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grænserne for hvordan pokerspillere brander sig 
selv bliver kontinuerligt presset imod det ekstreme. 
da jeg startede med at spille poker (ja, dengang bed-
stefar var knægt og man gik 16 km til skole i en halv 
meter sne uden ordentlige sko) var pokerspillere ikke 
et ”brand”. de havde deres kælenavne og nogle af dem 
solgte pokerbøger, men de var trods alt bare poker-
spillere, når dagen var omme. men med specielt online 
pokerens fremskridt, er pokerspillere dårligt poker-
spillere mere. en spiller med et års skrub kan pludselig 
være sponsoreret af et stort site og medmindre han 
virkelig løber ind i en seriøs mængde uskrub, så kan 
han holde dette sponsorat i mange år, hvis bare han 
er synlig i miljøet. for danske spillere betyder dette, at 
de forskellige pokernyhedstjenester gerne skal skrive 
om én relativt ofte og man skal helst ses på de store 

borde engang imellem (med dertil hørerne Pokernet 
tråd selvfølgelig).

men hvornår er grænsen nået? når en spiller beslut-
ter sig for triumferende at kaste sig op på bordet og 
urinere på hans modstander, hver gang han vinder en 
hånd? når spillere ringer til pokernyhedstjenesterne 
for at fortælle, at de i bedste baller stil bestilte noget 
andet end husets vin, da de inviterede kæresten ud?

Husk at vi i sidste ende bare er kortspillere – jeg tør 
ikke tænke på, hvor ubehageligt det bliver at spille live 
poker, hvis vi først for alvor glemmer dette.

mikael strunge

side 17

svar På tiltale _ Peter “Zupp” jep-
sen svare på “Zorglub’s” artikel.
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Er du vild med både poker & golf?
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denne artikel er nummer 2 i rækken af artikler om heads 
up teori. Hvor den første artikel omhandlede en hånds 
vinderchance mod en tilfældig hånd, omhandler denne 
hænders indbyrdes styrkeforhold, når man kender mod-
standerhånden.

dette er relevant, hvis man enten 
kender modstanderens hånd, eller 
hvis man kender hans hånds rela-
tive position i forhold til ens egen, 
eller man sætter ham på en lille 
hand-selection, hvor man kan tæn-
ke hver hånd igennem. desuden er 
det værd at vide, hvor stor chance 
der generelt er, for at den hånd, 
man sidder med, er domineret eller 
dominerer.

favorit rolleN 

styrkeforholdet mellem to kendte 
hænder er mere simpelt, end de 
fleste tror. der er kun ca. halv 
chance for, at en hånd forbedrer 
sig, hvis man ser den til river. når 
man så fratrækker de tilfælde, hvor 
den anden hånd forbedrer sig end-
nu mere, kan den laveste preflop 
hånd næsten aldrig blive favorit. de 
eneste undtagelse er for par, der 
er oppe mod to overkort, der har 
gode flush/straight chancer, og 
for sammenstødet mellem et højt 
kort med næstlaveste kicker mod 
samme høje kort med laveste kicker 
suited. (f.eks. a3 mod a2s) i begge 
tilfælde kommer den lavest ranger-
ende hånd lige op over 50 %. ellers 
er der ingen undtagelser! f.eks. er 
k2, som er den hånd med dårligst 
flush/straight chancer, stadig fa-
vorit mod de optimale suited con-

nectors. for to hænder indbyrdes 
gælder det således altid, (med de 
nævnte meget få undtagelser), at 
den bedste “made hand” er favorit. 
22 er således favorit mod aks, a2 
er favorit mod kQs, k2 er favorit 
mod Qjs osv. Helt ned til 32, der er 
den dårligste hånd heads up, i mod-
sætning til multiplayer-spil, hvor 
det er 72.

konklusion 1 

i det indbyrdes forhold mellem 
2 hænder er det (med de oven-
stående ligegyldige undtagelser) 
altid den bedste “made hand”, der 
er favorit.

relatiV Position
Hvis man efter at have fundet ud af, 
at 22 er favorit mod ak, vil se, hvor 
meget fordelen til 22 stiger, når 
modstanderhånden er dårligere, 
bliver man overrasket. 22´s chan-
cer falder nemlig, når modstander-
hånden bliver lavere. dette er dog 
ret indlysende, når man tænker 
over det. 43, og alle andre ikke-par 
uden en 2ér, indtager samme rolle 
mod 22 som ak gør. nemlig 2 over-
kort. for at vinde skal man ramme 
ét af dem, og der er lige så stor 
chance for at ramme 43 som ak. 
derfor er den eneste forskel på de 
forskellige overkorts chancer de-

res flush og straight muligheder. de 
optimale overkort mod 22 (selvføl-
gelig bortset fra højere par) er der-
for de midterste suited connectors 
som 78s.  ser man bort fra straight 
chancer, er det således ligegyldigt, 
hvor meget over et overkort er. det 
er kun kortenes relative placering 
der tæller, ikke hvor stor forskel 
der er på dem1.

konklusion 2

i det indbyrdes forhold mellem to 
hænder er det kun kortenes rela-
tive placering, der tæller, ikke hvor 
høje de i sig selv er.

dette er vigtigt at tænke over, når 
man er heads up. tror man, at 
modstanderen raiser med aQ- ak 
eller jj-aa, er man i samme situ-
ation med 22 som med tt. enten 
har man et underpar til et overpar 
og er kæmpe underdog. ellers har 
man et underpar til to overkort og 
er meget svag favorit. er man im-
idlertid ikke sikker på, hvad mod-
standeren har, er tt selvfølgelig 
meget bedre end 22. 
mod ak er det således også lige-
gyldigt, om man holder Qjs eller 
45s (faktisk er 45s lidt bedre pga. 
bedre straight chancer). Hvis man 
har en god idé om modstanderens 
kort, ændrer værdien af ens egne 

heads uP artikel 2

to hæNders iNdbyrdes styrkeforhold.

af torsten ”darkelf” cHristensen

1  der er dog en undtagelse til dette relativitets-princip. der er nemlig forskel på, hvor let høje og lave kort bliver neutraliseret af kort, der falder 
på bordet. falder der ttt99, vil aa stadig slå kk, mens 88 ikke længere slår 22. dette har normalt kun den praktiske relevans, at meget lave kort 
trækker 1-2 % ned i vinderchancer, men i de få konstellationer, hvor man har et fælles kort og begge har lav kicker, neutraliserer det dominans 
helt eller delvist. 
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sig altså drastisk, da det nu kun er den relative rolle, 
der er vigtig.

mulige relative PlaceriNger og domiNaNs

den vigtigste detalje i to hænders indbyrdes forhold 
er, om den ene dominerer den anden. en hånd domi-
nerer en anden hånd, når den reducerer dennes 
vinderchancer væsentligt i forhold til håndens 
normale vinderchancer.
jeg vil i den følgende opdeling af de to hænders relative 
placering opdele dominans i tre typer: 1 stærk domi-
nans. 2 svag dominans. 3 ingen dominans. 

definition:

en hånd dominerer en anden svagt, hvis den reducerer 
håndens outs til 3 (neutraliserer det ene kort). en hånd 
dominerer en hånd stærkt, hvis den sænker den anden 
hånds vinderchancer endnu mere til 0-2 outs2 

hvor ofte domiNerer og domiNeres hæNderNe

det er en fordel at have en ide om, hvor ofte ens hånd 
dominerer eller er domineret. nedenstående skema er 
derfor en komplet redegørelse for, hvor ofte de for-
skellige hænder dominerer og domineres.

dominans differentierer ikke mellem suited og ikke 

suited. så der er kun 91 hænder i alt. for hver hånd 
indeholder skemaet fire tal. det øverste til venstre an-
giver hvor mange hænder, hånden dominerer stærkt. 
det øverste til højre angiver hvor mange hænder, hån-
den dominerer svagt. under dette er der skrevet med 
rødt hvor mange hænder, hånden domineres af. tallet 
til venstre er igen hvor mange, der dominerer stærkt, 
og tallet til højre viser hvor mange, der dominerer hån-
den svagt.

de gule felter viser de hænder, der dominerer og er 
domineret af ca. lige mange.
de grønne felter viser de hænder, der dominerer mere, 
end de er domineret.
de ikke farvede felter viser de hænder, der er mere 
domineret, end de dominerer.

som man kan se, er det hænderne t9, j8, Q8, k7, a6 
og 22, der er grænsen mellem, om en hånd dominerer 
mere, end den bliver domineret. imidlertid er dette jo 
kun i tilfælde af, at modstanderen spiller alle hænder. 
alt efter hvor selektiv modstanderen er i valget af 
starthænder, vil grænsen, for hvad der er ”trouble 
hands”, rykke op

konklusion 3

Hvor ofte og hvordan de forskellige hænder dominerer 
og domineres er vist i nedenstående skema

2  at en hånd har 0 outs i nogle tilfælde, betyder ikke, at den har tabt, men at den skal ramme sine outs mere end én gang for at vinde. man kan 
sige, at den har nogle dominerede outs

a k Q j t 9 8 7 6 5 4 3 2

a
90  0
0  0

0  22
1  1

0  21
1  3

0  20
1  5

0  19
1  7

0  18
1  9

0  17
1  11

0  16
1  13

0  15
1  15

0  14
1  17

0  13
1  19

0  12
1  21

0  11
1  23

k
77 12
1  0

0  20
2  3

0  19
2  5

0  18
2  7

0  17
2  9

0  16
2  11

0  15
2  13

0  14
2  15

0  13
2  17

0  12
2  19

0  11
2  21

0  10
2  23

Q
65 22
2  0

0  18
3  5

0  17
3  7

0  16
3  9

0  15
3  11

0  14
3  13

0  13
3  15

0  12
3  17

0  11
3  19

0  10
3  21

0  9
3  23

j
54 30
3  0

0  16
4  7

0  15
4  9

0  14
4  11

0  13
4  13

0  12
4  15

0  11
4  17

0  10
4  19

0  9
4  21

0  8
4  23

t
44 36
4  0

0  14
5  9

0  13
5  11

0  12
5  13

0  11
5  15

0  10
5  17

0  9
5  19

0  8
5  21

0  7
5  23

9
35 40
5  0

0  12
6  11

0  11
6  13

0  10
6  15

0  9
6  17

0  8
6  16

0  7
6  21

0  6
6  23

8
27 42
6  0

0  10
7  13

0  9
7  15

0  8
7  17

0  7
7  19

0  6
7  21

0  5
7  23

7
20 42
7  0

0  8
8  15

0  7
8  17

0  6
8  19

0  5
8  21

0  4
8  23

6
14 40
8  0

0  6
9  17

0  5
9  19

0  4
9  21

0  3
9  23

5
9  36
9  0

0  4
10 19

0  3
10 21

0  2
10  23

4
5  30
10  0

0  2
11 21

0  1
11  23

3
2  22
11  0

0  0
12  23

2
0  12
12  0
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nu hvor vi ved, hvor ofte en hånd er i en given dominan-
srelation, vil den næste del af analysen undersøge, hvad 
dette betyder for en hånds vinderchance. i det følgende 
afsnit gennemgås alle konstellationer fra den mest ulige 
til den mest lige.

stærk domiNaNs

stærk dominans forekommer, hvis et par er oppe 
mod en hånd uden nogle overkort. 
de relative placeringer, kortene kan indtage i tilfælde af 
stærk dominans, er vist nedenfor. deres indbyrdes rela-
tive placering er illustreret ved at kalde den ene spill-
ers kort for aa og den andens for bb og placere dem 
efter deres højde. under hver konstellation er område 
og gennemsnit for vinderchancen for den bedste hånd 
angivet.

forklariNg af koNstellatioNerNe og ProceN-
terNe

i forbindelse med de to første konstellationer svinger 
procentsatsen meget, da der er meget forskellige 
straight og flush chancer. i det tredje tilfælde ligger pro-
centsatsen stabilt, da ingen af hænderne nogensinde 
har gode straight eller flush muligheder. 
mest ulige af alle heads up konfrontationer er kk mod k2. 
bedste situation for ikke-parret i samme konstellation er  
jj mod jts . 
mod aa er 67s den bedst hånd, og k2 den værste

konklusion 4

i tilfælde af stærk dominans, hvilket forekommer i re-
lationen par mod ingen overkort, har parret en vinder-
chance på 77-95 %. gennemsnitligt 85 % eller 5/6

svag domiNaNs

svag dominans forekommer, når den ene hånd kun 
har 3 outs, fordi det ene kort er neutraliseret. 
dette forekommer i par mod ét overkort eller i 
to ikke-par med ét fælles kort.

forklariNg af koNstellatioNerNe og ProceN-
terNe

i konstellation 7 og 8 er det som i alle de andre konstel-
lationer tilfældet, at det ud over konstellationen kun er 
muligheder for flush og straight, der ændrer vinderchan-
cerne. i forbindelse med konstellation 4, 5 og 6 kommer 
imidlertid, som nævnt tidligere, den eneste væsentlige 
undtagelse til relativitets-princippet. da der i disse til-
fælde bliver større og større chance for at kortene neu-
traliseres af bordet, jo lavere de er, har kortenes højde 
stor betydning. det kort, der er bestemmende, er 
den højeste hånds kicker. (med kicker forstås her 
det kort, der ikke er fælles). Hvis dette kort falder til un-
der 7, begynder vinderchancen at falde drastisk, og hvis 
man har den lavest mulige førende kicker, er dominan-
seffekten helt væk. flush og straight chancer for den 

laveste hånd giver nogenlunde samme fordel som i de-
fleste andre konstellationer, mens flush og straight mu-
ligheder for den bedste hånd næsten ingen indflydelse 
har på vinderchancen. disse konstellationer er dem, der 
afviger mest i vinderchance, og hvor der  er flest 
parametre, der spiller ind. det er derfor også her, det 
er sværest at opstille en grundregel eller et brugbart 
gennemsnit, der altid virker.

konklusion 5

svag dominans forekommer i relationerne par mod ét 
overkort og to ikke-par med ét fælles kort. i det første 
tilfælde kan man regne med, at den dominerende part 
har en vinderchance på 61-71. gennemsnitligt 67 % eller 
2/3. i det andet tilfælde svinger vinderchancen fra 50 % 
til79 % afhængig af den laveste hånds flush og straight 
chancer og  størrelsen af den højeste hånds kicker. man 
kan bruge samme gennemsnit på 2/3, men det er ikke 
særligt pålideligt

1) Par mod domineret højt kort 2) overpar mod underkort 3) overpar mod underpar

aab aa aa

b b bb

b

område 82-95 % 77-90 % 81-83 %

gennemsnit 88 % 84 % 82 %

mulige konstellationer: ingen par ét fælles 
kort

Par mod ét 
overkort

4 5 6 7 8

a a ab b b

b ab a aa aab

ab b b b

område 50-77 % 51-79 % 50-78 % 66-71 % 61-70 %

gennemsnit 68 % 65 %
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iNgeN domiNaNs

der er to typer relationer uden dominans. den 
ene er et par mod to overkort, hvor chancerne 
er ca. 50/50. den anden er to ikke-par uden fælles 
kort, hvor den hånd, der har det højeste kort, 
er favorit.

forklariNg af koNstellatioNerNe og ProceN-
terNe

i tilfælde af ingen par ingen fælles kort har begge par-
ter 6 outs. den, der rammer flest, vinder. kun hvis der 
rammes lige mange, har kortenes relative værdi betyd-
ning. dette er mest vigtigt i den situation, hvor ingen af 
parterne rammer, da det sker ret tit. derfor er den part 
med det højeste kort altid favorit.
i tilfælde af par mod overkort er scoren meget tæt på 
50-50. som regel er parret meget svag favorit. kun opti-
male straight og flush chancer for overkortene gør dem 
til favoritter. 
66 mod a9 i andre farver er en af de bedste situationer 
for parret, mens 22 mod suited connector i anden farve 
er en af de bedste situationer for overkortene.

konklusion 6

ingen dominans forekommer i to typer relationer. den 
første er to ikke-par uden fælles kort. Her er den hånd, 
der har det højeste kort, favorit og scorer 50-71 %, 
gennemsnitligt 61 % eller 3/5
den anden type relation er overkort mod underpar. Her 
er det tæt på 50/50 oftest med parret som svag favorit. 
Vinderchancen for parret er 46-57 %, gennemsnitligt 52 
% eller 1/2.  

resume af viNderchaNcer

samlet tabel for vinderchancer i forhold til relativ plac-
tering/dominans.

jeg har i tabellen skrevet en kolonne, der hedder tern-
ingslag, da mange har en bedre intuitiv føling med hel-
det i et terningslag end med procenter. at vinde med en 
svagt domineret hånd kræver altså ca. samme held som 
at slå 5 eller 6 på en sekssidet terning. at tabe med par 
es er nogenlunde det samme, som at modstanderen slår 
6 på en terning. for nogle af dem, der synes, det er en 

fuldstændig ufattelig uheldig begivenhed, kan det måske 
hjælpe at tænke på denne måde.

brug af deNNe videN

man kan vælge at bruge alle de tal for gennemsnittet af 
en konstellation, jeg har beskrevet ovenfor. imidlertid 
kender man jo sin egen hånd, så man kan gøre det mere 
præcist. 
de konstellationer, hvor en eller begge parter har et par, 
følger en ligning af samme type, som den jeg fandt for 
heads up mod en tilfældig hånd. da det kun er konstel-
lationer, der tæller, får man ingen bonus for kortenes 
værdi. man får bonus for konstellationen, og for om hån-
den er suited og connected.
 

konklusion 7

mulige konstellationer: ingen par ingen 
fælles kort

Par mod to 
overkort

9 10 11 12

a a a b

a b b b

b a b aa

b b a

område 58-71 % 56-68 % 50-62 % 46-57 %

gennemsnit 65 % 62 % 56% 52 %

område gennemsnit terningslag

stærk dominans (par 
mod ingen overkort) 77-95 % 85 %    5/6 6

svag dominans (par 
mod ét overkort 61-75 % 68 %    2/3 5

svag doninans (ingen 
par ét fælles kort) 50-79 % 68 %    2/3 5

ingen dominans 1 (ingen 
par ingen fælles) 50-71 % 61 %    3/5 4-5

ingen dominans 2 (par 
mod 2 overkort) 46-57 % 52 %    1/2 4

3  en hånds vinderchance stiger her med mellem 2,5 og 6 % alt efter konstellationen. 4 er brugt som gennemsnit. det er en del overvurderet for 
to overkort og en del undervurderet for en hånd i den værste konstellation, ellers ligger de andre konstellationer ret tæt på 4.
4  Hvis overparret er inden for underkortenes straight muligheder, saboterer de underkortenes chance. så hvis man vil have formlen præcis, skal 
man kun regne straight konstellatio
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for alle konstellationer, der indeholder et eller to par, 
kan den svage hånds vinderchancer udregnes med føl-
gende formel:

P(v) = 13% + bonus 

bonus:  +16 for hvert overkort
 +6 for at have et underpar
 +4 % for suited3 
  +1 % for hver mulig straight konstellation med  
 begge kort4

 -5% for den værste konstellation (overpar, der  
 har ens højeste kort)
  
P(v) : Vinderchance mod et par

de andre konstellationer

for de konstellationer, der ikke indeholder par, har jeg 
ikke kunnet opstille en simpel formel, der er præcis nok,         
da de svinger meget og afhænger af mange parametre, 
så her må man enten bruge gennemsnittet eller huske 
nogle eksempler.

næste artikel vil handle om en hånds vinderchancer 
mod en hand-range. artiklen vil i denne forbindelse vise, 
hvordan man finder den objektivt korrekte rangorden af 
hænderne, hvilket jeg ikke har set andre steder.
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mere om usikkerhed På 

Pokertracker stats

af jørn tHyssen

som lovet fortsætter jeg med mere om usikkerhed på 
pokertracker stats. sidste gang fokuserede jeg på preflop 
stats, og denne gang vil jeg kigge på postflop stats.

Her følger nogle tommelfinger-
regler for en række interessante 
postflop stats:

c-bet frekvens (flop):

spillere raiser normalt mellem 10 
og 30 % af deres hænder, så i 6-
max kan man estimere usikker-
heden på c-bet stats ved at dele 
antal hænder med ~5 og slå op i 
tabellen i min første artikel.

mere præcist: 

sd = sqrt( P * (1-P) / n’ ) = sqrt( P 
* (1-P)/(Pfr*n))

hvor n er totalt antal hænder.

eksempler: 

en spiller med Pfr 20% har spillet 
500 hænder, og c-bet frekvens er 
60 % i følge pokertracker.

da 20% * 500 = 100, slår vi op med 
100 i tabellen ud for 60 % og kan 
se, at usikkerheden er 10%, dvs. 
spillerens c-bet frekvens er 60% 
+/- 10%

fold-to-flop bet:

sd = sqrt( P * (1-P)/n’’)

hvor n’’ er antal flops spilleren har 
set. 

i 6-max bliver mange pots taget ned 
preflop, så vi kan ikke bruge VPiP * 
n for antal flops. jeg estimerer, at 

halvdelen af alle pots afgøres pre-
flop, så vi kan benytte VP$iP * n / 2 
som et estimat for antal flops.

eksempel: en spiller med VP$iP 25 
% har spillet 200 hænder og har 
fold-to-flop bet 50%. da 25 % * 200 
/ 2 = 25, så slår vi op med 25 og 50 
% i tabellen: usikkerheden er 20 %.

fold-to-turn bet and fold-to-
river-bet:

estimeret halvdelen af alle puljer, 
der når floppet, afgøres på floppet, 
så vi kan slå op med VP$iP * n / 4 
som et estimat for antal turns, og 
estimeret 1/3 af alle puljer, der når 
turn, afgøres på turn, så vi kan slå 
op med VP$iP * n / 6 som et esti-
mat for antal rivers.

bemærk, at disse tommelfinger 
regler er for aggressive ”sane” 
spillere. calling stations og nits vil 
afvige. 

won@showdown:

denne statistik benytter jeg meget 
som ”read” i mit spil. 

jeg har inddelt folk i følgende inter-
valler:

>60%: 

nits (postflop-nits – altså weak/
tight spillere, som folder for 
meget). disse spillere er ofte loose 
preflop og kendetegnet ved stats 
a la 25/10/1.5 eller tight preflop 

og kendetegnet ved stats a la: 
15/10/2.

~55%: 

weak tags – tags, som folder lidt 
for meget postflop og/eller val-
uebetter for lidt, typiske stats er 
19/16/3.

~50%: 

typisk tags / dygtige lags. disse 
vinder ved, at de vinder halvdelen 
af potterne, som gennemsnitligt er 
større end den halvdel af potterne, 
de taber, plus de lægger pres på 
modstanderen undervejs, så de 
folder. 

<45%: 

calling stations og dårlige lags

derudover findes der også atypiske 
spillere med stats a la 40/5/1, som 
formår at folde deres allerdårlig-
ste hænder undervejs, så de ender 
med won@showdown på 50 %. de 
formår tydeligvis ikke at bygge en 
stor pot med deres bedste hænder 
og er derfor tabende. 

Went to showdown er normalt ca. 
20-30 % af antal flops og som es-
timat for antal hænder, som når til 
showdown, kan vi bruge

VP$iP * n / 2  (antal flops) * 25% = 
VP$iP * n / 8
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eksempel 1:

 en spiller med VP$iP på 30 % har spillet 250 hænder og 
har won@showdown på 50 %. da 30 % * 250 / 8 = ~10, så 
er usikkerheden 31 % i følge tabellen fra første artikel. 

eksempel 2: 

en spiller med VP$iP på 30 % har spillet 2,500 hænder 
og har won@showdown på 50 %. da 30 % * 2,500 / 8 = 
~100, så er usikkerheden på 10 %. 

bemærk, at vi skal have ret mange hænder på villain, 
før won@showdown begynder at konvergere. selv efter 
2,500 hænder kan vi ikke placere villain entydigt i de kat-
egorier, jeg nævner. 

win rate:

der bliver ofte spurgt om usikkerhed på win rate, da det 
jo afgør, om en spiller er vindende eller ej.

usikkerheden (95 % konfidensintervallet) på win rate 
er:

 1.96 * sd / sqrt(n/100)

hvor sd er standard deviation, og n er antal hænder (vi 
deler med 100, fordi vi benytter win rates og standard 
deviations i enheden ”per 100 hænder”). Poker tracker 
2 kan udregne standard deviation for dig, ellers kan du 
benytte følgende tommelfingerregler:

1. nlHe 6-max: 45-70 (højere ved højere stakes,  
 højere ved meget aggressivt spil)

2. nlHe Hu: 60-120 (højere ved højere stakes,   
 højere ved meget aggressivt spil)

min egen sd er omkring 65 og med en win rate på 4.5 
ptbb efter denne måneds 22,154 hænder, så er usikker-
heden på denne måneds win rate:

1.96* 65 / sqrt(22154/100) = 8.6

så selv efter en god måned som denne, så kan man ikke 
sige, er at jeg vindende, da min win rate er 4.5 +/- 8.6, 
så intervallet indeholder negative win rates. 

jeg har udviklet et regneark til pokeruni.dk, hvor man 
kan udregne usikkerheden på win rate (samt en masse 
omkring bankroll management)1 

aggression:

den sidste stat, jeg vil kigge på, er ”aggression” (flop 
aggr, turn aggr, river aggr, total aggr) som er defineret 
som 

( raise% + bet% ) / (call% )

desværre er det ikke helt trivielt at udregne usikker-
heden, da tallet ikke er en frekvens, og jeg kan dermed 

ikke benytte min sædvanlige formel samt tabellen fra min 
første artikel. 

jeg vil ikke gå i detajler, men som en meget grov approxi-
mation kan man benytte:

bet% / call% * sqrt( (usikkerhed bet% / bet%) ^2 + (usik-
kerhed call% / call%) ^2 )

-- altså en relativt kompliceret formel. lad os kigge på et 
par eksempler:

(1) calling station, som har set floppet 1,000   
 gange. Han er passiv og har bet% på 20 % og  
 call% på 40 %. Ved hjælp af tabellen fra første  
 artikel kan vi se, at usikkerheden på bet% er 2  
 %, og usikkerheden på call% er 3 %.

Villains flop-aggression er ca. 0.5

usikkerhed: 20 % / 40 % * sqrt( (2%/20%)^2 + 
(3%/40%)^2 ) = 0.06

som des ses, er usikkerheden relativ beskeden (kun ca. 
10 % af værdien). uanset hvordan vi vender og drejer det  
så er villain passiv 0.45 – 0.55. 

(2) tag, som har set floppet 1,000 gange. Han er  
 aggressiv og har bet% på 30 % og call% på 10  
 %. 

Hans flop aggression er således ca. 3

usikkerhed: 30% / 10% * sqrt( (3%/30%)^2 + 
(2%/10%)^2) = 0.7

Vi kan se, at den relative usikkerhed er større; nu cirka 
40%

jo mere aggressiv og jo færre observationer vi har, jo 
højere bliver usikkerheden, og den kan i starter være +/- 
sig selv, dvs. f.eks. 3 +/- 3 og dermed tæt på værdiløs 
– dog er der ofte en korrelation mellem preflop stats og 
postflop aggression (se min diskussion af dette i næste 
afsnit). 

Vi kan i øvrigt lave en endnu grovere approximation af 
usikkerheden:

aggression factor * usikkerhed på laveste procent / 
laveste procent af bet eller call

opsummering:

selv efter få hænder giver stats en indikation af villains 
spil, specielt fordi mange pokerspillere falder ind i ste-
reotype kategorier, så som tag, lag, nit og calling sta-
tion. stats efter blot 25 hænder giver en ide om, hvilken 
kategori villain tilhører: loose / tight og passiv / aggres-
siv

1  Video og regneark er her!
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de mest præcise stats er preflop stats, fordi det er 
dem, vi måler flest af, men heldigvis er der ofte en sam-
menhæng mellem preflop stats og postflop stats, netop 
fordi der er en række kategorier. 

det overrasker os ikke, at en 40/5 spiller er passiv post-
flop, eller at en 19/16 spiller er aggressiv postflop, eller 
at en 20/12 spiller er semi-passiv og ofte vinder i show-
down (han er en post-flop nit). 
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der findes to slags pokermedier. de medier, der fokuser-
er på pokerspillerne (f.eks. acemag), og de medier, der 
fokuserer på spillet (f.eks. mPn). normalt diskuterer jeg 
ikke navngivne spillere, da jeg har set nok poker celebri-
ties i deres mørkeste stunder til, at jeg ikke regner dem 
for mere end det, de er – pokerspillere. ikke desto min-
dre skal jeg gøre en undtagelse i denne artikel. Zupp – jeg 
håber egentlig, at du læser dette. for de ting, du får sagt 
om ”the big game” i din blog, forekommer mig både uintel-
ligente og arrogante. men du har jo ret til at have din me-
ning, lige som jeg har ret til at have min. det gode ved dine 
udskejelser er, at de gav mig lyst til at diskutere det poker 
game, som jeg holder allermest af – det store live game

men for lige at give mPn’s læsere en 
ide om, hvad jeg taler om, så han-
dler det om, at Zupp under WsoP 
besluttede sig at prøve lykken med 
”the big game” på bellagio. Hvor-
dan det spændte af, beskriver han 
i sin blog på ekstrabladet.dk under 
overskriften ”tidlige julegaver” på 
følgende vis: ”uden at gå i detaljer 
omkring selve spillet kan jeg kun 
sige, at de ting, der foregik i dette 
sjak, var så syge, at selv en dreven 
mand i branchen måtte spærre 
øjnene op. aldrig havde jeg fores-
tillet mig, at der skulle være så 
mange julegaver at hente i verdens 
største pokerspil. folk lagde rask 
væk 20-30.000 dollars ind i puljen 
uden overhovedet at kigge på de-
res kort. et rent slaraffenland, som 
undertegnede forhåndsfavorit dog 
desværre kom fra med et minus på 
en lille million kroner.”

det undrer mig lidt, at du ikke selv 
kan se det Zupp. jeg ved ikke hvor 
mange gange jeg har hørt folk (mig 
selv inklusive) sige sådan her, 
når de sætter sig ved et højere 

bord, end de er vandt til. i poker-
fødekæden har de stærke det med 
at bevæge sig opad i pyramiden. 
og jo højere du bevæger dig op, 
des mere sindssygt aggressivt har 
spillet det med at blive.

”the big game” er dog, ud over at 
være det største spil i verden, også 
en noget anden størrelse end de 
online games, du sikkert er vant til. 
sagen er den, at store live games 
som oftest har en meget begræn-
set spillerpulje at trække fra. det 
betyder, at det er helt afgørende, 
at du ikke flår fiskene på en måde, 
så de ikke kommer tilbage igen. 
det er utroligt, hvor mange proffer 
jeg har mødt gennem årene, der 
ikke fatter det. i spilteorien kaldes 
problematikken ”the tragedy of 
the commons”. tragedien handler 
basalt set om, at hvis alle uden sk-
rupler stræber efter at maksimere 
deres indtjening på kort sigt, så vil 
der ikke være noget spil at tjene 
pengene på, på lidt længere sigt. 

du skriver således i din blog, at:” På 

min højre side havde jeg minh ly, en 
vietnamesisk professionel, som må 
betegnes som en af de allerbedste 
pokerspillere i gamet. På min ven-
stre side sad sammy farha, som 
blev nummer to, da chris money-
maker vandt Vm i poker i 2003. 
Han er generelt meget vild og be-
kymrer sig meget lidt om sine 
penge, og var helt sikkert en af 
grundene til at sætte sig.”

nu har sammy altså en del flere 
credentials, end at han blev to’er til 
moneymaker. Han er en af de faste 
vindere i ”the big game” gennem en 
længere årrække. Hvis du sætter 
dig ned og ser alle episoder af High 
stakes Poker igennem (eller spiller 
the big game mere regelmæssigt), 
så vil du forhåbentligt opdage, at 
sammy farha er mere end en eks-
trem lag uden respekt for penge. 

sammy farha er the big game. 

Han er underholdende, og når han 
er ved bordet, er der altid sjov og 
ballade. good times. oven i dette 

there’s No busiNess like showbusiNess 

– svar På zuPP’s betragtNiNger om ”the big game”

af rune “Zorglub” Hansen
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får han turisterne til at føle, at når han kan ”smide om 
sig med penge” så kan turisterne vel også. så sammys 
tilstedeværelse gør generelt spillet bedre – ikke på gr-
und af ham selv – men fordi turisterne løsner op, og fordi 
swings for hele bordet går op, hvilket øger risikoen for, 
at nogle af profferne begynder at tilte lidt.

nu tilstår jeg blankt, at jeg aldrig har spillet i ”the big 
game” og nok heller ikke kommer til det. som fixed limit 
spiller er der ikke meget action over $100/200. men jeg 
er ikke desto mindre berømt for at ”køre farha stilen” 
på mine borde. Hver gang nogen spørger, hvor action er 
henne, plejer jeg at svare ”i am the action”. og for den 
udenforstående er dette heller ikke helt forkert. jeg kan 
spille en variant af fixed limit, der er så loose og aggres-
siv, at jeg kun tror, at jeg har set en håndfuld modstan-
dere i hele min karriere, der kunne praktisere den suc-
cesfuldt. ikke at jeg gør det hele tiden, men....

live poker er afgørende forskelligt fra online poker ved, 
at du spiller mod stort set det samme sjak hele natten. 
du har derfor ikke brug for poker tracker (selv hvis der 
fandtes en ”live” version). du har masser af tid til at 

skyde dig ind på modstanderens tilbøjeligheder. Hvis du 
frekventerer det højeste bord, huset kan byde på, vil det 
også være de samme spillere, du er oppe imod dag efter 
dag. du har altså masser af tid. det tager mig normalt 
24-48 bordtimer at stille helt skarpt på en ny spiller. men 
når først jeg har ham, er han død fra nu af og i al evighed. 
og hvis du behandler ham ordentligt, kan du lukrere på 
dette i årevis fremover. Hvis du behandler ham skidt.... 
sagen er den, at i poker findes der ingen strategi uden 
en modstrategi. der, hvor turisterne dør i high stakes 
poker, er, at de kun kan spille en strategi. når du først 
har fundet ud af, hvilken strategi de spiller, ved du, hvad 
de er i stand til og ikke i stand til, og derfra er det let.
nå, men nok om dig, Zupp. jeg håber, at du fangede min 
pointe, for det vil helt klart være godt for både pokeren 
og dig selv 

nu til et par røverhistorier fra det virkelige liv til at un-
derstrege pointen.

i High stakes Poker sidste år var der en hånd, som sam-
my farha var involveret i der illustrerer pointen. sammy 
og jamie gold snakker så meget, at det lykkes jamie at 
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check-raise sammy, før der overhovedet var et flop. men 
pludselig bliver det hele mindre sjovt, da puljen bliver 
rigtig stor, og det begynder at dæmre for jamie (der sid-
der med kk), at sammy nok har aa (hvilket præcist var 
tilfældet). På turn sidder jamie i flere minutter og beder 
(næsten med tårer i øjnene) sammy om ikke at skubbe 
ham all-in (han har ca. $150.000 tilbage at skyde med). 
sammy ender med at checke den ned. kommentatorerne 
undrede sig lidt over, hvordan denne hånd blev spillet, og 
de endte med at konkludere, at sammy nok havde været 
bange for, at jamie havde floppet et sæt (siden hvornår 
har sammy været bange!!!). det, der skete, var, at det 
gik op for sammy, at han kunne tage $150.000 nu og al-
drig se jamie igen, eller han kunne lade jamie beholde 
sine penge og den sidste rest af sin værdighed og lade 
ham vide, at han skyldte sammy en tjeneste (med andre 
ord – det er ikke sidste gang, jamie spiller mod sammy). 
Hvad ville i vælge? $150.000 i hånden eller en hval med 
$15 mill. på kontoen i the big game fremover?
en dag sad vi tre fra det faste sjak og spillede tre-vejs, 
mens vi ventede på turister. en gammel fyr kigger lidt 
og spørger til den klump chips med en elastik om, som 
ligger i puljen. Vi forklarede ham, hvad en tunica rock er 
(det antal chips, der skal til for et preflop raise, bundet 
sammen med en elastik. når du vinder en pulje med ”the 
rock”, skal du lægge the rock ud som en live straddle 
næste gang, du er under the gun). det, synes turisten, 
da er meget interessant, så han sætter sig til bords. det 
går hurtigt op for både ham og os, at:
 a) dette spil er større, end noget han før har spillet, og 
b) at han er klart outmatched. 

men store puljer skifter hænder, og der er masser af 
slanter i midten (de fleste puljer, hvor the rock er i ak-
tion, bliver jo 3- og 4-better preflop). På et tidspunkt er 
vi i en firevejs pot, og floppet kommer jj10. jeg byder 
direkte ud fra sb, næste mand hæver, og tredjemanden 
re-raiser. Vor overmatchede pensionist (som generelt 
var et meget roligt gemyt) hamrede næven i bordet og 
sagde: ”all my life i’ve wanted to say this – four bets!!!”. 
Vi andre tre kiggede målløse på hinanden. ingen tvivl om, 
at vor ven havde j10 eller bedre. jeg kaldte, selvom jeg 
vidste, at jeg havde nul outs, og de sidste to dryssede, 
som havde de brændt nallerne. du skuffer ikke en tur-
ist, som har været sponsor hele aftenen og har ventet 
hele sit liv på dette øjeblik. uanset, hvor meget han taber 
for turen, så vil det være den hånd, som han vil fortælle 
om i år fremover, hvis ellers nogen lader ham vise den 
op. og sure enough. Vor ven endte som aftenen største 
donor. men der gik ikke fem minutter, fra jeg trådte ind 
i pokerrummet næste dag, før han kom hen og fortalte 
om, hvilken super aften han havde haft i går aftes. og 
sådan fortsatte han de næste par dage, indtil han skulle 
med flyet hjem.

ind imellem møder du modspillere, som er generelt ube-
hagelige og småaggressive (ikke kun i hvordan de spiller, 
men deres generelle attitude). en dag kom sådan en 
type og satte sig ved mit bord. kæmpe steroid-brød med 
tyrenakke og tattoos fra hoved til røv. der blev stille hele 
vejen rundt om bordet, da han satte sig lige ved siden 

af mig, og jeg må da også indrømme, at jeg lige sank en 
klump. ikke mindst ved tanken om, at jeg havde renset 
ham et par dage tidligere i et short handed game. og 
særligt kan jeg huske dealerens ansigtsudtryk ”uhoh 
– here comes trouble”. sådan blev det imidlertid ikke. 
og endnu engang blev det the rock, der blev redningen. 
jeg gik straks i gang med nærmest manisk at fortælle 
ham om the rock. sagen er nemlig den, at alle skal være 
enige om at spille med den, hvis det skal fungere. ”you 
know this baby? this is the rock and right now it’s mine! 
and i like to keep it that way. this is not about money, this 
is about attitude. it’s about domination. it’s about own-
ership. i don’t give a shit about the money – this is what 
i’m playing for”. og så fremdeles. non-stop i de to timer, 
det tog, før tyrenakken var renset. Hver gang jeg havde 
et coinflip imod ham, fik den max. action og max. bulls#!t 
talk. men det virkede sgu. endelig havde tyrenakken fun-
det et bord, hvor hans mega ego blev værdsat. jeg var jo 
endnu værre, og jeg blev respekteret af hele bordet… 10 
minutter efter han var smuttet, var der helt stille rundt 
om bordet, og et par af de lokale pro’er vekslede spør-
gende blikke. de kunne ikke rigtigt finde ud af, hvad de 
lige havde oplevet. selvom action i dag er flyttet til andre 
pokerrum, så kommer de stadig, når det rygtes, at jeg 
er i byen. dette er en af årsagerne. Hvor jeg er, kommer 
action gerne kort tid efter.

en sidste ting er, at jeg som oftest kigger efter, hvad 
jeg kan respektere min modstander for, særligt når det 
ikke er hans evner som pokerspiller. Hvis jeg har talt med 
ham i løbet af aftenen, er jeg altid den første til at rejse 
mig og give hånd, når han må rejse sig og gå den lange 
vej hjem. der findes mange gode spillere derude, men 
der er få, der både er skarpe som modspillere og evner 
at bygge et spil op. et af de bedste komplimenter, jeg no-
gensinde har modtaget, kom fra en spiller, der har været 
dealer i de sidste 25 år. som han engang sagde: ”i’ve 
been in this business for twenty years, and i’ve seen lots 
of your kind come and go. i just want you to know that 
when all the money’s gone i’ll still remember you as a 
true gentleman”...
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jeg er blevet bedt om at læse og kommentere rune ”Zor-
glub” Hansen’s artikel, dersom den omhandler min egen 
artikel om the big game i las Vegas.

der står et sted i artiklen ”...jeg 
håber at du fangede min pointe, for 
det vil helt klart være godt for både 
pokeren og dig selv”. 

det er ikke så lidt frækt at antyde 
at din pointe skulle kunne gå min 
næse forbi – ikke desto mindre er 
det faktisk tilfældet :( om det så er 
fordi jeg er dum eller fordi pointen 
udebliver, skal jeg ikke gøre mig 
klog på.....

jeg har læst din artikel 2 gange, 
og mens jeg godt kan forstå din 
indstilling til ”the tragedy of com-
mons”, som i øvrigt er helt ba-
sic knowledge når det kommer til 
poker, så kan jeg sgu’ ærligt talt 
ikke helt se hvad den har med min 
artikel at gøre. derudover så er de 
ting jeg får sagt om the big game 

hverken uintelligente eller arro-
gante, som du ellers så diplomatisk 
formulerer det.

du mener at ”... sammy har... en 
del flere credentials end at han blev 
to’er til moneymaker”. 

så langt er vi enige, og det er da i 
princippet også indforstået. Point-
en er at manden ikke er vindende i 
the big game – og det er måske her 
du har sovet i timen. det er ikke for 
sjov, at folk siger de ikke ved hvor 
sammy har sine penge fra – de 
kommer i hvert fald ikke fra poker.

så sammy er god for gamet på 
mere end en måde. Han er dygtig 
nok til at tage meget fra alle de 
rige muppets, uden at de brokker 
sig over det, men tilpas dårlig til, 

at han konsekvent støtter de store 
pro’s uden selv at bemærke det, 
eller tage notits.

at jeg så åbenlyst fortæller i min 
blog at jeg synes sammy spiller 
dårligt, er ikke et udtryk for man-
glende forståelse for tragedy of 
commons, men nærmere at jeg 
anser det for meget urealistisk at 
sammy skulle læse den, eller høre 
om det :)

bottom line. spillet var ikke bare 
overly aggressive – det var direkte 
idioti, og der sad ikke nogen fed 
turist med 1.000.000 usd som blev 
lokket af pro’erne til at spille ekstra 
loose. jeg var der, og i forhold til 
resten af bordet, så var jeg short-
stacked, hvilket gør excessive 
straddles endnu mere åndssvagt.

svar På tiltale
af Peter ”ZuPP3” jePsen

magasinet 
PokerNet

17
Poker debat



jeg vil i følgende artikel beskrive forløbet af en Hu sng jeg 
har spillet på ongame. buyin er 500$ og sng´en er med 
turbo struktur. min modstander er ukendt.

Vi starter med 1500 i chips hver og 
blinds starter på 10/20

første hånd folder modstanderen 
fra sb. 

i anden hånd får jeg Q3o og limper 
ind fra knappen. modstanderen 
checker fra bb. floppet kom-
mer: aQ7 twotone. modstanderen 
checker. jeg checker med. 
turn er en 5´er. modstanderen 
checker, og jeg better 35, hvore-
fter han folder.

jeg veksler mellem at bette og 
checke et flop som dette. fordelen 
ved at checke er at det er sjæl-
dent at jeg får calls fra dårligere 
hænder ved at bette floppet. deri-
mod kan jeg ofte få value fra dår-
ligere hænder som forbedrer sig 
på senere streets. det eneste jeg 
forventer at få value fra ved at bet-
te floppet er eventuelle flushdraws 
eller en 7’er.
enkelte modstandere caller med in-
side draws ala jto og kjo.  
men jeg mener at de gange jeg får 
value fra fx. 98o som rammer et 
par på turn, opvejer de gange hvor 
modstanderen rammer sit flush-
draw eller sin inside straight.

umiddelbart virker denne hånd mu-
ligvis temmelig ligegyldig. men jeg 
oplever rigtig mange forholdsvis 
nye spillere som konsekvent better 
hænder med stor showdown value 
i situationer hvor det ofte er mere 
profitabelt at satse på value på se-

nere streets. overstående hånd er 
ikke et super eksemplarisk eksem-
pel. - men det er noget jeg vil kom-
me mere ind på senere i denne lille 
artikelserie. (artiklen er delt op i 2 
dele - afslutningen kommer i næste 
udgave af mPn) 

Vi har herefter 4-5 hænder, hvor vi 
hver især raiser preflop og vinder 
hånden, eller folder fra sb.

Herefter limper jeg med 43o og 
modstanderen checker.
flop: 8 5 2 twotone. modstand-
eren better 30 ind i en pot på 40, 
jeg raiser til 90 og modstanderen 
folder.

der har ofte været diskuteret, 
hvorvidt det er profitabelt at limpe 
marginale hænder i Hu sng´s. der 
kan argumenteres både for og 
imod. mit primære argument for 
at benytte “playet” er at jeg kan 
benytte min position godt nok til 
at det kan blive profitabelt. med 
hensyn til selve floppet hvor mod-
standeren better ud, har jeg et 
udmærket spot at raise i med mit 
åbne straight draw. en stor del af 
modstanderens hænder kan sjæl-
dent tage ret meget heat og bliver 
derudover kedelige at spille på se-
nere streets. sidder han fx. med 
en hånd som 65o kan han muligvis 
isoleret set lave et profitabelt call 
på floppet imod min range. men 
næsten alle turn og riverkort bliver 
svære at spille for ham. derudover 
vil jeg gerne lægge så meget pres 

på som muligt i mit Hu spil - især 
når jeg kan få lov til at gøre det bil-
ligt. 

igen er det ikke et klasse eksem-
pel på at “presse sin modstander”, 
men jeg vil bestræbe mig på at gøre 
analysen så detaljeret så muligt. så 
mange af de koncepter jeg er inde 
på skal gerne ses i et større pers-
pektiv end disse små pots dikterer. 

Hånden efter folder modstanderen 
sin sb.

Herefter får jeg kh 6s i sb og limp-
er ind, modstanderen checker
flop: 3h 9h 8h. modstanderen 
checker og det same gør jeg. turn: 
6h. modstanderen better 30. jeg 
raiser til 90. modstanderen re-
raiser til 300. jeg tænker lidt og 
folder.

På turn ser jeg hans range som po-
lariseret til enten at være ah (en 
sjælden straight flush draws med 
th7h eller 7h5h) eller rent bluff. 
jeg går som standard ikke ud fra 
en ukendt modstander re-raiser en 
hånd som Qh i denne situation. ikke 
fordi jeg ikke tror, at modstanderen 
tror han er foran med Qh. men hvis 
modstanderen i denne situation re-
raiser Qh er det meget sjældent at 
han får meget mere value fra jh 
og nedefter. dette går jeg ud fra 
en modstander på dette limit er 
bevidst om. derfor udelukker jeg 
Qh/jh. da det er tidligt i matchen 
og jeg trods alt repræsenterer en 

500$ hu sNg
af tobias ”saibot” storm
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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%).



fornuftig hånd på et 4-farvet bord, tror jeg sjældent han 
er ude i et rent bluff. jeg laver derfor et umiddelbart 
ret så nittet fold. et modargument imod at lave foldet er 
at modstanderen allerede har tænkt det level frem jeg 
netop har beskrevet og dermed læser min sjæl. men da 
vi ingen historie har imod hinanden ser jeg ikke dette som 
usandsynligt.

Hånden efter limper modstanderen fra sb og jeg checker 
med 8s 3s i bb. floppet slår ks 9s 6d. jeg better 35 med 
mit flushdraw og samler potten op.

derefter folder vi begge et par hænder.

jeg samler 76o i sb og raiser til 60. modstanderen call-
er. floppet slår Q76 twotone.
modstanderen checker. jeg better 80 ind i 120 og mod-
standeren caller. turn slår en 9´er der completer et mu-
ligt flushdraw og modstanderen checker. jeg byder 225 
og modstanderen caller. På river falder en tier og mod-
standeren better 400 ind i 730. jeg folder

Pre-flop veksler jeg mellem at raise og limpe. efter mod-
standeren checker floppet er det naturligvis et bet med 

to par, på et så drawfarligt flop. turn er mere interes-
sant. turn completer som det kan ses flush drawet, samt 
et par mulige straight draws med t8 eller 85. efter mod-
standeren checker og jeg beslutter mig for at byde, gør 
jeg det med plan om at folde til et evt. checkraise. det er 
efter min bedste overbevisning ekstremt vigtigt at tæn-
ke frem i hånden når du spiller poker. gør du ikke det, er 
min erfaring at mange inkl. jeg selv ofte har tendens til 
at forelske mig for meget i min hånd - specielt når der 
skal til at laves nogle lidt marginale folds. er du inden 
din action afklaret med hvad du vil gøre mod eventuelle 
modtræk fra din modstander er det meget nemmere at 
være ovenpå mentalt i matchen. 

men for at vende tilbage til den tekniske analyse er min 
bevæggrund for at folde turn til et evt. checkraise, at 
jeg har meget svært ved at se hvad modstanderen kan 
checkraise med af dårligere hænder. jeg slår ikke nogen 
kombinationer af to par og jeg tror sjældent at modstan-
deren check-raiser på turn med en hånd som as7x. til-
bage af hænder, som jeg slår, er der så diverse hænder 
med en enlig Q, evt. med et spartræk på siden. men har 
modstanderen en Q går jeg ud fra den bliver spillet lidt 
mere aggressivt allerede på floppet. jeg folder derfor 
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river da jeg ikke tror modstanderen laver en marginal 
hånd om til et bluff i dette spot. 

jeg sidder efter denne hånd med 1.000, og modstand-
eren med 2.000.

blinds stiger nu til 15/30.

i næste hånd limper modstanderen og jeg checker med 
j4o 
floppet slår j87 rainbow. jeg better 55 ind i 60 og mod-
standeren folder. 

Hånden efter får jeg 87o i sb og raiser til 90. modstan-
deren folder.

modstanderen folder dernæst fra sb. 

jeg får 72o og folder fra sb

modstanderen folder fra sb

jeg får Q4o og limper fra sb. modstanderen raiser til 
120 fra bb. jeg folder.

modstanderen raiser fra sb til 80 og jeg folder t7o.

jeg får 98s fra sb og raiser til 90. modstanderen folder

modstanderen raiser fra sb til 80. jeg får a5o og folder
generelt ser jeg ingen grund til at forsvare esser med en 
dårlig kicker. som oftest vil jeg vinde en lille pot eller tabe 
en stor pot med denne type hænder. og når vi samtidig 
ikke er dybere end det er tilfældet i en Hu sng er der ikke 
meget rum til at udspille sin modstander efter floppet. 
derudover er den marginale værdi jeg evt. kan opnå ved 
at spille denne type hænder ude af position, væsentlig 
lavere end den værdi jeg kan opnå i andre spots i en så-
dan match. 

et generelt aspekt af sng/turneringsspil er at man gerne 
skal være villig til at opgive marginal positiv værdi, for at 
beskytte sine chips til senere og bedre spots. dette er 
forskelligt fra cash game spil, hvor hver eneste situa-
tion skal malkes så meget som muligt. der ligger en stor 
balancegang i hvornår du med fordel kan opgive denne 
marginale værdi for at opsøge større værdi senere hen. 
dette vil jeg dog ikke komme nærmere ind på her. 

jeg får Qto og raiser fra knappen til 90. modstanderen 
folder.

jeg får j8o i bb. modstanderen raiser til 80 fra sb. jeg 
folder.

jeg får 22 i sb og raiser til 90. modstanderen re-raiser 
til 300. da det er første gang han re-raiser preflop har 
jeg naturligvis et nemt fold med 22.

modstanderen folder fra sb

jeg får 85o og limper ind fra sb. min modstander check-
er og vi ser et flop: ak7 twotone. modstanderen bettter 
40 ind i 60. jeg raiser til 122 og han folder.

 når jeg vælger at limpe meget er det som sagt afgørende 
at jeg udnytter sin position. blandt andet til af og til at 
samle disse små pots op hvor jeg ingen showdown value 
har. lidt firkantet kan man sige at jo mindre showdown 
value man har, jo mere værdi er der i at bluffe/forsøge 
at samle små pots op.
 
da modstanderen better ud er hans range uden tvivl 
bred. men mange af de hænder jeg er bagud til kan sim-
pelthen bare ikke tage noget heat på det flop. en 7’er 
har han fx meget svært ved at calle med. det samme er 
gældende for alle små/middel pocket pairs fra 22-66. 
jeg vælger derfor at satse på, at hans range ofte nok 
inkluderer dette eller et bluff, frem for en a/k (evt. et 
flushdraw). det virkede ganske fornuftigt.
Herefter stiger blinds til 25/50 og med dette vil jeg 
sætte artiklen på hold til næste nummer af mPn. Her vil 
jeg fortsætte beskrivelsen at matchen og komme nær-
mere ind på endgamet, og hvordan jeg tilpasser mig 
denne fase.

afslutningsvis vil jeg lave lidt skamløs reklame for mig 
selv og den pokercoaching jeg tilbyder i sngs (primært 
Hu sng spil) 
dette kan du læse en anelse mere om under Pokeruni’s 
coaching sektion:
http://www.pokeruni.dk/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=21&itemid=29 eller ved at sende mig en 
mail på tobias_storm@ofir.dk. gør du dette skal jeg med 
glæde uddybe nærmere. 
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i denne artikel vil vi se lidt på forskellige værktøjer der 
findes indenfor sportsbetting, som kan være med til at 
forøge din indtjening, enten via risikofrie bets (sure bet-
ting), bets med en meget høj værdi (middlebetting) eller 
ved at trade dig ud af et risikospil med en høj værdi (hedg-
ing).

surebetting

hvad er det? 

sure betting går ud på at finde 
forskelle i priserne mellem to eller 
flere bookmakere på den samme 
kamp, og udnytte dette til at indgå 
væddemål med en sikker fortjen-
este uanset udfaldet af kampen. 

den enkelte bookmaker vil oftest 
have en tilbagebetalingsprocent på 
en kamp på i gennemsnit 95%. men 
der kan opstå tidspunkt hvor book-
makerne har forskellige odds. det 
kan enten skyldes at nogle book-
makere er meget langsomme til at 
tilpasse odds, når der sker æn-
dringer i forhold til kampen, eller at 
en bookmaker justerer oddset hvis 
de pludselig modtager meget store 
spil på den ene side af en kamp. 
dette kan medføre surebetting 
muligheder – typisk med risikofrie 
fortjenester på 1-3%, men i sjældne 
tilfælde en anelse højere. 

lad os tage et eksempel. 

da calzaghe og kessler i november 
2007 mødtes i en højt profileret Vm 
kamp, gav joe calzaghe odds 1,88 
til at vinde over kessler hos danske 
spil. På betfair kunne man samti-
dig købe mikkel kessler til odds 2,2 
(efter provision til betfair). 

Ved at spille 100 kr. på calzaghe 
hos danske spil til odds 1,88 og 
85,45 kr. på kessler hos betfair til 

odds 2,2, ville man uanset udfaldet 
af kampen være sikret en fortjen-
este på 2,55 kr. eller ca. 2,5% af 
det største af de to spillede beløb. 

så kan man spørge sig selv, hvor-
for opstår disse forskelle. i ov-
enstående tilfælde er den simple 
forklaring, at betfair er en bet-
ting exchange med rigtigt mange 
britiske spillere, som har en 
forkærlighed for Waliseren calza-
ghe, mens danske spil skal justere 
deres odds efter hvordan dan-
skerne spiller (for at opnå ligevægt 
på begge sider af resultatet), og 
den almindelige dansker uden den 
store bokseindsigt har en stor 
forkærlighed for mikkel kessler. 
dermed opstår disse forskelle. 

fordele

som det ses ovenfor, opnås en 
risikofri indtjening, uanset resul-
tatet af kampen. det lyder rigtigt 
godt. men som det ses nedenfor, er 
der umiddelbart flere ulemper ved 
surebetting end der er fordele.

ulemper

for det første er indtjeningen sjæl-
dent så stor som det er tilfældet 
ovenfor. oftest er det 1-2% der 
kan hentes ved surebetting. det vil 
sige, at der skal skubbes rundt med 
rigtigt store summer, før det bliv-
er til noget alvorligt. Hvis vi tager 
betfair som eksempel, er det nok 
begrænset hvor meget der blev ud-

budt til odds 2,2 på kessler, og hos 
danske spil er der en spil limit på 
5.000 kr. pr. person pr. dag, hvis 
man benytter deres online soft-
ware. 

en anden ulempe er, at spilsites 
tracker spillere der jagter sure-
bets. de er godt klar over når de 
opstår, og spiller du udelukkende 
surebets, vil de på et tidspunkt 
sætte dig betragteligt ned i limits. 

en tredje ulempe er forskellige 
regler spilsites imellem. Hvis nu 
det ene spilsite har en regel om at 
væddemålet annulleres, hvis den 
ene bokser bliver skadet indenfor 
de første 3 omgange og det an-
det spilsite har en anden regel der 
siger at væddemålet afgøres uan-
set hvad, når først kampen er star-
tet, er der lige pludselig ikke tale 
om et risikofrit spil. du risikerer i 
den situation at det ene spil bliver 
annulleret og det andet tabes, hvis 
ikke du sætter dig ind i reglerne in-
den spillet indgås. 

endelig er der den ulempe at der 
skal flyttes store summer rundt 
mellem diverse spilsites. det kan 
koste pænt store beløb i hæveg-
ebyrer, valutatab og lignende, som 
hurtigt vil æde de få procenter op, 
som der er at hente. 

vores råd

Hvis du ser en surebetting mu-
lighed, så forsøg i stedet at finde 

sPortsbettiNg værktøjer

af anders ”gene” nielsen, PuntersParadise.com
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ud af, på hvilken side af spillet, at værdien ligger. i 
eksemplet ovenfor var værdien efter størstedelen af 
markedet at finde på calzaghe, så det rigtige havde 
uden yderligere information været at spille calzaghe 
til odds 1,88. På den måde opnås der en højere værdi 
af spillet (5-7%, da oddset på calzaghe på betfair var 
1,76), dog med den ulempe at det medfører varians.  

middlebetting

hvad er det? 

middle betting handler igen om forskelle bookmakerne 
imellem. men til forskel fra surebetting, har du her en 
reel risiko. 

middle betting kan opstå, hvis den ene bookmaker fx 
har et handicap spil på en nfl kamp angivet til -7,5, 
mens en anden bookmaker har det samme spil angivet 
til -6,5. 

Her kan du, hvis du tror på at sandheden findes et sted 
derimellem, med fordel købe det ene hold hos den ene 
bookmaker til -6,5 og købe det andet hold hos den an-
den bookmaker til +7,5. 

Hvis du fx kan få begge bets til odds 1,91, vil du når 
kampen ender på alle andre numre end +7 til favorit-
ten, tabe den ene side af bettet og vinde den anden 
side. det vil ved et spil på 100 kr. på hvert bet result-
ere i et netto tab på 9 kr. 

Hvis kampen derimod ender på præcis +7 til favorit-
ten, vil du vinde begge bets, lig en fortjeneste på 182. 

reelt set har du dermed indgået et væddemål med et 
indskud på 9 og en mulig fortjeneste på 182, svarende 
til odds 20. mener du at sandsynligheden for at kam-
pen ender med +7 til favoritten, sker mere end hver 

20. gang, er det et bet med positiv værdi. i fx nfl er 
der nogle key numre som en kamp ofte ender med, et 
af disse er nøjagtigt 7, svarende til et touchdown (inkl. 
extrapoint). 

så ser du muligheden for at lave lige nøjagtigt oven-
stående bet, vil det ofte være med pænt stor positiv 
værdi. 

middle betting kan konstrueres på rigtigt mange for-
skellige måder, også varianter, hvor det ene bet bliver 
annulleret mens det andet bet vinder, hvis du ram-
mer din middle. det ville være tilfældet, hvis oven-
stående blev indgået med -7 på favoritten og +7,5 på 
underdog´en. 

fordele

som det ses af ovenstående, er der ikke tale om risiko-
frie bets, men derimod bets med ofte lav risiko og høje 
profitmuligheder. så selv om det ligner surebetting, er 
der en kæmpe lireffekt i at se kampene, specielt hvis 
det bliver spændende ifht. dit key number. 

ulemper

ligesom for surebetting, vil du ofte komme i den situ-
ation, at der skal flyttes rundt med penge, for at indgå 
de rigtige surebets. 

derudover kan det tage lang tid at finde disse middle 
bets med positiv værdi.

vores råd

igen kan vi kun anbefale at man forsøger at finde ud af, 
på hvilken side af et bet, at værdien ligger. kan man 
ikke det, er det typisk fordi værdien faktisk ligger i 
midten, og så er middle betting et glimrende værktøj. 
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samtidig gør det kampene noget sjovere at følge med 
i, specielt hvis man som ovenfor har en middle til odds 
20 at heppe på. 

hedging

hvad er det? 

Hedging kendes fra den finansielle verden, hvor man går 
ud og sikrer sig en del af en fortjeneste, ved at sælge 
ud af sin beholdning, eller købe noget af modparten. 

et eksempel kan være det danske mesterskab 2007/08, 
hvor aab ved vinterpausen førte med to point ned til 
fck. På nogle spilbørser kunne man på dette tidspunkt 
få odds 5 på aab som danske mestre, hvilket bl.a. sky-
ldtes at aab havde solgt Prica i vinterpausen, mens fck 
havde styrket sig med junior og jacob laursen. efter 
aab havde klaret sig noget bedre end fck i de første 
kampe af foråret, kunne man med 8 kampe igen sælge 
aab til odds 1,5, selv om de førte med 6 point ned til 
fck. 

Hvis man havde købt aab for 100 kr. til odds 5, kunne 

man altså nu sælge dem til odds 1,5. 

Ved at sælge for 100 kr. til odds 1,5, ville man altså 
hedge sig ud af risikoen for tab, men ende med et over-
skud på 350 kr., hvis aab holdt fast i føringen og blev 
danske mestre. 

alternativt kunne man sælge for 333 kr. til odds 1,5, og 
være sikret en fortjeneste på 233 kr. uanset hvem der 
ville vinde det danske mesterskab. 

en tredje variant er at skifte side, og sælge for 800 
kr. til odds 1,5. så vil man hvis aab bliver mestre ikke 
tjene en disse, men hvis de var snublet være sikret en 
fortjeneste på 700 kr. 

fordele

som det ses ovenfor, kan hedging anvendes til at re-
ducere en udestående risiko til nul, eller sikre dig en 
sikker gevinst uanset udfaldet af markedet. 

bemærk, at det har intet med surebetting at gøre. der 
er foregået nogle ting i den mellemliggende periode, 
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som har ændret forudsætningerne og dermed chan-
cerne for henholdsvis det ene og det andet udfald. 

ulemper

som udgangspunkt er der ikke nogen direkte ulempe 
ved at hedge, så længe du ikke betaler en pris for at 
hedge. ofte vil hedging dog kræve at du betaler en præ-
mie i form af spilsitets fortjeneste.  

vores råd

Hvis du oplever at der opstår hedging muligheder på 
spil der ikke er gået i gang, vil vi fraråde at du hedger. 
Hvis du har købt et spil til odds 3 og markedet inden 
spilstart justerer det til odds 2,5, er det oftest fordi 
at du har fat i den lange ende, og fundet et spil med fin 
værdi. det kan ofte være fristende at hedge sig til en 
nulrisiko eller sikker fortjeneste, men gør det kun hvis 
du er stensikker på at prisen på 2,5 er den helt rigtige. 
Hvis du er usikker, så lad spillet stå. 

Hvis du oplever at der opstår hedging muligheder på 
spil der er gået i gang, vil vi igen fraråde at du hedger i 
langt de fleste tilfælde. det vil ofte være forbundet med 
omkostninger i form af for dårlige odds ifht. de reelle 
chancer, og har du fx fundet en underdog der er i gang 
med at besejre en favorit, vil der ofte stadig være en 
kende for meget tiltro til at favoritten kan vende spillet 
indbygget i det odds der udbydes. 

stol på dine spil i stedet. det kræver selvfølgelig at du 
har lavet den grundlæggende analyse inden og fundet 
værdi i spillet. men har du det, bør hedging ikke være 
noget du anvender ret ofte. 

avanceret hedging

en variant af hedging, går ud på at man hedger sig 
til højere odds. det kræver at man har indsigt i eller 
forventninger til, at et odds vil stige eller falde fra det 
bliver frigivet og hen mod kampstart. 

Hver uge er der kampe hvor, hvis man studerer marke-
det over tid, det er ret forudsigeligt, hvilken vej marke-
det vil gå. Her kan man godt starte med at bette en line 
der kun lige præcis vurderes til break even - eller kun 
lidt bedre, for så at hedge eller tage middlen senere.
 
Hvorfor så ikke bare vente og tage det gode bet man 
regner med kommer?
 
fordi værdien af det gode bet bliver øget væsenligt når 
man har den anden side med.

et tænkt eksempel. manchester city spiller mod fcm 
på hjemmebane og manchester city -1,5 står til 2,00 
- hvilket du i øvrigt mener er break even.

På baggrund af analyse af uefa cup kampe indehold-
ende engelske hold mod hold fra mindre ligaer som den 
danske, regner du med at markedet bevæger sig sådan 
at man senere kan spille fcm til 2,10 op til kampstart 

- hvilket du spændt venter på at få lov at risikere en 
tusse på.

Hvis du fra start spiller 100 kr. på manchester city, og 
oddset udvikler sig som forventet, kan du senere spille 
200 kr. på fcm. din risiko er samlet set 100 kr., men nu 
er dit effektive odds på fcm 2,20 istedet for kun 2,10. 
regn selv efter. 

det modsatte hedge kan selvfølgelig også laves, hvis du 
forventer at et odds vil falde. så spilles der dobbelt på 
det odds du vurderer som for højt, og når markedet 
så har tilpasset sig de ”korrekte” odds, køber du mod-
standeren for det halve. 

fordele

der opnås et højere effektivt odds, end hvis du bare 
venter på at oddset skal stige/falde til det forventede. 
dermed stiger værdien af dit bet.

ulemper

markedet bevæger sig ikke altid i den retning du for-
venter. du risikerer dermed at ende med et dårligt 
hedge. 

vores råd

begynd ikke på avanceret hedging, før du har fuldstæn-
digt styr på mekanismerne i markedet. det er et sted, 
hvor man for alvor kan brænde fingrene. 

men oplever du gang på gang, at oddset oftest falder på 
de ting du spiller på, fordi du får lavet de gode analyser 
længe før alle andre, bør du måske overveje at stikke 
dobbelt, for at købe modparten senere, og dermed 
forøge værdien endnu mere. 
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eNdgame Part 4 – 5 maNd 

blev til 2

af rasmus “jungleras” nielsen

i denne artikel vil vi fortsat følge en af danmarks bedste 
turneringsspilleres vej frem mod den afgørende Heads up 
i denne store ftoPs event. dette er fjerde artikel i serien 
– de tidligere artikler finder du i de tre foregående numre 
af mPn.

Vi vil springe noget mere i 
hænderne, da strukturen i denne 
turnering gør, at der er masser 
af spil, og derved mange hænder 
uden nævneværdig action. gennem 
de seneste artikler burde læseren 
have fået et godt indblik i dynamik-
ken, hvor det er klart at den dybe 
struktur og de mange penge der 
er på højkant gør spillet en anelse 
nervøst. 

Vi springer direkte ind i en meget 
meget vigtig hånd for kongsgaard.

blinds hedder 5.000/10.000 og 
ante er på 1.000, så der ligger 
20.000 i potten inden action. 

cobey raiser til 24.255 og kongs-
gaard caller på knappen. 

flop: 5c 8c 3d

cobey checks
kongsgaard better 40.000, cobey 
raiser allin til 573.000 og kongs-
gaard caller allin for 358.000.
cobey viser 7c 6c for et åbent 
straight og flush draw. kongsgaard 
har floppet et set i 5´ere med 5d 
5s.

På turn rammer cobey en straight 
med 9s, men kongsgaard ram-
mer sit redraw med 3s i billetten, 
og hiver en stor pulje hjem med et 
fuldt hus. 

kongsgaard spiller hånden perfekt. 
ingen grund til at reraise preflop 
med en potentiel så stor hånd med 
dejlige implied odds, i position - så 
preflopspillet giver sig selv. På flop-
pet checker vores modstander, og 
på et drawheavy board som dette, 
og med disse dybe stacks skal vi 

beskytte vores hånd, og bygge 
potten med det samme. når vores 
modstander herefter skubber, er 
callet naturligvis en formsag. 
Vores modstander derimod, synes 
jeg, laver en stor fejl på floppet. 
dette er et flop som kongsgaard 
sagtens kunne spille tilbage på, 
da det har ramt ved siden af en 
stor del af cobey’s mulige hænder. 
med stacks som her vil et bet på 
små 40.000 ofte møde et raise fra 
kongsgaard, også med hænder 
som kongsgaard ikke kan betale et 
efterfølgende skub med. cobey kan 
altså tjene langt mere ved at stik-
ke ud, end ved at check-raise, og 
stacks passer bedre til et udstik. 
derudover ville det være noget nær 
en katastrofe at se et check fra 
kongsgaard på floppet og en blank 
turn. Her vil cobey have mistet ini-
tiativet og stå med et super draw, 

wuddacoolER:
1.545.000

cobEy:
598.000

kongSgaaRd:
423.000

hEyfREddy:
618.000

don k ThE huTT:
304.000
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men med kun ét kort tilbage. 
 
Herefter dobler cobey, lidt heldigt i følgende hånd:
wuddacooler raiser til 26.000, og cobey raiser allin med 
173.000, som wuddacooler caller. 
cobey viser ah 7s, mens wuddacooler har 8d 8h.
boardet falder 2d ad 2h Qs 3d og cobey doubler til 
356.000.
 
Herefter åbner heyfreddy en del mere op. Han har ellers 
spiller forholdsvis tight, men skifter tydeligt gear i denne 
periode og udnytter sit image. Han reraiser blandt an-
det kongsgaard en del, som efter sin dobling også har 
sat lidt mere tempo på. Heyfreddys lidt mere aggressive 
spil gør at kongsgaard sætter tempoet lidt ned igen, og 
bortset fra don k skiftes spillerne pænt til at vinde pots 
preflop.

Hånden der bringer os ned til 4 spillere er et klassisk 
race. selvom heyfreddy har været forholdsvis tight er 
ajo en meget svær hånd at slippe i et setup som dette 
hvor han åbner fra knappen og bb reraiser. 

cobey raiser til 36.000, heyfreddy reraiser til 136.000, 
cobey raiser allin til 349.000 og heyfreddy caller.
cobey viser jc as og heyfreddy viser ts th.
boardet kommer tc Qd kh kc 2s og cobey er ude.

Herefter udvikler det sig til en lang match 4-handed hvor 
heyfreddy skifter gear til sit mere tighte jeg igen, men 
igen giver han kongsgaard en del på nakken, specielt i 
position, og dermed opretholder han sin stack på den 
måde. don k dobler heldigt med a6 mod Heyfreddy’s a7, 
men spiller generelt alt for weaktight, og lader sig blinde 
alt for langt ned igen. kongsgaard og wuddacooler dan-
ser lidt rundt om den varme grød med lidt reraises af 
hinandens åbningsraises, men endnu ingen større kon-
frontationer. 

stacks er som følger med blinds på 8k og 16k og anter på 
2k – altså har alle masser af albuerum til at spille. 

don k kommer langt ned men dobler med aa mod kongs-
gaards tt, og efter nedenstående hånd er han pludselig 
rigtig godt med igen.

heyfreddy raiser til 41.000, don k the Hutt raiser til 
112.000 og heyfreddy caller.
floppet kommer Qc kc 4d. don k the Hutt sticker 80.000 
ud, heyfreddy raiser til 480.000 og don k the Hutt caller 
247.000 allin.

heyfreddy viser ah ad og don k the Hutt viser kd ks.
boardet ender Qc kc 4d jc 4h og don k the Hutt er nu 
oppe i 893.000.
 
Herefter skulle man tro at don k måske havde lært no-
get, men nej, han fortsætter sin lidt løse stil preflop eft-
erfulgt af en ekstrem passiv og weak linie postflop – vel 
nok den værste pokermæssige kombination overhovedet 
– bare ikke for kongsgaard og de andre modstandere.

Vi kan her se at der udvikler sig en spændende situa-
tion rent strategimæssigt på bordet med nedenstående 
stacksizes. 

Vi har 2 bigstacks som har lagt klar afstand, og 2 short-
stacks som er henholdsvis tight/aggro (heyfreddy) og 
løs/passiv/weak (don k). da pengepræmierne i denne 
tour er så store som de var, er det klart at hvert eneste 
hop i præmierne er vigtigt for samtlige spillere. dette 
åbner op for en situation hvor kongsgaard mod den rette 
type modstander kan ligge et rigtig godt pres på den an-
den bigstack. de to shortstacks er begge godt på vej 
ud af denne tour på hver deres måde, og det ved begge 
bigstacks. altså ville det mest logiske være at holde sig 
væk fra den anden bigstack, indtil en evt. Heads up. men 
hvis vi opfanger den mindste svaghed hos vores mod-
stander, i en situation som dette, bør vi kontinuerligt 
ligge meget pres på den anden bigstack, da han under 
ingen omstændigheder vil ryge ud før de to shortstacks 
i et marginalt spot. dette spot passer endnu bedre hvis 
de to shortstacks var endnu mere pressede end de reelt 
er, og er et godt strategisk værktøj at huske på i online 
tours med dårligere struktur end denne, hvor denne tak-
tik kan skabe en kæmpe stack inden man får slået short-
stacksene ud. 

næste hænd vi skal se på er igen med kongsgaard i vin-
derens rolle. 

kongsgaard raiser til 45.000 og wuddacooler caller
floppet kommer 9d 4h 7d, wuddacooler checker og det 
samme gør kongsgaard med 5h 3h.
På turn falder 9h. Wuddacooler better nu 58.525, som 
kongsgaard caller.
river completer kongsgaards flush med jh. Wuddacool-
er better 130.525, kongsgaard raiser til 300.000 og 
wuddacooler caller. kongsgaard shipper en dejlig stor 
pot på 828.000.

kongsgaard åbner lavt fra knappen med en suited con-
nector, helt standard på dette tidspunkt med disse 

wuddacoolER:
1.303.000

kongSgaaRd:
970.000

hEyfREddy:
877.000

don k ThE huTT:
339.000

wuddacoolER:
1.384.000

kongSgaaRd:
1.321.000

hEyfREddy:
395.000

don k ThE huTT:
390.000



stacksizes. i forhold til diskussionen, har vi nu lagt pænt 
afstand til wuddacooler, og således kan udnytte situa-
tionen endnu mere end før. derfor ville jeg altid continu-
ation bette i et spot som dette, og fortsat ligge pres på 
vores modstander i position. skulle han betale skyder jeg 
meget ofte igen på turn, og hvis der ligger mange scare-
cards igen på river. 

som spillet her, ender vi i et lidt grimt riverspot med et 
parret bord og en meget lav flush mod en modstander 
der better videre selvom flushen lander. Problemet i 
hånden er stacksizes – kan vi raise river og folde til et 
allin bet? med situationen med de to shortstacks, skal 
vores modstander være meget tricky og modig før han 
tør komme over toppen med dårligere hænder, hvilket 
vi regner med stort set aldrig sker. til gengæld ligner 
vores hånd præcis det den er ved et river raise, hvor-
for det burde være meget få dårligere hænder han kan 
betale med. kongsgaard vælger at raise meget lavt, sik-
kert i håb om et call fra 9x. i dette tilfælde bliver han 
betalt meget light af – nemlig af et rivered top par i form 
af jto til wuddacooler. som spillet et godt og vigtigt river 
raise.   

efter denne hånd sætter wuddacooler tempoet voldsomt 
op, og får hurtigt grindet sig tilbage, og mere til, inden 
dette yderst veltimede bluff fra kongsgaard:

kongsgaard får ah td. Wuddacooler raiser til 50.000, 
kongsgaard caller i sb og de øvrige folder.
På floppet falder ks 8s 6d. kongsgaard better 80.000. 
Wuddacooler raiser til 245.000 og kongsgaard reraiser 
allin til 1.010.000. Wuddacooler folder.

kongsgaard har haft god succes tidligere med at leade 
ind i wuddacooler, og da vi tidligere har set wudda 
slowplaye sine store hænder, sammenholdt med hans 
nyvunde momentum og deraf aggressivitet, virker dette 
som et godt spot at vise stor styrke og skubbe indover 

toppen på hans raise. der er altså en ret stor sandsyn-
lighed for at wuddacoler er blevet træt af kongsgaards 
leads, og med alt gående hans vej, vælger at raise her 
uden en hånd, og dette straffer kongsgaard. et yderst 
veltimet bluff, afgjort af mange faktorer, som i høj grad 
kan være med til at skabe momentum for kongsgaard. 

Heyfreddy ryger ud i et race mod kongsgaard efter at 
være blevet meget short:

heyfreddy raiser allin til 155.000 med kd 7d og kongs-
gaard caller fra big blind med 3h 3d. 
boardet kommer 6c 9d Qc th 5h og sender heyfreddy 
hjem på en 4. Plads. 

Hånden der bringer denne 3-vejs duel til en heads up 
match er et setup mellem wuddacooler og don k:
don k the Hutt raiser til 48.000 og wuddacooler caller 
fra big blind.
flop: js 2d 8s. Wuddacooler checker, don k the Hutt 
better 117.000, wuddacooler reraiser til 248.525. don 
k the Hutt skubber allin for 653.000. Wuddacooler caller 
404.000.
don k viser as jd for top par med top kicker, men han er 
bagud til Wuddacoolers jc 8d for floppet to par.
boardet ender js 2d 8s 8c 7s og don k the Hutt må for-
lade turneringen på 3. Pladsen. 

Hånden spiller sig selv for begge parter – at defende sin 
bb som bigstack 3-vejs, til et klik raise, med j8 er helt 
standard – og at gå broke her med tPtk er også helt 
standard. de to bedst spillende spillere ved final table 
har altså overlevet de andre spillere og er klar til Hu. 
kongsgaard med 1.578.000 i chips og wuddacooler lidt 
foran med 1.910.000 i chips. 

denne Hu duel vil vi se nærmere på i næste nummer af 
mPn. 
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viP er i fuld gang

Vores ViP forum er endelig kom-
met live og det har efter vores egen 
målestok været en bragende suc-
ces. det varmer i hvert fald at se så 
mange solide pokerrelaterede indlæg 
og så højt et niveau, som der bliver 
lagt for dagen i dette forum. mange 
klager dog over, at det er irriterende 
at skulle vælge imellem det super 
seriøse ViP forum og det nu endnu 
mere off-topic prægede almindelige 
forum og dette kan vi godt forstå.

derfor vil der også blive sat en løs-
ning op, hvor ViP kategorierne bliver 
integreret i den almindelige forside. 
for dog at sikre, at folk stadig husk-
er, at der er specielle ViP regler, vil 
der komme en meget tydelig advar-
sel frem, når man svarer på indlæg i 
disse kategorier. selve ”ViP knappen” 
vil dog stadig kunne findes oven over 
den almindelige forside og vil altså 
fungerer som en form for ”bullshit 
off” knap. Hvis man ikke er i humør 
til at sidde og læse off-topic tråde, 
sportsbetting tråde eller lignende, 
så kan man altså bare klikke på denne 
knap og få alle de seriøse analyse-
tråde serveret på et sølvfad.

ekspert forummet er endnu ikke tag-
et i brug og med den meget stor op-
bakning der har været til ViP forum-
met er vi egentlig i tvivl om, hvorvidt 
det bliver nødvendigt. Hvis de store 
kapaciteter i dansk poker ikke vil del-
tage på det niveau, som der ligger i 
ViP forummet i disse dage, så vil de 
nok ikke deltage overhovedet og så 

ser jeg ingen grund til, at bruge en 
masse kræfter på, at få et ekspert 
panel på benene til ekspert forum-
met.

fjæsbogen

ja, det skulle jo ske på et tidspunkt. 
Pokernet er bukket under for pres-
set og har lavet en facebook grup-
pe og på trods af at vi nok stadig er 
den yngste danske pokerrelaterede 
gruppe er vi allerede den største. jeg 
syntes personligt at dette er en stor 
præstation, som vi og alle Pokernett-
erne kan være stolte af. jeg lover 
også hermed, at vi laver et Pokernet 
arrangement for alle Pokernettere, 
når gruppen runder de 1.000 med-
lemmer.

gruppen er god i den henseende, 
at den giver os et mindre udsnit 
af Pokernet at arbejde med. nor-
malt er det meget svært og mase 
et kæmpe tilbud om en vild bonus 
ud til alle Pokernettere på en gang, 
men har man en eller anden måde at 
udskille en mindre gruppe på, så er 
der mange sites der gerne vil prøve 
noget specielt med denne. facebook 
gruppen er perfekt til dette formål.

ny mand på kontoret
for få dage siden ansatte vi en 
fuldtids webudvikler og det er noget 
som Pokernetterne kommer til at 
mærke meget hurtigt. Han vil komme 
til at stå for en masse forbedringer 
på Pokernet og det gælder udvikling 
af nye tiltag såvel som forbedringer 
af gamle. Vi har allerede en meget 

lang to-do liste klar til thomas, og 
han har også selv været inde og vur-
dere, hvordan han mener at Poker-
net kan blive et endnu bedre sted at 
være som pokerspiller.

grillfest i Nordsjælland

det hænder desværre engang 
imellem, at folk snyder hinanden på 
Pokernet. det er ikke noget vi er glade 
for eller stolte af, men når alle har 
ret til at få en profil på få sekunder, 
så vil nogle brodne kar slippe igen-
nem engang imellem. dette skete for 
profilen mr-nurse, men efter røgen 
havde lagt sig og en lang tråd var sk-
abt, var der kommet noget godt ud 
af den uheldige situation. en gruppe 
havde nemlig besluttet sig for, at 
holde en grillfest med poker og hy-
gge, som blev afholdt i slutningen af 
august. det endte med at blive et eft-
ersigende rigtig sjovt arrangement, 
og jeg håber stadig på at modtage 
flere billeder, som jeg kan lægge op 
på vores facebook gruppe.

Hvis Pokernettere i andre dele er 
landet er interesseret i at mødes på 
uformel maner, så skal i være velkom-
men til at sætte nogle tråde op om-
kring dette, og så skal vi nok støtte 
arrangementerne med f.eks. gaver 
til en hyggeturnering eller lignende.

PokerNet informerer

www.PokerNet.dk

Vores nye forums er ved at være kørt ind og det har ført til stor debat om, hvorvidt det i det hele taget var det 
korrekte at gøre. samtidig er Pokernet røget med på facebook trenden, hvilket gerne skulle betyde, at vi kan 
tilbyde lidt flere specielle tilbud til vores brugere. sidst, men ikke mindst har Pokernet udvidet staben med en 
fuldtids webudvikler, hvilket brugerne meget hurtigt vil kunne mærke i form af flere og bedre funktioner. dette 
og et par noter om grillfesten i nordsjælland vil være at finde i denne måneds udgave af Pokernet informerer. 
af mikael strunge
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bogen er skrevet at en af de mest 
vindende turneringsspillere på 
WPt, og handler kun om no limit 
holdem multitable turneringer. 

den negative side af bogen er, at 
den er meget hurtigt skrevet med 
meget ligegyldigt fyld, og er lidt 
tilfældigt sammensat. Hvis man er 
til avanceret teoretiske analyser, 
så bliver man også skuffet. bo-
gen består af praktiske råd, der 
ofte berører poker teori, men ikke 
særligt dybt. 

den positive side af bogen er så, 
at bogens praktiske råd er virkelig 
gode. mange andre bøger giver 
råd i form af principper, man selv 

skal kunne omsætte til praksis. 
f.eks. vær mere aggressiv hvis 
du befinder dig i en bestemt situ-
ation, men uden at konkretisere 
hvad mere aggressiv indebærer. 
det er så op til en selv at afveje 
hvor meget og hvordan mere ag-
gressiv. lindgreens bog giver for 
en gang skyld konkrete strategier, 
for hvordan man sammensætter 
det hele, så det fungerer. blandt 
andet. kommer den med gode 
konkrete forslag til bet-sizing, og 
og hvordan man uniformerer og 
varierer sit spil, uden at miste for 
meget taktisk værdi. 

det eneste man skal være op-
mærksom på, for ikke at lære no-

get fejlagtigt ud fra bogens råd, er 
at den netop kun er rettet mod no 
limit holdem multitable turnering-
er med en stejl præmiestruktur. 
f.eks. er den pointe der bliver lagt 
størst vægt på i bogen den, at man 
skal fokusere på at akkumulere 
chips i stedet for at overleve. dette 
er helt sikkert også en værdifuld 
indsigt i de situationer bogen er 
skrevet til, men ikke i mindre turn-
eringer eller i turneringer med en 
fladere præmiestruktur, hvor man 
skal afveje chip- akkumulering med 
overlevelse alt efter ens mål og 
stack.
 
bogen retter sig som sagt kun 
mod multi-table no limit turnering-

makiNg the fiNal table
af torsten “darkelf” rune

erick lindgreen: 
“making the final table”

magasinet 
PokerNet

30
månedens bog



er. til gengæld dækker den næsten alt indenfor dette. 
den beskriver godt, hvordan man skal ændre taktik efter 
hvilken type turnering man spiller, og hvilken fase man er 
i. en af de bedste afsnit i bogen er afsnittet der forklar-
er bet størrelser, hvor lindgreen blandt andet kommer 
med den mest klare forklaring, jeg har læst, på, hvorfor 
man skal bette mere på et bord med draws, end på et 
uden (og igen konkret: hvor meget hvornår). nogle an-
dre gode punkter er bogens beskrivelse af preflop spil 
med dybe stack, samt forsvar og angreb af blinds.

ud over analysen af turneringsspil indeholder bogen no-
gle kapitler der handler om noget helt andet. da bogen 
er udgivet at WPt indeholder den en del oplysninger og 
statistik om WPt. 

ud over dette indeholder bogen et originalt og godt af-
snit der handler om hvordan man lever, efter man har 
vundet den store gevinst. 

det sidste afsnit i bogen er til gengæld meget malplacer-
et. Hvor bogen som sagt er praktisk orienteret uden dyb 
teori, kommer der pludselig et afsnit kun om matema-

tik, og oven i købet ikke specielt rettet mod turneringer. 
afsnittet er skrevet af mark matros der er uddannet i 
matematik, og da bogen kom frem, kan jeg huske, at der 
var en del, der brokkede sig over, at det afsnit var for 
avanceret. det undrer mig, at der slet ikke var nogen der 
brokkede sig over, at det er forkert. matematik uddannet 
eller ej, matematikken er fyldt med fejl. 

som sagt indeholder bogen rigtig mange gode og 
konkrete råd, om hvordan man skal spille en multi table 
no limit holdem turnering. det er bare ærgerligt, at for-
fatteren har forsøgt at slippe så let som muligt fra at 
skrive den. det der står er godt, men han kunne helt sik-
kert have skrevet en endnu bedre bog, hvis han havde 
lavet den længere, mere gennemarbejdet, og udeladt 
mark matros del. 

er man en praktisk orienteret læser, der kan lide bøger 
som ”super system” så er bogen klart over middel og 
skal have 3 eller 4 stjerner. er man en teoretisk fikseret 
læser, der er til sklansky og Harringtons dybe analyser, 
er bogen nok kun til 2 stjerner. alt i alt må det ende på 3, 
da man på trods af bogens fejl helt klar kan lære noget.
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bET: 250$

Villain
big blind

spillet er shorthanded no limit Hold´em online med 5/10$ 
blinds. 

du raiser utg til $35 med jc jh. du sidder med en stack 
på 1.000$. 

der bliver foldet rundt til knappen, som caller. knappen 
er en kendt tight aggressiv spiller, som ligeledes sidder 
med 1.000$. begge blinds caller også. 

flop: Qc, 3c, 3s. der er 140$ i potten.

begge blinds checker, du better 100$, knappen og small 
blinds caller, mens big blinds folder.

turn: 8c. der er 440$ i potten.

der checkes hele vejen rundt. 

river: td

small blinds checker, du checker, knappen better 250$ 
og small blind folder.

Hvad er dit move? 

1) call 250$
2) fold 
3) raise all-in for 865$ 

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

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

sidste frist for at svare på månedens hånd er onsdag 
den 31. oktober.

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

Villain

Villain dEalER

poT: 440$

Villan

Villain
Small blind:
fold

hERo:
fold, call 
EllER all in?





_ navn _

jesPer hougaard

_ alder _

24 år

_ Pokernet nick _

kiPster_ Pokernetter siden maj 2006.

_ bopæl _

købeNhavN, daNmark

_ største pokeroplevelse_

sejren i wsoP event nr. 36

_ erhverv _

PokersPiller

wsoP chamP´eN
af anders “gene” nielsen

jesper Hougaard blev for få måneder siden den første 
Pokernet´er med et WsoP armbånd og den første danske 
med et WsoP armbånd i no limit Hold´em. det er lidt para-
doksalt, da jespers yndlingsspil er omaha. Vi har sat ham 
stævne til en snak om WsoP sejren og de dyre omaha cash-
games.
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an: Hvornår og hvordan startede du med at spille pok-
er?

jH: jeg startede sammen med en gruppe gym-
nasiekammerater, da gus Hansen begyndte at føre sig 
frem på World Poker tour. Vi spillede homegames, bl.a. 
hjemme i min 23 kvm. store ungdomsbolig, hvor blinds 
hed 1/2 kr. mit ugentlige budget var meget stramt, så 
det var vigtigt for mig at vinde. Heldigvis har vi altid 
spillet meget kort i vores familie, så det gik godt. jeg 
selv og en anden gut anders (spiller i dag som semipro 
som mrturn3) var oprindeligt de overordnede vindere 
i denne gruppe. at vi senere har sprøjtet det hele til-
bage og lidt til, hænger sammen med at resten af dren-
gene blev bedre, mens taksten ikke svarede mål med 
hvad vi spillede online. derfor sprøjtede vi en del. jeg 
introducerede også begge mine brødre for dette faste 
livegame og de lærte også spillet på denne måde. jeg 
husker tydeligt hvordan min bror lars (Pokernet nick: 
denrødeHaj) deltog et par gange som dealer, men ikke 
”turde” spille med fordi han ikke havde råd til at tabe. 
Her 2 år senere må han betegnes som værende en del 
af danmarks onlinepoker elite.

an: Hvordan blev det rigtigt seriøst?

jH: det blev seriøst, så snart jeg fik øjnene op for on-
linepoker. jeg var på daværende tidspunkt træner 
for danmarks førende bordtennisklub i roskilde og én 
af spillerne (Pokernet nick: sailor) levede af online-
poker. jeg husker bl.a. en aha-oplevelse, da han viste 
sin spritnye superlækre lejlighed frem til svimlende 1,6 
mill. ”Har du tjent til den via online-poker?” et lys gik 
op for mig. det kan jeg sgu da også gøre. det krævede 
blod, sved og tårer, men jeg arbejdede hårdt for det oh 
efter et års tid var jeg klar til at gå pro.

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

jH: til dagligt spiller jeg Pot limit omaha cash game. 
10/20$ og opefter. På mit peak var jeg oppe og spille en 
del 150/300$ på cryptologic, men jeg spiller i øjeblikket 
ikke højere end 25/50$. til cash game spiller jeg ude-
lukkende skattefrie sites på iPoker, cryptologic, boss, 
betfair og Party. Hver søndag spiller jeg turneringer. 
jeg spiller mellem 8 og 14 hver søndag på et hav af for-
skellige sites.

an: Hvad er dit største swing?

jH: jeg har taget swings i begge retninger. På opturs 
siden havde jeg et enormt opsving efter WsoP 2007. 
en god kammerat (Pokernet nick: dazzy) lærte mig at 
spille Pot limit omaha. jeg startede ud på 5/10$ og 
havde stort set ikke en tabende dag i 6 måneder. sene-
re, efter jeg har ramt nogle højere takster går det lidt 
mere i bølgedale. jeg har haft et par tarvelige $150k 
downswings. bl.a. her efter mit WsoP win, har jeg for-
mået at buste ikke færre end 3 $50k+ ruller på forskel-
lige sites. jeg har dog samtidig vundet pænt på et andet 
site, hvilket har været med til at begrænse skaden. nu 
er jeg i gang med at genopbygge rullen på de oprindeli-
gt bustede sites, så spiller derfor lidt 5/10$, mens jeg 
dog stadig har fint fat i 25/50$ på min ”cash-cow” 

an: Hvordan påvirker store swings dig og dit spil 

jH: jeg må virkelig kæmpe med mig selv i de perioder, 
hvor jeg rammer downswings. mit humør i hverda-
gen bliver dårligere. jeg har ikke samme tålmodighed 
hverken ved bordene eller i det virkelige liv. jeg lever i 
sådan en underlig halv-zombie tiltet tilstand, hvor søvn 
bliver sekundært. jeg vil bare være unstuck og det skal 
være nu. jeg har svoret aldrig at skulle udsætte mig 
selv eller mine omgivelser for denne mærkværdige op-
førsel igen. nu må vi se, hvor længe det holder. indtil 
næste downswing må jeg formode. 

an: Har du nogensinde været broke?

jH: Heldigvis ikke, og det mener jeg er min største 
præstation som pokerspiller. jeg har lavet 3 deposits; 
2 x $100 og 1 x $50. siden min sidste deposit har jeg al-
drig nogensinde været tæt på busto, til trods for at jeg 
til har kørt en halvaggressiv brm. ikke så meget med 
de takster jeg spiller, men mere ifht. oplevelser (WsoP 
2007) og investeringer (ejer i dag 2 ejerlejligheder i 
kbh)

an: Hvad er dit yndlingsmove på et omahabord?

jH: at valuebette tyndt på river og blive betalt. des-
værre overdriver jeg det tit og valuebetter tit den dår-
ligste hånd. mit gamle yndlingsmove var vel ligesom 
alle andre at bluffe med det nøgne es. spillet har dog 
udviklet sig i sådan en grad, at dette play ikke er så 
succesfuldt længere, da folk generelt bare ikke folder 
flushes. i hvert fald ikke imod mig . til gengæld er jeg 
stadig vild med at bluffe med blockere. Har jeg f. eks. 
med ttxx på hånden og der ligger kQ974 på bordet, 
skyder jeg gerne alle 3 streets med formodning om at 
modstanderen folder sit set i konger eller evt. farve-
træk på river. dog skal dette play bruges varsomt, da 
nogle modstandere bare nægter at folde et set uanset 
hvad. samtidig skal man tilpasse sin betting således at 
stacksizes passer godt til et stort bluff skub på river, 
mens at ens linje samtidig ser troværdig ud hele vejen.

an: Hvornår ser vi dig på 200/400 bordet med gus, be-
nyamine og ivey?

jH: snart. jeg havde egentlig planlagt aldrig at skulle 
skattepligtige sites, men overvejer at give 200/400 et 
par skud, nu hvor jeg har min skattepligtige gevinst fra 
WsoP i baghovedet. det kunne være sjovt at prøve sig 
af mod de store drenge og det bliver inden årsskiftet, 
hvor det jo pga. skatten kun er halv pris for mig, hvis 
jeg taber. Hvis jeg nogensinde bliver fast inventar på de 
takster, flytter jeg til udlandet. evt. england, hvor alle 
pokergevinster er skattefrie. det bliver svært at spille 
profitabel poker hvis man skal svare top skat af poker-
indtægter i det lange løb.

an: størstedelen af vores læsere er vist udmærket 
klar over, at du tilbage i juni vandt en af de indledende 
1.500$ nlHe turneringer med over 2.400 deltagere. 
Hvordan kunne det lade sig gøre, når du er omaha spe-
cialist?  

månedsmagasinet 
PokerNet

35
månedens Portræt



jH: jeg tager også turneringspoker forholdsvis seriøst. 
jeg spiller en masse liveturneringer, alt imens jeg ar-
bejder på forståelsen af de begreber som gør sig gæl-
dende indenfor denne disciplin. de store livetours er 
virkelig spændende at være med til og mens jeg tjener 
til dagen og vejen via Plo cash game, er det min helt 
store drøm at vinde flere titler i live nlHe turnering-
er. som en lille sidenote, kan det nævnes at jeg faktisk 
spillede 2 Plo events til WsoP. i en $1.500 event var 
jeg utroligt uheldig med ikke at ramme finalebordet, da 
jeg taber en gigantisk pot med aat6ds mod kkj7, hvor 
vi kommer all in preflop med ca. 30 spillere tilbage. jeg 
flopper tilmed nut flush draw, men han hiver en mirake-
lriver hjem og jeg formår ikke at kæmpe mig tilbage 
med min nu blot average stack. det var i øvrigt i denne 
turnering at jeg på dag 1 ud- og nedspillede chau giang 
(200-400 full tilt Poker regular), dave ”devilfish” ul-
liott og Plo-teoretikeren rolf slotbloom. jeg vandt dybt 
seriøst 75% af alle hænder på bordet i 4 timer, hvilket 
fik devilfish til at sidde og brumme højlydt ”om ikke jeg 
skulle lade de andre komme lidt til også”. jeg tog ham 
ud 15 min. senere . i $10k Plo World championship 
var jeg chipleader efter de første 6 timers spil, men løb 
ind i et uhyggeligt setup hvor jeg med Qt88ds flopper 
middle set, flush draw og inside straight draw. jeg må 
desværre kapitulere da min modstander som også var 
rigtigt dyb, rammer et større hus på turn.

an: som jeg forstår det, får man 3.000 chips at starte 
med, og blinds hedder 25/50 den første time, hvorefter 
de stiger til 50/100. det lyder for mig som en short-
stacked turnering med lange levels. kan du fortælle lidt 
om turneringen, og hvordan man griber sådan en stør-
relse an i starten?

jH: ja, blinds starter 25/50 med det samme, så ens 
startstack er sølle 60 big blinds. de ”billige” WsoP 
tours er lidt af et crapshoot i starten. Heldigvis er fel-
terne så tilpas svage at man ofte kan chippe nogen-
lunde risikofrit op i starten. når man kommer længere 
hen i turneringerne, synes jeg egentlig at strukturen er 
helt fint. med en average stack på 25-35 big blinds dybt 
i endgamet er der masser af plads til at spille på de 1 
time lange levels.

an: Hvordan var kvaliteten af spillerne i turneringen? 
selv om det var en af de billigste WsoP turneringen, er 
1.500$ trods alt dyrt for de fleste Pokernettere, men 
man hører jo så meget om de amerikanske donks  

jH: niveauet er chokerende lavt. Hvis man er vindende 
i $20 online tours, er man også +eV i de billige WsoP 
tours. utroligt mange ældre amerikanere stiller op og 
spiller alt for tørt. det er virkelig nemt at udse sig disse 
spillere og det kan man udnytte hele tiden ved at sam-
le deres døde penge op. mens der løbende kom flere 
danskere til Vegas, så vi også flere flotte præstationer 
med finaleborde til rasmus (Pokernet nick: jungleras), 
albert (Pokernet nick: albertos) og rené mouritsen. 
det kendetegner vel egentlig WsoP-niveauet meget 
godt når jonas klausen (Pokernet nick: tulkaz) ram-
mer finalebordet i en stud H/l event, i et spil han ellers 
aldrig rigtig tidligere har spillet.

an: Hvordan føles det at vinde en WsoP turnering og 

et armbånd, og er det et et armbånd vi vil se dig flashe 
rundt i landet og på de danske casinoer? 

jH: jeg tog til Vegas med drømmen. jeg ville sindssygt 
gerne vinde et armbånd. nu hvor det lykkedes, kan jeg 
godt sige at det er hele oplevelsen værd. Pengene er 
selvfølgelig et lækkert skud til rullen, men alt sideliret 
der følger med, skal heller ikke undervurderes. jeg of-
fentliggør en sponsorkontrakt i løbet af en uges tid. de-
rudover bliver jeg konstant kontaktet i forbindelse med 
interviews med ind- og udenlandske pokermedier. jeg 
læser selv de fleste af dem, så det er jo meget sjovt 
at læse om sig selv også . dog regner jeg ikke med 
at skulle med armbåndet omkring håndleddet til turn-
eringer. et guldarmbånd er ikke lige noget som indgår i 
min normale garderobe. til gengæld ser det rigtig flot 
ud hængende over pokerbordet i slyngelstuen i min nye 
lejlighed .

an: der var rigtigt mange på Pokernet der fulgte dig 
live i løbet af natten, da du spillede finalebord. kan du 
give mPn´s læsere nogle gode råd til, hvordan man vin-
der et WsoP armbånd?

jH: som du siger, var der nemlig rigtig mange 
Pokernet´ere og andre af mine kammerater og familie 
som fulgte mig hele natten. jeg er glad for deres op-
bakning og jeg er endnu mere glad for at jeg kunne le-
vere det flotte resultat. Hvis man vil vinde et armbånd, 
kræver det jo at man tager til Vegas (eller WsoPe i lon-
don) og spiller. las Vegas er en forunderlig by, så det 
er under alle omstændigheder oplevelsen værd at tage 
derover. Hvis man samtidig stiller til start i en masse af 
de mindre events og ellers forstår sig på at spille live, 
skal man nok lave et resultat. faktisk er jeg sikker på 
at der er flere bracelet vindere gemt på Pokernet, som 
egentlig bare mangler at tage chancen og realisere 
drømmen.

an: som du sagde, har din succes til WsoP medført til-
bud om sponsoraftaler? skal vi se dig spille ePt i den 
kommende sæson, og hvad kommer der i givet fald til at 
stå på trøjen og kasketten?

jH: ja, som jeg nævnte tidligere, så er der en spon-
sorkontrakt på vej. jeg har været i dialog med 3 for-
skellige sites og nu ligner det at der endelig kommer en 
afklaring. Hvilket site det bliver, holder jeg hemmeligt 
lidt endnu, men sponsoratet drejer sig primært om at 
jeg skal spille nogle ePt´er, samt et par andre turn-
eringer. derudover laver jeg i samarbejde med dette 
site, en række events og konkurrencer, bla. a. en beat 
the Pro turnering, hvor jeg fungerer som bounty. slår 
man mig ud, kommer man i en finale, hvor vinderen vin-
der en tur til Vegas med buyin i en sideturnering, så 
man også kan leve drømmen som jeg har gjort det. jeg 
glæder mig meget til at starte samarbejdet med dette 
site.

an: der er jo tradition for at jeg udfordrer månedens 
profil til en Heads up dyst. da vi begge holder af omaha 
er det jo nærliggende at dyste i dette ædle action game. 
er du klar?

jH: bring it on 
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første match 

første match blev en lidt kedelig affære til at starte 
med, hvor vi lige skulle se hinanden an. de fleste pots 
blev afgjort inden eller på floppet. 

kipster får tidligt et lille overtag, og det bliver kun 
større da denne hånd opstår. jeg raiser fra knappen 
til 30 med as 6c 5d 2d og kipster kalder. floppet kom-
mer ah 6s 3d, hvilket giver mig top to par, samt et in-
side straight draw. kipster checker, jeg skyder 40 ud 
i de 60 der ligger i potten og kipster reraiser til 135. 
jeg caller. På turn falder th. kipster skyder 250, som 
jeg caller. På river falder 7h – et rigtigt øvkort. kipster 
skyder igen 250, og jeg folder. stacks hedder herefter 
2100 til kipster og 900 til mig. 

nogle hænder senere raiser kipster til 50 fra knappen, 
og jeg caller med as ts 9s 5h. floppet kommer ad ks 
5c, hvilket giver mig top og bund par, samt et bagdørs 
flush draw. Vi checker begge, og 3d falder på turn. jeg 
skyder fuld pot 100 som kipster caller. På river falder 
6c. jeg har stadig en ide om at jeg er foran, så jeg bet-
ter fuld pot 300, som kipster caller med kd jh 6d 6s. 
kipster har rivered et set i 6´ere, og jeg er nu dybt i 
hullet med knap 300 tilbage. set i bakspejlet, havde et 
bet på 100-150 på river nok været mere passende. 

i sidste hånd får jeg ah kc jh ts – en pænt god hånd i 
en heads up Plo, specielt som ultra shortstack. jeg 
raiser pot til 90 og kipster caller. floppet kommer 7c 
6c 6s, hvilket ikke ligefrem har ramt min hånd, men de 
sidste skillinger kommer ind og kipster caller med Qd 
9c 8d 6d, for et floppet set, som holder hjem. 

1-0 til WsoP champ´en.

anden match

i anden match får den betydeligt mere gas fra start. 

i hånd to river jeg en top flush, som desværre aller-
ede er bagud til kipsters turnede fulde hus. kipster er 
hermed allerede 2:1 chipleader. 

en stribe hænder senere raiser jeg til 30 fra knappen 
med ac 5s 2c 2d. kipster reraiser til 90 og jeg caller. 
floppet kommer ah 9c 5h, for top og bund par til mig. 
kipster fortsætter med et udstik på 125. med et es på 
bordet og et es i min hånd, udelukker jeg hurtigt at kip-
ster har aa. det sker oftere i Plo end i Hold´em, men 
i en Hu må jeg sætte ham på en noget bredere hand 
range end kun at reraise med aa. så jeg potter den til 
555. kipster tænker en del over den, inden han med en 
halvgnaven kommentar skubber skillingerne til midten. 
jeg har et easy call for 300 mere ind i en pot på 1600. 
kipster kan fremvise as ts 9h 8d, for floppet top to par. 
jeg er skidt ude her, med to 5´ere eller noget runner-
runner. På turn får jeg hjælp da jc falder, til et flush-
draw. På river klonk´er 5c ind, og jeg hiver en pulje på 
1900 med et fuldt hus. yeah baby. 

to hænder senere raiser jeg til 30 fra knappen med ac 
9d 7c 3c. kipster reraiser igen til 90, som jeg caller. 
floppet kommer 8s 6c 2c, for et straight og flush draw 

til mig. den her skal have fuld gas. kipster kommer far-
ende ud i hovedet på mig med et bet på 125, som jeg 
fluks potter til 555. kipster tænker lidt og skubber så 
med ks Qc tc ts for et overpar og et ligegyldigt flush-
draw. en klassisk omaha situation, hvor to gode hænder 
clasher i et coinflip. som Plo spiller oplever man dette 
utallige gange. På turn falder kc, hvilket afgør hånden 
til min fordel. 
 
der er hermed udlignet til 1-1

tredje match 

i tredje match, bytter vi en del blinds, indtil denne hånd 
opstår. jeg er på dette tidspunkt på knap 1400 chips, 
men godt og grundigt træt af kipsters evindelige raises 
fra knappen og continuation bets på floppet, hvor jeg 
ofte må folde. så da jeg får kh Qd 9h 7d, og kipster har 
raiset til 75, repotter jeg den til 225 inden floppet. kip-
ster caller og floppet kommer 9c 6s 3s. ikke just noget 
drømmeflop, men jeg har da top par og nogle overkort, 
så den får et fuldt pot bet på 450. kipster caller. På 
turn falder 6h. jeg skubber de sidste 700 til midten i en 
i forvejen meget stor pot. desværre snap-caller kip-
ster og han viser stolt kd th 8h 6d frem for et turnet 
set, som holder hjem. jeg brokker mig lidt over, hvor-
dan han kunne calle på floppet med den skodhånd (par 6 
uden andet!!!), og ønsker ham tillykke med sejren. 

alt i alt en rigtig god dyst, med mange finurlige hænder. 
kipster er uden tvivl en rigtig dygtig Plo spiller, som 
formår at lægge maksimalt pres på sin modstander, 
hvilket jo er hele essensen i Heads up poker. det er 
bare ikke altid det er så nemt at udføre i praksis. jeg 
havde i hvert fald fået min sag for, og kipster hev da 
også en fuldt fortjent sejr hjem.

tillykke til kipster med sejren i Hu duellen, WsoP 
armbåndet og endelig den sponsorkontrakt med 
bet365, som han netop har offentliggjort. god vind ved 
ePt´erne.

redaktionens Heads up downswing vil ingen ende tage, 
med 4 nederlag i træk. Profilerne har nu bragt sig fo-
ran 8-4, og vi lusker med bøjet hoved tilbage til redak-
tionslokalet, hvor vi vil lægge strategien for et muligt 
comeback. det er mit sidste job på mPn som ansvarlig 
for månedens profil artiklerne, så jeg overlader roret 
til en ny skribent, og håber at han/hun kan føre mPn 
tilbage i kampen.
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alt det bedste fra mPN´s dygtige skribeNter, iNdeNfor: 
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Næste Nummer ude
oktober _ 2008 

svar På måNedeNs håNd

resultatet af månedens hånd fra mPn #13:

Hånden er spillet af ahle fra Pokernet, og modstanderen er 
formentlig en anden Pokernetter. 

Hero raiser allin og small blind caller med sine sidste 300$. 
På river falder ruder knægt og Hero vinder potten med et 
par i seksere, mod small blinds par i firere. 
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