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ePt turneringen i københavn er veloverstået på trods 
af Pokernets boykot af satellitter til turneringen og som 
altid var der nogle kontroversielle karakterer at finde 
ved bordene. den mest omtalte person må dog unæg-
telig være danske søren jensen, som udmærkede sig 
ved, at holde sejrsdanse på et tocifret antal minutter 
hver gang en modstander blev slået ud af turneringen 
– uanset om det var ham der vandt hånden eller ej. det 
er mig en gåde, at der ikke bliver slået ned på sådan en 
opførsels fra turneringsledelsens side, da den på ingen 

måde hører hjemme i pokerverdenen. det er selvføl-
gelig helt i orden at være glad, når det går én godt, men 
det må kunne holdes nede til et kort glædesudbrud med 
dertilhørende fist pumps og hop på steder. at danse 
rundt i 10 minutter er at håne en slagen modstander.

er reglerne ikke klare på dette område kan og bør de 
ændres, så turneringsledelsen har muligheden for at 
advare og straffe spillere, som ikke er i stand til at ud-
vise bare en minimal grad af almen pli.
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denne artikel er den anden artikel i min lille artikelserie om 
optimering af value på river - noget, der er meget centralt 
for, om du ender med plus eller minus på bundlinjen i det 
lange løb. jeg vil inkludere pointers, i forhold til hvornår 
du kan anvende blockbets, og hvornår du bør overveje at 
check-calle river.

hvis du better (på river), men har 
til hensigt at smide din hånd, så-
fremt din modspiller raiser, kaldes 
dette for et blockbet.

som jeg har påstået i min seneste 
artikel, kan et blockbet falde ind un-
der alle følgende kategorier:

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.

formålet med poker er at få så 
mange penge i kassen som muligt, 
hvorfor det er oplagt, at bets i kat-
egori 3 så vidt muligt skal undlades. 
jeg vil i denne artikel forklare, hvor-
for det i nogle tilfælde kan forsva-
res, at du alligevel laver dem.

umiddelbart forbinder man et 
blockbet med marginale holdings. 
det afgørende er dog, at du som 
spiller har en god evne til at tolke 
boardets tekstur. der er selvsagt 
væsentlig forskel på, hvilke hænder 
der klassificeres som marginale på 
følgende boards:

a)

b)

På a) ville jeg typisk kunne vælge 
at blockbette med hænderne ak-
aQ-aj, hvorimod jeg sjældent vil 
gøre det på b). så simpelt er det 
naturligvis heller ikke, for nu skal 
man også huske at smide noget 
modstander historie ind i sine over-
vejelser. 

hele møllen af level-tænkning er i 
spil, når det kommer til blockbets. 
dygtige modspillere vil efter noget 
tid identificere dine blockbets og 
vil begynde at raise dig meget på 
river, hvorefter du bør justere ved 
at betale disse raises af med mere 
og mere marginale holdings. i disse 
tilfælde kan det diskuteres, hvor-
vidt dit bet kan klassificeres som et 
blockbet. når din modspiller opd-
ager, at du begynder at betale hans 
raises på river, vil han formentlig 
justere og dermed skære ned på 
sin raise-range. essensen af oven-
stående er naturligvis, at den spill-
er, der hurtigst og bedst justerer 
sit spil i forhold til den givne level-
tænkning, vinder i sidste ende.

jeg vil nu give et eksempel på hver 
af de hænder, der falder ind i kate-
gorierne 1, 2 og 3, som jeg nævnte  
ovenfor.

min forrige artikel om marginal val-
ue betting omhandlede eksempler 
på marginale holdings, hvor jeg sad 
i position. i de følgende eksempler 
vil jeg oftest sidde ude af position 
og har dermed mindre informa-
tion til rådighed. i forrige artikel 
var jeg, grundet min gode position, 
væsentlig mere sikker på, at jeg 
rent faktisk sad med den bedste 
hånd.

spillet er €5-€10 6-max nlhe. ef-
fektive stacks er omkring €1100. 
jeg åbner for €40 i mP med:

spilleren på knappen caller som 
den eneste.

flop (€95):

floppet er ganske godt for mig. 
jeg vil på sådan et board kontinua-
tion bette hele min range med €70 i 
dette spot. så det gør jeg, og villain 
caller.

turn (€235):

riverPlay ii: blockbettiNg

af rasmus “klaPhat” Carstensen
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jeg ved, at villain er rimelig loose og passiv preflop og 
ikke specielt aggressiv postflop. hans range inkluderer 
derfor en del konger, med dårligere kicker end min, 
da han har tendens til at forelske sig i billedkort med 
hvilket som helst suited kort til. han er som sagt i den 
passive grøft, så derfor kan hans range også indeholde 
forskellige former for draws (fx j10, 76, 9x og 8x). 
derfor er turnkortet på mange måder godt for mig. 
mod fiskede store calling stations ville jeg forsøge at 
få valuebets ind på alle streets. er spilleren passiv i en 
mere weak forstand (som tilfældet er her), går jeg som 
oftest efter at valuebette to streets. det er meget op 
til din personlige stil, hvorledes du balancerer turn og 
river (se evt. min artikel herom i mPn#9). her checker 
jeg med planen om at calle, hvis han better turn og de-
refter check-folde de fleste rivers. Checker han bagved 
på turn er det planen at blockbette de fleste rivers. så 
jeg checker, og villain checker efterfølgende.

river (€235):

da villain checkede efter mig på turn, gav det mig en 
god fornemmelse af at være foran. han kunne godt 
være foran, idet han er typen, der gerne vil være tricky 
og slowplaye en 9’er (men fra min artikel i mPn#10  ved 
vi, at det er en dum ide). river compleater j10 drawet, 
hvilket er en del af hans range. her kunne det måske 
være fristende at checke den til ham. men idet han er 
identificeret som en passiv calling type, er det en dum 
ide. han vil formentlig checke svagere konger efter mig, 
og formentlig vil han calle med de selv samme konger, 
hvis jeg better. derfor stikker jeg €160, som villain 
caller og mucker sin hånd. softwaren tillader desværre 
ikke, at jeg kunne se, hvad han havde, men jeg vil garan-
tere, at han havde en svagere konge. 

havde river været en blank, fx 2[c], og villain været i den 
aggressive ende (og eventuelt med en smallere preflop 
range), kunne man have overvejet at check-calle river. 
specielt hvis villain er en dygtig spiller med tendens til 
at floate. mange spillere venter med at udføre deres 
float-bluff på river, idet de har tilegnet sig mere infor-
mation om din styrke.

mod en loose-passiv spiller som ovenfor er jeg på river 
ret sikker på, at jeg har den bedste hånd, idet jeg slår 
størstedelen af hans range. havde villain været mere 
tight preflop, så havde den procentdel af hans range 
som jeg slår, ikke været så stor, og derfor kan det kat-
egoriseres som 2) – jeg har ikke så meget ide, om hvor 
jeg står.

det sidste tilfælde er lidt mærkværdigt, men det er 
samtidig faktisk et godt redskab mod spillere, der ikke 
er så opmærksomme. der handler om, at du sidder 
med en stærk hånd, men egentlig har på fornemmelsen 
at den ikke er den stærkeste. her kan du ved at block-
bette en mindre del af puljen få den information, du har 
brug for, og eventuelt få et billigt showdown.

hånd nr. to er mod samme villain som i det første eks-
empel. effektive stacks er €2200. jeg åbner utg til 
€40 med:

villain betaler i mP som den eneste.

flop (€95):

floppet er selvsagt favorabelt for mig, og jeg better 
standard €70. villain caller.

turn (€235):

turn er dejlig blank, og med mange draws ude (som er 
en stor del af villains range) vil jeg gerne stikke hårdt til 
den. jeg better €220, og villain betaler.

river (€675): k[d] j[d] 4[h] 2[s] a[d]

river er et ret skidt kort for mig, idet det completer 
voldsomt mange draws. stacks er dybe, og jeg har 
€1870 tilbage. jeg er ikke særlig glad for at skulle 
checke for at lave et crying call på den river for fuld 
pot. derfor kan jeg blockbette lavt for at få den nødven-
dige information billigt. 

man kunne måske overveje, hvorfor jeg ikke blockbetter 
for fuld pot? men mod en weak passiv villain vil dette 
medføre et fold af alle de hænder i hans range, som 
jeg slår, og et call (eller raise) af alle dem, jeg taber 
til. better jeg lavt, kan jeg være heldig at få et call af 
hænder, som jeg slår, og stadig være sikker på betyd-
ningen af et eventuelt raise. det kræver oftere en langt 
stærkere hånd at raise, end det gør at bette. en mod-
stander, som sidder med en straight eller en lille flush, 
vil når jeg better ud blot calle. hvis jeg checker til ham, 
vil han derimod bette dem – og ofte større end mit block 
bet. derfor kan jeg bette i størrelsesorden €300-€350 
og opnå den ønskede effekt. 

jeg skal til sidst nævne, at du bør være varsom i 
forhold til, hvilke spillere du bruger dette mod. gode, 
aggressive spillere vil give dig stakken på nakken, hvis 
du anvender sådanne moves mod dem for ofte – så er 
du advaret!
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denne artikel er nok mest interessant for jer, der har pok-
er som en mere eller mindre seriøs hobby, idet jeg oprin-
deligt skrev den, da jeg selv var hobbyspiller. den handler 
om et væsentligt begynderprincip nemlig værdien af at 
holde sig væk fra vanskelige situationer. men før jeg beg-
ynder at prædike over dagens tekst, vil jeg lige knytte et 
par kommentarer til relevansen af dette princip for high 
limit poker også. for selv da jeg levede af at spille poker og 
spillede højt, anvendte jeg princippet indimellem.

Poker er et spil, hvor talent spiller 
en afgørende rolle, om end dette 
ofte først viser sig over længere 
tid. men den gode spiller vil altså 
på sigt slå den mindre gode spiller. 
når du har etableret dig som vin-
dende spiller på de laveste borde, 
kan du regne med både at løbe ind 
i spillere, der er ringere end dig og 
spillere, der er bedre end dig. de, 
der spiller bedre end dig, træffer 
gennemsnitligt bedre beslutninger, 
end du gør. hvad kan du så gøre ved 
det? du kan selvfølgelig investere 
en masse tid i selv at dygtiggøre 
dig, hvilket du bør gøre, men det 
løser ikke dit problem her og nu. 
så indtil du bliver bedre, er der 
reelt kun én måde at kompensere 
for manglende evner (relativt set), 
og det er ved at gøre en dyd ud af 
at undgå vanskelige beslutninger, 
hvor du typisk vil lave mange fejl.  

uanset hvor højt jeg har spillet, så 
har jeg oplevet situationer, hvor jeg 
har følt mig underlegen over for én 
eller flere modstandere. og det en-
este, jeg har kunnet gøre ved det, 
var at holde mig uden for vanskel-
ige situationer, hvor risikoen for, 
at jeg blev udspillet, var stor. der 
var simpelthen nogle spillere, som 
jeg blev nødt til at forsøge at ”spille 
udenom”. så uanset, hvilket niveau 
du spiller på, er det efter min er-
faring vigtigt at vide, hvordan du 
holder dig væk fra tricky situation-

er, lige som det er vigtigt at udvikle 
en sund fornemmelse for, hvornår 
det er vigtigt at spille tæt som en 
lukket østers.

jeg oplever mange spillere, der 
har en tilbøjelighed til at gøre 
poker meget mere vanskeligt, end 
det behøver at være. hvis jeg er i 
tvivl i en hånd, så vælger jeg ofte 
den nemme løsning - at holde mig 
væk fra de vanskelige situationer. 
jeg er generelt mere tilbøjelig til at 
smide, end jeg er til at calle i så-
danne situationer. 

man kan sige, at værdien af at un-
dgå vanskelige situationer er aft-
agende med erfaring. i dag er der 
rigtigt mange umiddelbart vanskeli-
ge situationer, som jeg tackler uden 
at ryste på hånden, men jeg besid-
der også en masse avancerede 
tricks, som jeg ikke kendte, da jeg 
stadig var begynder. med andre 
ord – jeg er helt klart blevet bedre 
til at håndtere problemer igennem 
årene. men på en måde har jeg 
bare flyttet grænser for, hvad der 
giver mig problemer, og hvad der 
ikke gør. der er stadig masser af 
situationer, hvor jeg værdsætter at 
holde mig ude af problemer. i denne 
artikel vil jeg gennemgå de mest 
hyppige måder at skabe problemer 
for sig selv og give et par tips til, 
hvordan du kan undgå dette. 

at spille for mange start 
hænder.

da jeg i sin tid startede med at 
spille poker, fandt jeg hurtigt en 
online buddy, som havde en hel del 
mere erfaring, end jeg selv havde. 
hver eneste dag stillede jeg ham 
nye spørgsmål, og han gav mig no-
gle rigtig gode og anvendelige svar, 
der hjalp mig til hurtigt at blive bed-
re. jeg husker, hvordan jeg stolt 
fortalte ham om, hvor tight jeg 
havde spillet i en online turnering, 
hvor jeg kun havde set floppet 21 % 
af gangene inkl. blinds. hans svar, 
som jeg simpelthen ikke kunne ac-
ceptere den gang var, at i hans 
verden var en tight spiller en, der 
max. spillede 15 % af alle hænder!

nu om dage er det faktisk ikke 
usædvanligt, at jeg selv ligger om-
kring de 15 %, når jeg er oppe mod 
et hårdt sjak. at spille for mange 
hænder er at bede om problemer. 
gode starthænder vinder statis-
tisk set flere puljer end dårlige 
starthænder. gode starthænder er 
som oftest nemmere at spille efter 
floppet, da det ofte er topparret, 
du rammer på floppet, når du ram-
mer. 

tag f.eks. en hånd som ah6c. hvis 
du flopper et es, vil du ofte være ba-
gud på kickeren, og hvis du flopper 
en sekser, så er det så godt som 

kuNsteN at uNdgå vaNskelige situatioNer

af Zorglub
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foRum SponSoR

PokerNet har , som Danmarks største poker affilliates, nogle af de bed-
ste 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.

kigger man på prima poker netværket, så er purple
Lounge et af danskernes foretrukne pokerrooms. 
Årsagen til dette er meget simpelt, at purple Lounge 
har været en solid deltager på markedet i mange 
år og samtidig har en meget klar eU licens. da
pokerroomet samtidig giver en solid value tilbage til 
spillerne (30% som er netværkets maksimum), er 
der ingen grund til, at man som dansk pokerspiller 
lægger sine prima poker aktiviteter andre steder 
end her.

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.

Boss Media er et af danskernes foretrukne poker-
netværk og derfor har vi besluttet at tage endnu et 
alternativ ind i vores rakeback program. pokerkings
tilbuder nu alle pokernettere sign up bonus og rake-
back på samme tid. dette betyder effektivt, at du i 
den første periode spiller med 50% rakeback (sign 
up bonussen har en værdi på 20%).



aldrig toppar på floppet. det er faktisk rigtigt svært at 
ramme et flop med denne hånd, som du er rigtigt glad 
for! men med ak er du ikke i tvivl.

det at føle sig sikker på en hånd er faktisk en stor 
fordel. det gør det nemmere at bette og raise, så du får 
opbygget en god pulje til din gode hånd. med ah6c vil du 
ofte checke og calle det meste af vejen, da du vil være 
i tvivl om, hvorvidt du er foran eller bagud. dette er 
rigtigt skidt, da du ikke kan vinde uden showdown eller 
uden at bette. det betyder også, at de puljer, du vinder 
med ah6c, gennemsnitligt vil være væsentligt mindre 
end dem, du vinder med ak. kort sagt – gode hænder 
vinder dig mange store puljer, hvor dårlige hænder vin-
der dig færre og mindre puljer.

hvad så med de situationer, hvor en rigtig skidt hånd 
som 72 floppper et monster? nu er der til at starte med 
rigtigt få flops, der gør 72 til et monster, og når det en-
delig sker, så vil 72 sjældent få ret meget action, da der 
sjældent er andre, der vil have ramt noget på sådan et 
lavt flop. med ak vil de lavere esser gladeligt betale.

af disse årsager er tight spil før floppet afgørende for 
at undgå vanskeligheder senere hen. du vil af og til op-
leve bad beats, hvor du, når du analyserer hånden, ikke 
kunne have spillet den anderledes. i disse situationer er 
din eneste fejl ofte, at du slet ikke skulle have set floppet 
til at begynde med. vent på gode start hænder, og du vil 
opleve, at langt hovedparten af de beslutninger, du skal 
træffe efter floppet, vil være lige ud af landevejen. 

en sidste kommentar skulle lige være, at hvis der er 
specifikke hænder, som du føler, ofte giver dig prob-
lemer, så lad være med at spille dem! i en lang periode 
smed jeg hyppigt axs, da jeg simpelthen ikke følte mig 
tryg ved at spille dem (i samme periode elskede jeg 
at spille suited connectors som 87s!). det er imidler-
tid et faktum, at marginale hænder som axs bidrager 
væsentligt mere til dine fluktuationer, end de bidrager 
til din indtjening. hertil kommer, at det helt klart er i 
disse marginale situationer, at erfaring er mest af-
gørende. at holde sig væk fra problemerne er som re-
gel billigt. hele tiden at opsøge problemerne er sjældent 
uden omkostninger.

ikke at få skilt dig af med hænder, du raisede 
før floppet.

en anden klassisk problemstilling er manglende evne/
vilje til at drysse hænder, jeg raisede før floppet, når 
jeg misser eller løber ind i tungt artilleri efter floppet.
 
det, der gerne sker, er, at jeg begynder at spille tight 
aggressiv poker. eller mere præcist – jeg begynder at 
spiller super duper tight før floppet. og eftersom jeg 
spiller så få hænder til at begynde med, så begynder 
jeg ofte at pushe mine hænder lidt for aggressivt efter 
floppet. at spille for tight og for aggressivt kan derfor 
let blive opskriften på en regulær katastrofe. i hvert 
fald hvis rastløshed og kedsomhed over at spille så få 
hænder får mig til at droppe det tighte spil efter flop-
pet. hvordan kan man overkomme denne fælde? 

 jeg synes, at det her er værd at overveje helt at stoppe 
med at raise fra tidlig position. af en eller anden årsag 
er det generelt lettere at drysse en hånd som f.eks. ak, 
der misser floppet, når du ikke har raiset den før flop-
pet. hvis du opdager, at du har svært ved at smide, når 
du misser floppet, så er den nemmeste vej til at undgå 
problemer simpelthen at calle i stedet for at raise før 
floppet. hvis det er det, der skal til for at gøre det let-
tere at drysse efter floppet, hvorfor så ikke? og ofte vil 
du alligevel kunne vinde det bet, du missede før floppet, 
hjem igen ved at check-raise floppet, når du rammer. 

manglende respekt for raises

dette er en af de hyppigste problemskabere i low limit 
spil. du befinder dig ved et meget loose og meget pas-
sivt bord, hvor mange spillere er villige til at calle med 
stort set alting, og der raises sjældent. når du en 
sjælden gang løber ind i et hejs fra en af disse spillere 
efter floppet, så kan du roligt regne med, at dit toppar 
med top-kicker er i problemer. Passive spillere raiser 
den sjældent efter floppet, med mindre de har minimum 
to par. hvis puljen er lille, når du løber ind i raiset, kan 
du med ro i sindet drysse alt, der ikke kan slå to par (og 
ja, det gælder også aa!). hvorvidt du skal drysse eller 
calle ned, afhænger af hvor stor puljen er, samt hvem 
det er. hvis puljen er lille, så er du nok bedst tjent ved at 
holde dig væk fra problemerne og drysse. er den meget 
stor, så call ned med tårer i øjnene. men uanset hvad du 
gør her, så er det afgørende vigtigt, at du stopper en 
halv omgang her og prøver at gøre dig nogle tanker, om 
hvad der kan have fået din modstander til at lave et at 
sine sjældne raises. jeg har noter på mindst en spiller, 
hvor jeg smider alt dårligere end et set, hvis hun raiser 
efter floppet, om der så er 200bb i puljen. men hende 
har jeg heller ikke set bluffe i et par tusinde hænder. 
så lad være med at tage kampen op mod en svag mod-
stander, når denne repræsenterer en stærk hånd.

udsættelse af ubehagelige beslutninger

denne svaghed er calling stationens undergang. men 
tag ikke fejl. vi har alle sammen en tilbøjelighed til at ud-
sætte beslutninger med ubehagelige konsekvenser så 
længe som muligt i håbet om, at problemet går i sig selv. 
men i poker som i livet generelt så har konsekvenserne 
det med at vokse sig større, jo længere tid du er om at 
få truffet den nødvendige beslutning. for er et skråplan 
andet end et fejltrin, der ikke blev korrigeret i tide?

men lad os gå tilbage til ah6c hånden igen, og lad os for-
estille os, at du ser et flop, der hedder Qs8c6d sammen 
med fire andre spillere. hvad gør du nu? hvor sandsyn-
ligt er det, at du har den bedste hånd på nuværende tid-
spunkt? hvor mange outs har du til at forbedre hånden? 
hvor stor er sandsynligheden for, at nogle af dine outs 
vil forbedre en af dine modstanderes hånd endnu mere, 
så du taber alligevel? 

instinktivt burde du vide, at selvom du rammer en bid af 
dette flop, så er du sandsynligvis langt bagud i hånden, 
og dine chancer for at forbedre den til en vinderhånd er 
til at overse. men selv om din hjerne fortæller dig dette, 
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vil din første impuls sikkert stadig være at calle og krydse 
fingre for et mirakel, mens du prøver at overbevise dig 
selv om, at du jo ramte floppet (som om!). når riverkor-
tet ikke bringer dig hjælp, ender du med at træffe den 
beslutning, som du instinktivt traf allerede på floppet, 
men først formår at effektuere nu – du folder. vi har alle 
i et eller andet omfang det ubevidste instinkt at udsætte 
ubehagelige beslutninger. men at gøre op med denne 
vane er afgørende vigtigt i poker som i livet. det er det, 
der kaldes at tage ansvar for sine beslutninger!

mange beslutninger, som kan synes komplekse eller 
uoverskuelige, viser sig ofte at være ganske lige til, når 
det går op for dig, at du egentligt instinktivt allerede har 
truffet den rette beslutning, men bare ikke bryder dig om 
den. stol på dine instinkter, og vær bevidst om dine moti-
ver. og skil dig hurtigt af med de hænder, du skal af med. 
du skal nok få bedre muligheder senere.
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det første, du som pokerspiller bliver gjort opmærksom 
på, når du begynder at arbejde seriøst med din teoretiske 
forståelse, er, hvordan du bør agere pre-flop. du vil meget 
hurtigt blive klar over, at dine pre-flop strategi er alfa-ome-
ga for din succesrate. rigtig mange glemmer at fokusere 
på det, jeg kalder pre-game - som efter min mening er 
mindst ligeså vigtigt.

med pre-game mener jeg, hvor-
dan du forbereder dig på dine ses-
sions, og hvordan du dermed opnår 
den højest mulige selvkontrol, kon-
centrationsevne og minimale tilt-
frekvens. det gælder om at arbejde 
på og optimere sig selv på samme 
måde, som du ville vedligeholde en 
splinterny bil. når du skal ud og 
køre langt, er det vigtigt, at du sid-
der så godt som muligt.

hvordan du spiller, afhænger eks-
tremt meget af dit humør og din 
personlige motor. jo bedre du be-
finder dig, jo bedre vil dine beslut-
ninger blive, og jo sjældnere vil du 
tilte. derfor er det efter min me-
ning bogstaveligt talt guld værd at 
lære, hvordan du kan kontrollere 
dit humør. det første, du skal gøre 
dig klart, er, hvordan du har det, 
inden du gør dig klar til en session. 
har du noget ufærdiggjort arbejde/
opgaver/konflikter, er det vigtigt at 
sørge for at få styr på dette først. 
det bør du gøre, fordi det med pok-
er dels kan være meget svært at 
administrere, hvor lang tid du spill-
er. ofte vil der komme en fisk, hvor 
din ev er så stor, at det vil være 
meget ærgerligt at være nødt til at 
stoppe, fordi du har ting i din da-
gligdag, som er ikke er færdige. og 
dels ønsker du ikke at have noget 
i baghovedet, som forstyrrer dit 
fokus. det handler basalt set om at 
have det, jeg kalder et uforstyrret 
state of mind. en måde, dette også 
kan optimeres på, er ved at motio-
nere, inden du starter din session. 

den balance og velvære, som krop-
pen har efter at have været aktiv, 
vil give hjernen en forbedret kon-
centrationsevne, og du vil på bag-
grund af velværen opnå en lavere 
tilt-frekvens.

din kost har, som jeg ser det, også 
stor indflydelse. når poker har en 
markant indflydelse på din økonomi 
og dermed aktuelle livssituation, 
bør du som seriøs pokerspiller også 
fokusere på dette – lidt som elites-
portsfolk. din kost er afgørende for 
dit energiniveau, og tager du gerne 
lange sessions, som kræver stor 
koncentration, vil du kunne vinde 
meget ved at have styr på dette 
aspekt af din hverdag. for at opre-
tholde en god kost må du meget 
ofte erstatte en kortvarig glæde og 
i stedet have fokus på længerevar-
ende succes. at opretholde en fuldt 
ud optimal kost er en videnskab i 
sig selv og ikke noget, jeg har den 
nødvendige kompetence til at gå i 
dybden med . dog kender de fleste 
af os de basale guidelines, og det 
handler derfor efter min mening 
om, at du stopper op og gøre dig en 
personlig overvejelse, hver gang du 
skal til at stoppe noget i kæften; du 
kan spørge dig selv om følgende: 
“vil jeg opnå en kortvarig glæde ved 
at spise X (usundt og velsmagende 
måltid), eller vil jeg være i stand til 
at tænke klart og have et så højt 
energiniveau som muligt i lang tid 
frem ved at spise y (sundt men ofte 
mindre velsmagende måltid end X)”

et sundt standardmåltid giver en-
ergi svarende til 4-6 timer. det 
er selvfølgelig individuelt, hvad et 
standardmåltid er for dig og for 
mig. for mig med mine små ~70 kg, 
snakker vi størrelsesordenen 5-6 
kartofler, 200 gram salat og 300 
gram kød (2 hakkebøffer eksempel-
vis). 

er der mulighed for, at du skal 
grinde i længere tid end 4-6 timer, 
vil det derfor være en rigtig god ide 
at sørge for at have en reservetank 
klar i form af mad/drikke, inden du 
starter din session, som du kan in-
dtage mens dun grinder. dette vil 
især være aktuelt i turneringer, 
som ofte varer mere end 4-6 timer. 
det er jo nemlig i end-gamet, at din 
koncentration bør være allerhøjest. 
du ønsker jo ikke, at din motor 
løber tør for brændstof midtvejs på 
en tysk motorvej. samtidig kan det 
ikke lige altid lade sig gøre at løbe 
frem og tilbage i køleskabet i tide 
og utide for at holde pit-stop.

en anden måde, du bevidst kan kon-
trollere dit humør på, er ved altid 
at have noget at se frem til. dette 
har i hvert fald været meget be-
hjælpeligt for mig til at bevare et 
positivt fokus. det er underordnet, 
hvad det er, du har at se frem til. 
det kan være en middagsaftale med 
en veninde, en film, du glæder dig 
til at se, en rejse, du har bestilt 
etc. som professionel pokerspiller 
bliver din livsstil ekstrem spontan, 
og samtlige professionelle poker-

tag diN bil til syN
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spillere, jeg kender, lever i meget høj grad fra minut til 
minut. dette er på mange punkter positivt, men helt uden 
planlægning kan hverdagen hurtigt gå hen og blive ren 
rutine, hvilket er humørdrænende og tilt-fremkaldende. 
lidt zen-agtigt sagt skal der for optimal personlig bal-
ance være harmoni i både fortid, nutid og fremtid.

udover, hvordan din krop har det, vil ens velvære og fokus 
også være styret af, hvordan dine omgivelser omkring 
skærmen er. det er derfor vigtig, at du har en solid base 
og polstrer din bil med nogle gode lædersæder, som au-
tomatisk giver dig komfort. det er selvfølgelig meget in-
dividuelt, hvad der skal til her. det vil være fordelagtigt, 
hvis du har en fast plads/et fast rum, hvor du oftest 
grinder – et rum, som er indrettet efter formålet. der er 
mange faktorer her, som gør sig gældende. her er et par 
personlige eksempler på det, som er vigtigt for mig: 
at der er ryddet op og pænt 
at temperaturen i lokalet passer mig optimalt  
at jeg sidder på en komfortabel stol, og at der er god 
plads på mit skrivebord
at der er god belysning

du bør også have underholdning til rådighed ved din base 
i form af film/bøger/play station etc., som kan gøre dig i 
godt humør. når det føles, som om bad beats’ne ustand-
seligt bliver smasket i skallen på dig, og dit spil begynder 
at blive påvirket af et frustreret humør, er disse former 
for underholdning perfekte til at køle dig ned med. det 
kan også være en god idé, hvis du har god musik til rå-
dighed under din session. musikken får tiden til at flyve 
hurtigere, hvilket ofte er godt til at undgå fancy-play-
syndroms, når du på grund af kolde kort kan komme til 
at kede dig voldsomt, når du skal folde flere timer i træk. 
selvom du godt kan presse motoren op på 260 km/timen 
på en tom dansk landevej, er bøden for stor til, at det 
kan betale sig. 

en anden psykologisk tendens, som efter min overbevis-
ning vil forhøje din tilt-frekvens, er, hvis du begynder at 
identificere dig med din bankroll. jo mere du definerer 
dig selv på din lamborghini, desto større vil smerten 
være, når der kommer donks og laver ridser i den. det 
er vigtigt, at du fokuserer på dit brm. mange forstår 
brm, udelukkende som hvor mange buy-ins de har, og 
ønsker at have til de givne limits. når folk går i gang med 
at bygge bankroll, begår rigtig mange den fejl, at de så 
at sige ikke kan holde sig fra at æde kagen. med denne 
metafor mener jeg, at så snart folk er varme på deres 
limit, begynder deres forbrug at stige voldsomt. sam-
tidig holder de ofte pause fra grinden, og i stedet for at 
fokusere på at bygge rullen til at kunne rykke op i limit og 
stå imod kommende downswings bliver dollingerne brugt 
på gak og gøgl. den seriøse og selvdisciplinerede poker-
spiller venter med at æde kagen og forhøje sit generelle 
forbrug, til hans roll matcher det limit, hvor hans ambi-
tion ligger. lige som med din kost kan du også her bruge 
sætningen: erstat kortvarig glæde med længerevarende 
succes.  

i den modsatte ende er der de spillere, som bliver så 
overrolled til deres vante limit, at de bliver ramt af mon-
ey-blindness og tror, de kan stille op til formel 1, bare 
fordi de har bilen til det. dette er ofte spillere, som vinder 
stort i en turnering. spiller du normalt nl100 Cash med 
en 5k$ roll, og hiver du en dag en stor mtt 40k$ cash-
gevinst hjem, kan det lige pludselig være meget svært 

efterfølgende at fortsætte på dine nl100 cash-borde. 
da det vil føles fuldstændig ligegyldigt, om du nu vinder 
eller taber 5 buy-ins. dette vil bevirke, at du begynder at 
tage skud alt for højt i forhold til, hvad dit niveau ligger 
på, og smider en giga bunke dollars ud af vinduet, som 
du skal bruge urealistisk lang tid på at grinde hjem på dit 
normale limit. det bedste, du efter min mening kan gøre 
i denne situation, er at tage en længerevarende pause. 
samtidig skal du bruge din overroll’ness til at købe nogle 
materielle ting for og først starte op på ny, når et enkelt 
buy-in igen begynder at betyde noget for dig. 

det handler altså om at finde en balance, hvor et buy-
in er vigtigt for dig, samtidig med at hele din identitet 
ikke ligger i din lamborghini, og du godt kan acceptere 
ridser i  roll’en. det er selvfølgelig essentielt, at du har 
et kørekort. hvis du ikke har læst på din grundteori og 
terpet en masse hand histories igennem, før du begiver 
dig ud på motorvejen, er bøden meget stor. 

når du har sikret dig, at dette er på plads, vil næste trin, 
førend du starter bilen, være, at din motor er tanket op. 
det sidste, du ønsker under din grind, er at gå i stå halv-
vejs på grund af for lidt brandstof. sørg derfor for altid 
at have en reservetank i bagagerummet. 

hvis du ofte er ude og køre, er det selvfølgelig vigtigt, 
at du sidder komfortabelt. husk derfor at polstre dine 
sæder og få installeret både varme i sæderne og air con-
dition. 

nu er du endelig klar til at køre. det sidste, du skal 
huske på under en lang grind, er at holde pauser engang 
imellem og få strakt benene, så du ikke får krampe og 
kører galt
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et af de no limit hold’em (nlhe) spil, man kan løse 
matematisk eksakt, er jam-or-fold, hvor small  blind (sb) 
kan vælge at jamme (rykke all-in) eller folde. big blind (bb) 
har så kun mulighed for at calle all-in eller folde.

nu kan man så spørge sig selv, hvor 
relevant denne variant af nlhe er. 
svaret er, at spillet er meget rel-
evant i turneringspoker, hvor man 
ofte er short stacked (< 20 bb), 
eller hvor andre ved bordet er short 
stacked. for ikke at tabe alle de 
læsere, som er mest interesseret 
i cash games, så vil jeg komme med 
et par eksempler, som er relevante 
for jer også. 

Quiz (desværre uden gevinster)

spørgsmål 1: 
du er på level 3 i en stor turner-
ing; blinds er 100/200, og det er 
lykkedes dig ved sublimt spil at få 
din stack spillet ned til 1.500 efter 
at have posted small blind. der 
bliver foldet til dig i small blind. big 
blind har 15.000. du har samlet 
monsterhandsken t8o op. jam or 
fold?

spørgsmål 2: 
du jammede i spørgsmål 1 og sam-
lede big blind op. du har foldet de 
næste mange hænder og er nu i 
big blind. din stack er 1.600 efter 
at have posted big blind. der bliver 
foldet til small blind, som er en rød-
håret ung fyr. dit read er, at han er 
en matematisk nørd. han sidder og 
mumler lidt for sig selv, inden han 
pusher all-in for 9.000. du kigger 
på Qts. Call eller fold?

spørgsmål 3: 
samme scenario som i spørgsmål 2, 
men nu er small blind en halvkraftig 
engelsk udseende ældre mand, 

som er i gang med sin ottende new-
castle brown ale (dokkedal?). han 
rykker nu all-in dark (altså uden at 
se sine kort). du kigger på 97s. Call 
eller fold?

spørgsmål 4: 
ePt (9 handed), der foldes til 
tyskeren katja thater i sb med en 
stack på 27.600. blinds er 300/600 
med 100 ante. du har j9s. hvad gør 
du i følgende scenarier: (1) bb er 
ukendt, (2) bb er daniel negreanu, 
og (3) bb er den halvfulde ældre 
mand fra spørgsmål 3?

spørgsmål 5: 
(cash game!) du spiller nl2000 på 
et skattefrit site. til venstre for 
dig sidder en af de irriterende pro-
fessionelle shortstackers, der gør 
helvede surt for dig, når du åbner 
med marginale hænder for at spille 
deep stacked poker mod fiskene 
ved bordet. du har besluttet dig for 
at give tilbage med samme medicin: 
skub! der bliver foldet til dig i sb, 
og bb har 20 bb (du  har selvføl-
gelig mange flere chips).
du kigger nu på 85s. jam or fold? 
mere generelt: med hvilke hænder 
kan vi skubbe?

spørgsmål 6: 
(cash game!) du spiller nl2000, og 
en short stacked åbner på knap-
pen til 2,5 bb. small blind folder. 
shortstackeren åbner cirka 25 % 
fra knappen – han åbner altid til 2,5 
bb, uanset holding. du sidder i big 
blind med t9s. hvad gør du?

ovenstående spørgsmål er vari-
anter over jam-or-fold spillet, og 
du kan formentlig nikke genkend-
ende til ovenstående situationer. 
spørgsmål 1 og 4 er jam-or-fold 
spillet set fra jammer’ens syns-
punkt; spørgsmål 2 er jam-or-fold 
spillet set fra call’erens synpunkt, 
mens spørgsmål 3 er en variant, 
hvor modstanderen har en tilfældig 
hånd. 

da du så spørgsmålene, så tænkte 
du nok: ”hmm, jeg går all-in” eller 
”hmmm, det må være et call”, men 
uden at være helt skråsikker. fort-
vivl ikke! -- der findes kompetente 
folk, som har udregnet svarene for 
os.

jam-or-fold spillet er beskrevet 
flere steder i litteraturen og i for-
skellige varianter.

den første variant er beskrevet af 
sklansky i sklansky og millers no 
limit hold’em theory and Practice. 
tabellen findes også i sklansky’s 
tournament Poker for advanced 
Players expanded edition. i sklan-
sky’s variant viser sb sine kort, in-
den han rykker all-in, og bb har så 
en nem beslutning, om han vil calle 
eller ej. 

i denne variant drejer det hele sig 
om, hvor ofte bb har en hånd, han 
kan calle med sammenholdt med 
de pot odds han tilbydes. sklan-
sky-Chubukov tallet er den stack-
size (regnet i small blinds), som du 
maksimalt kan jamme profitabelt 

jam or fold
af jørn ”thyssen” thyssen
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med i et $1/$2 nlhe spil. hvis du rykker all-in med en 
større stack, så vinder du ikke blinds ofte nok til at opve-
je de gange, hvor du taber hele stakken.

hvis vi vender tilbage til spørgsmål 1, er sklansky-Chu-
bukov tallet for t8o 12.2. det vil sige, at du kan jamme 
profitabelt med op til 1220 ved 100/200 blinds, eller 
ækvivalent at du kan jamme med start stacksizes op til 
6,6 bb. din stacksize var 1500 efter post af small blind, 
så du må folde. 

den opmærksomme læser vil påpege, at vi jo ikke viste 
vores hånd til bb, inden vi rykkede all-in, og det må trods 
alt have en vis værdi, at vores hånd er skjult. ja, det 
har faktisk en ret stor værdi, at vores hånd er skjult ved 
visse stacksizes. 

hvis din stacksize er 200 efter at have posted en 100 
small blind, så rykker vi all-in med any two, og bb kalder 
med any two, så her har det ingen værdi, at villain ikke 
kender din hånd. tilsvarende hvis din stacksize er 40.000 
efter at have posted small blind på 100. hvis du jammer 
her, så kalder villain kun med kk (muligvis) eller aa, så 
her har det heller ikke megen værdi at villain ikke kender 
din hånd. men ved stacksizes langt fra ekstremerne kan 
det have stor værdi.

der findes en gren af matematikken – game theory 
(spilteori) – som kan give os svaret. ideen er, at du ikke 
kun raiser for value, men inkluderer bluffs i din range. 
hvis du kun better/raiser for value med the nuts, så 
folder villain altid. hvis du bluffer ekstremt sjældent, så 
folder villain stadig, men hvis du bluffer hele tiden, så 
må villain betale meget ofte. ligevægten, hvor dine value 
bets og bluffs er perfekt afstemt, defineres af spilteori.  

den spilteoretiske strategi har også den egenskab, at 
ingen af modstanderne kan justere profitabelt: hvis sb 
jammer færre hænder, så vinder han ofte, forudsat at 
bb caller med uændret frekvens, men bb kan justere sin 
calling range. sb opgiver sin sb oftere uden at blive be-
talt af, så det er skidt for sb. omvendt, hvis sb jammer 
flere hænder, så øger bb sin calling range, og dermed 
taber sb mere. hvis bb caller sjældnere (og dermed 
vinder oftere, når han caller), så kan sb justere ved at 
jamme flere hænder (da bb oftere folder), og omvendt 
caller bb flere hænder, så taber han mere, når han 
caller. strategien er i ligevægt, og ingen af spillerne kan 
korrigere profitabelt. jeg overlader det til læserne at 
finde ud af, hvem der er favorit i et sådant spil som funk-
tion af stacksize (for de dovne findes svaret i Chen og 
ankenmans mathematics of Poker). 

i jam-or-fold spillet er du aldrig på et stone-cold bluff, 
men semi-bluffer derimod (man kan aldrig være drawing 
dead all-in preflop i heads-up nlhe). sklansky-Chubukov 
tallene er således worst-case scenario: du kan således 
altid skubbe profitabelt med stacksizes mindre end sC 
tallet, men faktisk kan du ofte skubbe profitabelt med 
endnu større stacksizes.

Chen og ankenman i mathematics of Poker og andy bloch 
i full tilt Poker strategy guide- tournament edition har 
regnet på jam-or-fold spillet, hvor man tager hensyn 
til semi-bluff potentialet. det er relativt kompliceret at 

udregne, men heldigvis findes der tabeller, som både an-
giver maksimalt antal bb for jam og maksimalt antal bb 
for call.

i andy bloch’s tabel er t8o angivet med værdien 16, 
hvilket betyder, du kan jamme profitabelt med en start-
stack på 16 bb, og da din stackstack i spørgsmål 1 var 
8,5 bb, har du et easy skub! bemærk forskellen mellem 
sC tallet på 6,6 bb og andy block-tallet på 16 bb – en 
hånd som t8o har tilsyneladende et stort semi-bluff po-
tentiale! 

hvad er så den dårligste hånd, du kan jamme profitabelt 
med for 8,5 bb. et kig i andy bloch’s tabel giver: any pair, 
any ace, any king, Q2s+,Q5o+, j2s+,j7o+,t4s+,t7o+,95
s+,97o+,85s+,87o+,74s+,76o,64s+,54s.

lad os nu sige, at vi jammer spilteoretisk korrekt med 
8,5 bb i spørgsmål 1. med hvilke hænder skal villain 
calle? svaret findes også i andy blochs tabel: villain skal 
calle med any ace, any pair, k2s+, k3o+, Q5s+,Q8o+,j7
s+,j9o+,t8s+,t9o. da de færreste villains (med undta-
gelse af måske gus hansen) snap-caller dit all-in med 
k2s eller Q6s, så kan du faktisk rykke all-in profitabelt 
med flere hænder. sådanne tabeller findes ikke, da de er 
modstanderafhængige.
andy bloch og sklansky har dog udregnet tabeller, som 
kan benyttes mod en modstander, som ikke spiller spilte-
oretisk korrekt, men i stedet kan klassificeres ved, om 
de f.eks. rykker all-in med top10%, top25%, top50% eller 
any two. 

hvis vi går videre til spørgsmål 2, så kan man i andy 
bloch’s tabel se, at man skal calle pushes op til 22 bb 
med Qts, såfremt sb spiller optimalt. med optimalt 
menes der, at sb skubber any pair, any ace, k2s+,k3o
+,Q2s+,Q8o+,j3s+,j8o+,t4s+,t7o+,95s+,97o+,85s+,
87o,74s+,76o,64s+,54s. vores read er, at villain er en 
matematisk nørd og han spiller nok tæt på spilteoretisk 
optimalt, så vi insta-caller selvfølgelig med Qts.

spørgsmål 3 er en speciel variant af jam-or-fold, hvor sb 
jammer any two. for stacksizes > 2 begår sb spilteo-
retiske fejl, men i praksis caller folk ofte meget tight, og 
stacksizes skal nok være over 10, før sb begår store 
fejl. 

håNd sklansky-chubukov index
(regnet i bb)

andy bloch tal
(regnet i bb)

aa uendelig uendelig

kk 478 478

22 25 52

a7s 40 57

a6o 32 28,5

98s 8 54

kQo 30 79

k8o 16 18

93o 2,5 2,5
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97s har 49.1% mod en random hånd. benyt enten Pok-
erstove (kan gratis downloades fra www.pokerstove.
com), eller slå op i andy bloch’s tabel. vi skal calle 1600 
for at vinde en pot på 3600, dvs. vi skal blot have 44%, 
så vi insta-fist-pump-caller selvfølgelig med 97s. vi kan 
faktisk kalde med 85s+ og 96o+.

der er en lille krølle på spørgsmål 1-3. de omhandler 
alle turneringsspil. her optræder den effekt, at vær-
dien af turneringschips undervejs ændrer værdi i $, og 
alle beregninger, der ligger bag sC tallene og tallene i 
andy blochs tabeller, er udregnet i t$ eller cashgame 
$. i en turnering ønsker vi ikke at træffe beslutninger, 
som er korrekte i t$, men som er korrekte i ”rigtige” 
$. for langt de fleste beslutninger kan man ignorere 
forskellen mellem t$ og $, men omkring boblen og ved 
store spring i gevinster (typisk på final table, men der 
er også mini-bobler undervejs), så kan der være stor 
forskel, så her bør man normalt være konservativ i mar-
ginale beslutninger. man kan faktisk vise matematisk, at 
det er ukorrekt at tage close gambles for alle dine chips 
(det klassiske eksempel er på boblen i en sng, hvor alle 
spillere har lige mange chips: hvis to spillere ender all-in 
som 50-50, så taber de begge $$$, mens de to spillere, 
som ikke er all-in vinder $$$!) (læs evt. mere om dette 
i sklansky’s tournament Poker for advanced Players 
(både den originale udgave og expanded edition).

spørgsmål 4 blev livligt diskuteret i denne tråd http://
www.pokernet.dk/forum/show.asp?tid=147017.

sC tallet for j9s er 26, dvs. kan rykke all-in for 26 small 
blinds. dette svarer til, at vi tilbyder odds 26:3 eller knap 
9:1. aktuelt tilbyder vi 27100:2700 eller 10:1, så sC tal-
let giver ev(fold) > ev(skub). som sædvanligt viser vi 
ikke vores hånd til vores modstander, så vi kan skubbe 
noget oftere.

tager vi i stedet andy blochs tal, så er det 72 bb for 
j9s!!! dvs. vi kan profitabelt tilbyde op til odds 72:1.5 
eller 48:1, så med disse tal er ev(skub) > ev(fold) 
– spørgsmålet er så bare, om vi kan finde en alternativ 
strategi (f.eks. raise 3 x bb, 4 x bb, limpe, etc.), som 
har ev(alternativ strategi) > ev(skub). denne strategi 
er selvfølgelig modstander-afhængig:

(1) ukendt modstander: 
 jeg tror bare, jeg raiser til 4 x bb og tager   
 den derfra. 

(2) modstander er daniel negreanu: 
 han spiller for godt postflop, så jeg jammer   
 bare! han caller formentlig ret tight, da han   
 ikke ønsker at ”flippe” om 23 bb.

(3) modstander er den fulde englænder: 
 vores read er, at han tidligere er set skubbe   
 ”in the dark”, så hvis vi raiser 4x bb,   
 så er der en pæn sandsynlighed for,   
 at han skubber, så jeg tror bare, jeg skubber  
 selv først. han kalder måske light, men derfor  
 er vores move stadig profitabelt. 
 bemærk, at ev(shove) > ev(fold) = 0, så det   
 kan aldrig komme på tale at folde hånden.

hvis man kigger på sklansky-Chubukov tallene, så har 
følgende hænder sC tal større end 30 (da vi tilbyder 
odds 10:1 eller 30:3, så skal sC tallet være større end 
30): any pair, any ace, k4s+,k8o+,Q9s+,Qjo,jts (ca. 
30% af vores hænder), så du kan skubbe disse hænder 
profitabelt, hvis du viser din hånd først. 

hvis vi i stedet benytter de spilteoretiske tal af andy 
bloch, så kan vi skubbe profitabelt med følgende hænder 
(de har andy bloch tal større 15 (svarende til odds 
15:1.5): any pair, any ace,k6o+,k2s+,Q9o+,Q4s+,j9o+,
j5s+,t8o+,t6s+,98o,96s+,85s+,75s+,65s (over 45% af 
vores hænder), såfremt shortstackeren spiller spilteo-
retisk korrekt. i praksis er det mit indtryk, at shortstacks 
caller all-ins tightere- end de burde- og man kan derfor 
skubbe flere hænder end ovenstående range. i det øjeb-
lik shortstacks begynder at justere calling range, må vi 
mod-justere. i teorien ville vi justere frem –og –tilbage, 
indtil vi rammer præcis ovenstående range. 

nogen vil påpege, at det måske er bedre at limpe eller 
raise 2-5x med vores gode hænder. Problemet med 
denne strategi er, at den kan udnyttes af en observant 
shortstack: han (folder) næsten altid til vores 3x rais-
es, men kalder vores allins mere light. vi modjusterer 
selvfølgelig ved at raise vores allerdårligste hænder til 
3x og skubbe med vores bedste hænder; shortstacken 
modjusterer etc etc; indtil vi rammer en optimal strate-
gi, hvor vi raiser et passende mix til 3x og et passende 
mix til 20x. 

Pointen er, at strategien, hvor vi altid skubber oven-
stående range, er matematisk profitabel, men der findes 
måske en bedre strategi, hvor vi raiser et range til 3x og 
skubber et range.

tilbage til spørgsmål 5: 85s er altså lige på grænsen til, 
hvad vi kan skubbe profitabelt, så vi jammer –  fordi det 
at skubbe mod en irriterende shortstack og se ham folde 
(alternativt: se ham kalde med ak og tabe til vores 85s) 
ligger højt på morskabs-skalaen).

i spørgsmål 6 afhænger svaret af vores modstanders 
strategi. 

lad os sige, at han altid caller vores jam, efter han åb-
ner til 2,5 bb. vi skal investere 19 bb for at vinde 20,5 
bb (shortstackerens 20 bb + small blind 0,5 bb). vi skal 
altså derfor have 46.9% mod villains range. andy bloch 
har også tabel med sådanne ranges (eller du kan bruge 
pokerstove).
hvis villain altid caller, kan vi skubbe: 44+,a7s+a9o+,kQs, 
såfremt villain åbner 25% og altid caller.

i praksis caller villain relativt tight. lad os sige, villain 
caller top 10% (88+,ajo+,a9s+,Qts+,kQo). dvs. 2/5 
gange bliver vi callet, og 3/5 gange vinder vi 2,5 + 0,5 
+ 1 = 4 bb.

ev = ev(villain folder) + ev(villain caller)
 = 3/5 * 4 bb + 2/5 * (p * 20,5 bb – (1-p) * 19 bb)

hvor p er sandsynligheden for, at vi vinder, hvis vi bliver 
callet.
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hvis man løser ovenstående ligning for p, får man: p > 
26/79 = 32.9%, hvilket svarer til følgende range: any pair, 
a4s+,ato+,k4s+,kjo+,Q8s+,Qjo,j8s+,t8s+,97s+,87s,6
5s,54s (svarende til top 22%).

igen kan der findes strategier, hvor vi caller raiset eller 
laver små reraises, men ovenstående er i hvert fald ev 
neutral. 

jeg håber, ovenstående eksempler giver nogle ideer til, 
hvordan du kan angribe og løse sådanne problemer, samt 
har givet nogle værktøjer til, hvordan du kan analysere 
disse post-mortem.

When in doubt: shove! 
-- så kan du ikke begå flere fejl i hånden

litteratur: 
the full tilt Poker strategy guide edited by michael Craig
no limit hold’em theory and Practice af david sklansky 
og ed miller
tournament Poker for advanced Players expanded edi-
tion af david sklansky
mathematics of Poker af bil Chen og jerrod ankenman
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”super system 2” (herefter ss2) er 
skrevet af doyle brunson, der reg-
nes som ”the godfather of poker”, 
og hans bog betragtes ligeledes 
som lidt af en pokerbøgernes bibel. 
og det er en bibel på mange måder, 
både omfangsmæssigt – 670 sider 
- og i kraft af dens bredde. bogen 
indeholder flere sektioner, som 
sagtens kan læses hver for sig, så 
på den måde skal du ikke lade dig 
afskrække af tykkelsen.

de første 200 sider af bogen er 
baggrundsmateriale, hvor vi blandt 
andet selvfølgelig får doyle’s egen 
historie fortalt inklusive snapshots 
fra familiealbummet, som blandt 
andet afslører, at doyle’s søn todd 
også så kikset ud som lille. man 
kan sige, at man ikke lærer meget 
poker af at læse det, men hvis man 

er en sucker for anekdoter, fra 
dengang poker var mindre main-
stream og blev spillet i røgfyldte 
lokaler langt fra neonlys og meget 
langt fra noget, der kunne ligne en 
computer, så er det sjov læsning. 
billedet af samtlige 38 deltagere 
ved WsoP 1971 sætter vore dages 
pokerboom og mega-eventen, som 
WsoP er blevet, i relief. 

doyle’s fantastiske liv med poker 
og hans dybe forankring i ”den 
gamle poker” gennemsyrer i øvrigt 
hele bogen, som blev udgivet i 2005 
- det vil sige lige efter internet-
poker boomet for alvor havde tag-
et fart, og man kan sige, at for en 
internet-spiller kan det være en af 
de få svagheder, man kan pege på 
: udgangspunktet for alle strategi-
kapitlerne i bogen er live poker 

– bogen har så fået et særkapitel 
om online-Poker, hvor doyle selv 
beskriver fordele og ulemper og 
forskelle på de to verdener. hans 
konklusion er, at der er meget få af 
de råd og strategier, man finder i 
bogen, som ikke kan bruges begge 
steder, og det har han ret i.

hovedparten af bogen består af 
et afsnit om hver af de mest ud-
bredte former for poker. hvert af-
snit er skrevet af et af de kendte 
gamle pokerkoryfæer tilsat lidt 
ungt krydderi som knægten dan-
iel negreanu, der har fået lov at 
skrive om triple-draw!

det første afsnit er om limit 
hold’em og skrevet af jenni-
fer harman. i vore dage, hvor 
så meget handler om no limit 

suPer system 2
af jesPer ”ZaPhod2000” hansen

doyle brunson: 
“super system 2”
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hold’em, bliver hun tit kritiseret for at være for weak, 
og der er mange, der rynker på næsen af hendes spil. 
men limit kan hun altså spille, og faktisk synes jeg, 
netop dette kapitel er et af bogens bedste. det er ikke 
superavancerede koncepter, der gennemgås, og hvis 
man leder efter meget matematik, er det heller ikke 
her, man skal kigge, men der gives en solid introduk-
tion til vigtige ting som pot-odds, position osv..

de næste to kapitler handler om hi/lo varianterne oh8 
(omaha hi/lo) og den tilsvarende 7-card stud version. 
disse spil er jo dværge i dag i forhold til hold’em’s dom-
inans, men specielt omaha er ved at æde sig noget ind 
på den position. de to kapitler giver en god introduk-
tion til spillenes finesser og er gode som reference, 
hvis man f.eks. lige er i tvivl om, hvilken low hånd det 
nu er, der er lavest, men de er også tilstrækkelig in-
troduktion til spillene til, at man ikke er helt tabt, hvis 
man får lyst til at prøve dem som et alternativ til sit 
normale game.

lyle berman skriver om omaha high, og det kapitel er 
nok det tyndeste i ss2, hvis man tager spillets betyd-
ning i dag i betragtning. det er en god intro til de basa-
le strategier og regler, men hvis man tager sin omaha 
seriøst – og hvem gør ikke det – skal man nok supplere 
med noget, som går mere i dybden med denne vari-
ant.

derefter har daniel negreanu som sagt fået lov at 
skrive et kapitel om triple draw, der nævnes som et 
spil på vej frem, men som spillene er i dag, havde det 
nok været mere relevant med et kapitel om razz, som 
nok trods alt er den meste udbredte low-variant on-
line. man kan evt. stykke lidt razz vejledning sammen 
selv ved at læse 7 Card stud hi/lo kapitlet og triple 
draw kapitlet, men bortset fra det bliver daniels guld-
korn nok de mindst læste i denne bog.

bogen slutter selvfølgelig med texas dolly’s egen 
gennemgang af no limit hold’em, og det er et glim-
rende kapitel, som enhver begynder vil få en god bal-
last af at læse, og som stort set enhver spiller kan 
få lidt ud af at genopfriske. der er igen nogle sjove 
sekvenser, som viser udviklingen i moderne poker, 
bl.a. ynder doyle at understrege, hvor aggressiv han 
er : ”i’ve built a reputation as an extremely aggressive 
player” siger han, men jeg tror roligt, jeg tør love, at 
du ikke bliver den mest aggressive spiller ved online 
bordet, hvis du slavisk følger hans råd. til gengæld 
tror jeg, der er en rigtig god chance for at blive en 
solid vindene spiller, hvis du lytter til onkel doyle, og 
det er heller ikke så ringe endda.

bogen er rigtig rigtig god som anden pokerbog, man 
køber, eller den man køber, når man lige har lært 
reglerne. den er ikke på et superhøjt niveau og er 
ikke spækket med matematik og analyser,  men man 
får afgjort mest ud af den, hvis man har lidt begreb 
om grundprincipperne i poker først. derudover er 
bogen god som intro til de ”andre” pokerformer ud 
over hold’em. det er en bog, jeg stadig hiver frem og 
bladrer i en gang imellem, selvom jeg har haft den i 
flere år nu og har spillet poker endnu længere. bogen 
mangler en opdatering oven på den udvikling, poker 
har gennemgået de seneste år, men jeg giver den al-
ligevel 4 ud af 5 stjerner. 

lille ”fun fact”: når du læser bogen, så læg mærke til, 
hvordan hvert kapitel indledes med først en tegning 
af forfatteren og dernæst et billede af vedkommende. 
tegningen ligner for de flestes vedkommende billedet 
rigtig godt, men check lige jennifer harmans. 



foreliggende artikel er skrevet som et velment råd til, 
hvordan kasper, jesper, jonathan osv. kommer i gang med 
en karriere som sportsbettere / udstikkere.

søger du råd om, hvordan du kan 
vinde på sportsbetting “for hyggens 
skyld”, kan det anbefales allerede 
nu at opgive forhåbningerne. med 
de fleste ting i livet gælder det, at 
vil du se resultater, må du yde en 
indsats, og forløbet skal være lagt i 
nogenlunde faste rammer, for at du 
kan opnå den ønskede succes – det 
gælder i særdeleshed også, hvis du 
vil gøre dig på de bonede gulve som 
vindende sportsbetter.

sportsbetting går grundliggende ud 
på at finde værdi og afmåle indsat-
serne efter hhv. værdi og din bank-
roll. nærværende artikel vil ikke 
komme nærmere ind på værdibe-
grebet, som vi antager læserne af 
mPn allerede har en grundliggende 
forståelse af. artiklen vil istedet 
handle om værdisøgningen, admin-
istrationen af din bankroll, hvordan 
du får mest muligt ud af den vær-
di du finder og give nogle ideer til 
hvordan du holder regnskab med 
dit spil.  

før du placerer dine første bets, er 
der en del ting, du bør gøre op med 
dig selv:

1)     værdisøgningsprocessen
         du skal vælge nogle om 
         råder/idrætsgrene,   
         hvor du kan gøre dig til  
         ekspert og du skal finde  
         ud af, hvilken metode du  
         foretrækker at benytte  
         til at komme frem til dine  
         picks

2)     bankroll management
         du skal vælge en form for  
         bankroll management

3)     optimering
         du skal vælge en række  
         bookmakere

4)     disciplin
         du skal holde regnskab 

hvis du ikke på forhånd gør dig no-
gle grundige tanker om alle punk-
ter, vil du uundgåeligt støde ind i 
problemer og alligevel blive tvunget 
til at tage stilling til punkterne hen 
ad vejen – undgå unødvendige beg-
yndertab, og forbered dig grundigt, 
inden du går i gang.

valg af sport

de fleste sportsbettere vælger 
at spille på sport, de allerede har 
forstand på og interesse for i for-
vejen. det er vigtigt nok at være 
interesseret i den sport/liga, du 
vælger at kaste dig over, fordi du 
således kan fastholde interessen 
på sigt, men det behøver bestemt 
ikke være den mest profitable 
fremgangsmåde. har du i stedet en 
mere ”professionel” indgangsvin-
kel til valg af spilleobjekt, øger du 
chancen for at optimere dit udbytte 
på sigt.

endelig kan du selvfølgelig også 
let og elegant springe dette punkt 
samt punktet om valg af metode 
over. valg af sport og metode er 

styrende for, hvilke picks du finder, 
og hvordan du finder dem. det er en 
tilbagevendende proces, der skal 
gennemgås for hvert enkelt spil, 
der foretages. det optager godt 
95 % af den tid, der investeres i et 
liv som sportsbetter. denne tid kan 
skæres fra, hvis du er i stand til at 
finde en pålidelig kilde, hvor du få 
eller købe dine picks. 

de væsentligste kriterier, der bør 
indgå i overvejelserne ved udvæl-
gelse af den sport/liga, du vil in-
vestere din tid og dine penge i, er (i 
tilfældig rækkefølge): 

a) antal deltagende hold/spillere
b) antal kampe/spilmuligheder, ob 
     jektet tilbyder
c) objektets popularitet 
d) tilgængelig information.

antallet af hold/spillere har betyd-
ning for, hvor megen information 
der skal samles og kontinuerligt 
opdateres.

antallet af spilmuligheder, objektet 
kaster af sig, er meget afgørende 
for indtjeningen vs. tidsforbrug. 
det optimale er selvfølgelig at bru-
ge så lidt tid på informationssøgn-
ing/opdatering og få mange spil-
muligheder ud af det.

objektets popularitet har betyd-
ning på flere punkter. jo mere 
populært et objekt er, desto mere 
(højere beløb) kan du som regel få 
lov at spille på det. er du indstillet 

kom godt igaNg som seriøs sPortsbettor

af thomas ”Whisky” bræmer jensen, WWW.PuntersPardise.Com
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på altid at spille maksimalt op til $500, er dette ikke 
et væsentligt punkt. Popularitet har også betydning 
for, hvor meget tid bookmakere bruger på at lave 
research/odds, samt hvilke forhold de inkluderer i 
odds-sættelsen. På objekter af lav interesse kan du 
ofte finde større fordele lige umiddelbart, som odds 
lægges ud (disse rettes dog temmelig hurtigt ind). for 
objekter med massiv folkelig opmærksomhed lægger 
bookmakeren oftest en faktor i odds’et, der tager still-
ing til, hvad hr. og fru jensen spiller på – det kender 
vi alt for godt fra danske spil, hvor danmark som re-
gel giver meget dårlige odds i landskampe, men ten-
densen gælder bookmakere over en bred kam, hvor 
der kan være forskel på betydningen forskellige ligaer 
og hold imellem. 

tilgængelig information om objektet er selvfølgelig 
væsentlig for graden af, hvor dygtig du kan gøre dig 
inden for den pågældende idræt/hold. det er igen 
forbundet lidt med popularitet, men som yderligere 
hovedregel er det nemmere at forudsige hold sport 
end individuelle præstationer, hvor psykologiske såv-
el som fysiologiske faktorer har større betydning og 
er nemmere at sløre/hemmeligholde inden en for-
estående kamp.

andre forhold, du kan overveje, inden du vælger dit 
ekspertiseområde, inkluderer: pålidelighed (korrup-
tion), tid mellem events (har alle parter tid til at res-
tituere sig mellem kampe, har du tid til at opdatere 
information/viden mellem kampe).

ud fra ovenstående kriterier er amerikanske ligaer 
som mlb, nba og nfl meget fine objekter med mange 
kampe, stor folkelig interesse og en stor mængde let 
tilgængelig informationsopdatering. i den anden grøft 
finder du idrætsgrene som f.eks. boksning og cykling, 
som er omgærdet af korruptionsrygter, ulige konkur-
renceforhold i form af doping samt mere end tvivlsom-
me ønsker fra deltagernes side om at informere om 
rette kampform og anden relevant information.  

metode

der er mange forskellige måder at gribe spiludvæl-
gelsesprocessen an på. de radikale yderpunkter går 
fra mavefølelse/erfaring til sure-betting/bonus hunt-
ing. disse metoder kendetegnes ved minimalt tidsfor-
brug på informationssøgning. spiller du efter mave-
følelse/erfaring, bruger du godt nok tid på at tilegne 
dig information, men oftest ikke på systematisk vis, 
hvor du vægter informationens betydning. hvis du er 
til sure-betting/bonus hunting, bruger du slet ikke tid 
på at tilegne dig information om sporten – tiden bru-
ges i stedet på at holde øje med ”line changes” hos 
de større bookmakere for derefter at spille alle ud-
fald i kampen med nul risiko og en sikker, men minimal 
gevinst.

de mere gængse indgangsvinkler for en professionel 
udstikker er statistisk materiale og informationssøgn-
ing, som vægtes og grupperes systematisk. disse er 
længere artikler værd i sig selv og vil blive uddybet 
nærmere i kommende numre af mPn.

bankroll management

lige som i poker er bankroll management alfa og ome-
ga, hvis du vil gøre dig som seriøs sportsbetter. er du 
først broke, kan du være nok så god til at forudsige 
resultaterne. 

der findes mange metoder til bankroll management 
- fra den helt simple flat betting, hvor du satser en 
fast del af din bankroll hver gang, til mere avancerede 
systemer som blue star og kelly betting. i de to sidst-
nævnte giver man spillene en højere eller lavere værdi 
ud fra udfaldets sandsynlighed og det udbudte odds. 
man skal være en meget rutineret sportsbetter for at 
være god nok til at vurdere disse sandsynligheder nø-
jagtigt nok til at kunne kaste sig over disse systemer 
med succes. for langt de fleste sportsbettere vil flat-
betting være alt rigeligt. 

selvfølgelig skal man af og til justere sine betting lim-
its efter sin bankroll, men lige som i Poker, hvor det 
frarådes at hoppe fra nl25 til nl50, blot fordi man har 
vundet et par buy-ins, vil jeg også gerne fraråde, at 
man justerer betting limits alt for ofte. man ender alt 
for ofte i en situation, hvor man rykker hurtigt op i bet-
ting limits, taget et par hårde hits og må rykke langt 
ned for at bygge langsomt op igen.

med hensyn til hvor meget der skal spilles pr. kamp, 
er det min erfaring, at et gennemsnitligt bet ikke bør 
være på mere end 2 % af ens bankroll, og at max. bet 
aldrig bør overstige mere end 3 % af ens bankroll. 
det er igen afhængigt af, hvad du spiller, og til hvilket 
odds du spiller. er du en sucker for 5-way parlays til 
odds 25, er 3 % af din bankroll i hvert fald for meget, 
selvom du har fundet et spil, der bør ramme mindst 
hver 20. gang. med den slags spil kan du sagtens lave 
50 bon´er i træk uden at ramme – og så er du hurtigt 
broke. spiller du derimod kampe til odds 1,5 er 1 % af 
din bankroll måske lige forsigtigt nok, hvis ellers value 
i spillet er fin. 

som professionel udstikker gennem flere år har jeg op-
levet up- og downswings, der vil få selv de mest inkar-
nerede pokerspillere til at ryste på hovedet. bankroll 
management er absolut ikke for sjov, hverken i poker 
eller sportsbetting. faktisk kan du sagtens bruge den 
samme bankroll til begge dele – bare du overholder 
bankroll management begge steder. 

valg af bookmaker

du kan sagtens klare dig med kun én bookmaker – men 
ikke hvis sportsbetting på nogen måde skal være 
seriøst for dig. du vil i længden acceptere alt for dår-
lige odds. som tidligere nævnt går 95% af tiden som 
professionel sportsbetter med værdisøgningsproces-
sen. når der er brugt så lang tid på at finde en favør 
paa typisk 2-8%, så vil det være tåbeligt ikke at bruge 
en smule tid på at tage den ekstra % eller to med der 
ligger i at finde markedets bedste odds. jeg vil anbe-
fale minimum 5 forskellige bookmakere (men du kan i 
princippet ikke have for mange), som dækker bredt in-
den for de sportsgrene, du har valgt at spille på. 
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mange bookmakere er registreret inden for eu, og 
gevinster fra disse vil derfor være skattefrie. det 
gælder f.eks. betfair, Canbet, unibet og expekt. andre 
bookmakere har ofte højere odds, men er registreret 
udenfor eu (oftest Caribien), hvilket betyder, at gevin-
sterne vil være skattepligtige i danmark. blandt sid-
stnævnte kan nævnes Pinnaclesports, som har nogle 
af de bedste odds på markedet, da de kører med en 
tilbagebetalingsprocent, der giver baghjul til stort set 
hele markedet. hvis valget står mellem at have un-
derskud på sit spil, fordi odds´ene, man kan få, er for 
dårlige, eller at betale skat af det overskud man kan 
hive hjem, vil de fleste være bedst tjent med at indføje 
Pinnaclesports i sin portefølje af bookmakere.

hvis du skal kunne overføre gebyrfrit mellem neteller 
og dine konti er det også en rigtig god ide at vælge 
samme valuta som din neteller konto, når du signer op 
til nye konti. ellers koster det for meget på vekselgeb-
yret, når du skal flytte rundt med pengene, hvilket du 
kommer til at gøre en del med mange konti og meget 
action.

før du signer op hos en bookmaker er det også en god 
ide at lave lidt research på det pågældende firma. der 
har gennem tiden været adskillige eksempler på book-
makere der ikke har kunnet klare sig og efterhånden 
har undladt at udbetale gevinster. der findes adskillige 
sider på nettet med bookmaker anmeldelser og black-
lists – de fleste seriøse betting fora behandler også 
emnet. 

regnskab

som seriøs sportsbetter skal du selvfølgelig føre regn-
skab. dels for at du kan se, hvordan det samlet set 
går, men også for at du kan se, om der er ligaer eller 
spiltyper, du klarer dig godt i, og om der er steder, du 
bør stoppe med at spille, eller om du bør fokusere på 
nogle andre forhold. 

et andet væsentligt argument for at holde regnskab 
er, at du så ikke bilder dig selv ind, at det går bedre, 
end det faktisk gør – hvilket ellers er et meget udbredt 
fænomen blandt spillefugle. hvis du spørger en bred 
skare af spillere, vil en stor del af disse sige, at de 
vinder lidt eller spiller lige op – hvilket absolut ikke 
hænger sammen med virkeligheden om, at 90 % af alle 
spillere taber på spil. dette er dog helt menneskelig 
natur at bilde sig selv ind, at man er bedre, end man 
virkelig er. når du fører regnskab (vel at mærke med 
alle dine spil og ikke kun dem, der går godt), får du det 
rigtige billede frem. 

de fleste kan klare sig med et excel regneark, hvor alle 
spil lægges ind med angivelse af dato, liga, begrun-
delse for spillet, satset beløb, odds samt resultatet af 
væddemålet. hvis du kombinerer det med afstemning 
af saldi på din konti, sikrer du dig samtidig, at du har 
alle spil med. 

som sportsbetter regner man i return on investment 
(forkortet roi), som groft sagt vil sigepenge tjent 

(eller tabt) i forhold til penge investeret/satset. det 
er samme metode, der bruges til bl.a. poker sngs og 
mtts. 

kan du få det til at løbe rundt med 0 % roi, er du bedre 
end mindst 80 % af alle sportsbettere.

kan du holde 5 % roi eller mere over en lang periode, 
er det rigtigt godt, taget i betragtning at du som ud-
gangspunkt er bagud med ca. 5 %, hvis du spillet til 
gennemsnitlige odds på 1,9 (lig det typiske odds hos 
de fleste bookmakere, på udfald der har 50% chance 
for at gå hjem). 

5% roi lyder ikke umiddelbart af så meget, men hvis du 
på en måned kan finde bare 100 gode spil til ca. odds 2 
og dermed få omsat din bankroll to gange, svarer det 
til en gennemsnitlig forøgelse af din bankroll på 10 % 
på en måned. 

opsummering

langt fra alt er berørt i denne artikel, men som beg-
yndende sportsbetter kommer man meget langt ved at 
starte med de ting der er behandlet – og mon ikke der 
er nok at gå igang med foreløbig.

det hele er i pricippet meget enkelt (man ikke skal gøre 
ting sværere end de er), man skal bare finde værdi, 
optimere mest muligt, holde styr paa sin bankroll og 
kontinuerligt (jævnligt) kigge sig selv over skulderen 
(studere regnskabet). kan du mestre disse fire simple 
punkter ser din fremtid som sportsbetter ganske lys 
ud.

vi håber at få lejlighed til at bidrage med yderligere 
artikler og viden omkring sportsbetting i fremtidige 
numre af mPn, således at din udvikling som sportsbet-
ter ikke går i stå.

held og lykke med dine bets.

PP
PUNTERS PARADISE .COM
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Villain
Big Blind

du sidder i et shorthanded no limit hold´em spil online 
med 10/20$ blinds. 

du bliver tildelt to damer i Cut off positionen. 

spilleren utg click-raiser til $40. hans stack er kun 
på 400$. han købte ind shortstacked, men er ikke pro-
shortstacker og han foldede til et reraise fra os nogle 
hænder tidligere.

vi 3-better vores damer til $150.

sb cold-caller de 150$. sb er ukendt for os, men han har 
købt ind for fuldt buyin 2.000$ og sidder nu med 2.225$ 
foran sig, som vi dækker.

utg rykker nu all in for sine $400. vi caller. 

nu sker der så det uventede at sb rykker allin for 
$2.225.

hvad gør du her: 

1) Call 1.825$

2) fold

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: 

1 x 3 måneders abonnement på Punters Paradise Picks 
til en værdi af 399$.

3 x 1 måneds abonnement på Punters Paradise Picks til 
en værdi af 149$.

for at finde mere information om Punters Paradise, gå til 
www.puntersparadise.com. 

sidste frist for at svare på månedens hånd er onsdag 
den 29. april.

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

i dette nummer af mPN præsenteres månedens quiz i samarbejde med PuntersParadise.com

Villain

Villain dEalER

poT: 2.925$

hERo: 4.000$
???

Villain
Small Blind:
all in 2.375$

Villain:
all in 400$

150$





_ navn _

tuNe seideliN  

_ alder _

25 år

_ Pokernet nick _

tuNe _ Pokernetter siden september 2003.

_ bopæl _

frederiksberg, daNmark

_ største pokeroplevelse_

de gange jeg hele tiden er et skridt foran min modstander

_ erhverv _

medejer PokeruNiversitetet

the red tuNa
af anders “gene” nielsen

tune seidelin er trods sin unge alder en af de absolut gar-
vede drenge i poker branchen – specielt online. tune har 
grindet sig op fra at spille mikro limits til at spille high stakes 
no limit hold´em. herudover har tune gang i flere projekter 
i branchen, han har været medlem af Pokerteam.dk og ansat 
hos Classic Poker. i dag driver han Pokeruniversitetet sam-
men med deicer fra Pokernet og arrangerer poker semin-
arer. vi har sat tune stævne til en snak om bl.a. high stakes 
poker og small stakes amatør videoer.      
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an: hvornår og hvordan startede du med at spille pok-
er?

ts: jeg kom først i kontakt med poker, da jeg gik på 
gymnasiet i sverige. det gjorde jeg for at satse på ori-
enteringsløb, som jeg dyrkede på eliteniveau. og det er 
ingen hemmelighed at svenskere er lige så glade for at 
spille, som danskere er for at drikke. så den stod på 
pot-limit draw poker med 1kr i ante et par gange om 
ugen og jeg donerede 20kr et par gange uden at falde 
for spillet. det var først da en af mine bedste venner 
fandt en pokerbog på biblioteket (Pokerhandboken af 
dan glimne) at jeg fandt ud af at poker er et skillgame 
og fik nogle værktøjer til at slå mine kammerater. det 
var i slutningen af 3.g, men jeg nåede da at vinde det 
tabte tilbage med renter.

da jeg kom hjem til danmark efter gymnasiet i 2002, 
var det stort set ikke muligt at støve et pokergame op 
herhjemme, så jeg besluttede mig for at prøve online 
poker. jeg satte 50kr eller $6 (kurs 8,4) ind på Planet 
poker. og gik i gang med at spille fl $0,01-0,02.

an: hvordan blev det rigtigt seriøst?

ts: jeg har altid haft poker som min hobby og på den 
måde er det aldrig blevet rigtigt seriøst og jeg har sta-
dig en primær beskæftigelse som ikke er at spille kort, 
men på den anden side har poker været min hovedind-
komst siden 2003.

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

ts: jeg spiller primært 5/10$ og 10/20$ nlhe short-
handed (6 borde ad gangen) og selvfølgelig en del på 
Classic Poker, men er ved at åbne konto på alle større 
skattefrie sider, for at få mulighed for bedre gamese-
lection.

an: På Pokernet er du primært kendt som cash game 
spiller. spiller du andre varianter – evt. turneringer? 

ts: jeg spiller online nlhe cash langt det meste af 
tiden, men det hænder da at jeg spiller lidt Plo eller en 
enkelt tour. jeg spiller kun knapt to timer om dagen i 
snit og derfor står den primært på mit favorit spil nlhe 
cash.

an: hvad er dit største swing?

ts: i 2007 var mit største downswing på 15bi og jeg 
kan på stående fod ikke huske at jeg har haft noget 
markant større. tidligere i min karriere spillede jeg en 
del heads-up mod dygtige spillere og det betød da at 
jeg i ny og næ tog en session hvor jeg tabte 10bi – i dag 
søger jeg efter større marginer i mit spil og tager ikke 
den slags udsving.

an: hvordan påvirker swings dig og dit spil 

ts: som sagt er jeg meget bevidst om gameselection 
og forsøger kun at spille hvor jeg har stor edge og der-

for oplever jeg ikke de helt vilde swings. når det er sagt 
tilter jeg selvfølgelig også og det er svært ikke at blive 
følelsesmæssigt involveret når man er meget uheldig, 
men det går aldrig helt galt.

an: har du nogensinde været broke?

ts: ja, det har jeg været en gang. efter mit første de-
posit på $6 udnyttede jeg et 100 % deposit tilbud på 
$50, så jeg fik en bankroll på $106. dem fik jeg spillet 
op i lidt over $200 før jeg tabte det hele. efter et par 
uger, hvor jeg tænkte over om poker virkelig var noget 
for mig, satte jeg så yderligere $50 ind og dem har jeg 
bygget op til min nuværende bankroll.

an: hvad er dit yndlingsmove på et pokerbord?

ts: jeg kan godt lide at sætte et 4-bet ind fra blinds 
når der bliver 3-bettet light fra en spiller i sen position 
- men det kræver at man har god timing og føling med 
spillet.

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

ts: jeg lægger stor vægt på hele tiden at lære nyt – den 
dag jeg ikke kan lære mere om poker, stopper jeg med 
at spille. derfor vil jeg råde mPn’s læsere til konstant at 
forsøge at gøre sit bedste samt at forbedre sit bedste 
– ved at tænke over poker, at teste og diskutere sine 
idéer samt at få inspiration udefra f.eks. fra bøger, 
Pokernet og Pokeruniversitetet.

an: du var en del af Pokerteam sammen med bl.a. Zupp, 
Carlos og frederik. kan du fortælle lidt om hvordan 
ideen opstod, samt nogle af de oplevelser i havde på 
holdet, hvor det bl.a. lykkedes grundtvig at vinde en 
WPt turnering i Paris?  

ts: idéen var frederiks, han samlede os og præsen-
terede idéen og så opstod Pokerteam.dk.

det er nogle fantastiske fyre og vi har haft mange gode 
oplevelser sammen. grundtvigs sejr, var noget af det 
største da der var tv på og vi alle var samlet, udover 
undertegnede som måtte tage hjem da jeg havde 
eksaminer – resultatet blev at min f5 knap måtte ud-
skiftes, da jeg fulgte med på live opdateringerne på 
vores hjemmeside.

udover det var det for mig en periode med mange re-
jser og live turneringer i gode venners lag.

an: det seneste man har hørt til dig er Poker univer-
sitetet, som er blevet partner med Pokernet. kan du 
fortælle lidt om ideen bag Poker universitetet og hvor-
dan i vælger hvad der skal undervises i?  

ts: idéen er simpel nok: vi optager vores spil og kom-
menterer vores handlinger og tanker undervejs. På den 
måde forsøger vi at lære de ting vi selv har lært, på 
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den hårde måde gennem årene, videre til vores med-
lemmer. theis fokuserer på pokersoftware og jeg på 
shorthanded og heads-up nlhe cash.

an: du er også arrangør af poker seminarer på Casino 
munkebjerg. kommer der flere af disse, og har du over-
hovedet tid til at spille poker med alle de projekter du er 
involveret i?  

ts: den sidste ”pokercamp” i denne omgang blev 
afviklet i påsken. jeg har nemlig bestemt mig for at 
gøre min bachelor færdig og det starter jeg på til eft-
eråret. det er jo svært at nå det hele, når der er så 
mange spændende projekter, men er bevidst om mine 
prioriteringer og har både tid til kæresten, familien, 
Pokeruniversitetet og spille poker med mere.

an: vi har før dystet såvel live som online bordene. 
vores første møde var et 50/100 dkk fixed limit 
hold´em homegame i hellerup i 2004, hvis jeg husker 
rigtigt. men vi har vist aldrig dystet heads up. hvis jeg 
kaster handsken, tør du så samle den op? 

ts: kom an-ton hvis du tør-klæde, vi skal i gang-stativ 
i silvan!

vi kaster os ud i en heads. vi spiller bedst af tre 50$ 
nlhe på Party Poker . 

første match 
 
vi starter med 2.000 i chips og blinds på 20/40 – altså 
en pænt stejl struktur. 

jeg forsøger at afgøre matchen i første hånd, da jeg 
bliver tildelt to damer. tune raiser fra knappen til 120 
(tune har selvfølgelig vundet lodtrækningen om button 
– den dreng har skrub i alt!), og jeg rykker resolut stak-
ken til midten, da den slags moves kan virke skumle i 
første hånd. tune folder dog efter lidt betænkningstid 
hvad han sagde var a5s. 

en tre hænder senere er min stak i 2900 via en rivered 
straight i en passivt spillet pot. 

i 6. hånd regner jeg faktisk med at den skal afgøres. 
jeg laver et løst call med k6o, da tune raiser til 120. 
floppet kommet k22 rainbow. jeg checkraiser tune al-
lin. desværre caller han med ak og han dobler igennem, 
så han nu er marginalt i spidsen. 

de næste mange hænder bytter vi en del blinds, jeg får 
et kort overtag, hvorefter tune igen overtager og får 
mig ned i 12-1300. spillet er ret passivt. jeg får lov at 
stjæle en del blinds med små raises fra knappen, hvilket 
holder mig inde i matchen, men tune er også skarp til at 
sætte et reraise ind, når han fornemmer svaghed. der 
er ingen større pots i denne periode, da jeg fornemmer 
at tune spiller tight i denne periode og primært raiser 
med bedre hænder. jeg føler det er –ev at være over-
aggressiv og samler i stedet de blinds til mig jeg kan. 
de lidt større pots der opstår får tune dog fingrene i 
med ”resteals”. 

efter rigtigt mange hænder og et par tabte mindre pots 
er blinds steget til 100/200 og jeg har 900 tilbage efter 
at have postet bb. jeg får aQ og er sikker på at jeg skal 
skubbe i denne pot, hvis jeg får chancen. tune kommer 
mig dog i forkøbet og jeg har et nemt kald for alle skill-
ingerne. jeg kan så kigge ind i tunes raketter. Wtf. 

1-0 til tunes raketter!!! 

anden match

 anden match starter jeg som lyn og torden, da jeg får 
en stribe gode handsker. 

1. hånd: a9o, raise til 120, fold fra tune.
3. hånd: ajs, raise til 120, fold fra tune.
4. hånd: ako, raise til 120 fra tune, reraise til 480, fold 
fra tune.
9. hånd: 88, raise til 120, fold fra tune.
10. hånd: QQ, raise til 120 fra tune, reraise til 520, fold 
fra tune.

i hånd nr. 12 vinder jeg en fin pot med trips konger og er 
i 2900. det ser godt ud. jeg er sågar lige over 3.000, 
da dette sker. 

tune raiser til 120, og jeg caller med Q9o. floppet kom-
mer Q44 med to klør. jeg checkraiser tune allin, og 
han caller igen – denne gang med a9 i klør. jeg er fo-
ran denne gang – dog marginalt med 57% da tune har 
masser af outs. På turn falder selvfølgelig et es (det er 
trods alt tune jeg spiller mod), og river er en ligegyldig 
9´er. tune tager potten hjem og vi er stort set even 
igen. 

to hænder senere raiser tune til 150 (blinds hedder 
30/60) og jeg caller med k3 i klør. floppet kommer 763 
med én klør. jeg checker og tune better 200. umiddel-
bart ligner det et godt sted at sætte et checkraise ind 
på. har tune ramt floppet kan det kun være margin-
alt, og er jeg bagud til et overpar, har jeg outs til både 
to par og bagdørsflush. derudover har jeg lige tabt en 
stor pulje for sejren i matchen, så jeg steamer stadig 
en smule. så jeg raiser til 660. efter lidt betænknings-
tid skubber tune stakken ind og jeg caller de sidste 900 
ind i en kæmpe pot. tune viser stolt a6o op for mellem 
par, som selvfølgelig holder hjem. sådan er det nu en-
gang at spille mod tune 

spøg til side, tune spiller en rigtig god gang poker. man 
skal have tålmodighed mod ham, for han har selv mass-
er af tålmodighed, og bliver man selv for utålmodig skal 
han nok fange én med en halvdårlig handske i en stor 
pot. 

mPn Profilerne har nu bragt sig foran med 6-4, og mPn 
redaktionen skal i den grad tage sig sammen for atter 
at komme på højde med profilerne. det ser nærmest 
umuligt ud, men træningslejren starter alligevel på 
mandag med fuldt fokus, læsning fra morgen til aften 
og spil fra aften til morgen.  
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hvad kommer overtagelsen til 
at betyde for brugerne?

som udgangspunkt får overtagelsen 
af Ck ingen betydning for den almene 
Pokernet bruger. hverken Poker-
net eller vores tilbud til brugerne vil 
ændre sig som konsekvens af dette 
køb, men da vi nu deler kontor med 
Pokernordica, får vi en masse mu-
ligheder, som vi ikke tidligere har haft 
– og disse vil komme Pokernetterne 
til gode.

specielle turneringer og cash 
game borde

den mest oplagte måde at udnytte 
synergien imellem Pokernet og 
Pokernordica er ved, at opsætte 
specielle borde. det tager ikke Poker-
nordica folkene mere end 5 minutter 
at oprette en speciel turnering, så 
skulle Pokernetterne på et tidspunkt 
spontant få lyst til at spille en turn-
ering imod hinanden, så kan vi sætte 
denne op med det samme med lige 
præcis den struktur og det buy in, 
som folk ønsker.

derudover har Pokernordica folkene 
allerede designet nogle specielle 
Pokernet cash game borde, som 
vores profiler kan bruge, hvis de 
har lyst til en match imod hinanden. 
bordene findes på nl25, nl50 og 

nl100 og er alle shorthanded. de er 
beskyttet med koder som er:

nl25 = Pn25

nl50 = Pn50

nl100 = Pn100

vi håber at alle vores brugere vil be-
nytte sig af det faktum, at kommu-
nikationen fra dem til et pokerroom 
nu er meget hurtig og direkte. dette 
gælder selvfølgelig også i support 
spørgsmål, hvor vi selv fra Poker-
nets live support vil kunne hjælpe med 
Pokernordica relateret spørgsmål 
eller problemer.

kan man forblive objektiv når 
nu man ejer et pokerroom?

Pokernet har siden opstarten for sn-
art en del år siden lagt stor vægt på, 
at give enhver bruger muligheden for 
at finde et pokerroom, som passer 
ind i dennes ønsker og behov. denne 
filosofi vil stadig gå igen og vi vil sta-
dig sætte en ære i, at guide vores 
brugere på den bedst mulige måde.

føler vi at spillet på Pokernordica 
passer godt til en bruges behov, så 
vil vi selvfølgelig anbefale Pokernor-
dica, men er fortune Poker, betsafe, 
Purple-lounge eller andre af vores 

store partnere mere oplagte, så an-
befaler vi uden at tøve disse poker-
rooms.

fremtiden for PokerNordica

mange af vores brugere har spurgt 
os, hvordan fremtiden så bliver på 
Pokernordica, og vi skal ikke være 
blege for at indrømme, at vi har rigtig 
store forventninger til dette poker-
room. vi føler at den software merge 
har lavet er rigtig god og modstanden 
på netværket hører til blandt de abso-
lut blødeste i online pokerverdenen. 
det eneste merge på nuværende tid-
spunkt mangler er action – flere spill-
ere på alle tider af døgnet. men dette 
er også blevet væsentligt bedre. net-
værket er vokset ca. 25% i løbet af de 
seneste 2-3 måneder og med et peak 
på 700-800 cash spillere er der ac-
tion til alle i dagstimerne. to meget 
store sportsbooks, som leverer 
mange (dårlige) spillere har netop 
gjort deres entre på netværket, så 
vi forventer indenfor et par måneder 
at der vil være god action at finde på 
alle tider af døgnet.

PokerNet informerer

www.PokerNet.dk

i sidste måned kunne vi melde ud, at vi har overtaget aktiemajoriteten i Casinokontanter ltd., hvis primære ak-
tiver er portalen casino.dk og poker rummet Pokernordica. en sådan overtagelse leder ofte til nogle spørgsmål 
fra brugere og samarbejdspartnere, men får købet nogen betydning for Pokernettererne? dette spørgsmål vil 
vi forsøge at besvare i dennes måneds udgave af Pokernet informerer. 
 af mikael strunge
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eNdgame, Part 2
af rasmus “jungleras” nielsen

i min artikel i sidste nummer af mPn stoppede jeg midt i en 
meget interessant hånd. der ligger k829k med tre rudere 
på boardet. kongsgaard sidder med to tiere på hånden. 
der ligger 90.000 i puljen, og kongsgaard better 54.000 
ud på river. han bliver dog raiset til 168.000 af don k the 
hutt.

kongsgaard endte med at folde 
hånden, hvilket må være det rigtige 
move, når man tager i betragtning, 
hvordan hånden blev spillet. når 
man laver en analyse af hænder 
som her, hvor man kender resulta-
tet, kan det være svært ikke at lade 
sig farve af resultatet – jeg holder 
dog stadig på, at et check på river 
fungerer bedst i lige netop dette 
spot. 

jeg hopper i denne artikel stille 
og roligt videre til endgamet og 
hænderne i endgamet. 

bordet ser således ud ved start 
efter hånd 14. 

hånd 15: aaron åbner utg, vi 
mucker kts, aaron vinder hånden 
preflop. 
hånd 16: Cobey åbner utg til 18k, 
don k betaler på knappen. flop 
kQjr, Cobey check folder. 
hånd 17: kongsgaard mucker a6s 
utg – helt standard. aaron raiser 
fra sb og tager hjem. 
hånd 18: iman åbner utg, Cobey re-
raiser til 66.750, iman skubber, og 
Cobey betaler. iman har ak, Cobey 
99. nierne holder hjem, og første 
mand er ude af finalebordet. 

hånd 19:
kongsgaard i sb, heyfreddy i bb. 
kongsgaard får ad jd

aaron bartley raiser til 15.000 
fra cutoff, og kongsgaard caller 
12.000. heyfreddy raiser til 99.999, 
aaron bartley folder, kongsgaard 
raiser til 184.998, og heyfreddy 
caller sine sidste 53.177

heyfreddy viser kd kh. 
bordet ender js 7s 7d ks ts, og 
heyfreddy vinder potten med et 
fuldt hus.
 
en spændende hånd med kongs-
gaard i action. 
der bliver foldet rundt til bordets 
mest aktive spiller som åbner med 
et raise fra Cut off positionen. vi 
kigger ned i ajs i sb og vælger her 

jman5j23:
165.000

wuddacoolER:
1.156.000

amak316:
135.000

aaRon BaRTlEy:
252.000

coBEy:
414.000

kongSgaaRd:
300.000

hEyfREddy:
157.000

SiRcall:
328.000

don k ThE huTT:
583.000
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at betale. dette move er jeg ikke pjattet med. vi er oft-
est langt foran hans range, og jeg bryder mig ikke om 
at spille hånden ude af position. det er på denne måde 
en slags slowplay med en hånd, der ikke spiller vildt 
godt efter floppet ude af position. 
heyfreddy kommer over toppen, og aaron folder, og 
action er tilbage til os. vi har underspillet vores hånd 
meget, og dette spot er et meget meget oplagt res-
teal/squeeze spot fra bb mod en meget aktiv åbner og 
et flatcall. så selvom heyfreddy ikke har været en bal-
lademager, kan jeg ikke se, hvordan vi skal komme væk 
i dette spot. 
havde vi selv raiset preflop, var resultatet nok blevet 
det samme. men vi havde sendt et signal til aaron om, 
at han ikke skal tro, at han kan vade hen over vores 
blinds resten af ft. 

vi sidder nu som shortstack på bordet, men med den 
gode struktur er der stadig  masser af muligheder for 
et come back. 

hånd 20: Wudda raiser fra utg og vinder hånden. 
hånd 21: foldet til kongsgaard i Co, der sidder med 
kjo. jeg er selv tilhænger af lige at tage den med ro 
efter en stor pot, men i dette spot skal en så god hånd 
raises hver gang efter min mening. de to spillere efter 
os er umiddelbart de to tørreste spillere, og bigstacken 
har endnu ikke vist sig som en table bully type, så et 
raise er her meget oplagt. kongsgaard mucker dog, 
heyfreddy raiser og får blindsene. 

herefter mangler der desværre to hænder i hh, men 
bedømt ud fra stacks er der ikke sket det store i disse 
hænder. 

blinds er nu steget til 4k/8k.
hånd 22: der foldes til amak, der åbner fra sb til 24k, 
aaron betaler i bb. flop j76o, check – check, turn uds-
tik på 26k fra amak, og aaron folder. 
hånd 23: amak åbner til 21k fra knappen, Cobey skub-
ber, amak betaler med a7o, Cobey viser aQ. der falder 
5 blanke kort på bordet og næste mand på ft er ude. 

bordet ser nu således ud: 

hånd 23: Wudda åbner, kongsgaard mucker noget junk 
i bb 
hånd 24: Wudda åbner igen og tager ned preflop

hånd 25: Wudda åbner igen, aaron reraiser, Wudda 
skubber, og aaron betaler. Wudda har tt, og aaron har 
kk – med de stacks og den dynamik, der foreløbigt har 
været ved bordet, er dette et rent setup. begge spiller 
deres hænder perfekt, kongerne holder hjem, og aaron 
dobler igennem. 

hånd 26: der foldes til os i Co, hvor vi mucker 82s, 
sircall hæver fra sb, wudda betaler, men sircall tag-
er puljen på floppet med et continuation bet på et Q95 
board. 
dette er et marginalt spot, hvor vi godt kan overveje at 
åbne, jf. tidligere argumentation. 
vores stack er forøvrigt ved at nå ned omkring resteal/
skub mode med 115k og blinds på 4/8k. 
hånd 27: aaron åbner utg, der foldes til don k i bb, 
der betaler. flop k74, don k check caller et 25k udstik. 
herfra checker de den ned, og don k tager hjem med 99 
mod aaron’s 88 – ret standard spillet af begge. 

hånd 28: vi mucker junk i eP, heyfreddy åbner, men får 
på nakken af aaron i bb og mucker. 

hånd 29: igen en problemhånd i tidlig position – 55. 
vores stack er klam her – lidt for stor til et all-in, lidt 
for lille til at vi reelt kan åbne med denne hånd – også 
selvom vi er 7 handed. fint fold fra kongsgaard. Wudda 
åbner og tager hjem preflop. 

hånd 30: j4o, og alle folder til vores bb – slurp :P

hånd 31: der foldes til Cobey på knappen, der åbner til 
22.525, og vi kigger ned i a8o. selvom Cobey har været 
forholdsvis solidt spillende på ft og lige har undladt at 
raise fra sb, spiller a8 fint mod hans range og med fold 
equity oveni, er dette et ret simpelt skub. Cobey betaler 
med ato, men heldigvis splitter vi potten på et board, 
der slår a77jk. 

wuddacoolER:
1.153.000 aaRon BaRTlEy:

222.000

coBEy:
727.000

kongSgaaRd:
132.000

hEyfREddy:
334.000

SiRcall:
311.000

don k ThE huTT:
611.000
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hånd 32: don k åbner, sircall caller i bb og check caller 
på et 234tt flop. don k skyder dog igen på en blank 
5’er, og sircall folder. 

hånd 33: aaron åbner til 20k, og vi kigger ned i Qto. 
dette er et muligt resteal spot, men med vores a8o in 
mente er det bedre at vente lidt, inden vi sætter vores 
næste store move op, så vi folder. heyfreddy betaler 
på knappen. aaron check caller 30k på et 966 flop, turn 
8, river 4 og de checker den ned, og heyfreddy tager 
ned med 77. 

bordet ser nu således ud:

hånd 34: aaron åbner igen igen, vi kigger ned i a5o og 
har igen et marginalt spot, hvor et resteal all-in ikke er 
helt dumt. aaron er tydeligvis bordets mest aggressive 
spiller preflop, hvorfor vi må formode at have en del 
fold equity, og bliver vi kaldt, spiller vores hånd aldrig 
helt skidt. kongsgaard vælger dog det sikre og folder. 
don k betaler i bb og tager hjem med et udstik på turn. 

hånd 35:  Qto muckes i eP, wudda raiser og tager ned 
preflop.
hånd 36: vi mucker igen et es med en svag kicker i eP, 
hvilket er helt standard. don k vinder en trevejs pot 
mod heyfreddy og aaron. 

wuddacoolER:
945.000 aaRon BaRTlEy:

383.000

coBEy:
707.000

kongSgaaRd:
127.000hEyfREddy:

347.000

SiRcall:
278.000

don k ThE huTT:
703.000

hånd 37: Cobey åbner i sb, og vi mucker 64o i bb. 
hånd 38: Wudda åbner, Cobey reraiser, og wudda fold-
er. 
hånd 39: aaron åbner fra mellemposition, vi kigger ned 
i k6o på knappen og har igen en ok hånd til et resteal, 
men vælger at springe over i denne omgang. aaron vin-
der blindsene. 

hånd 40: don k klick-raiser fra utg, Cobey reraiser, og 
don k caller. floppet er ak9 i forskellige farver. don k 
check caller, og de checker den ned og viser begge QQ. 
når don k vælger ikke at reraise preflop, bryder jeg mig 
ikke om hans check call mod en solid spiller på et board 
som dette. vi muckede forøvrigt a8. 

hånd 41: vi mucker k9o, heyfreddy åbner, og don k be-
taler i bb. floppet er lavt, og don k check caller og fyrer 
et bet afsted på en blank turn. heyfreddy folder. 

hånd 42: 
vores stack er efterhånden skrumpet godt ind, og vi har 
fået etableret et tight image igen. vi samler 44 op og 
går all-in for 106.000 – helt standard. heyfreddy vågn-
er op med en stor hånd og reraiser all-in til 247.000. 

heldigvis er hans hånd ikke større end ak, og vi vinder 
coin-flippet og dobler til 232.000. 

hånd 43: vi mucker a6o utg. heyfreddy skubber og sir-
call skubber indover med tt. heyfreddy kan kun vise 33, 
men hvad gør det, når man flopper en dejlig lille 3’er på 
floppet og dobler op.

vi har efterhånden fået spillet nok hænder til at have en 
forholdsvis god ide om bordets spillere, så lad os tage 
dem en for en. 

aaron bartley: bordets mest aggressive spiller, der 
åbner meget preflop. han har lavet et par enkelte lidt 
mærkelige moves, såsom hans 96o preflop raise-call, 
men virker på ingen måde bange for at spille. 

Cobey: har spillet et solidt ft indtil videre. han har åb-
net pænt, uden at være overaggressiv, og bortset fra 
en måske lidt overspillet 99 mod heyfreddy har hans 
spil set godt ud. 

kongsgaard: efter at have spillet en del hænder i start-
en har vi fået etableret et lidt mere tight image igen. 
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heyfreddy: ret solid, grænsende til det semi tørre so 
far. 

sircall: som heyfreddy – nok endnu mere tør preflop. 

Wuddacooler: tog det roligt i starten, men lader til at 
have løsnet lidt mere op, efterhånden som de første 
par stykker er røget ud. er dog på ingen måde over-
aggressiv og spiller altså forholdsvis solidt/abC agtigt 
indtil videre. 

don k the hutt: en lidt spøjs type. ikke vildt aggressiv 
preflop – vil gerne spille lidt postflop poker og har indtil 
videre lykkedes fint med det. 

efter at have kigget hele ft igennem må jeg konstatere, 
at der simpelthen er for mange hænder til, at artikel-
serien kan rumme en analyse af hele finalebordet. min 
næste artikel vil derfor indeholde et udvalg af de vigtig-
ste hænder, stadig med fokus på vurdering af dynamik-
ken og tankegangene bag de store moves og de store 
fejl.
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svar På måNedeNs håNd

resultatet af månedens hånd fra mPn #11:

der var ialt 45 deltagere, hvoraf 69% svarede all in, 
13% svarede call og 18% svarede fold. 

månedens hånd blev spillet af klaphat, som selv havde 
følgende kommentar til hånden: 

jeg får jo nok ikke nogle bedre hænder til af folde ved 
skubbe. til gengæld vil jeg nok få et call fra aQ og kQ 
det meste af tiden. 
jeg tvivler meget på at han sidder med et draw, da 
spilleren i sb ganske givet også må bekymre ham.

så jeg er nede i at hans range af hænder er aQ, kQ, 
55, Qt.

jeg valgte at skubbe i det aktuelle tilfælde, og han 
callede med 55 som holdt hjem.

tak til alle som deltog i afstemningen omkring måne-
dens hånd.
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