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Ja, det er blevet den tid på året igen. WSOP er over 

os, hvilket vanen tro betyder, at millionerne fl yver 

om ørerne på spillerne og hver eneste ”karakter” i 

pokerverdenen er trukket i sit grimmeste puds og har 

vendt snuden imod Vegas. Mens armbånd, penge og 

bad beats fl yver rundt i de indledende events er speku-

lationerne omkring main event allerede gået i gang.

Bliver det endnu en amatør der vinder i år, eller vil en 

regular spiller fra ”the circuit” tage titlen hjem. For 

pokerens skyld så vi gerne, at en professionel går hele 

vejen i år. De seneste par år har relativt ukendte spill-

ere vundet og de har ikke rigtigt fået gjort noget godt 

for pokeren. Jamie Gold kan måske til og med tilskrives 

at have trukket pokeren nedad med hans sejr, grundet 

hans usympatiske stil ved bordet og det juridiske efter-

spil, der fulgte med hans sejr.

Hvad vi dog selvfølgelig vil blive gladest for at se er, hvis 

en dansker holder hele vejen og tager sejr og armbånd. 

Vi havde sidste år Phillip Hilm tæt på, men måtte skuf-

fet se ham forlade fi nalebordet hurtigt, så der er lagt 

op til revanche.
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Det første, du skal lære som rookie, er at spille dine kort 
fornuftigt. Men når du har færdiggjort din basistræning, 
er det tid til at begynde på det, der gør poker til en kun-
start – at lære, hvordan du spiller din modstander.

En vigtig erkendelse bag kunsten 

at bluffe er, at dine kort ingen be-

tydning har for, om et bluff lykkes 

eller ej. 

Når en pulje vindes før show-
down, vises ingen hænder op, 
og din hånd mister derfor sin 
betydning. 

Dette er en rigtig god iagttagelse 

at starte med. For så længe du er 

en uerfaren spiller, der spiller en 

forholdsvist basal strategi baseret 

på tight spil prefl op mod loose mod-

standere, så bør bluffet ikke være 

en væsentlig del af din strategi. Dit 

fokus bør være at undgå vanskelige 

situationer, hvor din manglende 

erfaring giver sig udslag i mange 

spilfejl.

Ikke desto mindre vil du allerede 

her kunne gøre nogle gode iagt-

tagelser, der vil gøre dig i stand til 

at spotte de gode bluffmuligheder. 

Faktisk kan det klart anbefales, at 

du gemmer alle hand histories på 

de puljer, du vinder før showdown 

og går dem igennem efterfølgende. 

Du vil sikkert opdage, at du i en del 

af disse hænder rent faktisk havde 

en monster hånd og egentligt var 

skuffet over, at dine modstand-

ere ikke ville lege med hele vejen 

til showdown. Men i stedet for at 

tude over, at du ikke fi k den jack-

potpulje, du havde håbet på, bør du 

indse, at du med disse fælleskort 

og den betting sekvens ville have 

vundet puljen, uanset hvilke kort du 

havde. Næste gang du havner i den 

samme situation, så prøv at byde 

hånden på samme måde, selvom du 

denne gang har det rene luft, og se 

hvordan det går. Husk, at det ikke 

behøver at lykkes hver gang for at 

give profi t. Jo større puljen er rela-

tivt til dit bluff bet, des lavere suc-

cesrate kræves for at tjene på det i 

det lange løb. 

… og selvom du nu er kommet i 

gang med at bluffe , så bliv endelig 

ved med at gemme hand histories, 

og sørg for at lave en grundig og 

specifi k analyse af, hvad det var 

der fi k din modstander til at smide 

i hver enkelt hånd. På denne måde 

vil dine evner til at bluffe stille og 

roligt blive bedre, og du vil gradvist 

få en øget forståelse af hvilke fak-

torer, der er afgørende for, om et 

bluff lykkes eller ej. Jeg skal i denne 

artikel kort gennemgå de vigtigste 

af disse faktorer.

Hvad ligger der på bordet af 
fælleskort?

Fælleskortene er afgørende for, 

hvor sandsynligt det er, at du kan 

tage en pulje med et bluff. Giver 

fælleskortene mulighed for en bred 

vifte af draws (straight og fl ush), 

er det som oftest vanskeligt at 

bluffe sig til skillingerne, da fl ere af 

dine modstandere, som med stor 

sandsynlighed har træk eller en 

reel hånd, ikke er villige til at op-

give hånden endnu! Dette betyder 

imidlertid ikke nødvendigvis, at en 

pulje ikke kan vindes på et bluff – 

men for at lykkes, må du sørge for 

også at byde på river, når det træk, 

de måske var på, er misset.

En anden vigtig ting er, hvor høje 

kort der ligger på bordet. De fl este 

spillere har en tilbøjelighed til som 

oftest at skille sig af med de dår-

lige starthænder før fl oppet og 

holde på de høje. Sandsynligheden 

for, at din modstander har ramt et 

eller andet, forøges derfor, når der 

er mange høje kort på bordet (dog 

ikke, hvis din modstander er small 

eller big blind). 

Succesfulde bluffs bliver nødt til at 

være troværdige. Det er ikke nok, 

at du giver dine modstandere en ge-

nerel fornemmelse af, at de nok er 

bagud i hånden. Du må overbevise 

dem om, at du har en specifi k hånd, 

som de skal være usandsynligt hel-

dige for at slå. Det, du forsøger, er 

at give din modstander lige præcist 

de data, han skal bruge på lige det 

tidspunkt, hvor han skal bruge dem 

for at kunne nå frem til den bril-

lante (men forkerte) konklusion, at 

de skal lave et svært laydown med 

den bedste hånd. Hvordan gør du 

så det? Well, her er en anden vigtig 

lektion. 

KUNSTEN AT BLUFFE
AF ZORGLUB
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For at gøre dine bluffs troværdige skal du byde 
præcist på samme måde, som du gør, når du rent 
faktisk har den monster hånd, som du ønsker 
at repræsentere. 

Og det er vigtigt, at du repræsenterer et specifi k hånd, 

når du bluffer. Hvis du altid check-raiser på turn, når 

du har en monsterhånd, så bliver du nødt til at check-

raise, når du beslutter dig for at bluffe på et turn scare-

card. Sørg for, at det er åbenlyst for din modstander, 

hvilken hånd du har (bortset fra at du rent faktisk ikke 

har den i denne situation, men det ved din modstander 

jo ikke). Gør det puslespil, som din modstander skal 

samle brikkerne til, så lige til som muligt. Har du fl ushen 

eller ej? Husk på, at de fl este spillere ikke bryder sig om 

at folde. De kan lide at calle. Så hvis de har den mindste 

tvivl om, at de er slået eller ej, så kan du være forvisset 

om, at de ender med at calle.

Når du, efter at have lykkedes med et bluff, hører din 

modstander fortælle sig selv, hvilket godt laydown han 

lavede, så ved du, at du har fat i den lange ende. .....Og 

lad ham endelig blive i troen!

Antallet af spillere der er involveret i 
puljen.

Er bluffs en vigtigere del af spillet på High limit bor-

dene end på micro limit? Jeg har personligt oplevet 

borde, hvor det gav mening at bluffe, så det drev, og 

borde, hvor jeg stort set ikke gjorde det på såvel høje 

og lave borde. Og hvorfor egentligt ikke? Kortene er de 

samme, og spillets regler er de samme. Hvorfor skulle 

indsatsen i sig selv diktere din bluff-strategi? Jeg skal 

gerne medgive, at de værktøjer, der skal i anvendelse 

for at slå et superloose passivt bord, er nogle andre, 

end der skal til for at slå et tight aggressivt bord. Men 

de væsentligste forskelle på de to borde handler om, 

hvor mange modstandere du er oppe imod på fl oppet, 

samt hvordan de tænker.

Lad os for sjov starte med at antage, at alle spillere 

tænker præcist ens. Hermed har vi to borde, hvor den 

eneste forskel er, hvor mange spillere der er involveret 

i hver enkelt hånd. Der sker to ting, når der er fl ere 

modspillere involveret i en hånd: 1) sandsynligheden 

for, at en eller fl ere spillere fl opper et træk eller et par, 

stiger dramatisk med antallet af spillere. 2) Puljen bliv-

er større på grund af de ekstra bidragsydere, hvilket 

gør fornøjelsen så meget større for den spiller, der 

ender med at vinde den.

1) Betyder simpelthen, at det sjældent giver mening at 

bluffe mod mange modstandere. Når der er mere end 

tre spillere involveret i en pulje, bliver det ofte for svært 

at lykkes til, at det er værd at gøre forsøget (med min-

dre andre omstændigheder dikterer, at dette er et per-

fekt tidspunkt at forsøge). Husk på, at dette ikke har 

noget at gøre med dine modstandere. Det er en direkte 

konsekvens af, at den matematiske sandsynlighed for 

at ramme fl oppet øges med antallet af spillere, der ser 

fl oppet. Og dette gælder, uanset om indsatserne er 

$0.05-0.10 eller $100-200. Fire spillere er fi re spillere 

– punktum! Og hvis der er fi re spillere, der ser fl oppet i 

en $100-200 hånd, så er det tilbage til begynderstrate-

gi. Det skal dog siges, at hyppigheden af familiepuljer 

generelt aftager med stigende indsatser, da aggres-

siviteten stiger, og det dermed bliver dyrere at liste sig 

til at se et fl op.

2) rummer en anden vigtig indsigt. Du bør forvente at 

vinde færre men større puljer, jo mere loose modstan-

den er. Jeg tror, at dette er noget, der giver mange 

spillere grå hår i hovedet, når de rykker ned i limit. De 

er vant til at vinde fl ere mindre puljer på deres normale 

bord, der er mere tight end dette, hvorfor de får in-

volveret sig i alt for mange puljer. De glemmer, at poker 

handler om at vinde så mange penge som muligt, hvilket 

ikke nødvendigvis er det samme som at vinde så mange 

puljer som muligt. Specifi kt omkring bluffs betyder det, 

at din succesrate må forventes at blive markant lavere, 

når du bluffer mod mange modstandere. Sådanne bluffs 

kan imidlertid sagtens være profi table. Hvis der er $10 

i puljen, skal du kun lykkes hver tiende gang med et $1 

river bluff for at opnå break even. 

For et stykke tid siden sad jeg og coachede en af mine 

venner, mens han spillede $0.5-1 online. Han spillede i 

en time og endte med at have spillet lige op. Jeg over-

tog hans konto og spillede videre i en time og tjente 

$25. Hvor han ikke en eneste gang forsøgte sig med et 

bluff, lavede jeg tre succesfulde bluffs, der tilsammen 

tjente ham $18!!! Lad mig lige slå det fast igen. Det er 

en myte, at loose borde ikke kan bluffes. Men det er 

et faktum, at gode bluff-muligheder ikke optræder så 

ofte på loose borde som på tighte, og selv når en god 
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mulighed opstår, må du forvente at mislykkes oftere, 

end du lykkes.

Kend din modstander og kend dig selv

Lad os lige starte med at repetere: dine kort er uden 

betydning for, hvorvidt et bluff lykkes eller ej. Dette gør 

poker til et rent psykespil. Glem alt om matematik. Det 

eneste, der betyder noget, er dig og din modstander. 

Dine tanker og hans tanker. Hvad du tror, han tror, du 

tænker etc. Det første spørgsmål, du bør stille dig selv, 

er, hvilket niveau din modstanders tankevirksomhed 

befi nder sig på. Hvordan fi nder du ud af det? Her er 

det min erfaring, at en god måde at gribe dette prob-

lem an på er at systematisere dine erfaringer. Særligt 

bør du bruge en del tid og kræfter på at skrive nogle 

gode noter på dit eget spil samt de erkendelser, som 

du erhverver dig hen ad vejen. For når du oplever en 

modstander, som du læser som en åben bog, så er det 

ofte en modstander, der spiller, som du selv gjorde på 

et tidligere stadium af din pokeruddannelse!

Et første spørgsmål, som det altid er fornuftigt at stille 

er: Tænker han overhovedet? Er han opmærksom på, 

hvordan du spiller? Gør han sig overhovedet nogen be-

kymringer om, hvad der kan ligge bag ved dine bets/

raises? Hvis svaret er nej, behøver du slet ikke at be-

kymre dig om at bluffe ham. Bare sørg for at valuebette 

hele vejen, hver gang du har en hånd, og lad ham be-

tale.

Hvis du derimod når frem til, at du rent faktisk står 

overfor en tænkende modspiller, så må du jo i gang med 

at fi nde ud af mere om specifi kt, hvordan han tænker. 

Vær opmærksom på, hvilke starthænder han spiller, og 

hvordan han spiller dem. Er han passiv eller aggressiv? 

Hvor let har han ved at smide en hånd på fl op, turn eller 

river? Svarene på disse spørgsmål vil give dig nogle 

foreløbige svar på, hvor tit og i hvilke situationer du kan 

forsøge at bluffe ham.

En af mine yndlingsmodstandere er den type spiller, der 

har læst en del bøger, og som kan lide at spille, som 

bøgerne har lært ham. Han kan blive dybt fornærmet, 

når en modstander spiller ”helt forkert” og alligevel 

slår ham. Hvad denne spiller overser er, at jeg har læst 

de samme bøger, som han har. Og dette gør mig bog-

staveligt talt i stand til at læse ham som en åben bog! 

 

Table image

Nu, hvor du har styr på dine modstanderes tankegang, 

er det tid til at lære endnu en ting om dem: hvordan de 

betragter dig. Anser de dig for loose, tight, aggressiv, 

weak, calling station etc.? Hvad end deres syn på dig 

er, så kan det udnyttes til at ramme den rigtige bluff-

frekvens. Hvis de anser dig for meget loose, så vil den 

optimale bluff-frekvens sandsynligvis være tæt på nul, 

da du ingen respekt får for dine raises. Dette har så 

den fordel, at de er mere end villige til at betale, når du 

rent faktisk har en hånd. Anser de dig som super tight, 

er det til gengæld bare om at bluffe løs, da de vil give 

dig for meget respekt. På et eller andet tidspunkt vil de 

så begynde at ændre deres opfattelse af dig og give dig 

mindre respekt. Dette gør så, at du får mere action på 

dine value bets, men til gengæld bliver nødt til at skrue 

ned for bluffsene for en periode. 

Det bedste table image er nok tight aggressiv. Du bliver 

opfattet som en, der ikke er involveret i ret mange puljer 

og sjældent bliver taget i at bluffe. Af samme årsag 

prøver dine modstandere belært af erfaring at undgå 

dig, når du er involveret i en pulje. Den nemmeste måde 

at ødelægge dette table image er at bluffe for hyppigt 

og på de forkerte tidspunkter. Hvis dine modstandere 

opdager, at du byder fl oppet, hver eneste gang du har 

hævet prefl op, vil de begynde at ignorere dine fl op bets, 

da der jo ikke er nogen information i dem. I stedet bør 

du bluffe sjældnere men til gengæld ofte i situationer, 

hvor du kan repræsentere en specifi k hånd i en pæn 

pulje. Husk på, at der skal samles ret mange puljer op 

på fl oppet for at tjene det samme, som du gør på et 

enkelt veltimet river bluff. Så selvom det er supersjovt 

at bluffe, så bevar begge ben på jorden, og hold det på 

et rimeligt niveau. Og sørg for at være specifi k, når du 

gør det.

Puljens størrelse

I pokerlitteraturen er der almindelig enighed om, at det 

er sværere at få din modstander til at smide, når puljen 

er stor, end når puljestørrelsen er beskeden. Selvom 

dette overordnet set er korrekt, så er det stadig vigtigt, 

at du holder dig for øje, at din succes ikke handler om, 

hvor mange af dine bluffs du lykkes med, men hvor 

mange penge dine bluffs tjener hjem. Personligt er jeg 

en stor fan af veltimede bluffs på turn eller river, hvor 

puljen er stor i forhold til bluffs på fl oppet, hvor puljen 

stadig er lille. Årsagerne til denne indstilling er følgen-

de: a) mange modspillere forventer, at du forsøger at 

stjæle på fl oppet – i særdeleshed, hvis du var aggressiv 

før fl oppet – og de giver derfor ikke dine bets ret meget 

respekt. b) Hvis du forsøger at vinde mange små puljer, 

så ruinerer du dit table image, hvilket gør det endnu 

sværere at lykkes med dine bluffs. c) Selvom din suc-

cesrate typisk er mindre for store puljer end for små, 

så vil pot odds ofte mere end kompensere for dette.

Du bør altid være dig pot odds bevidst, både når du selv 

bluffer, og når en modstander byder ind i dig på riv-

eren, og du har en hånd, der kan slå en del bluffs. Hvor 

ofte skal du vinde her for at lave profi t på lang sigt? Du 

vil opdage, at i store puljer er det næsten aldrig korrekt 

at smide for et riverbet, selv når du er næsten 100% 

sikker på, at du er slået. Prøv at stoppe op og tænke dig 

grundigt om, når du står over for en svær beslutning i 

en stor pulje. Lad være med bare at lade dig overbev-

ise pr instinkt. Prøv at fi nde en forklaring på din mod-

standers move ud fra den viden, du har om ham. Hvor 

tit bluffer han, hvor god er han til at se mulighederne i 

scare cards, og hvordan opfatter han dig? Hvis du er i 

tvivl, så fold, hvis puljen er lille, men call ham ned, hvis 

puljen er stor og pot odds tilsvarende saftige. 

Jeg håber, at dette kan inspirere nogen af jer til at kom-

me i gang. Poker er så meget mere end et kortspil. Når 

du virkelig bliver en mester udi kunsten at bluffe, bliver 

pokeren en kunstart lige så meget som et håndværk. 

Og denne følelse håber jeg, at I alle får lov at opleve. 
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Der har i noget tid været et ønske om, at der blev skrevet 
en artikel om varians, og om hvordan man håndterer dår-
lige perioder. Jeg vil i denne artikel angribe dette emne, 
om end fra en vinkel, som ikke er helt åbenlys men alligevel 
yderst relevant.

Først skal det noteres, at jeg er 

absolut mester i cold runs. For det 

første har jeg noget af den dårligste 

gameselection på dansk jord (med 

undtagelse af et par tyre i Odense), 

for det andet er kvaliteten af mit 

spil temmeligt svingende (dvs. Jeg 

kæmper med meget C og D spil), og 

for det tredje, så har jeg en lavere 

tiltmargin end mange andre high-

stakesspillere. Hvis man kombiner-

er de tre med at være running cold i 

overnormal størrelse i nogle ultra-

volatile games – så kommer down-

swings – og de kommer i 100 buy-

in klassen, og over rigtigt mange 

hænder. Det er i dette lys, følgende 

artikel skal læses og forstås.

Jeg spiller en heads-up match mod 

en relativt dygtig, men ikke fantas-

tisk spiller. Han er en typisk 10/20 

spiller, der har et nogenlunde feel 

for gamet, og ved hvordan  man 

lægger pres på modstanderen, 

men derudover mangler en del ind-

sigt i, hvordan hans spillestil kan 

udnyttes, og hvordan han coun-

terfeiter dette. Kampen varer 200 

hænder, og spilles på 2 borde. Jeg 

vil gennemgå nogle af de største 

puljer, så artiklen kan tænkes at 

blive halv-lang... Men jeg tror, den 

er det værd!

Bord 1

Vi skiftes til at bytte blinds de første 

7 hænder (alle knapper raises).

Hånd 8: Jeg åbner knappen med 

KJs, han 3better, og jeg caller. 

Floppet slår 234 med et farvetræk, 

jeg ikke har. Han checker, jeg byder 

halvpot, og han check-raiser mig 

pot, og jeg må naturligvis folde. Det 

halve potbet i re-raised pots er en 

generel ting, jeg laver, og det fun-

gerer godt mod mange spillere.

Hånd 9-17: Vi skiftes til at tage 

blinds. Der bliver 3bettet 2 gange, 

og modstanderen folder.

Hånd 18: Jeg åbner 98o på knap-

pen, og han caller i BB. Floppet slår 

QT4 rainbow, og jeg folder til hans 

check-raise (efter at have continu-

ation bettet).

Hånd 19-33: Vi 3better én gang 

hver, og der foldes begge gange. Vi 

spiller en pot, hvor jeg igen bliver 

check-raiset på et AA4 fl op, jeg har 

Q8, og må lægge mig.

Hånd: 34: Jeg 3better med JJ, han 

betaler i position, og vi ser et fl op 

på Q93 rainbow. Jeg byder halv pot 

(200), han raiser til 633, og jeg 

skubber. Han folder ret hurtigt.

Dette er en hånd, hvor det er af-

gørende, om man føler sig godt 

inde i matchen eller ej. Havde jeg 

ikke følt mig specielt godt kørende, 

havde jeg sandsynligvis bare foldet, 

eller måske checket fl oppet for at 

holde potten endnu mindre. Vi skal 

senere se på, hvordan netop dette 

kan ændre sig under en HU match.

Hånd 35-41: Vi bytter blinds.

Hånd 42: Dette er netop et eksem-

pel på, at jeg har vundet et slags 

vovemod og villighed, der er vigtigt 

i en HU match. Jeg åbner 62s på 

knappen, og han betaler i BB. Jeg er 

ved at være træt af at blive check-

raiset, så jeg checker et KK9 fl op 

bag. Turn slår en 8’er, og han stik-

ker ud. Jeg fornemmer, at han stik-

ker ud med mere eller mindre hele 

sin range, og at han baseret på min 

”fordel” i kampen, ikke vil kalde mig 

tyndt ned. Jeg raiser derfor, og 

han folder hurtigt.

De næste 7 hænder, vinder jeg 

næsten alle pots. Jeg cheker et 

open-ended straight fl ush draw 

efter ham på fl oppet (hvis jeg spik-

er, og han har den mindste fornem-

melse af, at jeg prøver at udnytte 

mit momentum på senere streets, 

kan han calle mig meget light eller 

bluffe mig). Jeg spiker på turn, men 

han check-folder desværre. Jeg 

får sat det første 4bet ind med 99 

på knappen, og han folder.

Hånd 50: Jeg åbner KJo, han 3bet-

ter, og jeg betaler. Floppet slår JT4 

med et farvetræk, og han checker, 

og jeg checker bag. I det her til-

fælde, burde jeg nok have bettet, 

hvilket var en fejl fra min side. Det 

er vigtigt at blive ved med at bette 
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sine gode og marginale hænder, specielt når man har lige 

har vundet en stribe af mindre (eller større) pots. Turn 

er en 3’er, blank, han checker, og jeg stikker en halv pot 

ud. Han caller. River er et A, og han stikker næsten fuld 

pot ud i mig ret hurtigt, og jeg lægger mig. Det virker ikke 

oplagt, at han skulle begynde at bluffe mig der, hvilket 

igen er en delvis afl edning af momentum.

Vi tilskriver et tab på 800$ for ikke at have god nok ind-

sigt i givent momentum.

Hånd 51-61: vi bytter blinds.

Hånd 62: Dette er en hånd, hvor villain eksemplifi cerer, 

hvorfor han er dårligere end mig på et teknisk plan, men 

hvor jeg undlader en analyse af momentum i matchen. 

Det skal siges, at jeg på det her tidspunkt, har tabt 2 

fl ips på det andet bord, vi spiller, og jeg er derfor halvan-

det oplæg stuck der. Det er derfor ham, der sidder lidt 

på matchen på dette tidspunkt. Jeg 3better fra BB, og 

han betaler på knappen. Jeg har KQ. Floppet slår 256 

i samme farve, men ramt forbi mine farver. Jeg better 

halv pot, og han caller. Turn er en otter. Jeg better en 

halv pot igen, og han caller igen. River slår nu 8 i farven – 

så der ligger 4 rudere på bordet, og det er hér, jeg begår 

den største fejl. Af en eller anden grund better jeg lidt 

halv-blindt afsted da boardet på papiret egentlig tiltaler 

det. I sekundet jeg får bettet de 1200 ind en pot på 1600, 

ved jeg dog, at hvad han har. Han har to overkort med 

en enkelt i farven, som han har siddet og semi-trukket 

efter. En typisk fejl fra en spiller, der føler sig for meget 

ovenpå... han trækker efter noget, hvor han ikke ved, om 

han er god, hvis han spiker, han ved ikke om han trækker 

død i forvejen, og han ved ikke, om jeg kan bluffe hvis jeg 

rammer eller ikke rammer. Det er blandt andet heri, at 

min edge mod ham ligger. Han caller dog river med KQ, 

med K i farven og hiver en stor pot hjem.

Vi noterer et tab på 1400$ for manglende indsigt i mo-

mentum.

Hånd 63-68: Bytter blinds.

Hånd 69. Han åbner, og jeg 3better AKo, og han betaler. 

På det her tidspunkt, antager jeg, at han betaler med 

en meget meget bred range. Floppet slår T53 rainbow. 

Jeg byder halv pot og han caller. Turn er en J, der slår 

et farvetræk. Jeg halvpotter igen, og han betaler igen. 

River er en 9’er, den går check-check, og jeg mucker til 

hans 66.

Jeg laver 2 korrekte moves i den hånd, og 2 meget fork-

erte. 

Rigtigt: Jeg 3better prefl op hvor jeg rent faktisk har en 

hånd og ikke et eller andet lamt. Det er kendetegnende 

for mange spillere, at de prøver at forcere momentum 

tilbage til dem ved at 3bette noget skrammel, hvilket er 

noget lort, når modstanderen har position, momentum, 

og betaler med næsten hele hans range. 

Rigtigt: Jeg better fl oppet – hvilket er standard, og vil tit 

være et valuebet. 

Forkert: Turn og river derimod er noget rod. For det 

første, er det jo ham, der er ovenpå. Det kan beskrives 

som om, at det er ham, der ”forventer” at vinde hånden. 

Med det i baghovedet, caller han altid turn, når han har 

callet det fl op. Jeg better dog alligevel en halv pot, og 

han caller som forventet. Riveren kommer ganske vist 

ikke til min fordel, men det må alligevel ligge fast, at hvis 

jeg byder turn, lægger jeg mig i selen til at valuebette 

hver gang jeg rammer, og samtidig bluffe næsten 100%, 

med undtagelse af Js og 9s, når jeg har skudt på turn. 

Jeg pussy’er dog ud, hvilket jeg analyserer (bagklog som 

man er), som at jeg er blevet pwned på momentum.

Jeg noterer et tab på 800$ ved fejlagtig analyse af be-

tydningen af momentum.

Da jeg samtidig har tabt en del på det andet bord, og 

måske godt er klar over, at jeg fejlspillede den hånd, får 

jeg ikke lige reloaded. Vi bytter blinds i 15-20 hænder, 

hvorefter jeg kommer ind med AQ vs. AJ for 55 BBs og 

taber den.

Bord 2:

Vi bytter blinds de første 22 hænder. Der bliver 3bettet 

ret aktivt, men de bliver ikke callet. En enkelt gang får jeg 

et call på et 3bet, og tager den ned på fl oppet. Jeg vinder 

lidt fl ere pots, og fører med 20BBs or so, så jeg har lidt 

the upperhand.

Hånd 23: Jeg åbner 99 på knappen, han 3better, jeg 

4better, han skubber AT offsuit, og jeg betaler selvføl-

gelig. Jeg fornemmer hér, at han vil skubbe relativt light 

over alle 4bets (a la, alle pocket pairs, alle esser, de 

laveste nok kun suited, og enkelte kombis af highcards), 

hvorfor jeg vælger en 4bet-call range på 99+, og AJ+. 

Det gik umiddelbart efter planen, og han laver et ret løst 

stackoff ovenpå første 4bet. Desværre er jeg i et rent 

coinfl ip, og desværre tager han den hjem.

Hånd 27: Vi fl ipper den resterende stak på 600, hvor jeg 

har 77, og han har AQ, og han vinder den. Reload drillede 

lidt.

Hånd 28-51: Vi bytter mere eller mindre blinds.

Hånd 52: Igen sker der noget interessant. Den her hånd 

kan jeg se, bliver spillet ét minut efter hånd 42 på bord 

1, og det er afgørende for hånden. Til trods for at vi har 

spillet temmeligt stramt over 23 hænder, åbner jeg med 

K7s, og caller hans 3bet. Floppet slår TT3 rainbow. Han 

stikker ud, og jeg raiser ham smallish, og han folder 

meget hurtigt. Resultatet af momentum er ofte, at man 

tør lave den slags moves, og at man bør lave dem, fordi 

at ens killrate er væsentligt højere – og det er ikke tilfæl-

digt. Ens valuebetting range vil nemlig oftest være bre-

dere og villain vil meget ofte være bange for at re-bluffe 

og deslige calle en light ned.

Vi bytter igen blinds over 22 hænder.

Hånd 74: Hér har vi nu spillet både hånd 62 og 69 på det 

andet bord, og jeg er derfor i sækken, og manden sid-

der ret solidt på matchen og er pænt oppe. Jeg åbner 

Q9off på knappen og villain caller. Floppet slår Q42 med 

at farvetræk, som jeg ikke har. Villain checker, jeg byder 

120, han check-raiser til 378. Jeg raiser til til 920 i alt 

med 1666 bag. Den daværende tanke var naturligvis, at 

jeg skulle se desperat og tiltet ud, og derfor få nogle løse 

pushed fra 55-JJ, A-2,3,4,5, eller måske 53 eller 56. 

MAGASINET 
POKERNET

09
POKER TEORI



Selve den tankegang, er der som sådan ikke noget i vejen 

med. Problemet er, at han nok aldrig check-raiser fl op-

pet med så lave made hands, og han skubber sandsynlig-

vis ikke hans draws ret tit. Når man har momentum i en 

match, gælder det om at valuebette tyndt. Men ikke FOR 

tyndt. Det giver nemlig villain troen på, at han kan vinde 

et showdown mod et valuebet, og det er helst den tanke-

gang, han skal væk fra. Villain vil derfor korrekt nok, men 

også spontant set, ikke check-raise fl oppet overvæl-

dende light, men derfor skubbe det meste af hans fl op 

check-raise range over mig. Villain viste et set i 44’ere, 

og jeg kunne ikke ramme, selvom jeg samlede en klør op 

på turn, så jeg havde lidt outs på river til min klør 9.

Jeg noterer et tab på 1600$ på manglende indsigt i mo-

mentum, og villains reaktion på denne.

Vi bytter blinds i 14 hænder, hvorefter en nærmest hu-

moristisk hånd dukker op i forhold til tidligere pointer i 

denne artikel.

Hånd 90: Jeg 3better QTs fra BB, fl oppet slår 885. Jeg 

stikker ud – halvpot, han raiser mig ret stort, og jeg 

folder. Han viser J9off. Jeg timer ned i hånden, da mit 

instinkt siger mig noget.. Men i sidste sekund tænker jeg 

alligevel.. ”nej, det går sku ikke, det er for grimt”, og 

mucker. Som I nok kan huske, spillede jeg en HELT tils-

varende hånd, da jeg havde momentum, og da det nu har 

skiftet, laver han det samme mod mig. Samtidig er det 

nærmest endnu vigtigere at notere sig, at hvis jeg havde 

haft en slags god fornemmelse i maven ved at spille på 

dette tidspunkt, så havde jeg mere eller mindre snap-

skubbet med troen på at mit instinkt var korrekt – for det 

er det næsten altid. Alligevel havde momentet i matchen 

drejet min beslutning, og jeg var sandsynligvis ikke klar 

over det.

Jeg noterer et minus på 900$ for manglende indsigt og 

administration af moment.

Fem hænder senere, hvor vi bare bytter blinds, tager 

jeg beatet på det andet bord og bailer, da jeg kan mærke 

tilten komme anmassende – og så kan det for alvor være 

svært at vende momentum, kan jeg fortælle!

Konklusion og ... uskrub?

Samlet set, taber jeg $8000 over de her 200 hænder, 

svarende til 4 buyins. Hvis man kigger på Pokertracker, 

har jeg tabt 3 fl ips (og vundet 0), fået et bad beat (og 

givet 0), han vandt en hånd, hvor vi begge havde KQ off-

suit fra start, og endelig en hvor jeg har ramt top par, 

hvor han har ramt set. Derudover har jeg en Won $ at 

showdown på et clean 0. Nul. Jeg vinder ikke én hånd ved 

showdown. %#/€$% det er sick uskrub, altså!!

Men det er naturligvis ikke hele historien, men det er 

desværre den, mange kommer til at hænge sig i, når de 

fortæller sig selv, eller fortæller andre, hvordan det går 

med pokeren. 

Så sent som igår, fortalte jeg selv historien til en kam-

merat. Men hvis man noterer ALENE de pots, hvor jeg 

fejlspiller, fordi min styring og analyse af momentum i 

matchen er fejlagtig, anløber dette beløb sig til.. $5500! 

Altså, kan jeg sige, at hvis jeg havde spillet mere optimalt 

på én front, momentumfronten (og det er selvfølgelig en 

stor faktor i HU spil), så havde jeg kun tabt $2500 (hvilket 

trods alt kun er 1¼ buyin, mod de 4 jeg faktisk tabte). Det 

er dén historie, man skal huske på, hvis man ikke skal 

virvle sig selv ind i et kæmpe whine af et downswing.

Alle de andre standardråd (tag en pause, ryk ned etc 

etc), som man kan læse alle steder, er selvfølgelig 

metoder, man kan bruge for at komme i den rette tilstand 

til at spille godt. Men det ALLER vigtigste og altoversky-

ggende er, at man tager ansvar for sine tab og erkender, 

at man ikke har spillet optimalt.

I næste nummer, vil vi kigge nærmere på, hvordan man 

vender momentum i en HU match, og det bliver spæn-

dende læsning, for jeg kender nemlig en række absolutte 

HU chefer, jeg vil få med på noget sparring i den artikel.
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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%).



Jeg vil i en serie af artikler redegøre for teorien bag heads 
up spil, samt fi nde frem til, hvilke konklusioner man bør 
drage af dette. Ud over dette vil jeg se på, hvordan man 
lettest laver disse konklusioner om til konkrete råd og 
leveregler, man kan huske og bruge. Artiklerne vil der-
for indeholde en del matematik og avanceret strategi-el-
ementer, men konklusionerne vil ikke.

Da jeg for nogle år siden skrev det 

første udkast til min heads up anal-

yse, som blev brugt til et oplæg til 

poker diskussion, jeg havde med 

Zorglub og Tune om heads up spil, 

tog jeg udgangspunkt i noget, jeg 

hørte mange begyndere tale om, 

nemlig hvor dårlig en hånd AK er 

heads up, da selv 22 er foran mod 

den. Der er nok ikke mange spillere 

i dag, der ikke er klar over, at AK 

er en væsentlig bedre hånd end 22, 

også heads up, men diskussionen 

af de to hænder mod hinanden bely-

ser elementerne i heads up spil, så 

jeg vil starte samme sted. 

AK MOD 22

Som sagt er 22 en svag favorit over 

AK når de er oppe mod hinanden, 

hvilket leder nogle svage spillere til 

at tro, at 22 er en bedre hånd end 

AK. Efter dette bliver de klar over 

“paradokset”; at JTs slår 22 men 

taber til AK, så de tre hænder har 

det som sten, saks papir over for 

hinanden. 

Dette kan se ud, som om det er 

svært at sige, hvilken hånd der er 

bedst, men det er det faktisk ikke. 

Hvis man ser på AK i forhold til 22, 

er 22 en svag favorit, hvis de møder 

hinanden. 22 er også stærkest, 

hvis man er oppe mod hænderne 

Q2,J2...32. Men mod alle andre 

hænder, er AK bedre. 

Når man er oppe mod en tilfældig 

hånd, har AK 65% vinderchance, 

mens 22 har lidt over 50%. 

Hvis man sætter modstanderen 

på at have et udvalg af stærke 

hænder, har AK en endnu større 

fordel i forhold til 22, alt efter hvor 

tight en selection man vælger. 

En anden forskel er, at hvis man 

ikke er all-in, vil der være spil efter 

fl oppet. I dette tilfælde har 22 ikke 

odds til at ramme et set heads up, 

med mindre begge spillere har en 

meget dyb stack. Så 22´s chance 

for at vinde er baseret på, at mod-

standeren ikke rammer et par. 

Siden alle kort på fl oppet er over-

kort til 22, har man ingen ide om, 

hvornår dette er sket.

Hvis man har AK, vil man vide, om 

man har ramt et par på fl oppet, og 

man vil derfor have en meget bedre 

ide om, hvorvidt man er foran. De 

gange. AK ikke rammer, har man 

stadig en hånd, der kun rangerer 

én hånd lavere end 22, og med en 

chance for stadig at ramme et par 

på turn eller river. Dette gør AK til 

en meget lettere hånd at spille eft-

er fl oppet. 

Gode spillere behøver som sagt 

ikke at få den ovenstående forklar-

ing for at vide. at AK er en bedre 

hånd heads up end 22, men den 

ovenstående diskussion er god til 

at illustrere de grundlæggende el-

ementer i heads up spil:

1. Hvor stor er en hånds vinder-

chance mod en tilfældig hånd?

2. Hvor stor er en hånds vinder-

chance mod en specifi k hånd?

3. Hvor stor er en hånds vinder-

chance mod et udvalg af hænder?

4. Hvor godt spiller hånden efter 

fl oppet. hvis den ikke er all-in?

Ud over dette mener jeg også at en 

komplet heads up analyse bør se på 

et femte punkt: 

5. Hvordan skal den samlede 

strategi se ud?  

I dette punkt ser jeg på, hvordan 

man bør spille alle hænder, når 

HEADS UP 1: MOD EN 
TILFÆLDIG HÅND
AF TORSTEN “DARKELF” RUNE
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man tager hensyn til at skulle uniformere sit spil samt 

indrette det efter modstanderens fejl.

Jeg har derfor delt min analyse af heads up spil op i fem 

dele, der hver omhandler ét af de ovenstående fi re punk-

ter. 

BRUGBARHED

Hvornår kan man bruge en hånds vinderchance mod en 

tilfældig hånd til noget?

Det kan man selvfølgelig, når man sætter modstanderen 

på en tilfældig hånd, hvilket normalt vil være i en af de 

følgende situationer:

1 Modstanderen raiser eller caller forkert med hvad som 

helst, fordi han spiller dårligt

2 Modstanderen raiser eller caller korrekt med hvad som 

helst, fordi der er odds til det, fordi den ene eller begge 

spillere er short-stack

3 Man mener, der er stor sandsynlighed for, at modstan-

deren bluffer i denne hånd

Hvornår kan man ikke bruge konklusionerne fra dette af-

snit? 

1 Når man har sat modstanderen på en hånd eller en 

hand-selection

2 Når begge stacks er så dybe, at spillet efter fl oppet er 

vigtigere end håndens vinderchance 

prefl op

VINDERCHANCER I % MOD EN UKENDT HÅND HEADS UP 

For at fi nde de forskellige hænders vinderchance mod en 

tilfældig hånd har jeg kørt alle hænder gennem et simul-

eringsprogram, og fundet resultaterne vist i % i neden-

stående skema. 

u n s u i t e d

A K Q J T 9 8 7 6 5 4 3 2

A 85,585,5 64,5 63,9 62,8 62,6 60,2 59,7 58,3 57,3 57,6 56,4 55,3 54,3

K 66,6 82,282,2 60,7 60,5 59,3 57,5 55,8 54,8 54,1 53,1 52,0 51,2 50,2

Q 65,8 63,1 80,080,0 57,5 57,2 55,1 53,2 51,5 50,5 49,9 49,1 48,4 47,3

s J 64,9 62,2 60,1 77,6 55,2 53,3 51,4 49,7 47,6 47,0 46,5 45,5 44,3

u T 63,9 61,5 59,5 57,4 74,9 51,7 49,6 48,0 46,4 44,5 43,6 42,6 41,8

i 9 62,1 59,6 57,8 55,9 54,3 72,2 48,2 46,9 44,7 43,0 40,6 40,3 39,2

t 8 61,6 58,2 56,1 53,5 52,7 51,5 69,2 45,2 43,4 42,0 39,9 37,5 37,2

e 7 60,7 57,3 54,0 52,4 50,6 49,7 48,2 66,4 42,4 40,9 38,7 36,9 34,9

d 6 59,5 56,6 53,7 50,3 49,0 47,7 46,0 45,9 63,5 40,2 38,5 36,4 34,4

5 59,2 55,8 52,7 50,1 47,2 45,9 45,2 43,7 43,3 60,5 35,4 36,8 34,9

4 58,5 54,6 52,0 49,2 46,7 43,5 43,1 41,8 41,4 41,6 57,0 35,2 33,8

3 57,8 53,8 50,8 48,4 46,0 43,7 41,4 40,1 40,0 40,2 38,9 54,0 32,5

2 57,0 52,7 50,1 47,0 44,9 42,5 40,9 38,5 38,1 38,5 37,6 36,4 50,3

Unsuited hænder er placeret i skemaet til højre over linien af par 80 - 85,580 - 85,5 

Suited hænder er placeret i skemaet til venstre under linien af par 70 - 79,9

Farverne angiver i hvilke 10% hænderne ligger 60 - 69,9

60 - 59,9

40 - 49,9

32,5 - 39,9

Det er selvfølgelig svært at huske hele dette skema ude-

nad, men det er værd at studere det og huske nogle af 

de mest markante ting. Ved at gøre dette har jeg udledt 

noget af den mest relevante information og forsimplet 

den til nogle regler og eksempler, der er gode at huske.
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HØJT KORT VS. LAVT KORT.

Hvis man ser på den øverste række, der udgør alle ikke 

suited hænder med et A som højeste kort, kan man se, 

at den laveste værdi er 54,3 mens den højeste er 64,5. 

Den bedste kicker i forhold til den værste kicker giver 

således en forøgelse med 10,2%.

Hvis man så ser på den yderste højre række, der udgør 

alle unsuited hænder med 2 som kicker, vil man se, at 

den laveste værdi er 32,5 og den højeste værdi er 54,3. 

Det bedste høje kort giver således en forøgelse på 21,8% 

i forhold til det det dårligste høje kort. Værdien af det 

høje kort er altså lige over dobbelt så afgørende som 

værdien af det lave. Undersøger man skemaet nærmere, 

vil man se, at det gælder generelt. Grunden til dette er 

først og fremmest, at der med kun to spillere er en stor 

chance for, at ingen af hænderne forbedrer sig, hvilket 

vil give sejr til det højeste kort. (Værdien af det højeste 

kort bliver endnu mere afgørende, når der i del 2 ses på 

hænderne indbyrdes.)

Konklusion 1

I bedømmelsen af vinderchancer for en hånd heads up 

mod en tilfældig hånd, er det højeste kort ca. dobbelt så 

vigtigt som det laveste.

Dette betyder også, at det er bedre at spille en hånd 

med ét højt og ét lavt kort frem for to mellemkort. F.eks. 

har K2 5% bedre vinderchance end 87, selvom kortene 

i begge situationer har en sum på 15, og 87 endda har 

optimale straight-chancer, og K2 har de værste straight 

chancer af alle hænder.

PAR

På grund af chancen for at ingen af hænderne forbedrer 

sig og den gode chance for høje par for at dominere en 

anden hånd, er par utroligt stærke heads-up.

Selv det dårligste par; 22, har lige over 50% chance for 

at vinde, og 77 har samme vinderchancer som den bed-

ste ikke-par hånd; AKs. AA har 19% større chancer end 

AKs. Hvis man ser på, hvor meget et pars vinderchan-

cer forøges med værdien, sker dette ret præcist med en 

forøgelse på 3% pr. værdi. F.eks. har TT således 6% bed-

re vinderchancer end 88. Det kan senere ses af udreg-

ningen af formlen for en hånds vinderchancer, at et par 

forøger vinderchancerne med 24%. Dette kan ikke kort 

forklares her, men må ses i den senere formel-udregn-

ing, men tages for overblikkets skyld med i konklusionen 

om par her.

Konklusion 2

Heads up er par generelt væsentligt stærkere end ikke-

par. At have et par forøger en hånds vinderchance med 

ca. 24%. Parenes vinderchancer forøges med 3% pr. 

værdi.

STRAIGHT

At se værdien af straight-muligheder ud fra skemaet er 

ikke så lige til. Måden, det gøres på, er at sammenligne 

spring i vinderchancer i intervaller uden straight-chancer 

f.eks. 72 til K2 med tilsvarende spring i intervaller. hvor 

straight-chancen stiger/falder. F.eks. 72 til 76. Gør man 

dette grundigt, kan man se. at en hånds vinderchancer 

forøges med 1-4%. hvis en hånd har straight-chancer. 

Forholdsvis præcist kan det siges, at hånden forøger sin 

vinderchance med 1% pr. mulig straight konstellation, 

der indeholder begge kort. Er man ikke vandt til at tænke 

i straight konstellationer, svarer det til følgende:

Connectors: 4%

1 Gap  3%

2 Gap  2%

3 Gap  1%

Regner man med dette, skal man huske, at for to høje 

eller to lave kort falder straight mulighederne på følgen-

de måde:

Højeste kort = Q eller Laveste kort = 3: 

Max 3 konstellationer altså max 3% 

Højeste kort = K eller Laveste kort = 2: 

Max 2 konstellationer altså max 2% 

Højeste kort = A eller Laveste kort = A: 

Max 1 konstellation altså max 1%

Konklusion 3

En hånds vinderchancer forøges med 1% pr. mulig 

straight- konstellation, der indeholder begge kort. I alt 

1-4%  

FLUSH

Det er væsentligt lettere at se værdien af at have suit-

ede kort ud fra skemaet. Forskellen i vinderchancer for 

en suited hånd i forhold til en ikke-suited er 2-4% og lig-

ger for næsten alle hænder ret tæt på 3%. Lavere kort 

stiger mere i værdi ved at være suited, end højere kort 

stiger. Jeg vil ikke uddybe det tekniske her, men jeg men-

er, det skyldes to ting. For det første kan der falde 4 

suited på bordet. Sidder man her med høje kort, har man 

her god chance for at vinde på fl ush med en ikke-suit-

ed hånd. Forskellen på, om hånden er suited eller ikke, 

falder således væk i nogle tilfælde for høje kort. 

Den anden grund infl uerer ikke vinderchancen, men sky-

ldes spilbarheden. En suited connector spiller på fl ush 

og straight chancer. Begge chancer er draws, der øn-

sker gode odds, og derfor skal spilles mod så mange som 

muligt. Der er således positiv synergi mellem straight-

chancer og fl ush-chancer. Høje suited kort spiller på de-

res chancer som høje kort og på fl ush. Flush ønsker som 

sagt at spille mod så mange som muligt, mens høje kort 

ønsker at spille mod så få som muligt. Høje suited kort 

har derfor en form for negativ synergi, der gør, at man 

må gå på kompromis eller spille for ét af argumenterne 

og dermed mod det andet. AKs vil ofte som høje kort øn-

ske, at den anden part folder eller betaler så meget som 

muligt for et draw og ønsker derfor at raise. Som en 

suited hånd ønsker den selv at ramme et draw så billigt 

som muligt og derfor at checke. 
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Konklusion 4

Flush-chancer forøger reelt en hånds vinderchancer 

med 2-4%, men  kan med stor præcision generelt be-

tragtes som at give en forøgelse på 3%

FORMEL FOR EN HÅNDS VÆRDI

Al ovenstående information har jeg ved gennemgang 

af skemaet og matematisk nørdede beregninger sam-

mensat til følgende formler, der med stor præcision 

kan udregne en hånds vinderchancer heads-up mod en 

ukendt hånd og er væsentlig lettere at huske end ske-

maet.

Konklusion 5

Ønsker man at være i stand til at udregne en given hånds 

vinderchancer heads up mod en ukendt hånd uden at 

skulle huske det tidligere skema udenad, kan man bruge 

følgende formel, der er ret præcis:

P(v) = 2*H + L + 20 + Bonus

P(v) : Vinderchance mod en tilfældig hånd

H : Det højeste kort 

L : Det laveste kort

Bonus:   

24% for Par  

3% for fl ush

1% for hver straigth konstellation 

1% for hvert skridt højeste kort er over T (gælder ikke 

par)

Formlen skal forstås således, at hvis man f.eks. vil regne 

chancen ud for, at 72 vinder mod en tilfældig hånd, gang-

er man det højeste kort med 2 og lægger det laveste kort 

og 20 til, så man får 2*7+2+20 = 36%, da 72 hverken har 

et højt kort eller straight eller fl ush chancer, skal man 

ikke lægge nogen bonus til. 

Andre eksempler:

88: 2*8+8+20+24   = 68% vinderchance (korrekt   

 værdi er 69,22)

KK: 2*13+13+20+24 = 83% vinderchance (korrekt  

 værdi er 82,21)     

JTs: 2*11 + 10 + 20   = 52%

 + Flush:         +3%v

 + Straight: +4%

 + Højt kort J: +1% 

 = I alt:  60% (korrekt værdi er 57,4)

Som det ses af eksemplerne, er formlen meget præcis, 

og formlen giver ikke på noget tidspunkt en fejl på over 

3%.

Synes man, at det er for omstændigt at side og regne 

høj-kort bonusen og straight bonusen i enkelte procent, 

kan man afrunde dem til en af følgende simple bonus 

form: 

3% for 2 gap eller bedre. 3% for højt kort Q eller bedre.

Simpel Bonus: 

24% for Par  

3% for fl ush eller 2 gap+ eller højt kort Q+ (gælder ikke 

par)

GENERELLE BETRAGTNINGER

Hvad enten man gider huske formlerne eller ej, er det 

værd at huske nogle generelle konklusioner fra skemaet 

som retningslinier. Nogle bud på retningsgivende de-

taljer man kan huske er givet her:

DÅRLIGSTE HÅND

Den dårligste hånd er 32, der har 32,5%  eller 1/3 chance 

for at vinde. Alle hænder har således mindst ca. 1/3 

chance for at vinde, hvilket er værd at tage i betragtning, 

hvis man har bluffet prefl op og bliver reraised, eller hvis 

man er i big blind og bliver raised af en sen spiller. Hvis 

der er en chance for, at modstanderen også bluffer, og 

i mange tilfælde også hvis han ikke gør, gør pot-odds, at 

det ofte kan betale sig at calle. I nogle situationer skal 

hånden være temmelig dårlig for at folde mod et steal 

raise af en enkelt spiller. 

Specielt i en turnering, hvor man har en stor stack mod 

en lille stack og der er få spillere tilbage, skal man calle 

med alt mod den lille stacks raise, hvis ens blind udgør 

en betydelig størrelse i forhold til modstanderens stack. 

Det er værd at få 1/3 chance for at smide ham ud, og 

man løber ikke nogen chance for senere raises. Ligeledes 

bør man raise ham med alt, når han har big blind. Det er 

selvfølgelig en fl ydende overgang, hvornår stack-blinds 

forholdene forårsager dette.

BEDSTE IKKE-PAR  

Den bedste ikke-par hånd er Aks, der har 66,6% eller 2/3 

chance for at vinde. Dette er dobbelt så stor en chance 

som den dårligste hånd og samme chance som 77.

BEDSTE HÅND

Den bedste hånd er AA, som har 85% chance for at vinde. 

Det er stort set ligegyldigt, hvad modstanderen har, hvis 

man har AA. Værste modstanderhånd er 76s, hvor chan-

cen falder, men kun til minimum 77%.

De hænder der scorer 50% er:

22

K2, Q2, J7, T8

Q2s, J5s, T7s, 97s

De hænder der scorer 60% er:

55

AJ, KJ

A7s, K9s, QJ
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SAMLET KONKLUSION OG HVORDAN DET HELE KAN 
BRUGES.

Som man kan se af ovenstående analyse, er det i heads 

up spil mod en tilfældig hånd par og høje kort, der tæller. 

Flush giver kun i snit 3% bedre vinderchancer og straight 

1-4%. Kombineret er optimale fl ush og straight chan-

cer i en suited connector (7%) kun til sammen værd det 

samme som forskellen i højt-kort værdien fra 72 til T2 

eller fra K2 til K9.

Oven i det er der forfærdelige drawing-ods head up, hvis 

man ikke er all in, specielt i no limit, så man vil sikkert 

folde mange af de tilfælde, hvor en suited connector ville 

have vundet på de to sidste kort. Dette gør, at man først 

og fremmest bør spille hænder, der er par eller inde-

holder mindst ét højt kort. Hellere spille en hånd med en 

dårlig kicker end en draw-hånd. Par, Ax, Kx og Qx stiger 

derfor meget i værdi, mens suited connectors går ned. 

Vil man foretage steal raises eller svare igen på store 

raises, bør det derfor først og fremmest være med de 

førstnævnte hænder, med mindre man tror, der er god 

chance for at være domineret, hvilket behandles i afsnit 

2, eller begge spillere er dybe nok til, at spillet efter fl op-

pet er vigtigere, hvilket behandles i afsnit 4.

Ovenstående viser også, at man som sædvanlig ikke kan 

bruge vinderchancen alene til at bedømme en hånd. Man 

bør også indregne, hvor let den er at spille. Hvor suited 

connectors nogle gange er nogle af de letteste hænder 

at spille, bliver de ret svære heads-up, fordi man på den 

ene side har dårlige drawing-odds, på den anden side 

ikke vil tillade et steal-bluff. I nogle situationer vil man 

være mod så aggressiv en spiller, at man bliver nødt til 

at spille mange hænder til enden uden at ramme noget 

som helst, for at han ikke får et automatisk overskud på 

at steal-raise hver gang. Dette taler selvfølgelig også for 

at spille de højeste hænder frem for draws.

Næste artikel vil handle om hænders vinderchance mod 

en specifi k kendt hånd, herunder først og fremmest 

dominans.
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Værdi-betting lyder ikke helt så sjovt som sportsbetting, 
men hvis ikke man på en eller anden måde implementerer 
det når man indgår væddemål, har man ingen ide om, hvor-
vidt man kan forvente et overskud på sine bets.

Rigtig mange mennesker indgår 

faktisk ikke væddemål med det for-

mål at få overskud på dem, men 

bruger blot betting som en under-

holdnings aktivitet. De forventer at 

tabe penge i det lange løb – og det 

vil de stensikkert gøre. 

De mest simple væddemål indgås 

hver eneste dag mellem venner, 

f.eks. “plat eller krone”, hvor man 

vædder om en biograf billet ect. 

Disse venskabelige væddemål 

pålægger som regel begge parter 

lige stor risiko og de fl este har en 

forståelse af at det er fi fty-fi fty, 

hvem der vinder (selv de som ellers 

ikke har begreb om procenter). 

Nogle gange bliver væddemålene 

dog lidt mere besværlige, f.eks. 

hvis man gerne vil spille på at Gus-

tav Hansen vinder WSOP. Det er på 

mange måder upraktisk at indgå et 

sådant væddemål mellem venner 

da man først skal blive enig om 

odds, da det er de færreste der 

vil lade sig slå til tåls med fi fty-fi fty 

(heller ikke selv om Gustav spiller 

ret godt). Bliver man endelig enig 

om f.eks. odds 300 så er det ikke 

sikkert at kammeraten lige har lyst 

til at dække de 1.000 kr. du har lyst 

til at sætte på dette væddemål og 

det er heller ikke sikkert det lige er 

det fedeste at vinde 300.000 fra en 

kammerat. Derfor kommer book-

makere ind i billedet.

Bookmakernes opgave er at lave et 

udbud af odds der interesserer et 

bredt publikum, så de kan trække 

kunder ind i butikken. For at kunne 

tjene penge er bookmakerne nød 

til at tage en fortjeneste af de spil 

de tager imod. Derfor giver “plat-

eller-krone” ikke længere 2,00 hos 

bookmakerne, men oftere omkring 

1,9, svarende til en fortjeneste på 

5% (1,9*50% = 0,95). 

For at man, som spiller, skal kunne 

klare sig mod bookmakernes 

fortjeneste skal man fi nde områder, 

hvor man af den ene eller anden år-

sag føler sig istand til at vurdere 

sandsynligheden for udfaldet bedre 

end bookmakerne.

Efter som odds blot er udtryk for 

sandsynligheder eller procenter, 

så er den eneste måde, man kom-

mer til at vinde på sine væddemål, 

ved at være i stand til at vurdere 

sandsynlighederne på udfald, in-

denfor et givent område, bedre end 

de odds bookmakernes sandsyn-

ligheder giver udtryk for.

Eksempel på værdi

For at kunne konstatere at vi har 

fundet værdi, bliver vi som sagt nød 

til at sætte procenter på sandsyn-

ligheden for mulige udfald. Lad os 

kigge på en kamp mellem FCK og 

Brøndby. Vi kan spille over 2,5 mål 

i kampen til 2,10 og under 2,5 til 

1,80. Relevante faktorer kan f.eks. 

være FCK sidste 10 kampe. Lad os 

sige at 6 ud af de sidste 10 kampe 

er spillet under 2,5 mål (= 60%), 

og at Brøndby’s sidste 10 kampe, 

også er endt under 2,5 mål 6 af de 

sidste 10 kampe. Indbyrdes opgør 

kan også være relevant at kigge på. 

Lad os for nemhedens skyld sige 

at også her er 6 af sidste 10 gået 

under. Vi stopper den korte anal-

yse her og vurderer at der er 60% 

sandsynlighed for at kampen vil gå 

under 2,5 mål og 40% sandsyn-

lighed for at kampen vil gå over 2,5 

mål.

For at konstatere om vi har fun-

det værdi må vi kigge på, hvilken 

sandsynlighed bookmakerens odds 

er et udtryk for: 

100/1.8 = 55.6%. 

Bookmakeren “vurderer” altså at 

der er 55,6% chance for at kampen 

går under 2,5 mål. Da vi vurderer 

at sandsynligheden for udfaldet 

højere end bookmakeren har vi 

altså fundet værdi.

I dette tilfælde har vi et forventet 

afkast på 1.8 * 60% = 1,08. Dette 

svarer til en tilbagebetalingspro-

cent på 108%, eller en Return on 

Investment (ROI) på 8%. Laver vi 

tilpas mange væddemål med så høj 
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ROI og samtidig følger en fornuftig Bankroll Manage-

ment plan, vil vi over tid tjene rigtigt gode skillinger på 

disse værdi væddemål. 

Metoder

Fremgangsmåderne til at tilegne sig sin sportsbetting 

“viden” er mangfoldige. 

Nogle bruger en matematisk indgangsvinkel, ved at 

lave modeller baseret på tidligere resultater, til at 

forudsige fremtidige udfald. Andre bruger enorm tid 

på informationssøgning i sportsmagasiner og på in-

ternettet, for at holde sig opdaterede om skader, 

holdmoral, vejrets indfl ydelse og sågar dommer infor-

mation. Andre igen bruger blot deres “mavefornem-

melse” eller “sjette sans” efter mange års erfaring 

med en sport. Endelig er der mange som vælger at 

betale andre for at udvælge spilleobjekter for dem, 

ved at abonnere på en sportspick rådgivnings service 

(disse forskellige indgangsvinkler blev beskrevet i sid-

ste nummer at MPN og vil ikke blive behandlet yder-

ligere). 

Den sidste gruppe som vi også lige bør nævne, baserer 

deres bets på inside informationer, som ikke er tilgæn-

gelig for hele markedet, fx interne stridigheder eller 

skadesproblemer. Vi vil se bort fra den sidstnævnte 

gruppe, da det er info som du som normal sports bet-

tor aldrig eller meget sjældent kommer i nærheden af 

at få, før oddsene har korrigeret sig til denne informa-

tion.   

De fl este seriøse sports bettors baserer deres værdi 

væddemål på en kombination af ovenstående. Således 

at hvis de starter med statistisk information og fi nder 

et væddemål baseret på dette, checker de op på de 

praktiske forhold omkring kampen og sikrer sig at det 

skæve odds ikke skyldes ændrede forhold, fx skader, 

vejrforhold mv. Hvis de statistiske data fx primært 

baserer sig på kampe spillet i tidligt forår hvor vejret 

er godt, og det odds der er fundet værdi i, vedrører en 

kamp der skal spilles i 5 graders frost, kan det være 

en ændret forudsætning, der gør at mange seriøse 

sports bettors alligevel vælger at stå over.

Der er ikke nogen rigtig eller forkert fremgangsmåde 

til at fi nde sin betting favør. Så længe det virker for 

dig og giver overskud på sigt. Det man skal gøre sig 

klart er at uanset metoden, så skal den udmønte sig 

i at man kan sætte sandsynligheder på de forskellige 

udfald, som så sættes op mod bookmakernes odds. H 

Hvor man fi nder større gevinst chance end bookmak-

erens estimat, har man fundet værdi.

Less is more

I poker er der gængs forståelse for, at hvis du vil tjene 

penge, skal du spille få hænder, men de skal til gengæld 

spilles aggressivt. 

Det samme er tilfældet for seriøse sports bettors. Spi-

ludbuddet er gigantisk stort. Bookmakerne er skarpe 

til at sætte odds i langt de fl este tilfælde. Som sports 

bettor kan man have lyst til at spille et hav af kampe. 

Men det handler om at vælge fra. Er der forhold som 

du selv mener, peger i hver sin retning for et væd-

demål, kan du være ret sikker på at det også er tilfæl-

det. Og så bør du formentlig stå over. 

Den klassiske fejl blandt sports bettors er at fi nde en 

stribe forhold, som peger i en retning, og beslutte sig 

på baggrund af dette, på trods af at de udmærket kan 

se at der er en stribe forhold der peger i den anden 

retning. Det svarer lidt til at spille 72 offsuited, fordi 

den trods alt vinder en god pot i ny og næ, på trods af 

at du udmærket ved at det er den værste starthånd i 

poker. 

Opsummering

Vælg dine spil med omhu. Vægt alle kendte forhold, in-

den du sætter procenter på udfaldets sandsynlighed. 

Når først procenterne er sat på, kan du udregne det 

odds der giver break even for dig, ved at sige 100 / 

udfaldets sandsynlighed. I ovenstående tilfælde med 

FCK Brøndby er det 100 / 60 = 1,67. Konstaterer du 

at det af dig beregnede korrekte odds er lavere end 

hvad markedet tilbyder, så husk at søge efter det bed-

ste tilbud, lig det højeste odds. Herefter er det bare at 

stikke til den – men husk BRM!
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VILLAIN
BIG BLIND

Spillet er shorthanded No Limit Hold´Em online med 5/10$ 

blinds. 

UTG folder og du raiser fra positionen lige efter til $30 

med T6 i spar. Du sidder med en stack på 4.600$, som du 

har oparbejdet via en loose aggressiv spillestil. 

Der bliver foldet rundt til Small Blind, som raiser til 110$. 

Small Blind er en kendt tight aggressiv spiller, som multi-

tabler mange borde og er meget aggressiv efter fl oppet. 

Hans 3-bet procent inden fl oppet er 8,5%, så han 3-bet-

ter ret løst. Small Blind har en fuld stack på ca. 1.000$ 

bag sig.

Big blind folder og du reraiser til 245$ som Small Blind 

caller. 

Flop: Hjerter 6, Hjerter 5, ruder 2. Puljen er på 500$

SB checker og du checker bagved.

Turn: ruder 7.

Small Blind better nu 450$.

Hvad er dit move? 

1) Call

2) Fold 

3) Raise all-in

For at svare på spørgsmålet, gå til følgende link:

http://www.pokernet.dk/mpn/handquiz.asp.

Du skal have en profi l på PokerNet, for at kunne deltage.

Alle der deltager i afstemningen omkring månedens hånd, 

vil deltage i lodtrækningen om: 

3X1 valgfri bog fra PokerNet bogsalg

Sidste frist for at svare på månedens hånd er mandag 

den 30. juni.

MÅNEDENS HÅND
Hver måned vil MPN præsentere en ny hånd quiz.

VILLAIN

VILLAIN DEALER

POT: 500$

0$

POT: 500$

HERO: 4.350$
???

VILLAIN
SMALL BLIND:
300$

VILLAIN



På PokerNet har vi et bredt udvalg af pokerbøger, både til nybegynderen 
og den erfarne bruger.

Klik ind på www.pokernet.dk for at se flere titler.

PokerNet Bogssalg

WWW.POKERNET.DK

7 Card Stud: How to Win at Medium and Lower Limits 

af Roy West

kun Kr. 129

My 50 most memorable hands

Af Doyle Brunson

Kun Kr. 110

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

Sit ‘n Go Strategy 

Af Collin Moshman

Kun Kr. 185

Gambing Theory and Other Topics

Mason Malmuth

Kun Kr. 225

Vi håber at der er nogle af disse tilbud der kan friste!

Send din bestilling på: http://www.pokernet.dk/litteratur/bogbestilling.asp

Husk at der er gratis fragt ved bestilling af 4 bøger! 

Vi tager forbehold for at nogle titler kan blive udsolgt!
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Jeg vil nu runde min trilogi af med at give mit syn på at 
bluffe på river. Løseligt udtrykt bør du overveje at bluffe 
på river, når du vurderer, at det er overvejende sandsyn-
ligt, at du ikke sidder med den stærkeste hånd, og der er 
en rimelig chance for, at alle andre aktive spillere i hånden 
vil folde til et fornuftigt bet.

Ovenstående er udtryk noget vagt, 

og man kan derfor vælge at se 

matematisk på det. Hvis der er $x 

i puljen, og du bluffer med $y, hvor 

ofte skal alle modspillere så smide 

deres hånd for at bluffet er profi ta-

belt? Svaret er:

Fold: Δ$ = x.

Call: Δ$ = -y.

  

(all active players folds)     y/(x+y)

Dette er heller ikke nogen stor 

hjælp, når man skal træffe en 

beslutning på river, da det er meget 

svært at vurdere, om der nu lige er 

xx,xx % chance for, at modspilleren 

folder. Jeg vil derimod prøve at give 

nogle guidelines til facetter, du bør 

overveje, når du bluffer på river.

Det antages i det følgende, at der 

spilles standard NLHE shorthanded 

cashgame. Det vil altså sige 5-6 

spillere, hvor alle involverede har 

100BB.

Den første pointe, jeg vil nå frem 

til, er meget simpel, men meget 

central at forstå. 

På river kender din modspiller pris-

en på et showdown. 

Derimod er den endelige pris på 

et showdown ikke kendt på fl oppet 

eller på turn. Derfor lyder den ge-

nerelle guideline til bluffs således: 

Du bør bluffe mest på fl oppet, min-

dre på turn og mindst på riveren.

Ovenstående skal ses i lyset af, 

at det tit kan være fristende at 

bluffe på river, når man indser, at 

man formentlig ikke sidder med 

den stærkeste hånd. Men hold lige 

igen et øjeblik… Den ”faste pris” på 

showdown kan nemt friste din mod-

spiller. Så derfor: Er den historie, 

du prøver at binde din modspiller 

på ærmet, troværdig? Dette bring-

er mig til min næste pointe: Hvor-

dan ser din hånd ud i modspillerens 

øjne? Lad mig illustrere ved et par 

eksempler. 

Blinds er $25-$50, og spilleren i MP 

åbner for $175. Du vælger at calle 

i CO med:

Alle andre folder.

Flop ($425):

MP better $350, og du caller med 

dit fl ush draw.

Turn ($1125):

MP checker, og du checker bagved.

River ($1125):

MP checker, du better $900, og MP 

betaler med:

Pointen med dette eksempel er, at 

mange spillere vil calle river bettet 

på $900 med nærmest alle hænder, 

der har en eller form for par. Gan-

ske enkelt fordi den historie, der 

opstår i hånden, ikke er troværdig. 

Overvej, hvordan villains QJ ser ud 

på fl oppet, hvis du vælger at raise 

med dit fl ush draw? I så fald skal 

MP træffe en svær beslutning om, 

hvorvidt han vil spille en stor pulje 

med en marginal hånd ude af posi-

tion! De spillere, der ikke opgiver 

hånden på fl oppet, vil med garanti 

kraftigt overveje at gøre det sene-

re i hånden, hvis du better. Dette il-

lustrerer også et af argumenterne 

for at spille draws aggressivt fra 

tid til anden. 

Jeg vil i mit sidste eksempel vise, 

hvordan man kan bruge et scare 

card (kort, der med overvejende 

stor sandsynlighed vil se dårligt ud 

i din modspillers øjne) til at bluffe 

på river. Hånden udspiller sig på 

nøjagtig samme måde som hånden 

RIVERPLAY III: BLUFFS
AF RASMUS CARSTENSEN

MAGASINET 
POKERNET

22
POKER TEORI



ovenfor. Dog med de to forskelle, at du sidder med:

 

og river er lidt anderledes: 

River ($1125):

I dette tilfælde compleater fl ushen, og 5’eren pares. 

Der er derfor, modsat tidligere, en del draws, der 

rammer på river. Derfor er der en øget sandsynlighed 

for, at MP folder til et solidt bet. Denne historie er 

altså mere troværdig.

Jeg har i mine eksempler ikke inkluderet detaljer om-

kring, hvilken spillertype man er oppe imod. Det er 

klart, at det bestemt er meget vigtigt at overveje, 

hvilken modspiller man er oppe imod, inden man bluffer. 

Der fi ndes en del spillere, der caller ekstremt meget 

på river (jeg har selv haft ry for dette i visse kredse). 

Desuden er der spillere, der bare caller meget gener-

elt (calling stations).

En anden måde at sige ovenstående på er: Overvej, 

om modspilleren er en tænkende spiller eller ej. Level 

0 spillere vil ikke opdage et scare card på boardet, 

da disse kun er opmærksomme på, at de har et par 

i knægte. 

Angående level-tænkning og riverbets, der går læn-

gere end level 0, så er det min opfattelse, at dette ofte 

er bestemt af den dynamik, der er spillerne imellem i 

den aktuelle session, man spiller.

Til sidst vil jeg nævnte, at det stadig gælder, at man 

kan komme med emner til artikler i min pokernet post-

kasse.
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_ Navn _

KASPER BAYER FRØHLING  

_ Alder _

21 ÅR

_ PokerNet nick _

RAZGA _ PokerNetter siden december 2005.

_ Bopæl _

HERLEV, DANMARK

_ Største pokeroplevelse_

Vandt Mansions $100k GTD i sommeren 2007

_ Erhverv _

STUDERENDE VED DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

MR. 11.000
AF ANDERS “GENE” NIELSEN

Razga har kun været PokerNet´er siden december 2005, Razga har kun været PokerNet´er siden december 2005, 
men har absolut ikke ligget på den lade side i forummet. Med men har absolut ikke ligget på den lade side i forummet. Med 
over 11.000 posts på under 900 dage, holder han et be-over 11.000 posts på under 900 dage, holder han et be-
mærkelsesværdigt snit på 12,5 posts i snit pr. dag. Vi har mærkelsesværdigt snit på 12,5 posts i snit pr. dag. Vi har 
sat Razga stævne, for at høre om, hvorfor han har så meget sat Razga stævne, for at høre om, hvorfor han har så meget 
på sinde, hvornår han har tid til at spille poker og arbejde, og på sinde, hvornår han har tid til at spille poker og arbejde, og 
om PokerNets gule farver nogensinde bliver for meget for om PokerNets gule farver nogensinde bliver for meget for 
ham.       ham.       
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AN: Hvornår og hvordan startede du med at spille pok-

er?

KB: På min 18 års fødselsdag (januar 2005) oprettede 

jeg de første konti på Partypoker og Unibet og indsatte 

nogle hundrede dollars. Jeg har altid været interesser-

et i matematik samt spil hvor jeg selv kan afgøre udfal-

det. Jeg har altid syntes at poker lød spændende, men 

jeg havde ikke rigtigt undersøgt muligheden for at spille 

det, før pokerbølgen satte i gang.

AN: Hvordan blev det rigtigt seriøst?

KB: Efter et halvt års tid købte jeg min første poker-

bog. En begynderbog af Sklansky, som jeg senere har 

lånt ud til fl ere af mine venner. Den beskæftigede sig 

med begreber som potodds og valuebets, som jeg ikke 

havde hørt om før. Bogen var til FL, men jeg begyndte 

alligevel med at spille lidt SNG og små tours. Jeg husker 

mit første egentlige tourresultat. Det blev til en 4. plads 

i en €10 tour på Unibet (dengang B2B) som gav omkring 

€250. Det var nok dér jeg for alvor fi k blod på tanden. 

Et par måneder senere fi k jeg et link til PokerNet af en 

af mine venner, og så tog det ret hurtigt fart, fra at 

være hyggepoker til noget mere seriøst.

AN: Hvad spiller du i dag, og på hvilke sites?

KB: Jeg spiller $20-$100 tours på Bwin (Ongame), og 

ellers NL100-200.

AN: Hvad er dit største swing?

KB: Svært at svare på, da jeg altid har blandet tours og 

cashgame sammen. Men jeg husker da en periode for 

et års tid siden, hvor jeg ikke cashede i 21 tours i træk. 

Det gjorde lidt ondt på rullen, da jeg også næsten lige 

var fl yttet hjemmefra. Cashgame-mæssigt har det nok 

været omkring 20 BI.

AN: Hvordan påvirker store swings dig og dit spil 

KB: De påvirker mig nok mere end jeg tror. Jeg er en 

stille og rolig person, som ikke går amok over at tabe 

en pot eller tre. Det seneste år har rullen dog stået 

forholdsvis stille, og det påvirker mig på den måde, at 

jeg ikke når de mål jeg stiller op for mig selv, hvilket i sig 

selv er frustrerende. 

AN: Har du nogensinde været broke?

KB: Ja, eller tæt på et par gange. Men så var det godt, 

at jeg havde fået mig nogle gode kontakter gennem 

PokerNet, som kunne træde til og hjælpe med at stake 

mig – noget som jeg er meget taknemmelig for.

 

AN: Hvad er dit yndlingsmove på et pokerbord?

KB: 3-bet prefl op må det være. Jeg 3-better nok en del 

mere end andre på de limits, og det har vist sig ganske 

profi tabelt.

AN: Hvis du skal give MPN´s læsere nogle gode råd til 

hvordan man bliver en bedre pokerspiller, eller alter-

nativt kommer på toppen af posting listen, hvad skulle 

det så være?

KB: Læs en masse om poker. Både bøger og på Poker-

Net, for at få nogle konkrete hænder analyseret. Post 

nogle hænder du selv er i tvivl om, så du ikke laver den 

samme fejl igen en anden gang.

AN: På PokerNet er du kendt som manden med klart 

fl est posts (en titel jeg for øvrigt selv havde en kort 

overgang, inden Pokerboomet). Læser du alle tråde, og 

hvordan får du i givet fald tid til at spille poker og lave 

lektier?

KB: Jeg har næsten altid min computer tændt når jeg 

er hjemme, så jeg har ofte en tab i Firefox stående på 

PN. Jeg prøver at læse de fl este af de nye tråde der 

bliver startet, for at se om det er noget jeg gider bruge 

tid på. Dem der er interessante følger jeg så med i og 

skriver hvis jeg har en mening til det. Lektier bliver der 

nødt til at være tid til, så i nogle perioder bliver pokeren 

sat ud på sidesporet. Dog er der dejlig meget ferie når 

man studerer på et universitet, så i de perioder får 

pokeren en del mere opmærksomhed – når kæresten 

ikke kræver det.

AN: Bliver du nogensinde træt af de gule farver på 

PokerNet? 

KB: Nej aldrig. Og dem må for alt i verden ikke ændre 

på!

AN: Der er nok mange PokerNettere der vil tro at du 

ikke laver andet end at poste og spille poker. Hvad la-

ver du, når du ikke lige skriver posts på PokerNet og 

grinder poker?

KB: Jeg har en kæreste, som jeg har været sammen 

med i lidt over 4 år. Vi er ved at søge en ejerlejlighed 

tættere på DTU, så jeg kan cykle dertil til dagligt. Sam-

tidigt skal det også være et sted, hvor vores to katte 

kan komme udenfor, da vi lige nu bor vi på 2. sal. Her 

i sommerhalvåret spiller jeg også fodbold med mine 

venner fra Helsingør-området. Det er sgu rart også at 

få rørt sig lidt og komme væk fra fi lten. Når jeg ikke 

selv spiller, er jeg at fi nde på Faxe-tribunen på Vilfort 

Park, hvor jeg synger lungerne ud i selskab med andre 

vidunderlige mennesker. Desuden har jeg også et frit-

idsarbejde ved siden af studiet, som betaler for de dyre 

bøger – både til studiet og pokeren. 

AN: Sidste gang jeg mødte dig ved pokerbordene, løb 

min AK to gange ind i dine AA, begge gange i situationer 

hvor jeg grundet stackstørrelser og blinds, ikke havde 

skyggen af chance for at slippe min hånd. Jeg synes jeg 

har fortjent en revanche. Heads Up for rolls? 

KB: Du kommer bare an. Any day, any time, anywhere.

Vi nedjusterer lidt, og kaster os ud i en Heads Up dyst 

på Party. Vi spiller bedst af 3 Heads Up SNG´s. 
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Første match 

Vi starter med 2.000 i chips og blinds starter på 20/40, 

så der er ikke tid til at sidde på hænderne. 

Første hånd åbner Kasper til 120 og jeg ser et fl op med 

Q6 i klør. Floppet kommer 862 med to klør. Jeg laver et 

stort check-raise i håbet om at få en hurtig afgørelse 

hvor jeg har rigtigt mange outs, men fi sken bider ikke 

på krogen. 

Nogle hænder senere raiser Razga til 100 og jeg call-

er med A5o. Floppet kommer Q42 med to klør og jeg 

check-raiser igen Razga til 440. Han caller dog. Ind på 

turn sejler klør 3. Jeg stikker ud men Razga folder. 

Få hænder senere raiser jeg til 120 med K5o og Razga 

caller. Floppet kommer T55 med to hjerter. Jeg stikker 

120 ud som Razga caller. Turn er en 3´er. Jeg stikker 

240 ud, Razga går allin og jeg snap-caller. Razga kan 

vise 96 i hjerter, for et nøgent fl ush draw, men hvad 

gør det, når hjerter knægt sejler ind på river. Rollerne 

er vendt. 

Jeg får mig dog kæmpet tilbage på even via aggressivt 

spil og bliver ved med at akkumulere ved at vinde en 

masse små pots før og på fl oppet. 

Med blinds på 30/60, har jeg 2900 i chips. Jeg raiser 

til 120 med 87o (min yndlingshånd) og fl oppet kommer 

963 rainbow. Vi checker begge og en dejlig 10´er falder 

på turn. Razga stikker 200 ud, jeg raiser til 540, Razga 

skubber og jeg caller. Razga har slowplayed QQ og bliv-

er straffet maksimalt. 1-0 til MPN  

Anden match

I anden match vender momentum pludselig 180 grader. 

Razga er pludselig den aggressive og jeg er ham der må 

folde en lang stribe af umulige situationer, som jeg får 

rodet mig ud i. 

I hånd 7-8 stykker raiser jeg til 120 med JTo og Razga 

caller. Jeg stikker 120 ud, da fl oppet kommer KJ8, men 

får et raise på 400 lige i synet. Jeg overvejer lidt om jeg 

skal skubbe, men jeg ender med at folde. Razga havde 

K3. 

Vi når til 30/60 uden at jeg er kommet nogle vegne. 

Razga raiser til 180 og jeg laver et løst call med K4 i 

ruder. Floppet kommer A74 med to klør. Jeg checker, 

Razga better 220 og jeg check-raise til 600 som ifølge 

min teori burde virke stærkere end et skub i dette spot. 

Det virker dog ikke så stærkt, da Razga skubber skill-

ingerne til midten og jeg har knap 600 tilbage som jeg 

skal overveje om de skal i potten eller kan bruges bedre 

på andre måder. Jeg vælger det sidste og folder. Razga 

havde A2o. 

Med 600 tilbage er det på tide at sætte farten op, hvis 

jeg skal tilbage. Jeg skubber en enkelt gang, vi bytter 

lidt blinds og endelig skubber jeg med 620 bag mig med 

85 i ruder. Razga snapcaller med A3o, hvilket er stort 

set lig et fl ip. Razgas hånd holder dog hjem. Der er 

udlignet til 1-1 og alt skal afgøres i sidste match.   

Tredje match 

Igen en match, hvor jeg kigger til fra bagsædet. Razga 

3-better gang på gang (vi spillede Heads Up duellen, in-

den vi fi k lavet interview´et, så jeg vidste ikke at 3-bet 

er Razga´s yndlingsmove) og mine kort kan ikke over-

bevise mig, om at de er gode nok til at spille store pots. 

Jeg er bagud hele matchen, og der er egentlig ikke no-

gen interessante hænder, før jeg er nede i 1100. 

Jeg får 96 i klør, og får endnu et raise til 180 fra Razga 

i hovedet. Jeg beslutter at se et fl op, med den ambition 

at forsøge at skubbe Razga af, når han igen continua-

tion better, hvilket han har gjort meget. Han stikker 220 

ud på et KT2 rainbow board og jeg skubber de sidste 

930 til midten. Jeg bliver snapcallet af Razga med K8 

og fanger ikke den runner-runner som jeg så desperat 

har brug for.

Alt i alt en meget typisk Heads Up dyst, hvor momentum 

betød meget for om man lige fi k sat de rigtige bets ind 

de rigtige steder, eller får lavet nogle ret grove fejl. Jeg 

havde momentum i første match, og fi k på trods af et 

beat midtvejs hevet den hjem. Razga havde momentum 

i de to andre matcher og jeg fi k lavet et par grove fejl, 

som konsekvens af manglende momentum. 

MPN Profi lerne har taget en alvorlig føring på 7-4. MPN 

redaktionen skammer sig en uges tid, og trækker de-

refter i træningstøjet, mens alle andre følger afslutnin-

gen på WSOP.
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ENDGAME, PART 3
AF RASMUS “JUNGLERAS” NIELSEN

Denne artikel er del 3 af min artikelserie om Kongsgaards 
fi nalebord fra 2.620$ turneringen til FTOPS VI med 698 del-
tagere til start og over 400.000$ til vinderen. De to fore-
gående artikler er bragt i MPN nr. 11 og 12. Jeg fortsætter 
med fi nalebordet, men springer nu lidt mere i hænderne, 
da denne artikelserie ellers ville vare noget nær evigt.

Stacks ser på dette tidspunkt ud 

som følger:

Blinds hedder 5.000/10.000 med 

1.000 i ante, så potten indeholder 

22.000, inden nogen har ageret.

Hånd 1 (af dem jeg vil vise)

Der er altså 7 tilbage på nuværende 

tidspunkt, med Kongsgaard i den 

nederste halvdel. Strukturen gør 

dog, at vi stadig sidder med ca. 

17BB og således stadig har masser 

af plads til forskellige moves. 

I første hånd, jeg vil se på i dag, 

skubber Sircall all-in fra utg+1 for 

11BB. 

I normale turneringer med hurtige 

strukturer vil et 11BB i dette spot 

kunne gøres ret bredt, men SirCall 

er en af bordets mere tighte spill-

ere, og strukturen gør, at han ikke 

behøver at skubbe voldsomt bredt i 

dette spot. Aaron vælger at betale 

fra knappen, og Kongsgaard kigger 

ned i 99, med 17BB tilbage. Aaron 

har inden hånden 40BB, og Cobey 

i SB dækker ham. Dette coldcall 

kunne godt ligne en måde for Aaron 

at slippe ud af hånden på igen, hvis 

Cobey skulle fi nde på at skubbe all 

in. 

Vi har naturligvis ingen Folding Eq-

uity med kun 6BB mere end SirCalls 

allin, og vi skal nu vurdere, hvordan 

99 spiller i dette spot. SirCall er, 

som nævnt, en af de mere tighte 

ved bordet, og selvom Aarons hånd 

ligner noget marginalt med kun et 

call (kan dog også være en mon-

ster), kan vi uden tvivl fi nde bedre 

spots til at investere vores 17BB. 

Derudover rykker vi naturligvis 

også op i præmierne, hvis SirCall 

taber her. 

Interessant er det dog at diskutere, 

hvilken range vi kan betale med her. 

Hvis vi skubber og vinder sidepot-

ten, vil vi stadig have 12BB tilbage 

– og ca. 46BB, hvis vi skulle vinde 

hele potten. Personligt ville jeg 

have meget svært ved at folde JJ 

i dette spot, og det er her, den ca. 

balancerer for mig. TT kan jeg sag-

tens smide i mucken – mens QQ er 

et easy skub. AKo og AKs skubber 

jeg ligeledes, mens AQs er close, 

men nok oftest et muck. 

I denne hånd havde SirCall 66, som 

WUDDACOOLER:
774.000 AARON BARTLEY:

398.000

COBEY:
774.000

KONGSGAARD:
170.000HEYFREDDY:

387.000

SIRCALL:
114.000

DON K THE HUTT:
873.000



nok er i bunden af hans range – og Aaron laver et, efter 

min mening, skidt call med KQo her – en hånd, der mod en 

tight spiller, der skubber i dette spot, ALDRIG dominerer 

modstanderens hånd, og således i bedste tilfælde er et 

coinfl ip.  SirCall dobler “fortjent”. 

Hånd 2

Næste spændende hånd jeg vil kommentere (der er skam 

masser af interessante hænder, men jeg har jo besluttet 

at nøjes med nogle af de mest spændende) er der foldet 

rundt til Kongsgaard på knappen. Kongsgaard skubber 

for 151.000 (15BB) med K9 offsuit. Kongsgaard vinder 

hånden uden showdown, efter at begge blinds har foldet, 

men det interessante er her igen, at diskutere ranges. 

På dette tidspunkt virker det, som om Kongsgaard har 

et forholdsvist tight image – vi har siddet stille et godt 

stykke tid. Dette taler naturligvis for et steal – men er 

det virkelig nødvendigt at mose med 15BB? Ikke efter 

min mening. 

De to spillere efter os har indtil nu vist sig som de mest 

tørre på fi nalebordet, uden de helt store moves gemt i 

ærmet, så et standard raise til små 3BB og fold til et 

skub fra en af blindsene ser efter min mening meget 

bedre ud her. Et lille raise signalerer også mere styrke 

end dette overbet, som fra tighte spillere som oftest er 

en meget marginal hånd. 

Jeg kan faktisk huske en ret lignende situation ved EPT’en 

i KBH i år. Vi sidder på 3. dagen, ret dybt i pengene – og 

jeg har efter en mindre nedtur fået fat igen. 

Først lige en lille forhistorie til hånden. Jeg sidder i SB, 

og CO (en stram fi nne) raiser. Knappen (en englænder 

på semitilt) moser og jeg kigger ned i AJs. Jeg er ret 

sikker på, at jeg slår englænderen, men overvejer situ-

ationen en del. Jeg slår muligvis ikke fi nnen, men han 

virker weak, og et skub indover ser meget stærkt ud. Da 

englænderen siger:”You can triple me”, og han samtidig 

ser ret presset ud, er sagen klar – jeg MÅ mose indover. 

Som sagt så gjort, og fi nnen tænker i 1 minuts tid, inden 

han utilfreds mucker. Jeg vinder mod englænderens KTo, 

og fi nnen siger senere, han muckede QQ

Nå, men et par runder efter skubber selv samme fi nne 

for ca. 14BB fra knappen, og jeg kigger ned i ATo i SB. 

BB er også stor, så jeg har ikke lyst til at mose, hvis jeg 

overhovedet vil spille hånden. 

Finnens store skub sammenholdt med hans tighte image, 

og hans måske lidt tiltede væsen (samt det faktum, at 

han lignede en meget presset mand) gjorde, at jeg fl at-

callede med tanke om at drysse hvis BB skulle fi nde på at 

skubbe (som Aaron i hånd 1). Finnen viste K9o op (som 

Kongsgaard lige ovenfor). 

I fi nnens spot, med hans image, kan han være HELT sik-

ker på, at hverken jeg eller BB kommer over toppen på 

et raise til 3BB uden at have en ret solid handske, og 

han optimerer således sin Folding Equity og minimerer 

samtidig risikoen for at blive fanget, frem for dette lidt 

hasarderede move.

Konklusion – et raise til under 3BB må klart være at 

foretrække frem for et skub for 15BB, når de rester-

ende spillere i potten er tighte og indtil videre ikke er set 

resteale etc.  

Hånd 3

Næste interessante hånd er et klassisk blind battle. 

Der er foldet rundt til Don K, som completer Aarons BB. 

Aaron raiser dog herefter, og Don K betaler. 

Floppet er 994, hvor Don K check caller et bet fra Aaron. 

På turn falder en knægt, hvor Don K sætter Aaron all-in. 

Aaron vælger at betale med 88, men hvilken range kan 

han profi tabelt betale med i dette spot?

Jeg tror, vi alle hurtigt kan blive enige om, at Don K med 

denne linie aldrig har en 9’er – right? På et meget draw-

fattigt bord giver det virkelig ingen mening at leade på 

turn – specielt et så forholdsvis stort lead – han ville 

uden tvivl checke igen og håbe, at Aaron skubber ind. 

En knægt? Hvis han gerne vil til bunds med en knægt 

i dette spot (ikke at nogen knægte giver mening efter 

prefl op og fl op spillet), hvorfor så leade, hvor man for-

mentlig kun bliver betalt af en bedre hånd i stedet for at 

check-calle/check raise?

Et lavere par måske? Nah, igen samme argumentation 

som tidligere. 

Et draw? Nah, hvilke hænder skulle fange et draw efter 

at have check-callet dette fl op?

Tilbage står vi altså med en MEGET stor sandsynlighed 

for, at vores modstander er på rent skum – hans li-

nie giver ingen mening overhovedet! Alle par – alle Ax 

hænder og måske endda en hånd som KQ ligner et call 

i dette spot. 

Virkelig skidt spillet af Don K, som tydeligvis aldrig fi k 

lagt en plan for sin hånd. 

Don K The Hutt caller 5.000. Aaron Bartley raiser til 

37.000, og Don K The Hutt caller

Flop: 9d 9h 4c. Don K The Hutt checker, Aaron Bartley 

better 50.000, og Don K The Hutt caller 50.,000.

Turn: Jd . Don K The Hutt better 150,000, Aaron Bartley 

raiser all-in til 167.000, og Don K The Hutt caller de sid-

ste 17.000

Aaron Bartley viser 8s 8c, og Don K The Hutt viser 6d 

As

River: er 7c, og Aaron Bartley vinder potten på 

515.000.

Hånd 4

Næste hand er en meget vigtig hånd for Kongsgaard, 

eftersom hans turnering er på spil. 

Dette er blot 2 hænder efter sidste hånd, og Aaron, som 

netop har doblet, åbner på knappen til 2,5BB, og vi kig-

ger ned 34o i BB med 15BB bag vores BB.

At resteale eller ej 

For: 
- Kongsgaards stack passer noget nær perfekt  

 til et resteal (12-18BB)

- De to andre small stacks virker ikke specielt   

 aggressive, hvorfor vi ikke på nogen   

 måde kan spekulere i at fedte os til en bedre   
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 placering – vi må selv skabe noget. 

- Aaron er den ved bordet, der har åbnet med   

 den bredeste hand range (as far as we know)

- Vores image er forholdsvis tight på dette tids  

 punkt.

Imod:
- Aaron er set lave store calls med marginale   

 hænder

- Aaron har netop doblet og tanket selvtillid i et  

 godt stort call.

- Stacks passer perfekt – det ved Aaron også   

 godt.

- Selve hånden er svag. Mod 66+ og AT+ har   

 vi 27% chance for at vinde hånden,    

 mens f.eks. en hånd som     

 86s har 33% - en væsentlig forskel i resteal   

 spots. 

Det er uden tvivl et close spot – personligt foretrækker 

jeg en lidt bedre hånd og måske at vente en runde eller to 

efter Aarons store call, som netop har doblet ham – men 

helt skidt er det bestemt ikke 

Kongsgaard skubber, og Aarons call med KJo fortæller os 

dog, at det ikke er et helt så godt spot som måske antag-

et. For at vores Folding Equity er stor nok til at retfærdig-

gøre et move som dette, skulle Aaron gerne have mucket 

en hånd som KJo. 

Aaron Bartley raiser til 25.000, Kongsgaard raiser all-in 

til 169.000, Aaron Bartley caller 144.000.

Kongsgaard viser 3s 4d, Aaron Bartley viser Jh Kc

Flop: 5d 4h 4s - BINGO

Turn: Qc

River: Kd – for lige at gnide salt i såret på Aaron

Kongsgaard vinder potten på 349.000 med tre fi rere.

Hånd 5

Foldet til Sircall i CO som raiser til 23.500, wuddacool-

er raiser til 74.500, blinds folder, Sircall raiser all-in til 

259.000, og Wuddacooler caller.

Sircall viser Qc Qd, wuddacooler viser Js Ad.

Flop: 6d Jd Kh

Turn: Ks

River: Jh

wuddacooler vinder potten på 540.000 med et fuldt hus, 

og Sircall er ude.

Vi kommer ned på 6 mand efter ovenstående hånd. Selvom 

SirCall har spillet stramt, ville det være et stort fold at 

mucke AJ til et raise fra CO. At fl atcalle virker heller ikke 

som en mulighed, selvom vi har position – og med Wudda’s 

stack risikerer han ikke det helt store ved et reraise og 

call af et evt. skub. Selvom SirCall aldrig skubber indover 

med dårlige hænder i dette spot, kan Wudda ikke folde AJ 

til disse pot odds. Wudda fanger lidt heldigt to jacks, og vi 

er en mand mindre.

Hånd 6

Chipcounts inden hånden er som følger:

Blinds er stadig 5.000/10.000 med 1.000 i ante.

Næste mand ude er Aaron, som efter mødet med Kongs-

gaard, er blevet bordets shortstack. Denne hånd han 

ryger på er dog selvforskyldt. At fl atcalle et UTG raise, 

selvom vi er 6 handed, med QJo og 26BB i stacken er ald-

rig en god ide. Der er to muligheder med en sådan stack: 

Reraise eller fold. I dette tilfælde et let fold. Wudda laver 

til gengæld et lækkert check på turn, der får Aaron pot-

comittet og sender en mand ud.

 

wuddacooler raiser til 25.000, Aaron Bartley caller, og 

resten folder.

Flop: 9h 4s Qc. wuddacooler better 38.000, og Aaron 

Bartley caller.

Turn: Kd. wuddacooler checker, Aaron Bartley better 

100.000, wuddacooler sætter Aaaron all-in, og Aaron 

Bartley caller med sine sidste 99.000.

wuddacooler viser 4h 4c, og Aaron Bartley viser Jc Qh.

River: 6c. wuddacooler vinder potten på 547.000, og slår 

Aaron Bartley ud.

Artikelserien trækker noget ud i forhold til de planlagte 

3-4 artikler, men så længe der er et par stykker, der følge 

med, vil jeg gerne fortsætte artikelserien. Så næste ar-

tikel kommer til at handle om spillet fra 5 mand og ned 

mod Heads Up duellen 

WUDDACOOLER:
1.262.000 AARON BARTLEY:

264.000

COBEY:
599.000

KONGSGAARD:
429.000HEYFREDDY:

630.000

DON K THE HUTT:
306.000
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3BET ELLER COLDCALL I POSITION

AF TUNE ”TUNE” SEIDELIN, WWW.POKERUNI.DK

Du sidder med 87s på knappen i et 6-handed NL5-10$ 
spil og en regular har åbnet til 35 fra cut-off - 3bet eller 
call? I denne artikel vil jeg fortælle hvordan jeg håndterer 
spilbare hænder i position efter et raise. Først med en ge-
nerel gennemgang og derefter ved at kigge på en specifi k 
hånd.

Yes sir, så kan jeg endelig skrive 

MPN skribent på visitkortet! Mit 

faste bidrag til MPN kommer til at 

bestå af et emne jeg fi nder inter-

essant og som er inspireret af en 

hånd jeg selv har spillet for nylig.

Denne gang vil jeg som sagt kigge 

på coldcall og 3bet i position. For at 

fi nde ud af om 3bet eller call er den 

bedste løsning, vil jeg starte med at 

gennemgå fordelene hver for sig.

Fordele ved 3bet:

Det er yderst profi tabelt at 3bet-

te, hvis din modstander ikke kan 

håndtere det. Der er primært to 

typer af fejl jeg kigger efter, for at 

fi nde ud af om jeg skal 3bette:

1. For tight. Det er direkte profi ta-

belt at 3bette hvis din modstander 

folder for ofte - en god tommelfi n-

gerregel er mere end 70 %. I ne-

denstående skema kan du se de 

præcise tal. 

Hvor ofte din modstander folder til 

et 3bet kan man se direkte på bor-

det med PokerTracker 3.

2. For loose og passiv. Hvis din 

modstander caller for meget pre-

fl op og folder når han ikke rammer 

fl oppet.

Herudover er det stressende for 

dine modstandere og kan frempro-

vokere fejl, som loose calls i andre 

situationer og 4bets med hænder 

som spiller skidt mod en polariser-

et range. F.eks. spiller AJ rigtigt 

dårligt mod en 3better som folder 

suitede connectors og skubber 

88+,AQs+,AK.

Fordele ved coldcall:

Coldcall i position kan ligeledes 

være ganske profi tabelt, udover 

den klare fordel i at man får lov at 

spille en masse små puljer i posi-

tion kigger jeg efter to typer af fejl, 

som kan udnyttes.

1. Continuation better for lidt. En 

modstander som kun continuation 

better når han rammer fl oppet er 

meget nem at udnytte ved at samle 

alle puljer op hvor ingen har ramt 

og kun give action når man har 

ramt godt.

2. Continuation better for meget. 

En modstander som altid continua-

tion better rammer ikke oftere og 

det kan udnyttes ved at raise en 

masse fl ops. En bonus ved dette er 

at du med en lille indsats tvinger din 

modstander til at tage en beslut-

ning for stacken og uanset hvad 

han gør taber han i længden.

Andre fordele er at man ikke bliver 

skudt af hænder som gerne vil se 

fl ops når modstanderen 4better dit 

3bet.

Opsamling

Prefl op spil er simpelt og derfor er 

3bet nemt at udnytte når de rigtige 

forudsætninger er til stede – giv 

den gas når de er. Resultatet er 

mange små +ev situationer, som 

bliver til en del over tid. Ulempen er 

øget varians. 

Postfl op spil i position byder også 

på nogle rigtigt fi ne spots.  Resul-

tatet er mange små +ev situationer 

og enkelte kæmpe +ev situationer, 

da man har langt mere information 

til rådighed og kan komme all-in i 

nogle meget fordelagtige situation-

er. Ulempen er fl ere svære beslut-

ninger.

Video

Nu til hånden som inspirerede mig 

til artiklen. Se den her på næste 

side:

RAISE 
STØRRELSE

/
3BET 

STØRRELSE 3bb 3,5bb 4bb

3X 66,67% 67,74% 68,57%

POT 70,00% 70,59% 71,05%
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Udover at det altid er dejligt at vinde den slags puljer 

byder den faktisk på et par interessante overvejelser 

undervejs.

Prefl op:

Der er åbnet og coldcallet da det bliver min tur, jeg sid-

der med 64s og skal fi nde ud af om jeg vil 3bette eller cal-

le bagpå. Så jeg kigger på Villians stats (nedenstående 

er de stats jeg får vist med PT3):

 

Her kan vi se at han folder 67,86 % til 3bet, at han caller 

21,43 % (det betyder selvfølgelig at han 4better 100 - 

67,86 - 21,43= 10,71 %). Altså er det ikke direkte profi -

tabelt at 3bette, men at han folder ofte til continuation 

bets og derfor er det en mulig linie at 3bette og forsøge 

at tage den ned med et continuation bet.

I den givne hånd valgte jeg dog at calle, selvom han 

hverken continuation better alt for meget eller for lidt 

(jeg synes selv at man skal ligge omkring 60-70 %), pga. 

spilleren i cut-off som var loose og passiv og jeg derfor 

gerne ville have ham med i puljen, desuden spiller min 

hånd jo fi nt i position i en multiway pot. 

Postfl op:

Perfekt fl op til min hånd. Villian leader, fi sken folder og

jeg vælger her at raise for at beskytte min hånd som er 

sårbar overfor en række kort på turn og for at få penge 

i puljen når jeg er foran (hvilket jeg regner med at være i 

langt de fl este tilfælde). Da han vælger at 3bette mig på 

fl oppet, bliver jeg lige nødt til at tænke mig om – at insta 

skubbe en lille fl ush på et one tone board, kan være en 

stor fejl.

Hvad ved jeg om ham? Han har højst sandsynligt ramt 

boardet, da han continuation better ind i 3 mand på det 

board. Jeg har tidligere set ham overspille gode prefl op 

hænder postfl op. Han åbner 20,71 % af alle hænder, 

så jeg regner kun med at være slået af QdTd og Td9d 

(resten tror jeg ikke han åbner i den pos). Jeg er fi nt 

inde mod AA, KK, JJQTo, AK, AJ og diverse kombination-

shænder med Qd.

Hvordan ser ham mig? Jeg har været aktiv, 3bettet, cal-

let i pos og raiset fl op.

Efter den analyse er det klart at pengene skal til midten 

– det kom de og resultatet understreger mine pointer.

Håber I deler min interesse for konstant at blive bedre til 

poker og fandt ovenstående brugbart. Hvis du vil se og 

høre mere om mine tanker om poker så gå ind på www.

pokeruni.dk, hvor jeg laver undervisningsvideoer.

HANDS AF Vp$ip Pfr 3bet pf fold bb to steal Call pfr fold pf 3b call pf 3b cbet f fold f cb call f cb

367 3,17 24,80 20,71 7,38 93,75 17,24 67,86 21,43 70,97 58,33 33,33
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USIKKERHED PÅ POKERTRACKER STATS

AF JØRN ”THYSSEN” THYSSEN

The best predictor of the future is the past

For nogle måneder siden var der en ophedet diskussion 
på pokernet om validiteten af pokertracker (PT) statistik, 
når man kun havde spillet få hænder (f.eks. 20) mod en 
given spiller. Jeg håber, I tilgiver mig, at jeg ikke har kun-
net fi nde tråden igen (ok, jeg er lidt doven, og de to første 
søgninger på google gav ikke resultat).

MÅLT I 

FREKVENS 10 25 50 100 500 1.000 10.000

0,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5,00% 14% 9% 6% 4% 2% 1% 0%

10,00% 19% 12% 8% 6% 3% 2% 1%

15,00% 22% 14% 10% 7% 3% 2% 1%

20,00% 25% 16% 11% 8% 4% 2% 1%

25,00% 27% 17% 12% 8% 4% 3% 1%

30,00% 28% 18% 13% 9% 4% 3% 1%

35,00% 30% 19% 13% 9% 4% 3% 1%

40,00% 30% 19% 14% 10% 4% 3% 1%

45,00% 31% 20% 14% 10% 4% 3% 1%

50,00% 31% 20% 14% 10% 4% 3% 1%

55,00% 31% 20% 14% 10% 4% 3% 1%

60,00% 30% 19% 14% 10% 4% 3% 1%

65,00% 30% 19% 13% 9% 4% 3% 1%

70,00% 28% 18% 13% 9% 4% 3% 1%

75,00% 27% 17% 12% 8% 4% 3% 1%

80,00% 25% 16% 11% 8% 4% 2% 1%

85,00% 22% 14% 10% 7% 3% 2% 1%

90,00% 19% 12% 8% 6% 3% 2% 1%

95,00% 14% 9% 6% 4% 2% 1% 0%

100,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

95% CI Antal hænder observeret

Jeg argumenterede dengang for, at statistik over 20 

hænder var bedre end ingenting. Jeg vil i denne artikel 

forsøge at kaste lys på sagen.

Jeg kan også tilføje, at jeg i en kommende video for 

Pokeruniversitet (www.pokeruni.dk) vil behandle samme 

emne, så hvis vi vil høre mere om samme emne, så vil der 

være mulighed for det. 

Jeg vil kigge på følgende typer statistik:

1. Prefl op statistik (VP$IP, PFR (prefl op raise))

2. Flop statistik (c-bet frequency, fold-to-fl op-  

 bet, fl op aggression)

3. Turn statistik 

4. River statistik (won at showdown, went to   

 showdown)

5. Overall stats (total aggression)

6. Andre stats (winrate)

Først vil jeg vise (ikke bevise) en formel, som jeg vil bru-

ge gentagne gange i artiklen:

Standard deviation for en ”sample proportion” er:

SD = sqrt( P * (1 – P) / n )

hvor P er den observerede frekvens, og n er antal ob-

servationer. 

Et eksempel kunne være VP$IP (voluntary put $ in pot): 

vi har observeret villain i 34 hænder, og han har spillet 

10 af dem, dvs. p = 10/34

SD = sqrt( 10/34 * 24/34 * 1/34 ) = 0.08

Ud fra SD kan vi udregne usikkerheden (her et 95% kon-

fi densinterval (95% CI)) som usikkerhed = 1.96 * SD

I eksemplet fra før er 95% CI altså 1.96 * 0.08 = 15%

Med andre ord så er den pågældende spillers VP$IP = 

30% +/- 15%. Som det kan ses, er usikkerheden ret 

stor.

Prefl op statistik

Prefl op statistik konvergerer relativt hurtigt, fordi alle 

spillere agerer prefl op, og dermed får man hurtigere 

samlet noget statistik op. Postfl op statistikker kon-

vergerer langsommere, fordi vi har færre observation-

er. Typisk 20-30% fl op actions, 10% turn actions og 5% 

river actions sammenlignet med prefl op. 

I tabellen herunder viser jeg usikkerhed for en række 

frekvenser og antal hænder:
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Lad os sige, vi har observeret en spiller over 50 hænder, 

hvor han har spillet 36/30, dvs. han har kommet penge 

i potten i 18 hænder og har raiset prefl op i 15 hænder. 

I tabellen ovenover kan vi se, at det er 36% +/- 14% og 

30% +/- 14%. Dvs. i princippet ved vi ikke, om villain 

spiller maniac-style 51/46 eller TAG 21/17 eller fi sket 

50/15. 

Et potentielt problem er korrelationen mellem VP$IP og 

PFR: en spiller kan i en given hånd ikke folde prefl op og 

samtidigt raise prefl op, så PFR er altid mindre end eller 

lig VP$IP. 

En potentiel løsning er at kigge på forholdet mellem PFR 

og VP$IP. I eksempel med en observeret 36/30 over 50 

hænder så er forholdet 15/18 = 83%. Usikkerheden på 

dette tal over 18 målinger er +/- 17% (dvs. 95% kon-

fi densintervallet er 66-100%). Med andre ord så har vil-

lain VP$IP på 36 +/- 14%, og han raiser 66-100% af sine 

hænder prefl op. Da det normalt anbefales, at man i NLHE 

6-max raiser mindst 75% af de hænder, man spiller, så 

har den nævnte spiller i hvert fald forstået dette strat-

egiske koncept. Hans stats kunne være 36/24 – 36/36 

(LAG), og de andre yderpunkter i 95% konfi densinterval-

let er 22/15 – 22/22 (TAG) og 50/33 – 50/50 (maniac). 

Med andre ord så er villain aggressiv prefl op, men vi kan 

ikke præcist afgøre, om han er TAG, LAG eller maniac, 

men villain er næppe LP, TP eller nit. 

Herunder følger en tabel, hvor vi antager, vi har observ-

eret villain over 100 hænder og har målt VP$IP og PFR. 

VP$IP pfr ci (vp$ip) pfr/vp$ip #obs (pfr/vp$ip) ci (pfr/vp$ip) probable type extreme (lower) extreme (higher)

20% 12% 8% 60% 12 28%

Nit or TAG

20/6 -20/18 0% 0%

20% 17% 8% 85% 17 17%

TAG

20/14 – 20/20 1% 0%

25% 20% 8% 80 20 18%

Fishy LAG – LAG

25/15 - 25/24 2% 1%

40% 10% 10% 25% 10 27%

Fish – Fishy LAG

40/0 – 40/20 2% 1%

60% 5% 10% 8% 5 24%

Fish

60/0 – 60/18 0% 0%

Hvis vi observerer en spiller til 20/12 over 100 hænder, 

så er villain formentlig nit (som observeret), men med 

mulighed for at han er forskellige varianter af TAG, 

loose-nit (crypto-nit) eller måske endda LAG. Dette er 

selvfølgelig et stort range af spiller-typer, men vi kan 

godt udelukke LP calling stations. Hvis en spiller med 

disse observerede stats, caller os på river, så skal vi 

ikke forvente at vinde ret ofte (min erfaring siger 35-

45%). 

Hvis vi observer en spiller til 20/17, så er han formentlig 

TAG, men med mulighed for at han er en nitty TAG eller 

forskellige former for LAG. Med andre ord forventer vi, 

at det en aggro fætter.

Hvis vi observerer en spiller til 60/5, så er han altså en 

fi sk, ligegyldig hvordan vi vender og drejer det. Denne 

spiller kan statistik set aldrig nogensinde være en LAG, 

TAG eller nit – han er altså fi sket prefl op (og formentlig 

også postfl op).

En anden vigtig pointe er, at man meget sjældent ser en 

spiller, som spiller TAG prefl op og passiv postfl op (f.eks. 

18/14/0) eller passiv prefl op og aggressiv postfl op 

(60/0/5). Det vil sige, hvis man har observeret en spiller 

som værende aggressiv prefl op (f.eks. 20/17 over 100 

hænder), så er han med stor sandsynlighed aggressiv 

postfl op. Hvis en sådan spiller c-better fl oppet, så er 

det næppe en overraskelse givet hans aggression pre-

fl op, da der statistisk set er fl ere 20/17/3 spillere end 

20/17/0.5 spillere). 

Med andre ord så giver observerede stats (selv over få 

hænder) en ide om, hvilken modstander-type vi er oppe 

i mod. 

I næste artikel vil jeg kigge videre på postfl op statistik. 
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3 PSYKOLOGISKE/

FORBEREDELSESMÆSSIGE ASPEKTER

AF TOBIAS ”SAIBOT” STORM

Jeg vil i denne artikel komme ind på 3 punkter. Det er efter 
min mening vigtigt at have fokus på hvert af de 3 punkter 
i sit psykologiske og forberedelsesmæssige aspekt som 
seriøs pokerspiller.

1: Hvorfor jeg mener, at man 
som pokerspiller bør sørge 
for også at dyrke andre hob-
byer

Poker kan hurtigt begynde at fylde 

rigtig meget i hverdagen, da det 

adrenalin/endorfi n kick, som spillet 

giver, uden tvivl kan være meget 

afhængighedsdannende. Det er 

selvfølgelig ekstremt vigtigt, at 

pokeren ikke kommer til at tage 

overhånd. Det mener jeg, spillet 

gør, såfremt det bliver den måde, 

man opnår sit største naturlige 

adrenalin kick på. En måde at undgå 

dette er at sørge for at dyrke an-

dre hobbyer, som kan give samme 

følelse, som når man shipper en 

giga pot. Det er selvfølgelig meget 

individuelt, hvilke hobbyer, som dan-

ner adrenalin fra person til person. 

Et par tilfældige eksempler er: Golf, 

skak, madlavning, gå på jagt, wind-

surf etc. Poker begynder efter min 

mening at blive rigtig farligt og ludo-

manisk når den største naturlige 

tilfredsstillelse, man føler, man kan 

få, er at vinde store puljer. Det er 

vigtigt, at poker forbliver en del af 

din hverdag. Det må aldrig gå hen 

og blive hele din hverdag. I jo højere 

grad det bliver det, i jo højere grad 

vil dit humør blive påvirket af, om 

du er på down- eller upswing. Og vi 

ønsker naturligvis at blive påvirket 

mindst muligt af varians. 

Man må derudover acceptere, at 

poker ikke er noget, man bliver mil-

lionær på fra den ene dag til den 

anden. Det er benhårdt arbejde at 

nå langt med sit pokerspil. Jeg er 

til dels tilhænger af det engelske 

pokersaying: ”It is a hard way to 

make an easy living” Til dels fordi 

jeg mener, at når man først har 

fået bygget sig en solid bankroll, og 

er veletableret på et givent limit, 

så er der rigtig mange forholdsvis 

nemme penge at hente. Man kan 

efter min mening sammenligne det 

med at bygge et fi rma op fra bun-

den. Her vil opstartsfasen i langt de 

fl este tilfælde være ekstremt hård, 

og kun få vil nogensinde komme 

fornuftigt igennem denne første 

fase. Det er først, når fi rmaet er 

kommet fuldt op og stå, at der er 

mange penge at hente på en lille 

mængde arbejde. For at nå hertil 

hurtigst muligt er udvikling selvføl-

gelig et afgørende nøgleord.

2: Vigtigheden af at skabe sig 
et socialt netværk med andre 
pokerspillere (peer group). 
Eksempel på hvordan man kon-
struktivt kan benytte sit net-
værk.

En af de bedste måder at opnå 

udvikling inden for en hvilken som 

helst disciplin er at blive en del af 

det, som populært kaldes en peer 

group: En peer group er en samling 

af mennesker, som alle er fokuser-

et på og ønsker at udvikle sig inden 

for samme område.

En optimal måde at udnytte sin peer 

group på er at specce hinandens 

spil via teamviewer. Teamviewer er 

et program, som gør, at man kan 

se en anden persons skærmbillede 

direkte. Man kan selvfølgelig også 

bare mødes, men da dette ofte er et 

logistisk og tidsmæssigt problem, 

er teamviewer en super løsning. 

Fordelen ved at få en til at specce 

på dit spil er, at mange af de linjer, 

du aldrig selv sætter spørgsmål-

stegn ved, ofte er dem, som er dine 

største leaks. Derudover er det et 

godt værktøj at bruge i de perioder, 

hvor du føler dig usikker og tiltet. 

Når en anden kigger dig over skul-

deren, skal der nemlig noget mere 

til, førend du vælger at fyre op for 

dine store tyreplays og fancy-play-

syndroms, hvilket ofte vil være 

rigtig sundt i de klamme perioder.  

Teamviewer er ekstremt nemt at 

sætte op. Det kan downloades gra-

tis her: www.teamviewer.org. 

I din peer group bør du have en pok-

erspiller, som er væsentlig bedre 

end dig selv. Men hvad mange glem-

mer er, at man også bør have en, 

som er væsentligt dårligere. Grun-

den til dette er, at hvis du lærer 
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det, som som du selv lærer, fra dig, vil det sidde langt 

bedre fast. Prøv blot at tænke tilbage på de gange, du 

har skullet holde et foredrag eller videreformidle et bud-

skab. Når du selv skal sætte ord på de informationer, 

du har fået, og lære det fra dig, sætter det sig i langt 

højere grad i bevidstheden. Udover at arbejde med din 

bevidsthed rent spilteoretisk, er det også nødvendigt, at 

du arbejder med din psyke.

3: Hvordan man bevidst kan/bør arbejde på sin 
indre dialog. Hvordan jeg selv gør det.   

Vi har konstant en indre dialog med os selv, som er afspe-

jlet i vores emotioner og dermed handlinger. Vores indre 

dialog er i meget høj grad styret af hvilke spørgsmål, vi 

stiller os selv. Vi kan derfor bevidst ændre vores indre 

dialog ved at ændre formen for spørgsmål, vi stiller. 

Dette er et stærkt værktøj mod tilt, når vi møder de 

rigtig klamme bad beats. Det, som ofte sker, når vi føler 

os grimt ramt af bad beats, er, at vores indre dialog går 

i retning af: 

”Hvorfor fanden skal den fede donk suge ud på mig i lige 

det her spot”

”Hvorfor er jeg altid så uheldig” 

”Hvorfor kan det ikke bare være mig, som suger ud en-

gang imellem” 

Dette er alle destruktive spørgsmål, som selvsagt vil give 

destruktive svar. Vi ønsker at ændre disse spørgsmål til 

at være konstruktive. På den måde kan vi tvinge vores 

indre dialog i den rigtige retning, da vores hjerne er in-

drettet således, at den ikke kan undgå at svare på de 

spørgsmål, vi stiller den. Et par personlige eksempler på 

mine konstruktive spørgsmål er: 

”Hvad kan jeg lære af denne her situation. Kunne jeg have 

minimeret mit tab?”

”Hvad kan jeg gøre for, at et bad beat i denne størrelses-

orden ikke vil have samme emotionelle indfl ydelse på mig 

en anden gang”

”Hvad kan jeg lige nu gøre for at blive emotionel stabil 

igen”

Jeg har langt hen af vejen i min pokerkarriere brugt eks-

treme mængder af energi på at komme med alverdens 

latterlige besvarelser på destruktive spørgsmål. Jeg 

har imod alt logik utallige gange bildt mig selv ind, at jeg 

simpelthen bare er mere uheldig end alle andre. Dette 

har resulteret i megen frustration og tiltede beslut-
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ninger. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor meget rigere jeg 

ville have været i dag, hvis jeg retrospektivt kunne er-

statte alle mine destruktive spørgsmål med konstruktive 

spørgsmål i min indre dialog.

Hvad den enkeltes besvarelser på de konstruktive 

spørgsmål kommer til at være, er selvfølgelig dybt indi-

viduelt, men jeg vil forsøge at bryde ned, hvordan mine 

har set ud. 

1: ”Hvad kan jeg lære af denne her situation. Kunne jeg 

have minimeret mit tab?

Svaret hertil er temmelig oplagt, ikke desto mindre 

glemmer man ofte at fokusere på det på grund af den 

destruktive dialog. Der vil altid være noget at lære af den 

situation, man er havnet i. Der er 3 måder, jeg benyt-

ter for at udvikle og optimere mit spil; personlig objek-

tiv efterrationalisering, diskutere hånden med min peer 

group eller ved at poste den på Pokernets forum. Jeg vil 

efter at have gjort dette meget ofte komme frem til, at 

jeg godt kunne have minimeret mit tab. Kunne jeg have 

minimeret mit tab, vil bad beatet på længere sigt fak-

tisk være værdifuldt, da jeg får spottet et leak i mit spil. 

Havde jeg ikke fået bad beatet, er chancen for, at jeg 

ville have bragt hånden til research væsentlig mindre. 

Dette kan man selvfølgelig argumentere for er et leak i 

sig selv, da jeg, uanset om jeg havde været uheldig eller 

ej, altid bør efterrationalisere mit spil. Ikke desto mindre 

er det hos alle pokerspillere, jeg kender, hovedsagligt i 

de klamme perioder, at man fokuserer på at optimere sit 

game. Med andre ord, så er det ikke kun mig, som er en 

donk ;-)

2:”Hvad kan jeg gøre for, at et bad beat i denne stør-

relsesorden ikke vil have samme emotionelle indfl ydelse 

på mig en anden gang”

Når jeg kigger tilbage på de gange, hvor jeg har fået 

et rigtigt stort bad beat, er det meget interessant, at 

jeg har reageret helt forskelligt. Nogle gange er jeg 

kogt fuldstændig over og har tyret diverse objekter og 

knytnæver ind væggen. Andre gange har det ingen ef-

fekt haft på min emotionelle tilstand, og jeg har uden at 

være præget af noget som helst tilt stille og roligt kunne 

grinde videre. Dette er i situationer, som rent faktuelt 

har været helt lig hinanden. Jeg har i begge situationer, 

indtil bad beatet, været even for min session, og rent $-

wise har beatet haft samme negative konsekvens både 

direkte og procentuelt på min samlede roll. Med dette må 

jeg altså konkludere, at min generelle tilstand har en stor 

indfl ydelse på min tiltfrekvens. Når jeg får et bad beat, 

som har stor emotionel indfl ydelse på mig, fokuserer jeg 

derfor i dag på, hvordan jeg egentlig har det, og hvordan 

jeg kan få det bedre eksplicit fra mit pokerspil. Jeg vil 

starte med at kigge på mine behov og se, om der er nogle 

steder, hvor jeg leaker. Vores menneskelige behov kan 

lidt fi rkantet koges ned til:

Et socialt behov. Behovet for at bidrage. Behovet for 

variation i tilværelsen. Behovet for tryghed. Behovet 

for udvikling. Behovet for at føle en personlig signifi -
kans.

Efter at jeg har foretaget en retrospektiv gennemgang 

af mine store bad beats og reaktionsmønstre, er det 

tydeligt for mig, at jeg har kogt over alle de gange, hvor 

et eller fl ere af disse behov ikke har været opfyldt. For 

nylig skete det, at jeg fi k et stort beat, som tog hårdt 

på min psyke. Jeg stoppede derfor op, refl ekterede over 

overstående og kom frem til, at mit behov for at bidrage 

var lig nul. Efter dette var gået op for mig, gik jeg ind 

på Interfl ora.dk og shippede en butik blomster til mine 

bedsteforældre. Derudover fandt jeg e-mail adresser på 

mine to bedste gymnasielærere, der betød meget for mig 

i en periode af mine gymnasieår, hvor jeg var ekstremt 

tæt på at droppe ud af skolen. Jeg sendte dem hver en 

mail og beskrev hvilken positiv betydning, de havde haft 

på mig. Da jeg dagen efter satte mig til at grinde igen, 

fi k jeg et næsten identisk bad beat i hovedet, men denne 

gang havde det ingen indfl ydelse på mit humør. Jeg kunne 

uden problemer grinde videre uden at være emotionelt 

påvirket.  Jeg er derfor meget opmærksom på jævnligt 

at fortage disse personlige refl eksioner i dag. Samt altid 

at have noget at se frem til, således at jeg har noget, 

som føles vigtigere end mine pokerresultater.   

3: ”Hvad kan jeg lige nu gøre for at blive emotionel stabil 

igen”

Når jeg bliver stærkt emotionelt påvirket af et bad beat, 

har jeg en lang række metoder til, hvordan jeg hurtigt 

kan genfi nde min stabilitet. Det har jeg netop pga. den 

fokus, jeg har haft på dette konstruktive spørgsmål, jeg 

mange gange har stillet mig selv. For mig hjælper det 

meget at have en DVD klar på hylden med noget under-

holdning, som jeg slapper af til. Derudover hjælper det 

ofte for mig at tage et varmt bad, løbe en tur, ringe til 

ven, lave/bestille en god portion mad. 

Desto fl ere metoder du har til hurtigt at genfi nde emo-

tionel stabilitet desto bedre.  

Det var blot mine personlige eksempler. Om du benyt-

ter de konstruktive spørgsmål, jeg bruger, eller om du 

formulerer nogle selv, er selvfølgelig dit valg. Uanset 

hvad vil jeg stærkt anbefale, at du forsøger at lege med 

dette værktøj. Det er selvfølgelig en vane, som tager 

lang tid at implementere fuldt ud. Jeg skal stadig bruge 

meget energi på at dodge min indre dialogs destruktive 

spørgsmål, men jeg har kunnet mærke en tydelig for-

skel, siden jeg begyndte på at træne det. Så jeg kan kun 

sige – prøv det!!
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TAPIS !
AF JESPER ”ZAPHOD2000” HANSEN

På vej ned ad Rue Monge drejer jeg håndtaget på min Velib 
i bund og suser ned mod Boulevard St. Germain, mens jeg 
forsøger at undgå lastbilerne som i et forsøg på at få over-
stået dagens vareleverancer har brugt det meste af både 
fortov og vej som parkering. Jeg krydser St. Germain og 
svinger så til venstre over for Notre Dame og fortsætter 
langs Seinen. Her passerer jeg Institut Francaise, Louvre 
på bredden overfor, Orsay museet, Assemblé Nationale og 
Invalides med Napoleons grav for så at krydse over Sein-
en ad den pompøse Pont Alexandre III og fortsætte langs 
højre bred til Pont d’Alma, hvorfra jeg kan kigge over til 
Eiffeltårnet.

Men jeg skal ikke til Eiffeltårnet i 

dag, så jeg svinger til højre op ad 

Avenue George V og kører ad den, 

til den slutter ved ”Den smukkeste 

Avenue i verden”: Avenue des 

Champs-Elysées. Her parkerer jeg 

min Velib i det computerstyrede 

stativ og modtager et højt BIB, som 

fortæller, at systemet har regis-

treret, at jeg har afl everet den. 

Jeg spadserer de sidste 100 meter 

op til Avenuen og krydser den for 

at nå mit mål denne lørdag morgen, 

den legendariske kortklub Aviation 

Club de France (http://www.avia-

tionclubdefrance.com  )

Selv hvis jeg anstrenger mig, kan 

jeg ikke forestille mig nogen bedre 

måde at starte dagen på. Den Velib, 

som således har bragt mig fra min 

lille delelejlighed i latinerkvarteret 

til mit mål, er Paris’ udgave af den 

bycykel, vi kender fra København, 

men trods franskmænds rygte for 

ikke at kunne organisere så meget 

som en børnefødselsdag, så fun-

gerer dette system helt fantastisk 

godt. Man betaler her et (meget) 

symbolsk beløb på enten 29 euro 

pr. år, eller som i mit tilfælde 5 

euro for en uges brug af cyklerne. 

Der reserveres så et depositum på 

mit kreditkort, som trækkes, hvis 

jeg ikke afl everer cyklen – derfor 

smider folk dem ikke alle vegne, og 

samtidig er der penge til, at de altid 

er sat i fi n stand. Cyklerne har de-

suden både lys på og 3 (lave) gear. 

Aviation Club de France, eller ACF 

blandt venner, er stiftet i 1907 af 

en gruppe fl yve-pionerer – deraf 

det lidt pudsige navn. Adressen 

bliver ikke meget fi nere: Avenue 

des Champs-Elysées 71 – i øvrigt 

ikke så langt fra det Danske hus, og 

foran døren står en brysk udseende 

dørmand, som dog hilser venligt, 

da jeg går ind ad dobbeltdøren og 

op ad trappen til receptionen, hvor 

jeg viser mit medlemskort – siden 

torsdag er jeg nemlig ”Membre So-

ciétaire” af ACF, men lad os spole 

tiden lidt tilbage til torsdag. 

ACF har åbent 24 timer i døgnet 

og har turneringer fl ere gange 

om dagen: Kl. 10, 14.30 og 21.30 

som regel. På hverdage er de to 

tidlige turneringer 50 euro freeze-

outs med en temmelig turboagtig 

struktur, mens turneringen kl. 

21.30 varierer lidt. På lørdage er 

14.30 turneringen en 100 Euro 

”Deepstack” freezeout. Jeg havde 

bestemt mig til at spille 14.30 turn-

eringen på denne torsdag – bare 

for at have prøvet at spille på ACF. 

Manden i receptionen talte absolut 

ikke engelsk, så jeg måtte støve mit 

skolefransk af for at blive meldt ind. 

Det koster 100 euro om året, som 

betales kontant, og man skal vise 

sit pas samt oplyse sin adresse, 
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men derudover er der ingen formaliteter, og det stykke 

pap, man får udleveret som medlemskort, signalerer da 

heller ikke ligefrem super security. 

Denne torsdag er jeg i øvrigt iført noget pænere tøj, end 

jeg normalt ville cykle rundt i Paris i, da jeg venter en 

rimelig striks dress-code, så jeg har både nydelige sorte 

sko, skjorte og en pæn grå jakke på, og jeg har da heller 

ingen problemer overhovedet med at passere ”gardero-

bechecket”. Indenfor er klubben en meget sjov blanding 

af gamle tiders krystallysekrone og Chesterfi eld møbel-

stil og så en broget fl ok af pokerspillere, som helt sikkert 

for de fl estes vedkommende har været dybt i klædeska-

bet for at kunne opfylde stedets krav til påklædning. Man 

ser også straks, at poker er ”den nye dreng i klassen” 

– poker blev først indført på ACF i 90’erne,og det spilles 

i noget, der ligner ”den nye fl øj” af klubben, som hverken 

er særlig moderne eller særlig klassisk – mest bare lidt 

underlig. Men der er MASSER af poker – den torsdag for-

middag, jeg kommer, er der gang i 4 cashgame borde, og 

da tilmelding til 14.30 turneringen først starter kl. 13, 

så vælger jeg at skrive mig på ventelisten hos ”hostess” 

Caroline til deres 2-2 NL cashgame med 50 euro mini-

mum buy-in, som er det laveste – og mest almindelige 

spil på dette tidspunkt. De lave spil spilles på 5 borde, 

som står i en mellemgang mellem ”den gamle” del af 

klubben og pokerområdet. Udover disse 5 borde er der 

5 mere i et rum ved siden af, samt 8-10 borde i deres 

turneringsrum. 

Spillet er altså 2-2, og man skal kun købe sig ind for 

minimum 50 euro, og det er der masser af spillere, som 

gør – jeg køber mig ind for 100, og der er kun få stacks, 

som er rigtigt store på det bord, jeg bliver placeret ved. 

Der er en hyggelig stemning, og der bliver sludret om 

alt muligt… på fransk, så jeg kan godt nok fange menin-

gen i det meste og svare ”Oui” eller ”Non” på nogenlunde 

de rigtige tidspunkter, men mit fransk er desværre ikke 

godt nok til rigtigt at kunne snakke med. Der sidder en 

meget højrøstet og smart fyr, som virker, som om han 

har udnævnt sig selv til table captain, og han påtager sig 

også opgaven med at introducere mig for tingene på et 

engelsk, som er nogenlunde lige så dårligt som mit fran-

ske, men han gør i hvert fald et hæderligt forsøg, og jeg 

lærer lidt af den lokale jargon.

Raken er høj på dette niveau, så vidt jeg kan vurdere (de 

havde ikke et prisblad, man kunne få), så der rakes 2 

euro allerede ved fl oppet selv af en pot på 8-10 euro. 

Og så rakes der til et maksimum på 8 Euro. Jeg vinder 

et par små potter og kommer godt fra start, men taber 

senere et par større uden at komme til showdown, men 

dobler til sidst mod min meget talende (og meget løst 

spillende) ven, som betaler mit all-in med mellempar mod 

mit toppar. Men nu skrev jeg all-in, det sagde jeg selvføl-

gelig ikke – jeg sagde i stedet højt og klar TAPIS! Som 

jeg på det tidspunkt havde lært, det hedder. Call hedder 

payer, fold hedder passe, og raise hedder relance, mens 

check sjovt nok hedder check, men udtalt lige som man 

på dansk udtaler en check fra banken.

Da min turnering starter, siger jeg tak for spillet til mine 

nye pokervenner og er 18 euro oppe – ikke nogen her-

regård og ikke nok til at dække de 100 euro, jeg betalte 

for at blive meldt ind. Der er 46 deltagere i turneringen, 

og præmiepuljen er på 2.070 euro, så med lidt hurtig 

matematik kan man regne ud, at 45 af de 50 indbetalte 

euro er gået til præmiepuljen – og det er jo egentlig en 

fair pris. Man starter med 1500 i chips, 25-50 blinds 

og 20 minutters levels, så vi snakker MEGA turbo, og 

jeg lægger da også ud med at forsøge at stjæle blinds 

fra start. Men det viser sig at være en skidt ide – man 

folder ikke gerne hænder hernede, så jeg må ændre lidt 

strategi, og hurtigt bliver mit nye ordforråd luftet: TA-

PIS! TAPIS! TAPIS!  

Ved turneringsbordene er de i øvrigt behørigt impon-

erede over, at jeg hedder Hansen – Gus’ berømmelse 

er absolut også nået til de franske lowrollers. Jeg over-

lever, til vi er 8 tilbage på Final Table, der er penge-

præmier til top 5 – jeg siger Tapis! Og jeg skubber min 

ikke for store stack til midten – blinds er 700/1400 på 

dette tidspunkt, og jeg har omkring 5.000 – det samme, 

eller lidt mere har big blind, og han betaler med KQ og 

slår min A5, da bordet giver ham en K. Jeg rejser mig 

og siger ”Bonne chance” til bordet – og trykker et par 

af de tilbageværende i hånden. Men inden jeg når væk, 

blander tournament director’en sig. Selvom alle ved bor-

det, inklusive mig, var overbevist om, at min modstander 

havde mig dækket, så har han spottet, at jeg har 800 

chips tilbage. Det griner vi lidt af, og jeg sætter mig ned 

igen og starter en lang serie af TAPIS! Hænder, som jeg 

på helt mirakuløs vis vinder alle sammen, og pludselig er 

jeg tilbage omkring de 5000 i chips – og i pengene i turn-

eringen. Jeg ryger dog på femtepladsen, da jeg skubber 

KJ ind i den samme fyr fra før, som kalder med AQ, som 

holder hjem. Det gav en fyrstelig gevinst på 105 euro 

– men jeg er nu svært tilfreds med at hæve min gevinst, 

og jeg får en hyggelig snak med tournament director’en, 

som jo egentlig reddede mit liv. Også han spørger til Gus 

Hansen’s berømmelse i Danmark: ”Er han også stor i 

Danmark?”. 
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Tilbage ved lørdag, hvor jeg er kommet tilbage for at 

spille et par timer, mens min kone er på loppemarkedet 

ved Clignancourt. Jeg er stadig nydelig i tøjet, men denne 

dag er jeg dog blevet lidt for overmodig, idet jeg har iført 

mig mine nye smarte Geox sommersko med indbygget 

”ventilation” (de kan anbefales). Den jakkesæt-klædte 

mand i receptionen er imidlertid ikke imponeret: ”Det er 

sportssko hr., der er ikke adgang med sportssko”. Jeg 

forsvarer mig med, at det skam ikke er sportssko, men 

dyre sommersko, som absolut ikke er købt i en sports-

butik. Han ser på mig med et overbærende blik og siger 

”Det er sportssko, hvor meget de har kostet er ligegyl-

digt, se disse”, han viser mig sine blanke sorte snøres-

ko, ”de her har kun kostet 50 euro, det er gadesko”. Jeg 

trækker lidt opgivende på skuldrene og vender mig for 

at gå ud og købe et par sorte sko, da manden forbarmer 

sig over mig og lader mig passere for denne ene gangs 

skyld. 

Indenfor sidder samme brogede fl ok som sidst iført alt 

fra slidte cowboybukser til kasketter, men ingen i et par 

lyse Geox. Så moralen for dress-code må være: Husk 

de sorte snøresko, alt andet går (dog ikke t-shirts med 

print). 

Denne dag er det en mere blandet fl ok, der sidder ved 

mit 2-2 bord, jeg har desværre ikke tid til at spille deres 

turnering, som ellers denne dag er deep stack 100 euro, 

så det bliver bare til 2-3 timers cashgame. Stemningen 

er stadig god, men der er lidt mere krig på kniven, og 

specielt har to af spillerne åbenbart et opgør med hi-

nanden – de snakker løs i hver eneste hånd, men sejren 

går til en cool, meget fransk udseende mand med mange 

tunge guldkæder. Han jorder fuldstændigt sin unge 

højrøstede modstander i en hånd, hvor de begge fl opper 

top par med en Q. Coolguy har Q8, mens den unge fyr 

har AQ. På fl oppet begynder den unge fyr at snakke og 

sige noget i stil med ”Hva så! Vil du ta’ det roligt gamle, 

eller skal vi ha’ fuld fart på” – den gamle kigger på ham og 

svarer ”Jeg vil helst tage det roligt” og tilføjer så noget 

i stil med ”Du er jo en dårlig spiller”. Den unge fyr ser 

forvirret ud og better 10 ud i en pot på 30 og gør det 

samme på turn, hvorefter 8’eren rammer river, og han 

betaler et stort reraise fra Coolguy. Hele bordet småf-

niser, da Coolguy skraber chipsene til sig og bare siger 

”Jeg sagde jo, du var dårlig”. 

En anden hånd, som skabte lidt debat, var, da bordet 

viser 4 klør med klør es iblandt, Coolguy har callet et 

all-in på turn, men da modstanderen vender klør konge, 

siger dealeren MAX – hvilket hernede betyder NUTS - og 

begynder at stable chips – men Coolguy vender AA, og da 

river havde parret bordet, kan han vise et fuldt hus. Det 

bliver den unge dealer grundigt irettesat for, og Coolguy 

tilgiver ham vidst aldrig helt. 

Der er gratis sodavand, mens man spiller, men det for-

ventes, at man tipper tjeneren, og da mindste chip på 

bordet er 2 euro, så bliver det ikke helt gratis. Det er 

samme beløb, man typisk tipper dealer med, når man 

vinder en pot af en vis størrelse. 

Jeg ender dagen i et lille minus – syntes egentlig, jeg spill-

ede godt nok, og modstanden er absolut overkommelig, 

men det lykkedes bare ikke rigtigt – til gengæld var det 

endnu en hyggelig formiddag og en god oplevelse. 

Inden jeg går, spadserer jeg gennem den gamle og fi nere 

del af klubben. Her sidder mænd, som ser ud, som om 

de har siddet her, siden klubben blev dannet, og spiller 

mærkelige kortspil. Her er meget meget brunt – brune 

lædermøbler, brunt træ på væggene og brunt i baren. 

Der hænger store lysekroner, og bagest ligger den tilk-

nyttede restaurant, som, lige som resten af klubben, er 

overraskende billig – 25 euro for en 2-retters menu er 

mindre, end jeg ville have regnet med, man skulle give på 

denne en af verdens fi neste adresser.

Jeg skal helt sikkert tilbage, og jeg kan kun anbefale ACF, 

hvis du alligevel er et smut forbi Paris - det er en oplev-

else, og der er rigtig god mulighed for at spille poker 

også for en low-roller som mig.
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SVAR PÅ MÅNEDENS HÅND

Resultatet af månedens hånd fra MPN #12:

Der var 51 mand der deltog i månedens hånd, som virkelig 

delte vandene. 

 

53% sagde call, mens 47% sagde fold. 

 

Månedens hånd blev spillet af Thyssen, som snap-callede 

i overbevisning om at SB ville komme over toppen med 

hænder som 88, TT, AJ etc. 

 

SB viste dog AA, mens UTG viste AJo. Esserne holdt hjem 

og indbragte SB en pulje på  små 5.000$.

 

Vindere af lodtrækningen blev: 

1. præmie - 3 måneders abonnement på Punters Paradise 

Picks: Bimbam

2. præmie - 3 x 1 måneds abonnement på Punters Paradise 

Picks: C_Hope, Razga og Kris_rem

 

Tillykke til vinderne. 
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