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i sidste weekend var der konference i london og mange 
netværk, operatører, software udviklere og ikke mindst 
affiliates var mødt op. sådanne konferencer er oplag-
te tidspunkter at tage de store diskussioner på og på 
pokersiden handler disse oftest om rakeback, bonus-
ordninger, tyveri af spillere imellem affiliates og lign.. 
altså ikke meget nyt i relation til de diskussioner der 
ofte kommer op til overfladen på diverse forums (inklu-
siv Pokernets engang imellem).

jeg må indrømme at jeg finder disse konferencer impo-
nerende. en hel horde af pokersites betaler en mindre 
bondegård for at få lov til at sætte en stand op, hvor-
fra de kan snakke med affiliates og uddele brochure. 
men ikke en eneste af de affiliates jeg kender eller har 
snakket med, kunne nogensinde finde på at promove-
re en standard aftale fra et site, som de kort havde 
snakket med på en konference. det kan være disse 
manglende resultater, der får pokersidernes udsendte 
til at opføre sig, som om de solgte falske mærkevare 

tasker på et tyrkisk loppemarked. fra det øjeblik man 
kommer ind af døren til konferencen bliver man hivet til 
siden af en masse mennesker, der kommer fra meget 
ukendte affiliate programmer, man aldrig har hørt om. 
de har sjovt nok alle sammen de bedste pokersites og 
online casinoer nogensinde lavet og de giver sjovt nok 
også alle sammen de bedste værktøjer, kommissioner 
osv..

som martin ottesen skrev til sin kæreste, da han skulle 
forklare konferencen: ”forestil dig en gymnastiksal, 
der er fyldt til renden med nørder, der river og flår i 
hinanden”.

konferencerne er dog et godt sted at sætte møder op, 
og vi havde nogle givtige nogle af slagsen, hvilket inden 
længe vil komme Pokernetterne til gode.

mikael strunge

måNedeNs aNmeldelse

kolofoN
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en af mine største forcer ved pokerbordet er, at jeg ofte 
har en rigtig god ide om, hvordan jeg står på river. det er 
en blanding af erfaringer, jeg har gjort mig gennem tusind-
vis af spillede hænder, samt min intuition. 

den erfaring, jeg har gjort mig, er 
både spillerspecifik og af mere ge-
nerel karakter. det med intuitionen 
kan måske lyde lidt mærkeligt for 
nogle, for man kan da ikke spille 
poker med sine følelser? de ting, 
jeg sidder og overvejer på river, 
som er baseret på mine tidligere 
erfaringer, ligger i min bevidsthed, 
hvorimod intuitionen er baseret på 
de erfaringer, der er gledet ned i 
min underbevidsthed. et eksempel 
på en udlægning af dette har min 
kollega asger_b været inde på i 
sidste nummer af mPn, nemlig i ar-
tiklen: ”har han den?”. 

når riverkortet er lagt på bor-
det, kan forskellige scenarier in-
dtræffe:

1) du tror, du sidder med  
 den bedste hånd.
2) du ved ikke, hvor du står
3) du tror ikke, du sidder  
 med den bedste hånd.

jeg vil i de næste par artikler dække 
følgende koncepter, der falder ind i 
ovenstående: marginal value bet-
ting, block betting og river bluffs. 
det burde være rimelig klart, i 
hvilket scenario value bet samt 
bluffs hører hjemme. derimod kan 
block bets faktisk falde ind under 
både 1,2 og 3!

jeg vil nu gennemgå et eksempel på 
en hånd, jeg har spillet, der ender 
med det, jeg vil betegne som et 
marginalt value bet på river. jeg vil 
forklare, så godt som jeg kan, hvad 
jeg tænker på alle streets.

spillet er $10-$20, 6-handed nlhe. 
der foldes til mig i mP, og jeg åbner 
for $70 med. 

sb, der en regular i det aktuelle 
spil, caller som den eneste. han 
sidder med $1180 fra start, og jeg 
dækker ham.

flop ($160):

der sker nu det lidt utraditionelle, 
at sb better ud for $80. givet 
vores historie er jeg ret sikker på, 
at dette betyder, at sb har ramt 
et par af en eller anden art eller et 
draw. 

Problemet her er dog, at jeg kun 
har Q-høj. men da sb stikker ½  pot 
ud, vil jeg bruge min position til at 
se, hvad der sker på turn. de fleste 
kort, der misser flush trækket, vil 
også være overkort, så hvis der 
kommer j, k eller a, og sb sidder 

med eksempelvis, 

vil jeg have en god chance for at 
kunne stjæle potten. endvidere ved 
jeg, at sb’s aggressionsfaktor er 
lav, hvilket betyder, at såfremt han 
better, når der falder til en draw, 
der completer, kan jeg folde uden 
at tænkte ret meget videre over 
det.

turn ($320):

jeg rammer et af de bedste kort for 
mig, og nu vælger sb at checke til 
mig. hvorvidt man i min position skal 
bette her, er meget en smagssag, 
og personligt varierer jeg det. den 
åbenlyse fordel ved at bette er, 
at såfremt sb er på et draw, skal 
han betale for at se, om han ram-
mer. ulempen er, at min hånd er så 
marginal, at jeg nærmest altid må 
smide til et (all-in) raise. i dette til-
fælde valgte jeg at checke, men set 
i bakspejlet havde et bet nok været 
bedre mod lige netop denne mod-
spiller. fejlen er dog meget mar-
ginal efter min vurdering.

riverPlay i: margiNal value bettiNg

af rasmus “klaPhat” Carstensen
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PokerNet har , som Danmarks største poker affiliates, nogle af de bedste 
rakeback 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.



river ($320):

sb checker, og jeg er hermed ret sikker på, at jeg sid-
der med den bedste hånd. en stærkt medvirkende gr-
und til dette er, at vi begge checkede på turn. i disse 
spots vil sb føle sig nødsaget til at bette på river, hvis 
han har en hånd af nævneværdig styrke. i hans øjne 
kunne jeg nemt have opgivet at vinde potten på turn, og 
derfor vil hans sidste håb for at få value ud af sin hånd 
være at bette på river.

nu har jeg altså fastslået, at jeg sidder med den bedste 
hånd, og jeg skal derfor value bette. et value bet kan 
og bør have varierende størrelse. der skal naturligvis 
være en strømlining mellem størrelsen på dine value-
bets og dine bluffs på river. derudover er der en over-
vejelse, der går på, hvor meget modstanderen mon er 
villig til at betale for et showdown. jeg kan godt finde på 
at value bette en hånd som denne for fuld pot, hvis jeg 
har på fornemmelsen, at modstanderen vil tolke dette 
som et muligt bluff. mod andre kan et ”malkebet” være 
passende, hvilket kan være i størrelsesorden ¼ -1/3 
pot. i dette tilfælde valgte jeg at lave et standard value 
bet, som for mig oftest er 2/3-3/4 pot. jeg bettede 
$225, og villain foldede.

et spørgsmål, man ofte kan stille sig selv på river i 
disse spots, er: ”hvilke hænder caller modstanderen 
med, som jeg slår?” det er bestemt heller ikke dumt at 
tænke sådan, men jeg bliver til stadig overrasket over 
de calls, mine modspillere finder frem, at jeg oftest 
glider let hen over dette spørgsmål. dette spørgsmål 
finder jeg mere anvendeligt, når man på river overve-
jer, hvorvidt man skal raise modstanderens bet, eller 
om man blot skal.

jeg slutter af med et eksempel mere. her kan man se, 
hvordan jeg med en marginal hånd får modstanderen til 
at calle et stort riverbet med en endnu mere marginal 
hånd.

spillet er $10-$20, 6-handed nlhe, og der er en ny 
spiller, der poster $20 ude af position. der er således 
$50 i potten inden action. utg åbner for $90, og jeg 
caller som den eneste fra Co med. 

flop ($210):

utg better $180, og jeg caller. nogle spillere kan lide at 
raise her, men det er et spørgsmål om temperament. 
i mange tilfælde er jeg ret opmærksom på pot control 
mod gode spillere (som her). men igen, det er meget et 
spørgsmål om temperament og personlig stil.

turn ($570):

villain checker, hvilket giver mig en fin fornemmelse af, 
at jeg har den bedste hånd. desuden er han ret aggres-
siv, og derfor er jeg også rimelig sikker på, at han ikke 
er på flush draw. jeg checker bagved, da modstand-
eren ofte vil sætte mig på et float her, og dermed har 
mulighed for at reraise mig, hvor jeg så må smide.

river ($570):

villain checker igen, og nu er jeg overbevist om, at 
jeg faktisk sidder med den stærkeste hånd. her er 
spørgsmålet så igen, hvor meget der nu skal bettes. 
der er et potentielt flush draw, der ikke har ramt, som 
jeg kan repræsentere. derudover er der en del histo-
rien mellem modstanderen og jeg, hvor der blandt an-
det bliver floatet meget. derfor kan jeg også komme ud 
for, at jeg får et rigtig tyndt call fra modstanderen, hvis 
han mistænker, at jeg er ude i noget sjov. derfor for-
nemmer jeg, at et stort bet kan fremkalde et call. jeg 
fik i dette tilfælde også ret, idet jeg byder $555, og vil-
lain snap caller med. 

det er ikke en opdigtet hån. modstanderen callede mig 
med es høj!

man bør være opmærksom på, at når man praktiser-
er marginal value betting på fast basis, kan dette ud-
nyttes af de andre regulars i gamet. disse vil med suc-
ces kunne check-raise på river. løsningen på dette er 
naturligvis at tænke et level dybere end modspilleren, 
såfremt stack sizes tillader det.

jeg vil i de kommende numre af mPn komme ind på, 
hvordan jeg bruger blocks bets på river, og hvilke spots 
der kan bluffes profitabelt på river.
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for 2 måneder siden havde jeg en aha-oplevelse. det er 
næsten flovt at indrømme, da det egentlig var en ekstremt 
simpel justering, som jeg, som selvudnævnt hu sng-spe-
cialist, burde have spottet langt hurtigere. men først lidt 
forhistorie.

i sommer ramte jeg mit første, 
store downswing, efter jeg valgte 
at øge min fokus på pokerspillet. 
der er slet ikke tale om asger_b 
agtige swings, à la 100 oplæg tabt 
og 100 oplæg vundet på en uge, 
men blot en hverdagsting med 
dårlig timing. jeg var lige kommet 
hjem efter 6 måneder i udlandet og 
havde derfor presset rullen hårdt. 
det var derfor meget uheldigt, at 
jeg tabte 30-35.000$ umiddelbart 
efter.  

jeg havde dog heldet midt i uhel-
det. jeg havde sidst på foråret 
staket min gode ven, Pokernets 
johnny_torso, da han havde brugt 
størstedelen af rullen på en læn-
gere rejse til australien. han ramte 
en rigtig god sommerheater og 
producerede pæne final tables 
ugentligt. det var derfor essentielt 
for min egen situation, at johnny 
spillede fandango og førte sig frem 
som en kongsgaard-klon. han for-
måede faktisk på få måneder at 10-
doble rullen med fornuftig bankroll 
management. det var endda blevet 
til noget, der lignede en 15-dobling, 
hvis ikke snedige igler som saibot 
og jungleras havde sørget for 5 

ugentlige tour grind aftener, hvor 
alt overskud blev ligeligt fordelt  
denne staking aftale gjorde, at 
jeg kunne nøjes med at rykke ned 
på nl600 og 500$ hu sng’s (jeg 
havde dog også tabt flere buy-ins 
på mit normale level, end jeg burde, 
fordi jeg havde de andre dollars i 
baghånden).  

mit downswing havde dog forår-
saget, at lysten til cash games var 
ikke-eksisterende og jeg var ved 
at brække mig over looket på mine 
normale pokersites. forandring 
fryder.  

efter et par ugers pause startede 
jeg på ongame, fast besluttet på at 
grinde det tabte hjem på hu sng’s, 
som ellers havde været skubbet i 
baggrunden. 

til min store skuffelse ville kor-
tene dog stadig ikke, som jeg ville. 
jeg gamede formentlig dobbelt så 
meget som i mine hidtil mest aktive 
grind-perioder, men til min store 
frustration breakede jeg bare 
even.  

som en sidenote kan her nævnes, 
at dette netop er grunden til, at 
jeg elsker hu sng’s - på grund af 
den store edge, man kan opnå i 
dette game, er det næsten umu-
ligt at ramme et reelt down swing 
i de perioder, hvor pokersitet 
ellers bare skyder alle hænder ned.   
grunden, til at jeg overhovedet kun 
kunne breake even en hel måned i 
super soft games, er, at ongames 
hu struktur er langt hurtigere, 
end jeg var vant til. man starter 
med 75 big blinds, og blindsene 
stiger til level 2 efter 3 minutter. 
level 2 og 3 varer kun 2 minutter, 
og man rammer derfor de rigtig 
høje blinds allerede efter 7 minut-
ter, hvor startstacken svarer til 15 
bb’s. dette setup mindsker selvføl-
gelig den gode spillers edge, og gør 
det muligt at ramme nogle større 
swings.  

aha-oplevelsen

det blev måske en anelse lang fo-
rhistorie, men alle disse ting ledte 
mig frem til min aha-oplevelse. jeg 
blev naturligt nok mere og mere 
desperat, desto flere suckouts og 
tabte coinflips jeg blev udsat for. 

hu sNg: 

turbostruktur kræver oPstramNiNger 
af thijs ”turbofluen” van tilburg

hu sng
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anyway, efter endnu en sur grind-aften med drengene 
satte saibot og jeg os til at kigge hinanden lidt over skul-
deren. jeg fik selvfølgelig udtrykt min frustration og il-
lustreret det ved at påpege alle de fejl, mine modstan-
dere lavede.  

da jeg, for jeg ved ikke hvilken gang, brokker mig over, 
at min modstander har kaldt et semistort all-in med 
en hånd som j9 off, siger saibot, at jeg måske skal 
stramme op.  

tyr som jeg er, snap-raiser mine tanker den comment: 
“wtf, det er for helvede en turbo-sng det her. hvordan 
fanden skal jeg så få et chipmæssigt overtag???” 
saibot ser, at jeg ligner jordens største spørgsmål-
stegn og uddyber: “ja, personligt kan jeg godt lide at 
have et tight image i endgamet”. 
hmm, måske en udmærket pointe...? 

den er bare ikke rigtig i stil med mine tidligere tanker 
omkring hu sng spil. jeg har altid talt for et aktivt im-
age, som tillader mig at value bette turn og river tyndt. 
og derudover ønsker jeg et chip lead, når jeg nærmer 
mig de senere levels. dette er langt sværere, hvis jeg 
skal give afkald på en masse små pots for at tænke på 
noget så ligegyldigt som image i en sng, der varer 5-6 
minutter i snit.  

På grund af ovenstående argumentation havde jeg kørt 
derudaf med min sædvanlige stil og kun breaket even. 
sure, jeg var på swing og alt det der, men jeg kan altså 
ikke slå games’ne med min edge og så samtidig køre 
dårligt så længe.  

jeg besluttede, at hele dette tighte koncept lige skulle 
tænkes igennem, og hvad det ville medføre af eventuelle 
fordele og konsekvenser.  

den tydeligste fordel er selvfølgelig, at man opnår en 
større fold equity, når man endelig better og raiser. og 
på grund af den hurtige struktur når man langt oftere 
til de høje blinds, hvor der er masser at samle op, og 
gode plays bliver afløst af blind stealing som vigtigste 
faktor. størstedelen af  edgen ryger jo i endgamet, hvis 
skurken caller løst.  

derudover er et aggressivt image på de tidlige levels 
heller ikke lige så vigtigt, da man kun har 7 minutter på 
de forskellige levels, hvor stacksizes vs. blindstørrelsen 
tillader, at der spilles bare en smule postflop poker. det 
tager endda et par minutter at etablere dette image, 
og hvad er der så tilbage? det er lige før, at det ag-
gressive image først rigtig bliver opfattet, når man 
rammer 50/100 i blinds. dette ville rent ud sagt være 
en katastrofe. man får næsten altid en reaktion fra 
modspilleren, når det endelig synker ind, at hero altså 
spiller en omgang frisk poker og prøver at køre over 
ham. dette er et scenario, der er elsket af alt og alle i 
pokerverdenen. men det skal altså indtræffe på stort 
set alle andre tidspunkter, end når man har under 10 
big blinds og ikke kan reloade. her bliver konsekvensen, 
at man må justere sig til en tight passiv stil, der be-
stemt ikke stemmer overens med værdien af blinds’ne.  
en anden god pointe i forbindelse med tight spil er, at 
man ikke kommer til de høje blinds som chip leader helt 

så ofte som med en aggressiv spillestil. men man kom-
mer til gengæld heller ikke dertil som decideret short-
stack i lige så høj grad, som hvis man havde spillet ag-
gressivt. eftersom sng’en oftere afgøres på de senere 
levels i turboerne, så handler det om at give sig selv 
optimale betingelser i netop denne fase.  

strategien virker dog bedst imod ukendte spillere. spill-
er jeg en spiller dagligt, ved han selvfølgelig godt, hvor-
dan jeg spiller allerede fra level 1. er han dygtig, kan 
det stadig betale sig at have et aggressivt image, idet 
jeg, hvis jeg er bedre end ham, har bedre mulighed for 
at udspille ham. og spiller jeg ofte, er jeg også blevet 
fanget i all-ins eller resteals med 94off. så kan jeg pleje 
image, alt hvad jeg vil på de tidligere levels, men han 
kalder mig stadig med den range han, per historik, ved 
er godt inde mod min.  

er modstanderen derimod lidt dårligere, selvom han er 
regular, kan det dog stadig klart betale sig at prøve at 
bilde ham ind, at man ikke er en blindtyv af de helt store. 
han husker formentlig heller ikke tidligere clashes i lige 
så høj grad som den flittige student af spillet. 

jeg nåede måske ikke igennem alle fordelene i min korte 
tænkepause. men saibot’s kommentar fik mig klart til 
lige at bryde mine egne, standardiserede tanker om-
kring optimal strategi. dette “out of the box” øjeblik gav 
mig således den aha-oplevelse, som gjorde, at min tro 
på, at det nok skulle vende, blev forstærket, og mit spil 
lige fik tilføjet de ekstra, vigtige procenter til min return 
on investment. Pokerguderne ville dog lige teste min tro 
på den teoretisk bedre tilgang til turbo hu sng’erne, 
så de sendte lige 2 dages beats ekstra. min optimisme 
forblev dog stærk, og pludselig begyndte jeg at shippe 
langt flere 1. pladser over til min side af det virtuelle 
bord.  

mit håb er, at jeg, næste gange jeg rammer et down 
swing, vil være hurtigere til at spotte de ting i mit spil, 
som set ud fra bundlinjen på min bankroll måske ikke 
længere er optimale.
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de fleste pokernettere må kunne nikke genkendende til, 
at selvom poker er et fedt spil, så kan det også være eks-
tremt kedeligt ind imellem.

du har spillet i en tre-fire timer og 
har ikke set en eneste hånd, du har 
haft lyst til spille i den sidste time. 
du føler dig lidt træt og modløs, 
og dit blik begynder at flakke eft-
er for at se, om der ikke er noget 
mere interessant at glo på end den 
næste hånd, som du ikke forventer 
bliver stort bedre end de forrige 
hundrede af slagsen. det er et fak-
tum, at næsten alle spillere taber 
deres sit fokus i kortere eller læn-
gere perioder af en live session. 
det er vel meget naturligt, at dette 
forekommer - , særligt i de period-
er, hvor det er dårlige hænder, der 
holder dig uden for action i længere 
perioder. ikke desto mindre giver du 
afkald på store edges/fordele, hvis 
dine tanker og dit fokus har denne 
tilbøjelighed til at forsvinde, når du 
ikke får noget at arbejde med. 
 
nøglen til succesfuldt at kunne ud-
nytte små edges ligger i at være i 
stand til at levere kvalificerede svar 
på spørgsmål som: “hvorfor denne 
modstander og hvorfor lige nu?”. 
du kan kun levere kvalificerede 
svar på dette spørgsmål, når du er 
oppe imod en specifik modstander, 
hvis du også har iagttaget ham i alle 
de hænder, han har spillet, som du 
ikke selv var involveret i. i denne 

artikel vil jeg beskrive et par simple 
mentale øvelser, som jeg med stor 
succes anvender til at holde mig 
fokuseret i lange live sessioner.

Øvelse 1 – virkeligheds check
når du er veltrænet i altid at vide, 
hvor dit fockus befinder sig, vil du 
opdage, at det første der sker for 
de fleste mennesker, når deres 
tanker begynder at flyde ud van-
dre, er, at de mister evnen til at op-
dage, at de har mistet fokus. det er 
umuligt at holde 100 % fokus 100 % 
af tiden, da det er ekstremt udmat-
tende både fysisk og psykisk. men 
det er afgørende, at du er i stand 
til at opdage det, når du hart mistet 
fokus, og at du agerer på det ved at 
sørge for at holde dig til abC pok-
er og forsøge at undgå vanskelige 
høj-risiko beslutninger. hvis du ikke 
opdager det, når du mister fokus, 
vil du ikke kunne tage de rigtige 
forholdsregler, og du vil sikkert 
også drage forkerte konklusioner, 
når du efterfølgende skal analy-
sere, hvad det var, der gik galt.

for at sikre at jeg altid er klar 
over, hvor fokuseret/ufokuseret 
jeg er, stiller jeg mig ca. hvert 
hvert 5. minut aftenen igennem 
spørgsmålet: hvem vandt de sidste 

tre hænder. hvis jeg ikke kan huske 
det, ved jeg, at jeg ikke har været 
opmærksom, og jeg må nu beslutte 
mig for, til om det er ok at tage en 
mental pause lige nu, eller om jeg vil 
forsøge at genoprettet mit fokus. 
lad være med bare at lade tiden gå 
uden at opdage det. du har brug for 
at stille vækkeuret, så du ikke bare 
falder i søvn. hvis du vender væn-
ner dig til at bruge denne øvelse, vil 
du opdage, at du kan holde dit fokus 
både skarpt og længe, men at det 
kræver vilje og træning. dette er 
en god måde at optræne og ve-
dligeholde detdit fokus.

Øvelse 2 – Position
Position er en af de mest afgørende 
parametre for, hvordan jeg griber 
de situationer an, der kan opstå ved 
et pokerbord. for mig er det ikke 
nok at skelne mellem tidlig-, midt- 
og sen position, idet beslutningen, 
om hvorvidt en hånd er spilbar 
eller ej, skifter fra den ene stol til 
den næste. når du spiller oonline, 
er det forholdsvist simpelt nemt at 
se din eksakte position, da du ser 
bordet fra oven, men når du spiller 
live, vil du opleve, at en eller flere 
af spillerne ved bordet ofte sidder 
helt uden for dit synsfelt.

kedsomhed
af Zorglub
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rakeback er og bliver en meget varm 
kartoffel
når snakken falder på rakeback ved 
disse konferencer tager jeg altid en 
stor tår af hvad jeg nu end drikker, 
rykker lidt frem i stolen og glæder 
mig til showet. for der er altid godt 
knald på disse diskussioner og med 
god grund. rakeback er uden tvivl 
den største trussel som onliner pok-
er branchen har set i mange år. men 
hvad er det der er galt med rake-
back?

rakeback koster fisk
hvis rakeback blev givet 100% frit fra 
netværkenes side, så ville konkur-
rencen meget hurtigt skabe en situ-
ation, hvor ingen kunne tjene penge. 
satserne ville simpelthen stige til det 
groteske og ingen operatører ville 
have et overskud. resultatet af dette 
scenario er, at der heller ikke er råd 
til at trække nye spillere ind på sid-
erne og dermed bliver spillene hårde 
og dør til sidst. jeg har trukket dette 
eksempel frem mange gange i Poker-
net debatten, men vil godt forklare 
lidt mere grundigt, hvorfor Crypto-
logic er et netværk, som er døden 
nær. 

for ca. 2 år siden var Cryptologic 
kendt som et fantastisk sted at spille. 
der var fine bonus tilbud, gode pro-
motions og tons vis af fisk (mange af 
disse kom fra betfair, som convert-
ede deres sportsbook kunder til pok-
er). men efter at rakeback blev til-
ladt på netværket opstod der meget 
hurtigt en ekstrem mængde intern 
konkurrence, fordi de rigtig attrak-
tive spillere slet og ret var til salg til 

højest bydende. med andre ord kunne 
det skin med den højeste rakeback 
flytte mange hundrede tusinde dol-
lars i rake hver måned til deres site 
på meget kort tid.

i dag ser vi resultatet af denne ”krig”. 
ingen af siderne på Cryptologic kunne 
tjene penge nok til, at hive nye spillere 
ind på netværket. og hvorfor skulle 
også det? alle de spillere der ender 
med at blive attraktive rakere shop-
per alligevel rundt efter de bedste 
aftaler på netværket, så man kunne 
ligeså godt lade de andre bruge pen-
gene.

da der ikke var noget overskud at 
hente længere, så betfair ikke no-
gen grund til, at blive ved med at 
fodre netværket med spillere og 
købte i stedet deres egen platform 
(PokerChamps), som de i dag driver. 
spillene på Crypto er imidlertid gået 
fra at være en lækker fiskedam til at 
være overbefolket af rakeback hajer 
og kun william hill holder rigtig Cryp-
tologic oppe. men hvad sker der, når 
william hill også har fået nok? så er 
netværket sten dødt og det vil gå 
rigtig hurtigt. netværket kan også 
tørre ud ved, at spillene til sidst bliv-
er så hårde, at selv de mest aggres-
sive rakeback hunters fortrækker til 
andre jagtmarker.

det samme er gældende på Prima 
netværket, hvor unibet har ca. 50% 
af al aktivitet. her har man dog for 
nyligt taget tyren ved hornene og 
lagt nogle meget strenge krav for, 
hvordan der må gives rakeback. man 
må slet ikke tillade sine affiliates at 

promote ”rakeback” længere. de skal 
i stedet markedsføre et viP program, 
som i praksis svarer til 30% rake-
back.

Prima modellen er fremtiden
den model som Prima poker har sat 
op vil ganske givet sprede sig til 
andre netværk. restriktionerne vil 
være anderledes, opsætningerne vil 
variere, men netværkene er begyndt 
at indse, at rakeback skal bremses 
og kontrolleres inden det ødelægger 
markedet fuldstændigt.

ongame har forbudt rakeback, ipoker 
har forbudt rakeback og boss media 
netværket har over flere omgange 
trukket linierne hårdt op overfor de-
res skins i relation til, hvad de kan 
tilbyde og hvordan.

i sidste ende er det for spillernes 
bedste
Pokerpyramiden skal fodres med 
”casual players” ellers kan den ikke 
eksistere. uden hyggespillerne er 
der intet til hajerne, og hyggespill-
erne skal hentes ind af de forskellige 
udbydere. som pokerspiller bør man 
belønne de sites, som holder en fast 
rakeback politik og sikrer sig penge 
nok til, at kunne markedsføre sig of-
fline også. 

for det er i sidste ende de spillere, 
som disse sites trækker ind i pyra-
miden, som hajerne lever af. jeg 
forstår udmærket at det er frustrer-
ende, at få sin super lækre 60% rake-
back deal fjernet til fordel for 30% og 
et bonus klap på skulderen, men det 
er for spillernes eget bedste. 

PokerNet informerer

www.PokerNet.dk

som det står skrevet i lederen, er vi næsten lige vendt hjem fra en stor i-gaming konference i london. med en 
god slat over 1.000 deltagere var der lagt i kakkelovnen til 4 dages heftige diskussioner om, hvordan gambling 
branchen kan og bør udvikle sig i fremtiden. for pokerspillere vil den vigtigste diskussion altid omhandle en-
ten lovgivninger eller rakeback og da vi ikke har de store  nyheder indenfor førstnævnte område, vil vi i denne 
måneds Pokernet informerer fokusere på fremtiden indenfor rakeback.
 af mikael strunge
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det problem tackler jeg ved at tælle kort, når dealeren 
deler. når han deler mit første kort, tæller jeg 0 og så 1, 
2, 3... , indtil den spiller, der sidder på knappen, bliver 
delt ind. det tal, jeg når til, når knappen får sit kort, er 
altså det antal pladser, jeg sidder foran knappen. denne 
øvelse har flere gode virkninger. den holder mine tanker 
beskæftiget, så de ikke begynder at svæve i alle mulige 
retninger på grund af kedsomhed. der ud over gør min 
tællen mig fokuseret på de specifikke muligheder, som 
der ligger i den specifikke position, jeg har er i i netop 
denne hånd imod de specifikke modstandere, som skal 
handle bag mig. og endelig følger jeg dealeren, også når 
spillerne bag mig får deres andet kort. ofte er der en 
eller flere spillere bag mig, der synligt mister interes-
sen i deres hånd, efter at de har kiggetcallet, hvilket 
reelt betyder, at min effektive position er et sæde tæt-
tere på knappen, end det ser ud til fra en overfladisk 
betragtning, og jeg kan åbne lidt friskere end ellers. jeg 
ser først på mine egne kort, når det er min tur, bl.a. 
for at undgå at jeg giver mine modstandere denne slags 
informationer.

Øvelser 3 – modstanderen
når jeg får klamme billetter, eller hvis een af mine mod-
standere ser ud til lige at have skiftet gear, beslutter 
jeg mig ofte til alene at fokusere på denne spiller i de 
næste 5-10 minutter. jeg iagttager hans ansigt, hans 
hænder, hans åndedræt, hvor mange hænder han spill-
er, hvad han viser op ved showdown, og hvordan disse 
hænder udspillede sig etc. normalt giver dette mig ikke 
en klar linie på min modspiller, men jeg tager næsten 
altid et par mentale noter på, hvordan en bestemt hånd 
udspillede sig eller omkring aspekter af hans over-
ordnede spillestil. det er let at blive skuffet over ikke 
at finde oplagte tells eller over ikke at finde konkrete 
anvendelsesmuligheder for de informationer, man ind-
fanger. ikke desto mindre er øvelsen god.

den øvelsen vil hjælpe dig med at holde dig fokuseret, 
hvilket er vigtigt i sig selv. hertil kommer, at du lige så 
stille får skudt dig ind på din modstander, efterhånden 
som du gentager øvelsen. husk på, at på casinoer og i 
kortklubber er spillerpuljen mere begrænset end online, 
og du kan regne med at komme til at spille rigtigt mange 
hænder imod det samme line-up. du har hele natten fo-
ran dig, og sikkert andre nætter efterfølgende. normalt 
tager det mig et par dage at få ordentligt ram på en 
modspiller. dette sker i det øjeblik, jeg fanger et eller 
flere spil mønstre, som min modstander ikke selv er 
klar over, at han har. når et sådant mønster er blotlagt, 
kan jeg lave specifikke moves, der udnytter, at min mod-
stander altid gør det samme i denne situation hver gang 
situatioonen opstår. de spillere, du ikke kan lægge ned 
på denne måde, er som oftest på et niveau, hvor de le-
ver af at spille poker (eller kunne gøre det, hvis de ville) 
og ud over at have en stor strategisk værktøjskasse til 
deres rådighed har et stokastiske element i deres spil.

Øvelse 4 – hvor du er, og hvor du gerne vil hen
når du er kommet et par timer ind ii en session, er det 
let at glemme, hvordan du kom ii den situation, som du 
befinder dig ii lige nu. om du er oppe eller nede, så vil du 
formodentligt kun kunne huske de afgørende hænder, 

hvor du vandt eller tabte store puljer. dette er ikke godt 
nok! nogen gange er det bedste, du kan opnå at mini-
mere dine tab – da du simpelthen får kort, som det ikke 
er muligt at vinde med. og tro mig: du skal have det 
kræver meget mere skill for at minimere sdine tab, når 
det går skidt, end det du skal for at gør at maksimere 
sdin gevinst, når det går godt. det er derfor vigtigt, at 
du er i stand til at evaluere dit spil uafhængigt af dine 
resultater. en god måde at gøre dette på er at tælle, 
hvor mange gange i løbet af aftenen du har haft aa-jj, 
samt hvor mange sets og flushes du har ramt. hvis du 
har klaret dig dårligere, end det er forventeligt på disse 
nøgle hænder, der normalt står for en stor del af dine 
gevinster, så ved du, at du klarer dig godt, selvom du er 
bagud, og det er bare at vente på det tidspunkt, hvor 
det er din tur til en gang skrub. hvis du fokusere på 
resultatet alene, så vil du have en naturlig tilbøjelighed 
til at miste modet, når du kommer bagud, og modløshed 
er dræbende for fokus såvel som initiativ. føler du dig 
modløs, så gå hjem!!!! så sørg for altid at vide, hvor du 
er, hvordan du er kommet der, hvor du vil hen, og hvor-
dan du har tænkt dig at komme derhen. 

forhåbentligt vil disse fire øvelser sikre, at du aldrig 
igen kommer til at opleve, at du keder dig ved et poker-
bord. og hvis du gør, så er der ingen anden undskyld-
ning anden end simpel dovenskab. 
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sklansky og miller er efter min 
mening nogle af de bedste poker-
forfattere. sklanskys “theory of 
poker” og millers “small stakes 
hold’em” er således nogle af de 
bedste bøger, der er skrevet om 
poker.

de har opdaget, at no limit 
hold’em efterhånden er blevet det 
mest populære spil, så de er gået 
med på bølgen og har skrevet en 
bog om det. 

de giver ikke en facitliste for, 
hvordan man skal spille. udgangs-
punktet for bogen er, at de gerne 
vil præsentere læseren for de 
ting, han bør tænke over, når han 
spiller nl. hovedparten af bogen 
består af noget, de kalder “funda-
mentals”, og den afsluttes med 60 
råd, hvoraf nogle er en gentagelse 
af de ting, der er gennemgået un-
der “fundamentals”.

en af de første ting, de to forfat-
tere er inde på, er, hvad man skal 
være dygtig til at gøre for at få 
succes i nl. de mener, at det er 
følgende:

 
manipulere pot størrelse
reagere korrekt på stak 
størrelser
vinde “battle of mistakes”
læse hænder
manipulere modstanderne til 
at spille dårligt

resten af bogen går stort set med 
at gennemgå, hvordan man så gør 
ovenstående. 

for en fixed limit spiller som mig, 
er det meget fascinerende, hvor-
dan meget simpelthen drejer sig 
om stak størrelser og muligheder 
for at komme all-in. eksempelvis 
er forfatterne inde på, at et bluff 
ikke så meget afhænger af det 
konkrete bet, som det afhænger 
af, hvor meget den mindste stak 
er, idet også truslen om kommende 
bet afgør, om modstanderen læg-
ger sig.

selv om bogen mest handler om, 
hvilke forhold man skal tænke over 
i forskellige situationer, har forfat-
terne dog også medtaget et kort 
kapitel med en strategi, de mener 
er vindende i de fleste sammen-

•
•

•
•
•

hænge, om end det dog ikke altid 
vil være den optimale strategi.

det råd, jeg husker bedst fra bo-
gen, er, at hvis man er i tvivl om 
bet størrelsen, skal man bare bet-
te det største rimelige bet. (det 
vil som regel gøre senere beslut-
ninger lettere).

forfatterne mener selv, at det 
mest værdifulde råd i bogen er føl-
gende: “if someone bets into sev-
eral players, and you have a hand 
that is somewhat likely to be best, 
but unlikely to improve, you often 
have to fold”. i må selv læse bogen 
for at finde ud af hvorfor.

jeg må indrømme, at jeg var ret 
skeptisk over for de ting, jeg 
læste, da jeg læste bogen første 
gang, for det passer ikke helt godt 
med mine erfaringer fra turner-
ingsspil (når jeg spiller turnering, 
er min stak sjældent særlig dyb). 
men efterhånden som jeg har 
spillet mere og mere cash nl, har 
jeg genlæst bogen igen, og nu sad 
jeg og nikkede tíl det meste. 

jeg giver bogen fire stjerner.

måNedeNs bog
af kim “kimn” nielsen

david sklansky og ed miller: 
“no limit hold’em, theory 
and practice”
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i denne artikel vil jeg komme ind på nogle af de indtryk, jeg 
har af no limit (nl).

eN fixed limit sPiller På udebaNe

af kim nielsen

jeg er en meget rutineret fixed 
limit-spiller og kommer en del på 
malmø Casino. desværre er der nu 
til dags sjældent fixed limit borde 
åbne i malmø, og det populæreste 
spil “hinsidan” er 20-20 sek nl 
med max buy-in 2000 og min 500. 
derudover spilles 50-50 nl (buy-in 
1000-5000) og Pot limit omaha, 
både 20-20 (min buy-in 1000) og 
50-50 (min buy-in 2500).

jeg har spillet noget nl på nettet, 
men det er for kedeligt, så jeg er 
altid gået tilbage til fl. desuden 
er jeg psykologisk sammensat 
således, at jeg ikke har noget imod 
at lægge $30  i blinds i fixed limit, 
mens jeg synes, det er en total 
katastrofe, når jeg mister et helt 
buy-in i nl $25.

den første gang, jeg spillede nl 
i malmø, var, efter at jeg havde 
vundet en del i fl, men spillet 
opløstes, da donorerne var væk, 
og de resterende var ikke indstillet 
på at fortsætte. dengang var der 
kun 50-50 nl, så jeg satte mig med 
minimum buy-in for at teste van-
dene. det viste sig, at det var et 
forholdsvis vildt spil med preflop 
raises på 4-6 big blinds og 2-4 spill-
ere i potterne før floppet. efter at 
have siddet stille i lang tid fik jeg ak 
med 900 tilbage. der blev raiset til 
4 gange bb fra tidlig position, og en 
enkelt spiller callede. jeg gik all-in 
og fik en caller. det viste sig, at han 
havde kj, og min hånd holdt. jeg 
kunne forstå på snakken bagefter, 

at han vidste, at det ville være et 
meget tvivlsomt call, men ikke syn-
tes, det var ret mange penge. det 
er perfekt for en shortstack, der 
spiller korrekt (tight), hvis folk 
tænker sådan. 

nu var jeg jo ikke helt shortstacked 
mere, men jeg var så heldig, at jeg 
lidt efter fik kk i small blind, og der 
var raiset og reraiset foran mig, 
og jeg skulle kun calle allin og blev 
næsten tredoblet. herefter var der 
kun et kvarter tilbage til kasinoet 
lukkede, og jeg nåede ikke at for-
møble pengene.

i den efterfølgende periode spillede 
jeg fl, hvis jeg kunne komme til det, 
og ellers spillede jeg den sædvan-
lige nl med short stack start. den 
bedste aften var, hvor jeg i 50-50 
byggede 2000 op til et ret stort 
beløb. selv om det lyder, som om 
jeg så blev nødt til at spille deep-
stacked, var det ikke nødvendigt, 
da jeg jo havde vundet de andres 
penge, og de ikke tog mere end et 
par tusind op af gangen. 

På det seneste er det meget 20-20 
nl, der bliver spillet på malmø Casi-
no. det passer mig særdeles godt, 
da jeg egentlig synes, at 50-50 
er for højt i forhold til mine (man-
glende?) evner og “comfort level”. 
det har også medført flere spillere, 
således at der sommetider i week-
enderne kan være 2-4 borde, hvor 
der spilles 20-20, et enkelt 50-50 
bord og et enkelt Plo bord, så der 

er travlt i malmø. 

i 20-20 nl spiller jeg et lidt mere 
“normalt” nl spil, hvor jeg ofte 
køber max buy-in på 2000. det er 
jo en standard start stak  på 100 
bb. men spillene er engang imellem 
så vilde, at der bliver raiset til 120 
utg med 5-6 callere. desuden er 
der også mange, der straddler 
(at straddle vil sige, at man som 
utg, lægger en dobbelt bb, inden 
kortene er delt ud. dette beløb er 
så live, så man har mulighed for at 
raise igen, når alle andre har ager-
et) . så det er bestemt ikke en dyb 
stak, medmindre man vinder lidt. 
desværre forekommer det mig, at 
der er blevet lidt længere mellem 
de rigtig saftige spil, men det sker 
da stadig indimellem.

der er mange spillere, der køber 
ind short især i 50-50. men der 
er ikke ret mange, der ved, at den 
korrekte spillemåde, når man er 
short, er tight-aggressiv. de cold 
caller gladeligt et raise preflop med 
hænder, der kræver store implied 
odds for at være spillelige. 

når det gælder bluff har rigtig 
mange spillere især på 20-20 den 
svaghed, at de ikke kan lade være 
med at vise deres kort efter et vel-
lykket bluff. jeg kan ikke se nogen 
strategisk grund til det, og jeg tror 
bare, det er for at hovere. men det 
er en fin indikation på svage spill-
ere, for som regel viser de bedre 
spillere aldrig deres kort unødven-
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digt. jeg skal måske ikke tale for højt, for selv kan jeg 
godt lide at vise monstre, selv om folk har lagt sig. det 
er der heller ingen strategisk grund til, og det er en 
uvane, jeg skal holde op med.

jeg forstår simpelthen ikke, at folk har råd til at spille 
det nl spil, de spiller. jeg har ikke den store erfaring 
i nl og selv om man naturligvis ikke vinder hver gang, 
har jeg aldrig vundet så meget på så kort tid. måske har 
jeg bare været heldig. men når man ser folk spille 50 % 
af deres hænder til et preflop raise, må det simpelthen 
være for løst. jeg ville umiddelbart tro, at spillet ville 
tørre ud, fordi folk tabte deres penge for hurtigt, men 
for tiden lader der bare til at være flere og flere hver 
gang. 

jeg kan ikke rigtig give interessante hænder, da jeg 
spiller på en ret weak-tight måde. det vil sige tight pre-
flop, løbe hurtigst muligt efter floppet, hvis der opstår 
problemer og kun bluffe, når den ret sikkert går hjem. 
det har hidtil været nok i malmø. 

men i skal ikke snydes for hænder, så jeg har været et 
smut i malmø for at kunne beskrive et par hænder på en 
typisk nl aften for mig.

jeg sætter mig i mit sædvanlige 20-20 spil og køber 
kun ind for 1000. desværre viser det sig, at det er et 
usædvanligt tight spil, hvor der ofte kun er to spillere, 
hvis der bliver raiset preflop. efter at have tabt et par 
hundrede har jeg aQs i bb med 4 limpere, forhøjer til 
100 og får et call. floppet kommer a55 med to rudere, 
og jeg better 200. der bliver raiset all in med 400 mere. 
jeg caller, han var på et farvetræk, og min hånd holdt 
hjem. 

lidt senere får jeg jj i bb. der bliver raiset i cut-off 
fra en ret tight spiller, og både button, jeg og en limper 
caller. floppet slår helt fantastisk j22 med to hjertere, 
og det eneste, jeg tænker på, er, hvordan jeg kommer 
all in. jeg forsøger at checke, men desværre bliver der 
checket rundt. turn er en hjerter, og jeg better 400 
(pot var ca 600) og får et call. desværre kommer der 
en action-dræbende hjerter mere til sidst, men jeg går 
all in med mine sidste ca. 1000 og håber, han har en høj 
hjerter. men han callede ikke. han sagde, han havde en 
lav flush allerede på turn, men ikke ville raise på turn, 
fordi han troede, jeg bluffede. 

efter nogle flere hænder er jeg oppe på 4000 og laver 
et lidt loose call i sen position med Qj i klør ved et raise 
fra en lowstacked tight spiller. jeg håber at få et call 
fra en spiller med lidt flere chips, og sb med 3500 caller 
da også. floppet slår t86 med t8 i klør. sb better 300 
ind i en pot på ca. 400, og jeg forsøger at få ham af ved 
at forhøje til 1000, men han caller. der kommer en klør 
mere, og vi kommer all in på turn. desværre havde han 
k2 i klør, og klør 9 kom naturligvis ikke på riveren. 

jeg købte så ind op til 2000, og byggede op til 3000,  
hvor jeg får aa utg. jeg raiser til 80, får to callere og 
en eller anden går all-in med 260. nu ved jeg ikke, hvad 
jeg skal gøre. all in spilleren har raiset nok til, at der er 
åbent for at give på nakken. jeg er ret sikker på, at hvis 
jeg bare caller, får vi en firvejs pot med tre aktive spill-
ere, og en af callerne er ret god efter floppet og har en 
større stak end mig, så det ville passe mig godt med en 
stor preflop pot mod ham. jeg giver på nakken til 520, 
og begge callerne er utrolig lang tid om at folde, men jeg 
får ikke noget call.jeg vinder mod all-in spillerens 88. 
jeg havde et par uheldige hænder lidt senere og kom 
ned på 1500, men sluttede dog med et lille overskud på 
baggrund af et par gode hænder til sidst.     

der var en hånd, hvor jeg tror, jeg spillede mod et af 
rådene i sklansky/millers nl bog. jeg forhøjer til 80 i 
sen position med a10, men både knappen og begge 
blinds betaler. floppet slår a54, sb checker og bb bet-
ter. det vil sige, at jeg nu har to spillere efter mig, men 
med mulighed for at have den bedste hånd. dette mener 
sklansky/miller er en problematisk situation og anbefal-
er, at man kraftigt overvejer et fold. desværre tænkte 
jeg ikke lige sådan, men var inde i en fl tankegang, der 
sagde “top par, aldrig folde”, så jeg endte med at tabe 
1000 til hans set. det var godt, han var shortstacked. 

i fl vil man næsten altid gå efter et checkraise i oven-
stående situation, så et set var det sidste, jeg satte ham 
på. i det hele taget er en af de ting, jeg har sværest ved 
at vænne mig til i nl, at der ofte bliver checket bagved af  
preflop aggressor, især med mere end én modstander. 
dette medfører også, at der oftere bliver budt ud med 
hænder, som ville checkraise i fl. (en anden ting er så, 
at jeg tror, at han i den aktuelle hånd burde have gået 
efter et all-in checkraise, når hans stak er så lav) 

afsluttende har jeg heldigvis opdaget, at live nl for mig 
er en del sjovere end nl på nettet, så jeg har ikke mere 
så meget imod at spille det. fl er dog stadig en del mere 
interessant for mig, men man må jo hyle med de ulve, 
man er iblandt.  



jman5j23:
270.374

wuddacoolER:
1.153.214

amak316:
175.963

aaRon BaRTlEy:
323.060

coBEy:
321.805

kongSgaaRd:
309.228

hEyfREddy:
93.088

SiRcall:
372.119

don k ThE huTT:
471.149

eNdgame
af rasmus ”jungleras” nielsen

i denne artikel vil jeg komme nærmere ind på endgamet. 
der er her, hvor det rigtig bliver spændende, og hvor fe-
jlene kan koste dyrt, og de gode, velvalgte og aggressive 
moves bliver belønnet - nemlig final table (ft).

når du når til ft, ændrer dy-
namikken sig med ét igen. fra et 
shorthanded, næsten bobleagtigt 
spil ved 11-13 spillere, hvor der 
forhåbentlig er blevet lagt pres 
på de andre for at stjæle blinds og 
udnytte deres svage spil frem mod 
ft, til et mere afventende fullring 
game. 

når de to borde samles til ét, bliver 
tidligere strategier og overvejelser 
annulleret, og en del spillere – både 
gode og dårlige – ændrer spillestil 
igen. reads er naturligvis dejlige 
at have, og en del spillere vælger 
da også at åbne det andet bord, 
når der er 20 tilbage, for at kunne 
følge lidt med, men som sagt skal 
du passe på med blindt at stole på 
dine reads, nu hvor ft samles. 
masser af aggressive spillere for-
mår at tilpasse sig, at spillet nu er 
9 eller 10 handed, mens andre sim-
pelthen spiller for weak og begyn-
der at tænke for meget i at hoppe 
et skridt eller to op i pengepræ-
mierne. hvad der derfor var et let 
resteal på bordet inden ft kan sag-

tens vise sig på ft at være et muck 
– det hele afhænger af dynamikken!

På ft vil de store stacks som oft-
est se hinanden en lille smule an for 
at se, hvem der tør og kan styre 
bordet, og de mindste stacks vil 
lede efter muligheder for at doble 
hurtigt. medmindre du er voldsomt 
presset af blinds, kan det derfor 
som oftest godt svare sig at være 
en smule tålmodig og lige se bordet 
lidt an, medmindre stacken indby-
der til, at man forsøger at domi-
nere bordet fra start. 
desto værre strukturen er (jo 
færre chips der er på bordet ifht. 
blinds), desto mere profitabelt bliv-
er det med det samme at forsøge 
at dominere ft, da strukturen sim-
pelthen ikke levner tid til at tage 
den med ro og værdien af at stjæle 
blinds er meget høj. 

de vigtigste moves er beskrevet 
i mine tidligere artikler. det er 
umuligt at afdække alle moves, og 
resten af denne artikelserie vil som 
udgangspunkt gå med at analysere 

søren kongsgaards flotte præsta-
tion ved seneste version af full till 
online Poker series (ftoPs). turn-
eringen er main event med 2.620$ 
buyin og 698 mand til start, så der 
er rigtigt mange penge på spil på 
dette finalebord, faktisk lidt over 
400.000$ til vinderen. 

jeg springer direkte frem til final 
table og vil analysere hele finale-
bordet, naturligvis med fokus på 
kongsgaard, men jeg vil også se 
nærmere på andre spændende 
hænder fra ft. 

da hand history´en fra final table i 
sig selv fylder 500 sider i word, vil 
analysen blive over flere artikler. 
dette skulle sikre, at de forskel-
lige moves, der tidligere er blevet 
beskrevet i artiklerne, også kan 
findes i analyserne af hænderne fra 
final table. 

finalebordet så ud som følger, in-
den de gik i gang:
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kongsgaard har altså trukket sæde 4, og han kan se, 
at han har bordets short stack siddende umiddelbart til 
venstre for sig.  derudover er det værd at bemærke, 
at der ligger en del spillere med stort set samme antal 
chips, og at kun én enkelt spiller 4 pladser fra kongs-
gaard har trukket fra. 

blinds starter på 3000/6000 med 750 i ante. der ligger 
altså 15.750 i potten inden spil begynder.
kongsgaard har altså 51bb og en m på 20, og gener-
elt ses det, at den gode struktur i turneringen skinner 
igennem ved, at der stadig er masser af tid til at spille 
poker. short stack har således lige over 15bb og er ikke 
voldsomt presset endnu. 

naturligvis ville man under normale omstændigheder 
have reads på en del af spillerne på nuværende tids-
punkt, men denne analyse tager udgangspunkt i, at du 
selv skal skabe disse reads ud fra de kommende hænder. 
som tidligere nævnt vil de fleste spillere også ændre 
adfærd, når de rammer et ft, og i en så dyb turnering 
er der tid nok til at få set bordet an. 

hånd 1:
der foldes rundt til kongsgaard i sb, som sidder med 
a6 i spar. 
bb er bordets shortstack med ca. 15bb. med disse 
stacks har kongsgaard to muligheder her. 
1) Power poker metoden er raise til 3,5bb, og call, hvis 
bb går all in. det er klart, at rangen for et raise i sb er 
meget bred, og modstanderens stack passer perfekt til 
et resteal, jf tidligere artikel, hvorfor man med et raise 
fra sb bliver nødt til at betale et all in. du vil ofte have 
den bedste hånd og er med et es på hånden aldrig rigtig 
skidt ude. 
2) du kan også forsøge et check raise, da du med et limp 
viser svaghed, og shortstacken måske føler sig presset 
til at komme ud og arbejde. igen passer stacks også fint 
til dette move, hvor du stadig har lidt folding equity hvis 
modstanderen raiser med 3-4bb, og du kan få sat stort 
pres på shortstacken fra start. 
 
Personligt foretrækker jeg at raise og calle et allin, men 
kongsgaard caller bare her. 
kongsgaard caller 3.000 og heyfreddy checker. 
floppet kommer: kc Qc Qd. kongsgaard checker og det 
same gør heyfreddy
turn: 6c. kongsgaard checks og det same gør heyfred-
dy
river: Qs. kongsgaard better 12.000 og heyfreddy 
folder

kongsgaard rammer turn, men får stort set aldrig val-
ue fra noget som helst ved et bet, hvorfor check/call er 
bedre end at bette. På river prøver han med et value-
bet, som godt kan få et call fra en dårlige hånd, f.eks. 
es høj – så alt i alt fint spillet. 

hånd 2:
kongsgaard får to lækre damer på knappen: Qd Qh
de første 4 folder. 
aaron bartley raiser til 15.000 og cobey caller lige bag 
ham. 

kongsgaard reraiser til 62.000 og alle folder.

kongsgaard samler to damer op og ser et raise og et 
call fra to jævnbyrdige stacks. dette er et super spot! 
at flatcalle eller folde for den sags skyld kommer ald-
rig på tale her, så spørgsmålet er kun, hvor stort dit 
raise skal være. 
du ønsker ikke at give alt for gode odds, da QQ ikke 
spiller super godt 3 vejs, heller ikke selvom du har posi-
tionen. med reads på de to andre som værende spillere, 
der spiller en del hænder, kan du squeeze i dette spot 
med rigtig mange hænder. du ligger stort pres på mod-
standerne, og vil de mere i hånden, skal de enten calle 
og spille en stor pot ude af position eller risikere resten 
af deres chips. dette ved de to andre spillere naturlig-
vis godt (aaron bartley er full tilt pro), og ved et raise 
her kan du sagtens få et all in fra aaron bartley med 
dårligere hænder end din egen, da han sagtens kan tro, 
at du squeezer.
ikke så meget mere at sige til denne hånd, udover at 
man kan overveje at vise hånden. du har nu vundet de 
første to hænder, begge i spots de andre lægger mærke 
til (blindkamp – selvom der ikke var så meget kamp i den 
hånd, og et muligt squeeze fra knappen). 
det er lidt forskelligt, hvilket image folk kan godt kan lide 
at spille under. vil du gerne forsøge at holde et forhold-
svis tag image, kan det være en fordel at vise de to 
damer i spots som dette – omvendt afgiver du naturlig-
vis information og får bekræftet de andre spillere i, at 
deres fold var korrekt.
det vigtigste at sige om dette er blot, at du skal være 
opmærksom på, hvilke signaler du afgiver, og hvordan 
du kan forsøge at manipulere dit image.

hånd 3: amak raiser til 16k og alle andre folder.
hånd 4: alle folder til wuddacooler i bb.
hånd 5: der foldes rundt til wuddacooler, som  raiser 
fra sb og bb folder.  
hånd 6: sircall åbner fra Co, amak reraiser fra bb, sir-
call folder. 
hånd 7: blindkamp mellem amak og aaron. aaron kalder 
både et turn og et river bet med k5 på et 62286 board 
og vinder potten mod amaks t9. 
hånd 8: kongsgaard får kQo utg, og mucker. dette er 
helt standard på et 9 mands bord. don k cklikraiser 
og bb betaler. don k better igen på floppet og vinder 
puljen. 

hånd 9:
kongsgaard får 5c 4c i bb
der foldes ruldt til amak316, som raiser til 16.000
aaron bartley og cobey folder, og kongsgaard caller 
10.000
flop: 3c 7c Qc
kongsgaard checker, amak316 better 20.000 og kongs-
gaard raiser til 78.000, hvorefter amak316 folder.

kongsgaard forsvarer sin bb med en suited connec-
tor. at forsvare specielt bb med calls eller reraises er 
vigtigt i endgamet, som forklaret i sidste artikel. 
kongsgaard flopper en flush med inside straight flush 
draw og regner med, at amak316 rigtig ofte følger op 
med et continuation bet på et board som dette, og væl-
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ger derfor at check raise. med en så lav flush, og ude 
af position, er et call her meget risikabelt og kan ikke 
anbefales. 
hånden er godt spillet, det eneste man igen kan over-
veje er, hvorvidt man ønsker at vise sin hånd. at vise en 
hånd som 54s kan være et fint signal til de spillere, der 
sidder i position på dig, om at de skal holde fingrene fra 
dine blinds. og samtidig kan du få vist en stor handske 
op ved dit check raise, men igen, det er meget forskel-
ligt, hvilke informationer forskellige spillere ønsker at 
videregive. 

hånd 10: jman raiser 3xbb utg, freddy betaler i bb. 
flop 954, heraf to hjertere, freddy går allin for lidt over 
pot med 77 og bliver betalt af jman’s ak. syverne hold-
er hjem, og shortstack dobler op. 

hånd 11: selvom kongsgaard ikke er med i denne hånd, 
er den stadig meget interessant. 
kongsgaard får delt 3s 8s
de første 4 folder og aaron bartley raiser til 15.000. 
Cobey reraiser til 45.000, der foldes rundt til aaron 
bartley som caller 30.000 mere.
flop; 2s 5s Qs. begge checker
turn: tc. begge checker igen
river Qc. aaron bartley better 55.555 og cobey caller.
aaron bartley viser 6c 9d, lig nottingham. Cobey viser 
ad td og vinder potten med es høj.

i denne hånd betaler aaron et reraise preflop ude af po-
sition med 96o, og han åbner denne hånd fra forholdsvis 
tidlig position. i senere steal attempts er det naturlig-

vis værdifuld information at følge en hånd som denne. 
Cobey spiller hånden rigtig godt, efter min mening, 
mens aaron’s riverbet bluff er skidt. han repræsen-
terer intet, da han med en Q eller et højt par som mini-
mum better turn, og med et lavt par meget sjældent vil 
valuebette river. jeg vil tro, at Cobey havde spillet ak 
på samme måde. 

hånd 12: aaron raiser og vinder hånden preflop.
hånd 13: Cobey raiser og vinder hånden preflop.

hånd 14:
kongsgaard bliver tildelt endnu et højt par: th tc
de tre første folder og kongsgaard raiser til 15.500
der foldes rundt til don k the hutt i bb som caller 
9.500
flop: kd 8s 2d. begge checker.
turn: 9d. don k the hutt better 30.000 og kongsgaard 
caller 
river: kh. don k the hutt checker, kongsgaard better 
54.000 og don k the hutt raiser til 168.000. 
 
Preflop er naturligvis standard. 
På et flop som dette, i position, synes jeg også, at et 
check på floppet er standard. Puljen holdes nede, frem-
kalder et bet fra modstanderen på turn, mulighed for 
yderligere info osv. 
generelt bør man spille små pots når man sidder med 
en marginal hånd, og linien indtil river er helt standard. 
På river parrer bordet nu topparret, og du er med stor 
sandsynlighed foran her. modstanderen checker, og du 
skal nu overveje hvorvidt du vil valuebette, og i givet fald 

jman5j23:
fold

wuddacoolER:
fold

amak316:
fold

aaRon BaRTlEy:
fold

coBEy:
fold

kongSgaaRd:
???

hEyfREddy:
fold

SiRcall:
fold

don k ThE huTT:
RaiSE 168.000
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hvor meget, eller om hånden bare skal checkes ned. 
i cashgame elsker mange spillere at valuebette tyndt 
(findes der noget bedre :P ), men i turneringsspil er den 
primære fokus på overlevelse, små pots, og at bygge 
ens stack fonuftigt op. 
dette spot er meget marginalt, uden tvivl. 
Personligt foretrækker jeg at checke bag, da den linie 
man repræsenterer ligner QQ-tt utroligt meget, og jeg 
tror simpelthen ikke, modstanderen caller ofte nok med 
8x eller 9x, i forhold til de gange han får muligheden for 
at check raise. 

resultatet af denne hånd vil jeg lade være åbent til 
næste artikel, men jeg vil da opfordre læserne til at 
tænke denne hånd godt igennem og meget gerne dis-
kutere det på forummet, hvis der skulle være argu-
menter mod at checke bag. 

næste gang vil jeg som sagt fortsætte med mange flere 
hænder fra dette final table, og jeg kan da godt afsløre 
– for de få, der ikke kan huske kongsgaards placering 
- at han kommer rigtig, rigtig langt 
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Villain
Big Blind

Villain

spillet er shorthanded no limit hold´em online med 
10/20$ blinds. 

der foldes rundt til dig i middle Position, og du siger $70 
med to pæne esser. du har 2.700$ bag dig. Cut off som 
har 2.000$ caller og det samme gør small blind som har 
dig dækket.

Co har du spillet en del med. han er en solid spiller, men 
en smule for passiv.

sb har du aldrig spillet med før denne session. han virker 
dog ret donket. han spiller for mange hænder, han cold 
caller alt for meget preflop og han er generelt for pas-
siv.

flop: klør dame, spar 10, spar 5. 

sb checker og du better $185. begge modstandere call-
er.
turn: hjerter 4.

turn er dejlig blank. small blind checker til dig, og du 
checker selv for at få lidt mere information. Cold callet 
preflop fra sb bekymrer dig en del, selvom han generelt 
gør det for meget.

Co better nu 560$ og sb folder. 

hvad er dit move? 

1) allin
2) Call 
3) fold

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

sidste frist for at deltage er d. 20/3

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

måNedeNs håNd
hver måned vil mPN præsentere en ny hånd quiz.

hERo: 2.515$
all in, call EllER fold

Villain dEalER

poT: 795$

Villain: 1.185$
BET 560$

Villain
Small Blind:
fold





_ navn _

rasmus NielseN  

_ alder _

26 år

_ Pokernet nick _

juNgleras _ Pokernetter siden november 2004.

_ bopæl _

amager, daNmark

_ største pokeroplevelse_

ePt Prag turen med fisken og Phearlezz fra PokerNet.

_ erhverv _

ProfessioNel PokersPiller

juNgleras
af anders “gene” nielsen

jungleras er en af de mest trofaste postere på Pokernet, 
specielt i tour-analyse forummet. han er også fast turner-
ingsskribent på Pokernet. vi tegner et portræt af rasmus, 
som fortæller om livet som pokerpro, downswings, hvordan 
det er at debutere til en ePt og meget mere. 
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an: hvornår og hvordan startede du med at spille pok-
er?

rn: 
jeg startede i sommeren 2004 på ladbrokes. jeg har 
tidligere spillet en del blackjack, roulette osv. under ”ca-
sino – bølgen”, og altid oddset osv. efter jeg er blevet 
seriøs med poker, spiller jeg dog aldrig mere disse ca-
sinospil, og jeg sportsbetter næsten heller ikke mere. 

an: hvordan blev det seriøst med pokeren?

rn: i mit sidste år på Copenhagen business school, 
hvor jeg læste ha, blev det tydeligt for mig at pokeren 
fyldte for meget til at jeg kunne læse ved siden af. det 
måtte være enten eller. da jeg så samtidig ikke rigtig 
kunne finde en overbygning der passede til mine ønsker, 
besluttede jeg at give pokeren et skud. kæresten og jeg 
(vi har fælles økonomi – så hun ejer faktisk halvdelen af 
rullen – utroligt ik?!) lånte 3000$ af min far i septem-
ber 2006, og jeg startede et projekt op med en anden 
hvor vi altså hver især satte 3000$ af til dette. dette 
projekt døde dog ret hurtigt, da han ikke kunne ligge 
lige så mange timer i projektet som mig. men herfra er 
det bare gået hak i hak, med lidt stake aftaler oveni, til 
hvor jeg er nu.  

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

rn: i dag spiller jeg nlhe $1.000, og tours fra 100$ og 
op. for tiden spiller jeg ikke så mange tours, men har 
mere fokus på cashgame. jeg spiller for tiden primært 
cash på Pacific Poker, Crypto (Classic) og ladbrokes. 
jeg spiller dog også en del kvals til live tours, bl.a. 
ePt. 

an: På Pokernet er du mest kendt som turneringsspill-
er. men som du siger, spiller du mest cashgames for 
tiden. kan du fortælle lidt om forskellen på mid/high 
stakes turneringer og det samme cashgame? 

rn: min overgang fra tours til cashgames er primært 
grundet i indtjeningsmulighederne. når man når over 
100$ tours er der meget få gode daglige tours på skat-
tefrie sites, og man er således altid tvunget til at spille 
fra klokken 21 og langt ud på natten. Cashgame er langt 
mere fleksibelt, og indtjeningsmulighederne er langt 
større. 
forskellen på spillene er naturligvis store. specielt det 
at spille dybe pots i cashgames har været svært som 
tidligere tourspiller, og generelt står man meget of-
tere i svære beslutninger i cashgames, mens specielt 
startfasen i tours er meget forudsigeligt. jeg elsker 
dog stadig at spille tours – kan godt lide det faktum at 
der er et ultimativt mål i hver eneste tour – selvfølgelig 
at vinde. 

an: hvad er dit største swing?
rn: jeg tager desværre utroligt store swings. jeg 
spiller med ret konservativt brm, omkring 100 buy ins 
til mit level, men alligevel er det af flere omgange lykkes 
mig at tabe 2/3 af rullen. 

senest toppede min rulle den 15. december men aller-
ede 3 uger senere havde jeg smidt 2/3 af rullen. det 
gør sgu ondt at smide så stor en % af rullen på 3 uger! 

an: hvordan påvirker så stort et swing dig og dit spil 

rn: det påvirker mig en del. jeg overvejer kraftigt at 
tilknytte en psykolog/coach af en slags hvis jeg kan 
finde én der kan forstå situationen som professio-
nel pokerspiller, og hvad swings kan gøre ved en. det 
seneste downswing resulterede uden tvivl i semidår-
ligt spil til tider, og med den rette selvkontrol burde jeg 
have kunnet stoppe nedgangen i hvert fald $30.000 før. 
det kan man sgu få mange psykolog timer for, så jeg 
tror bestemt, at det er noget jeg skal have undersøgt 
nærmere. 
jeg har dog en fantastisk kæreste der støtter mig 
meget, og efterhånden et godt netværk af dygtige 
pokerspillere, som jeg bruger meget i situationer som 
denne. 

an: har du nogensinde været broke?

rn: ikke siden min opstart af projektet. før det indsatte 
jeg små beløb, tabte dem, indsatte flere, vandt stort, 
cashede ud, og tabte det løbende igen på mindre de-
posits. jeg kan slet ikke understrege nok, hvor fantas-
tisk dejligt det er at have en rigtig bankroll. 

an: hvad er dit yndlingsmove på et pokerbord?

rn: jeg er sgu nok lidt af en tyr, så meget tynde calls 
og tynde valuebets er lækre i cashgame. det gen er dog 
nok også det der skaber mine store swings, så det er 
noget jeg tænker en del over for tiden. 
i tours er det uden tvivl resteals – jeg eeeeeeeeeeeeeel-
sker det 

an: hvis du skal give mPn´s læsere nogle gode råd til 
hvordan man bliver en bedre pokerspiller, hvad skal det 
så være?

rn: enkelte pokerbøger er uden tvivl givende, men der 
er ingen tvivl om at analyse delen af Pokernets forum 
har givet mig utroligt meget! derudover er det at grinde 
flere sammen, eller blot diskutere hænder over msn 
med andre dygtige spillere utroligt givende.

an: du har for nylig haft din debut som ePt spiller, ved 
turneringerne i london og Prag. kan du fortælle lidt 
om, hvordan du kvallede og hvordan det gik til de to 
turneringer?  

rn: jeg havde min debut i london, hvor jeg var kvallet 
til gennem Pokerstars. jeg spillede én hånd, så var jeg 
ude. det var uden tvivl et af de største antiklimaks i min 
tid som pokerspiller. 
det var fjerde hånd og jeg åbner med 99 utg og får 3 
calls. floppet kommer k97 med to spar. jeg better ud, 
bliver raiset, reraiser, han skubber og jeg betaler. han 
har smoothcallet preflop med kongerne på hånden, og 
så var det hurtig exit rasmus.
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i Prag købte jeg selv direkte ind i turneringen. her fik jeg 
trods alt spillet lidt længere tid men jeg fik aldrig rigtig 
fat og bustede på dag 1 med a9s mod johnny loddens 
a5o all in preflop, som ramte en 5´er. jeg var meget 
short så hånden spillede sig selv for os begge.
jeg har fået spillet en del sideevents ved de to store 
tours, og sammenholdt med en god indsats på st. kitts 
hvor jeg røg på boblen, har dette givet mig en masse 
erfaring som jeg glæder mig til at nyde godt af i senere 
live tours  
næste ePt bliver san remo, hvis jeg ikke får kvallet til 
københavn… 

an: hvor tit spiller du live poker og hvad synes du om 
live poker i forhold til at sidde hjemme og grinde 5-6 
borde af gangen bag skærmen? 

rn: jeg spiller ikke så ofte live. jeg har spillet en del ho-
megames med flere fra Pokernet, men jeg spewer sgu 
for meget. jeg elsker at tisse på folk live – desværre 
koster det sgu i længden at skulle forsøge at udspille 
folk i hver evigt eneste hånd 
live tours er til gengæld noget jeg bestemt gerne vil 
deltage mere i. jeg håber at komme af sted til flere 
mindre live tours i år i prisklassen omkring de 2.500$ 
og så spille så mange ePt’s som muligt ved siden af. 
jeg har fået spillet en del større live tours dette eft-
erår, og kan mærke for hver eneste gang hvor meget 
jeg lærer. det er virkelig en fed fornemmelse at man 
bare suger til sig af ”ny visdom”. 

an: der er jo tradition for at mPn udfordrer månedens 
profil til en headsup dyst. er du frisk på en dyst?

rn: jeg er altid frisk på en god udfordring!  

vi kaster os ud i en heads up dyst på Pokerstars. vi 
spiller 50+2,50$ med 10 minutters levels, som giver 
masser af spil på de tidlige levels. 

første match 
vi føler hinanden lidt på tænderne de første hænder og 
bytter lidt blinds. 

det første clash opstår i hånd 10, hvor rasmus raiser 
til 60 og jeg caller med 87o. floppet kommer t93 rain-
bow. jeg checker, rasmus better 80 og jeg checkraiser 
til 240. rasmus caller. turn er en konge. jeg stikker 
260 ud og rasmus caller igen. På river falder en dame 
og jeg checker til rasmus, som går allin. jeg folder og 
rasmus viser kjs for en straight. 

rasmus har nu et 2:1 chiplead og vi bytter lidt flere 
blinds, inden det hele bliver afgjort i hånd 22. 

rasmus raiser til 60 og jeg caller med ruder es og 
hjerter 8. floppet kommer a73 i hjerter. et ganske fint 
flop for mig med top par og et flushdraw, om end en 
lav flush. der er vist på tide at tage chancer med kun 
740 chips tilbage. jeg checker, rasmus better 80 og 
jeg checkraiser til 280. rasmus skubber skillingerne 
til midten og jeg caller med de sidste 460. Potodds er 
for gode og hvis jeg skal tilbage i matchen er det her. 
rasmus viser 65 i hjerter for en floppet flush. det gode 
for mig er, at jeg har en højere hjerter, så jeg er ikke 
helt væk. turn og river er dog blanke og rasmus hiver 
første stik hjem.    

anden match
anden match blev virkelig grim. rasmus raisede, check-
raisede og udspillede mig til højre og venstre, så jeg 
til slut var helt rundtosset. hvis ikke det var fordi jeg 
stoler så meget på Pokerstars, ville jeg have rasmus 
mistænkt for at have en superuser account. så grimt 
var det. 

der var faktisk ikke så mange nævneværdige hænder, 
for vi kom ikke ret langt i nogen af dem. rasmus grind-
ede mig stille og roligt ned. dog var der en enkelt hånd, 
der lige bør nævnes. 

jeg har knap 1.000 tilbage og rasmus raiser for gud 
ved hvilken gang til 60 preflop. jeg reraiser til 160 med 
Q9o, da jeg har været passiv i dysten indtil nu grundet 
de evindelige raises og dårlige kort. rasmus skubber 
resolut allin, jeg drysser og han viser kækt 72o. wtf!!! 

i hånd 30 har jeg 680 tilbage. rasmus raiser til 90 og 
jeg caller med 86 i hjerter. floppet kommer Qt7 med to 
hjerter. så er det igen tid til at satse butikken. rasmus 
stikker 120 ud, jeg skubber resten ind og rasmus caller 
med aQ. turn og river er igen blanke og rasmus hiver 
også den anden sejr hjem. 

alt i alt rigtigt godt spillet af rasmus. jeg fik heller ikke 
så meget at arbejde med, men det skal absolut ikke være 
nogen undskyldning for at jeg tabte denne match.  
 
få timer efter vores dyst, lykkedes det faktisk rasmus 
at vinde for 10.000 euro valgfri ePt turneringer via en 
530 euro 33 mands turnering på Cryptologic netvær-
ket. heads up savede rasmus sin modstander over, så 
ovenstående blodbad lignede en blid massage. tillykke 
til rasmus med ePt billetterne.

Profilerne har igen bragt sig foran, denne gang med 
5-4. mPn redaktionen er atter engang blevet sendt di-
rekte tilbage til øvelokalet. men vi lover at vende stærkt 
tilbage med helt nye moves og bluff shoves i næste 
nummer af mPn. 
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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

med forbehold for fejl og ændringer. 
rettelser og ændringer kan sendes til mo@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



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 mo@pokernet.dk



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

sPecial griNds

ftoPs vii

06/02 - 17/02

full tilt Poker 109$ - 1060$ 100.000$ - 2.000.000$ klik På dette link for at læse mere:

httP://www.fulltiltPoker.Com/Promotions/
full-tilt-online-Poker-series/sChedule.PhP

med forbehold for fejl og ændringer. 
rettelser og ændringer kan sendes til mo@pokernet.dk



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

sPecial griNds

ftoPs vii

06/02 - 17/02

full tilt Poker 109$ - 1060$ 100.000$ - 2.000.000$ klik På dette link for at læse mere:

httP://www.fulltiltPoker.Com/Promotions/
full-tilt-online-Poker-series/sChedule.PhP

dato tour titel sted by og laNd buyiN maiN 

jaNuar

5-20 aussie millions Crown Casino melbourne, australien 10.500 aud

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

14-20 gukPt-leg1 grosvenor Casino brighton, england 110 £-1060 £

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

8-17 Paris oPen of Poker aviation Club de franCe Paris, frankrig 50 €-2.000 €

11-17 gukPt-leg 2 grosvenor Casino walsall, england 110 £-1060 £

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 $

24-2/3 CaPt bregenZ oPen Casinos austria bregenZ, østrig 200 €-2.000 €

marts

1-9 gukPt-leg3 grosvenor viCtoria Casino london, england 110 £-1060£

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- 
17/7 wsoP 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 mo@pokernet.dk



éN mod éN uNlimited 2-kortsPoker 

På iNterNettet

af asger ”asger_b” boye

i min sidste artikel manglede der desværre en lille bid af 
afslutningen. den her artikel vil derfor handle om en de-
taljering af følgende udsagn:

”heads-up nl hold’em er præcis det samme som almind-
eligt nl hold’em - der er bare mere af det!”.

jeg vil starte med en strukturmæs-
sig redegørelse:
1 – meget eller lidt out of position 
play?
2 – out of position play med eller 
uden initiativ?
(herefter forkortes out of Posi-
tion til ooP – på dansk: ude af Posi-
tion).

at spille ooP betyder sådan set 
bare, at man spiller hænder fra sin 
bb (da sb har knappen). det har 
dog stor betydning for dynamikken 
i en hu match, om man vælger at 
spille ooP.

1.a: meget lidt ooP spil.
hvis du undlader at spille særligt 
mange hænder ooP, vil du oftest 
sætte dig selv i en situation, hvor 
modstanderen ikke rører ved ret 
mange af de pots, du rent faktisk 
spiller ooP. det betyder, at du op-
giver din bb meget meget ofte, men 
samtidig også at du har et tem-
melig godt shot på at vinde de pots, 
du rent faktisk spiller. at du, af 
strukturmæssige årsager, har en 
bedre mulighed for at vinde potten, 

betyder samtidig også, at du har 
ringe mulighed for at få value på 
de hænder, du rammer. at undlade 
ooP spil er dog ofte en meget ”let” 
løsning, og den passer aldeles godt 
til en bred range af modstandere. 
det er specielt de tricky og svære 
modstandere, som denne struktur 
passer godt på. mange af dem el-
sker nemlig også at spille i position, 
og siden du ikke selv gider at spille 
ret meget ooP, så giver du dem 
heller ikke lov til at spille i position. 
konsekvensen kan ofte være, at de 
selv begynder at lave for mange 
numre ooP (af mangel på action i 
position), og det kan du straffe den 
slags spillere meget meget tungt 
for.

1.b: meget ooP spil.
at spille mange hænder ooP be-
tyder omvendt, at modstanderen 
tilpasser sig ved at spille mere 
tricky i position, idet han ikke i 
samme grad er ”outranged”. ooP 
spil er fornuftigt, hvis du har en 
modstander, der enten ikke straf-
fer dig for at spille ooP, eller som 
simpelthen ikke evner at spille bred 

vs. bred range. det kræver vist en 
forklaring:
hvis du møder en modstander, som 
vælger at spille mange hænder 
ooP, vil han ramme langt flere 
marginale hænder. det betyder, at 
du ret roligt kan lægge noget mere 
pres på modstanderen i position. 
den samme tilpasning bør mod-
standeren lave på dig, hvis du selv 
vælger at spille ooP. men der er 
mange spillere på mid-limits (2/4 – 
5/10), der bare spiller efter deres 
egen ”skabelon”. det betyder, at de 
ikke i tilpas høj grad vil foretage den 
korrekte tilpasning. hvordan ved du 
så, at de ikke tilpasser sig?
det kan ofte aflæses ved, at de bet-
ter for lidt og folder for meget. hvis 
du føler, at du let piller pots af mod-
standeren ved at lægge pres ooP 
(at modstanderen fx ikke caller dig 
light ned eller bluff-raiser dig light 
på senere streets), så tilpasser de 
sig sandsynligvis ikke nok.

den anden gunstige mulighed for at 
spille meget ooP er, at modstand-
eren er decideret dårlig. et af de 
største problemer ved at spille ooP 
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er, at det er svært at få nok value fra modstanderen på 
semigode hænder (fx top par med en svag kicker). men 
hvis modstanderen er meget ringe (i forhold til dig selv), 
stiger dine implied odds på at ramme boards gevaldigt, 
og du kan derfor tillade dig mere ooP spil. du skal dog 
være opmærksom på, på hvilken måde modstanderen 
er dårlig. hvis modstanderen fx er for meget en ”tyr”, 
dvs. han overspiller sine hænder, ved at lave for mange 
dumdristige store bluffs, kan det blive en yderst mak-
aber affære at spille meget ooP. det kan godt være, 
det er profitabelt, men du skal være parat til at tage 
noget seriøs varians – og hér snakker vi nemt 10-12 
buy-in swings på no time og gerne langt mere i løbet af 
en hel session.

2. med eller uden initiativ?
en anden afgørende strukturel faktor er, om dit ooP 
spil foregår med eller uden initiativ. det betyder sådan 
set bare, om man 3better over villain’s sb raise eller 

ej.
det er en ret kompliceret sag at afgøre, om man skal 
vælge et 3bet over et simpelt call, men jeg skal prøve 
at gøre forsøget.

jeg inddeler først i 1 – kategorien: tight ooP eller 
loose ooP.
herefter definerer jeg nogle forskellige typer modstan-
dere:

a: dygtig tight modstander
b: dygtig loose modstander
C: løs aggressiv modstander, der er ”tyret” – dvs. 
overspiller, bluffer retarderet, etc.
d: tight modstander, der ikke er god til at tilpasse sig
e: løs dårlig modstander – ofte en calling station
f: tight dårlig modstander – spiller ofte scared og kan 
køres over
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tight oop loose oop

a: 
dygtig tight modstander

alene det faktum, at modstanderen er 
dygtig, bør foranledige, at du spiller tight 
ooP. omvendt skal hans range fra knappen 
helt latent være langt bredere end din 
spilbare ooP range, så han vil stadig meget 
ofte raise fra knappen. 
mod en tight modstander er det som 
regel rationelt at 3bette med hele ooP 
rangen, således at han ikke kan lave en 
kategorisering af din range. samtidig vil 
han meget ofte folde Pf, da din range er 
langt bedre end modstanderens.

denne situation bør ikke opstå ret ofte. hvis villain 
er tight og dygtig, kan det ikke anbefales at spille 
ret meget ooP, og der skal en specifik foranledning 
til det (fx oplever man, at modstanderen egentlig er 
dygtig, men har svært ved at tilpasse sig et specifikt 
move, som fx hvis du konsekvent check-clickraiser 
ham på floppet eller lignende). 
På samme måde bør det afgøres af en specifik 
analyse af modstanderen, om du bør 3bette mest 
eller calle mest ooP. dette går oftest på, om du har 
en indsigt i, hvordan modstanderens tankegang er 
i re-raised pots vs. hans tankegang i almindelige 
single-raised pots.

b:
dygtig loose modstander

hvis du er tight, og modstanderen er 
loose, giver det ligeledes mening, at du 
3better hele din range – denne gang er 
det dog i højere grad for value end for 
uforudsigelighed. Problemet er dog, at hvis 
modstanderen både er loose og dygtig, vil 
han ofte betale 3bettet – og ofte vil han 
være god til at sætte dig i nogle svære 
situationer postflop. jeg foreslår derfor, 
at du blander det – dvs. du vælger en 
3bet range i retning af: aQs+, jj+, 65s, 
76s, og coldcaller resten – eller en anden 
hensigtsmæssig range.

denne situation bør praktisk talt aldrig opstå. det 
er yderst makabert at spille en masse hænder 
ooP, hvis modstanderen også har en bred range 
og samtidig ved, hvordan det er at spille en bred 
vs. bred range. vil du endelig vælge at spille loose 
ooP alligevel, så ville jeg nok foretrække at coldcalle 
en del for ikke at spille for mange store pots ooP. 
samtidig vil jeg ofte også sammensætte en ”reverse” 
range, således at jeg coldcaller aQs+, tt+, mens jeg 
3better flere skrammel hænder. men der vil være en 
del tilpasning undervejs i dynamikken.

C:
loose aggressiv modstander 
/ maniaC

hvis modstanderen er en tyr, giver det 
bedst mening, at du 3better den gode side 
af din range og coldcaller resten (med lidt 
mix indimellem). en del af modstanderens 
store fejl er, at han nok aldrig folder preflop 
og derfor kommer i store problemer 
postflop, når han flopper et kedeligt top-
par.

hvis du er løs ooP, foreslår jeg, at du coldcaller 
hele din range – inklusiv den bedste af slagsen. 
modstanderen er en tyr, og der er derfor sikkert 
fin value i at floppe et halv-kedeligt top-par. men 
det kræver naturligvis, at du ved nogenlunde, hvad 
modstanderen har gang i. samtidig kan du spille 
aldeles tricky ved at coldcalle de store hænder, fordi 
en tyr har en tendens til at calle meget light ned, når 
du kun kan repræsentere en temmelig smal range. 
dette giver godt nok reverse implied odds, men med 
en vis viden om modstanderen bør det ikke være så 
slemt.

d: 
tight modstander der ikke 
tilPasser sig

som sagt, så bør du ofte vælge at spille 
løsere ooP mod denne slags modstander. 
men gør du det ikke, så 3bet hele rangen. 
modstanderen vil meget ofte calle meget 
preflop og folde mange flops, og så er 
der pludselig super value i at 3bette hele 
rangen.

hvis du spiller løst ooP, er det derimod nok 
smartere at coldcalle en del mod denne modstander. 
som sagt, så har modstanderen svært ved at 
tilpasse sig, at din range er næsten lige så bred som 
hans, og det betyder, at du kan samle rigtigt mange 
små pots op på floppet uden modstand.

e: 
loose dårlig modstander / 
Calling station

der er generelt ingen grund til at 3bette ret 
meget mod calling stations – medmindre 
det er for value. derfor bør du primært 
raise med gode hænder, flere par og i 
mindre grad med unmade hands (ajs er fx 
smartere at coldcalle) og coldcalle resten 
(sCs fx).

samme regel gælder hér – coldcall hele rangen af 
halv-dårlige men alligevel spilbare hænder, mens du 
profitabelt bare kan 3bette dine gode hænder.

f:
tight dårlig modstander

det siger næsten sig selv af beskrivelsen 
– men det er faktisk overraskende, hvor 
mange modstandere, der findes af denne 
slags. 3bet hele rangen.

når du spiller loose ooP, dur det selvfølgelig ikke, 
at du 3better hele din range. når modstanderen er 
tight og scared, kan det selvfølgelig godt være, at 
han folder meget – og derfor skal du også 3bette en 
meget stor range. men du skal stadig mixe det med 
at coldcalle en del, alene fordi du ellers for ofte får 
en del skillinger ind preflop med den dårligste hånd. 
det koster simpelthen bare ad h.. til.
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”det samme – bare mere af det!”
når du spiller heads-up, sker det i langt højere grad, at 
i begge rammer noget halv-kedeligt – à la top par uden 
kicker eller mid-par eller et dårligt draw. derfor kan du 
oftest få value for dine top-par hænder og dårlige over-
par i langt højere grad, end du ellers kan i et ring-game, 
netop fordi ranges er mere relative, og modstanderen 
derfor, muligvis berettiget, kan blive mere stædig med 
top-par uden kicker eller lignende.

det har flere implikationer:
hver gang du har en marginal antydning af, at du er 
foran på river – så bet i position. valuebets foregår 
langt tyndere hu end i et ring-game. hvis modstan-
deren begynder at check-raise light på river, må du 
foretage justeringer undervejs.

du bør i mindre grad udøve potcontrol og i stedet bette 
dine marginale hænder for value.
idet modstanderen ofte gør det samme, falder værdien 
af 2nd-barrels (fordi modstanderen er stædigere med 
deres marginale hænder), mens værdien af 3rd-bar-
rels stiger, og værdien af bluff-raises på turn og river 
også stiger.

endelig vil jeg sige, at hvis nogen har lyst til at diskutere 
nogle ting i ovenstående (hvis de eventuelt er uenige), 
skal de være meget velkomne til at oprette en tråd på 
Pokernet. jeg er personligt ikke super stærk heads-
up, og jeg kan derfor sagtens have fået nogle ting galt 
i halsen. hvis i derfor synes, at der måske er en argu-
mentation, som er for svag, eller måske direkte fork-
ert, så lad os endelig få udviklet den. jeg er i hvert fald 
frisk på at lære mere om området.
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Har du læst de gamle numre af MPN? 

Du kan finde alle numre af MPN i artikel arkivet 

- helt gratis selvfølgelig!
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Næste Nummer ude
Primo _ aPril _ 2008 

svar På måNedeNs håNd

resultat af månedens hånd fra mPn #10:

der var i alt 244 deltagere, hvoraf 15% svarede call, 
48% svarede raise til 400$ og 37% svarede allin. 

månedens hånd blev spillet af klaphat. 

klaphat, som i den konkrete situation valgte at gå 
all in (mulighed 3). desværre for klaphat foldede 
begge modstanderne, den sidste af dem efter lang 
betænkningstid..

vinder af chipsættet ved lodtæfkning blev: flush

tak til alle som deltog i afstemningen omkring 
månedens hånd.
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