisk i 
det game, pengene blev selvfølgelig tabt. dem der havde 
hørt om online Poker på den tid, var dem der kendte 
spillet.  - men det var en kæmpe oplevelse. en helt ny 
verden åbnede sig for os.
vi blev ved at spille stort set hver eneste weekend, og 
det kostede som oftest 100-200$ for en aftens mor-
skab.
efter noget tid begyndte jeg dog at studere spillet mere, 
og fik bedre fat i det. det var i særdeleshed 7 Card stud 
der fangede mig. nl-jesus blev ved at bløde i flhe en 
årrække, men han fik senere en hård revanche og rens-
er hårdt i nlhe dag.

an: hvornår blev det seriøst?

ir: jeg har jo aldrig betragtet mig selv som noget der 
ligner pro. jeg har altid haft noget andet at lave. jeg har 
været selvstændig siden starten af 90’erne. så poker 
har altid bare været en hobby for mig. Men da ladbrokes 
pokerrum åbnede i 2002 gik det dog så godt at tanken 
om en mere eller mindre pro tilværelse strejfede mig. 
jeg kom dog heldigvis på bedre tanker.

an: hvad er dit største swing, og har du nogensinde 
været broke?

ir: jeg holder ikke mere noget deltaljeret regnskab med 
mit spil. jeg gjorde for 4-5 år siden, men de regnskaber 

er smidt ud for længst. jeg har skam været broke, men 
det var inden jeg begyndte på seriøs poker 
Men af erfaring ved jeg at poker kan være et meget ondt 
spil, og nye spillere der starter med at ride på en bølge 
af positiv varians har ingen anelse om hvad der venter 
dem.
Mit største tab på en dag har været omkring 25.000$, 
og min største gevinst på ca. samme niveau.
nu hvor jeg ikke spiller så meget mere, så når jeg ikke 
helt derop med de daglige swings mere.

an: hvordan fik du ideen til Pokershop?

ir: jeg tror faktisk idéen kom som en kombination af en 
debat på Pokernet, samt at jeg lige selv havde købt et 
chipsæt i usa til over 3.000 kr. 
jeg fandt lynhurtig en leverandør på en messe i tyskland 
i februar 2004, og i sommeren 2004 åbnede jeg Poker-
shop.dk
det hele var ment som en hobbybeskæftigelse til at starte 
med. da min bror og jeg i forvejen havde en virksomhed 
sammen, så ville jeg have ham til at smide halvdelen af 
de 8.000$ det krævede i startkapital. det tog lang tid at 
overbevise ham – men han kom til sidst med på vognen, 
og jeg tror ikke han har fortrudt det.

an: din virksomhed i dag er jo meget mere end Poker-
shop.dk – hvad er der ellers af aktiviteter i virksom-
heden?

ir: Pokershop.dk er blot en lille del af virksomheden i 
dag. hele virksomheder røg på et gigantisk opsving da 
Pokerboomet ramte danmark hårdt i starten af 2005 og 
vi kørte tv-reklamer på Zulu i forbindelse med WPt ud-
sendelserne. vi fik vores hylder ryddet på ingen tid, og 
vi måtte bruge fly fragt for at få vores varer hjem fra 
østen. Pokerchips vejer som mursten, og selve fragten 
kostede 4-5 gange så meget som selve varerne.
vi satte penge til hver gang vi solgte et chip sæt i den 
periode, men til gengæld skulle kunderne så ikke gå 
forgæves. de fik deres varer til tiden.
det irriterede mig at jeg ikke kunne finde en grossist for 
disse produkter i europa. så jeg tænkte at der måtte 
være et marked for b2b virksomhed, og i foråret 2005 
ansatte vi en mand til at stå for opsøgende salg til butik-
ker og web shops. det gav straks resultat, og på kort 
tid havde vi etableret en meget stor b2b forretning. de-
suden fik vi en eksklusiv aftale i hus med kort fabrikant-
en Copag i brasilien. vi er i dag den eneste distributør 
der kører med vores helt egen produktlinje af Copag 
spillekort, som vi sælger til stort set alle lande i europa. 
vi eksporterer endda kortene til sydafrika, japan, aus-
tralien og usa, da vores designs også er efterspurgt i 
de lande. 
sidste år importerede vi 24 containere med diverse ud-
styr, det svarer til næsten 1.000 kubikmeter. vi startede 
med at køre virksomheden fra hjemmet, i 2005 flyttede 
vi det så til en 180 m2 lagerhal. det blev også hurtigt for 
småt, og i 2006 byggede vi så vores egen 300 m2 hal, 
som igen blev udvidet her i 2007 med yderligere 200 m2. 
så det er gået meget stærkt med udviklingen.
her i efteråret åbnede vi så Mangu’s gamblerstore som 
ligger i nørregade i århus C.
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og med den butik udvidede vi så samtidigt vores sorti-
ment med udstyr til Pool og dart.

an: har du så tid til at spille poker mere?

ir: desværre ikke rigtigt. jeg arbejder ved computeren 
8 - 12 timer dagligt, men tiden går ikke med online poker. 
jeg blev også far sidste år, og det tager jo også meget 
tid. det kender du selv til 
jeg har fået taget toppen af arbejdsbyrden efter jeg 
er flyttet til luxembourg, men der er nye projekter 
i støbeskeen, så jeg sidder absolut ikke stille. når jeg 
endelig spiller poker i dag, så er det for udfordringens 
skyld, ikke så meget for pengene. jeg går gerne bevidst 
efter spillere der er bedre end mig, og så prøver at finde 
en måde at slå dem. 
de største udfordringer finder jeg i heads up - spil, da 
man her virkelig har muligheden for at komme ”ind under 
huden” på sin modstander.

an: hvad spiller du i dag, og på hvilke sites?

ir: jeg spiller helst heads up eller 3-4 handed. jeg næg-
ter at deltage i en nlhe Mtt, det er alt for tidskræv-
ende – de store søndagsturneringer har jo tusinder af 
deltagere. en blind høne kan vinde penge i low og mid 
stakes poker, problemet er bare at det er røvkedeligt 
at grinde.
hvis jeg endelig tager mig selv i at grinde lidt $, så er det 
stort set altid Plo eller 7 Card stud jeg spiller. jeg har 
ikke nogle favorit sites.

an: nu er du jo en oldtimer i online pokerverdenen. har 
du et rigtigt godt råd til Pokernetterne?

ir: inden du overvejer at vælge poker som levevej, så få 
en uddannelse først at falde tilbage på.
og vigtigst af alt, undgå overforbrug – din nyfundne ek-
stravagante livsstil holder måske ikke evigt. 
online Pokerspillere kan tjene det samme som en direk-
tør i en meget stor virksomhed, men modsat direktø-
rens løn, så er din løn ikke så sikker i fremtiden. spar 
pengene op i stedet og invester dem. hvem siger der 
findes online poker om 10 år? 
og så er det min erfaring at tag abc poker vinder penge 
på alle limits. fancy play og overdrevent aggression giv-
er blot ekstrem høj varians. for mig virker det unødven-
digt at udsætte sig selv og sin bankroll for det. der er 
en tendens i dag til at folk kan spille med hovedet under 
armen, og så forsvare sit lortespil med sætningen ”du 
forstår ikke dynamikken i spillet”.  

an: jeg plejer jo at udfordre månedens profil til en heads 
up dyst. har du tid og lyst til dette?

ir:  det er et par uger siden jeg sidst har spillet, så jeg 
er sulten. bring it on… 
ib og jeg er gamle rotter indenfor pokerverdenen (i hvert 
fald ifht. det store Pokerboom for et par år siden), og vi 
har begge vores rødder i livepokeren, hvor spillene der 
blev spillet var omaha og stud-varianter. vi beslutter 
derfor at afvige fra den traditionelle bedst af 3 no limit 
hold´em og spiller i stedet bedst af 3 indenfor omaha, 
stud og horse hvis vi når til den tredje og afgørende 
duel.
 
første match:
vi napper en turbo Pot limit omaha 55+2,5$ på Pok-
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erstars. og turbo det blev det. 23 hænder, så var det 
overstået ved første hånd på level 2. 

i 10. hånd completer jeg fra knappen med 9763 med 
hjerter træk. ikke nogen god omaha hånd, men blinds er 
små og jeg har position. ib potter den og jeg caller. flop-
pet kommer 865 med to spar. bingo, en floppet straight 
med position. ib byder 50 og jeg laver her et lidt dumt 
slowplay ved blot at calle, da rigtigt mange kort ødelæg-
ger min straight. og ganske rigtigt falder en 6´er på 
turn. nu har jeg også trips, men boardet er farligt. ib 
skyder 130 -  han stopper ikke. jeg caller og der danser 
en lækker 7´er ind på river. fuldt hus 6´ere over 7´ere. 
Men ib fortsætter ufortrædent og stanger 420 i fjæset 
på mig. advr. jeg kender ib som en tight spiller og ganske 
rutineret i omaha. det her lugter fishy. jeg caller blot og 
ib viser t887 med to klør til fuldt hus 8´ere over 7´ere. 
jeg var drawing dead allerede på turn. skidt start –jeg 
er nu nede i 720 fra de 1500 jeg startede med. 

efter 23. hånd er det slut. jeg caller et potbet fra ib 
med kj66 og rudertræk til kongen. floppet kommer Q42 
med to rudere. jeg checker med hensigt om at sætte 
et checkraise ind – jeg skal jo tilbage i kampen. ib stik-
ker næsten fuld pot og jeg checkraiser til 420. nano-
sekunder senere har ib repottet og jeg caller selvføl-
gelig med de sidste 365 – potten er allerede på 1350. ib 
kan fremvise a644 med to klør for endnu et floppet set. 
to klør på turn og river gør ingen gavn for mig og ib hiver 
første sejr hjem.

anden match:
hvis første match gik stærkt blev anden match derimod 
en dræber. vi spillede 50+2,5$ 7 card stud på stars. 
der var ingen turbo sng´s så det blev en almindelig – vi 
så dog først da vi var i gang at levels var 15 min. lange 
og med stacks på 1500, ante på 2 og limits på 15/30 
kunne vi godt se det ville tage lang tid. det blev til 215 
hænder og nøjagtigt en times spil. hvis jeg skulle gen-
give alle hænder blev MPn 20 sider længere, så jeg har 
udvalgt nogle få interessante hænder.

det var en meget lige dyst med ib som den mest ruti-
nerede i 7 card stud. jeg spillede nok en kende for løst 
men også lidt mere aggressivt end ib, hvilket jeg tror 
gav mig chancen for at vinde. efter 198 hænder var vi 
helt lige på nær 68 chips, hvilket i sig selv er pænt sygt. 
På det tidspunkt var ante på 15 og limits 75/150 og beg-
ge havde været langt oppe og langt nede men altså endt 
tilbage ved even.

ib fik rigtigt gode kort, bl.a. aaa og 888 som starthænder. 
desværre for ib altid når jeg fik en skod starthånd.

et par af de mest interessante hænder:
level 1:
jeg vinder en pot på 610, da jeg rammer en 4-outer på 
river til et fuldt hus. inden da har ib ramt en gutshot 
straight på 5th, hvor jeg rammer top to par:
ir: 8c Qc 9s td jh 4s 6h
an: js ad jd 6s ah jc 3d 

herefter overtog ib styringen og fik kæmpet sig op i 

1900, indtil denne sag:
level 3:
jeg vinder en pot på 1220, hvor jeg bliver overhalet på 
4th, kommer foran med to par på 5th, bagud til trips på 
6th og river et hus hjem til slut. jeg har mange outs på 
river – men ib har også mange outs til et højere hus, og 
rammer vi begge slutter dysten nok her. 
ir: ah 9c Qh 9d js 9h 3d
an: 3h 2s 3s 4h 2d 5c 2h

level 4:
jeg vinder en pot mere på 1.080 med en flush på river, 
hvor ib folder, og jeg har ib helt nede i 229 på dette tid-
spunt.

ib får dog doblet hånden efter med en flush, hvor vi er 
allin preflop med as 7h 6s til ib og kd 2c 6c til mig. 

få hænder senere er vi allin igen – denne gang dog først 
på 6th street. ib med ad 7h ah 4c 6c 7d og mig med tc 
9s kc 8s Qd 9h. jeg rammer dog forbi hvad jeg troede 
var rigtigt mange outs, men som faktisk kun var 6 outs. 
Pludselig er ib tilbage i 1226 chips og få hænder senere 
er vi helt lige. 

blinds er dog så høje og jeg får samlet en del til mig på 
dette tidspunkt, så jeg hurtigt er tilbage i 2.000 igen, 
da denne hånd opstår. jeg caller ibs bring in med 987 
rainbow. På 4th får jeg en 7´er. ib stikker ud med 93 
rainbow på bordet. jeg raiser og bliver reraiset. På 4th 
får ib en 4´er nu med to klør, mens jeg får en konge. jeg 
checker, ib stikker 150 ud og jeg checkraiser til 300 (jeg 
har et skrigende barn på skulderen på dette tidspunkt). 
ib caller og får en klør 2 på 6th. jeg fanger en fornuftig 
6´er og stikker ud igen, ib caller. På river får jeg en ke-
delig 4´er. der er mange skillinger i potten, så jeg stik-
ker ud og ib folder sit flushdraw med et par større end 
mine 7´ere. Phew. en pot på 1430 i min retning og ib er 
igen nede i 300. 

få hænder senere er det slut. ib får først doblet med 
et allin på 3rd, men hånden efter kommer vi allin på 4th 
med 9h ks 8h kh til ib og 7d kd 8d 7c til mig. jeg fanger 
en runner runner flush på river og napper sejren i en 
disciplin hvor ib uden tvivl var favorit. Men jeg havde hel-
det på de rigtige tidspunkter. 

3. match
vi sluttede af med en horse sng – ligeledes 50+2,5$ 
på stars – dog med 10 minutters levels. de første 30 
hænder af limit holdem forløb helt lige, men herefter 
begyndte jeg at ramme alt og det blev en ren massakre. 
jeg fik kanon kort, som regel altid lige en eller to takker 
bedre end ibs, så efter 73 hænder og få hænder inden 
vi skulle i gang med stud-varianterne på level 3 var det 
slut. 

overordnet set var det en meget jævnbyrdig dyst, som 
var kendetegnet ved at vi kendte hinanden godt. det blev 
kortene der gav mig den fordel der skulle til, for at hive 
sejren hjem 2-1. dermed er der igen udlignet i kampen 
mod MPn profilerne, så stillingen nu er 4-4. 
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svar På måNedeNs håNd

resultat af månedens hånd fra MPn #9:

der var i alt 72 deltagere, hvoraf 46% svarede raise 
allin, 54% svarede check. 

den pågældende hånd blev spillet af klaphat. 

klaphat raisede allin i den konkrete situation. vil-
lain snapcallede med 2 7’eren på hånden, og klaphat 
tabte potten.

denne måneds vindere er:

lapepe
fuzhi
deralte

tak til alle som deltog i afstemningen omkring 
månedens hånd.
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