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kære Pokernet

MPn nummer 16 er langt om længe blevet klar til udgivelse.  at 

vi er 8 dage forsinket har intet at gøre med redaktøren, skriben-

terne eller it-afdelingen, men skyldes ene og alene at jeg har 

haft enormt svært ved at beslutte mig for hvorvidt jeg skulle 

udgive som magasin eller udgive skriblerierne som artikler i 

Vidensbanken.

For mig handler det egentligt om at Pokernet leverer noget 

kvalitetsmateriale på dansk og mindre om hvorvidt dette 

leveres som et magasin eller som en yderligere styrkelse af 

Vidensbanken. Det er et erklæret mål for os her på Pokernet 

at styrke Vidensbanken i fremtiden og derfor vil MPn artiklerne 

også løbende blive tilføjet der uanset om de udkommer som 

MPn eller ej.

Det er temmeligt ressourcekrævende at stable et online maga-

sin på benene og reelt er jeg nødt til at vurdere om tidsforbruget 

er bedre brugt andetsteds og om vi kan levere flere interes-

sante artikler på en måde der giver bedre mening. Derfor er 

den kommende tids levering af kvalitetsmateriale også til stadig 

overvejelse, så vi - baseret på succesen for MPn 16 -  kan vur-

dere om MPn-formatet vitterligt er det mest optimale til levering 

af denne slags vidensinformation.

2012 er jo et skelsættende år for gaming i Danmark. Monopolet 

er faldet og omkring 40 selskaber har lovlig spillelicens i 

Danmark for øjeblikket.

at overgå til at opfylde de krav spillemyndigheden har udstukket 

har ikke været let for Pokernets partnere og især i begyndelsen 

af januar flød forummet med klager over partnere. Vores holdn-

ing er at alle partnerne fortjener bedre end massiv kritik. De 

forsøgte vitterligt at leve op til de lovmæssige krav og der kan 

forventes yderligere turbolens når nemid skal være endeligt på 

plads før 1. marts.

i mellemtiden arbejder vi her hos Pokernet som sædvanligt på 

at få nogle spændende promotions op at køre og der vil i den 

kommende tid kunne vindes sæder til større tours. Følg med 

på Pokernet i de kommende måneder og spil med i vores tour 

serier.
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oMaha - eN artikelserie for 
begyNdere til øvede
aF MetaLMania 

Denne artikel er den første i en række med fokus på PLo cashgame. 
Denne gang vil vi fokusere på forskellene mellem nLHe og PLo og på 
preflop hand selection.

Introduktion

til de af jer som ikke kender mig vil jeg 

introducere mig selv ganske kort; mit 

navn er Bjarke Hansen, jeg er 26 år, 

har spillet pro poker igennem 6 år, har 

været mere eller mindre hele verdenen 

rundt gennem mit pokerspil, er Pokernet 

ekspert med speciale i Pot Limit omaha 

(PLo) og er for tiden bosat på Malta. 

Jeg er blevet bedt om at skrive en artikel-

serie til det genopståede MPn omkring 

PLo hvilket jeg selvfølgelig har indvilliget 

i. Min målgruppe er fra folk der lige er 

begyndt på PLo / vil begynde på PLo 

og til de mere etablerede spillere som 

helt sikkert også vil kunne få nogle nye 

værktøjer at arbejde med og ellers en 

god opfrisker på hvad der er profitabelt 

og ikke profitabelt i Pot Limit omaha

Det meste spil i de første artikler 

vil omhandle shorthanded PLo og 

basiskoncepterne, mens der senere på 

året vil komme mere advanceret strategi 

både til sHed og til HU spil.

Denne artikel vil handle om to basiskon-

cepter som er meget vigtig at forstå for 

folk der skifter over fra no Limit Hold’em 

(nLHe) og for folk som vil i gang med 

med PLo; de 5 store forskelle mellem 

nLHe og PLo samt hvilke kriterier man 

vælger sine starthænder udfra.

De 5 største forskelle 
mellem PLO og NLHE

Draws kontra made hands

en af de helt store forskelle man skal 

vænne sig til når man skifter fra nLHe 

og til omaha er at made hands ikke læn-

gere er langt foran imod draws og endda 

ofte er bagud. 

noget mange nLHe spillere har svært 

ved at vænne sig til er, at de kan komme 

i situationer hvor en ellers stærk made 

hand er helt nede og have omkring 30% 

equity imod et stærkt wrap og flushtræk

et eksempel på et stærk wraptræk imod 

en stærk hånd kunne være khks4h6c 

der på et kd8c7d er helt nede og have 

43.66% imod Jdtd9h6h som ikke engang 

har ramt floppet!

Ingen store preflop favoritter

en anden faktor er at hænderne preflop 

sjældent er mere end 5%-10% favorit 

imod andre hænder og der findes ikke 

i samme grad wa/wb situationer i PLo 

som der findes i Hold’em spillene. Dette 

sammen med at spillets betsizing er 

begrænset til potstørrelser fra street til 

street gør, at spillet bliver et post flop-

spil og et drawing game hvor pot odds, 

implied odds og matematik spiller mere 

ind end f.eks. nLHe.

Position er afgørende

Det kan ikke understreges nok at posi-

tionen i PLo er utrolig vigtig og er mere 

vigtig end i nLHe hvor positionen ellers 

er en ret vital faktor for succes. Der er 

flere grunde til positionen i PLo er så 

afgørende som den er. 

Der er ikke nogen all-in knap man kan 

trykke på for at beskytte sin hånd imod 

draws, bluffe eller få maks value fra en 

fisk man ved caller ned med sit draw. 

PLo er som nævnt i de fleste tilfælde et 

spil fordelt udover flere streets og derfor 

er det vitalt at have positionen så man i 

højere grad selv kan styre om potten skal 

bygges eller om den skal holdes nede.

et eksempel på en hånd hvor vi slow-

player en monster:



seat 1 is the button

seat 1: Hero ( $678.05 UsD )

seat 2: Villain 1 ( $564.50 UsD )

seat 3: Villain 2 ( $845.00 UsD )

seat 4: Villain 3 ( $794.00 UsD )

seat 5: Villain 4 ( $167.00 UsD )

seat 6: Villain 5 ( $843.50 UsD )

Villain 1 posts small blind [$2.00 UsD].

Villain 2 posts big blind [$4.00 UsD].

** Dealing down cards **

Dealt to Hero [  Jd 5s ks kh ]

Villain 3 raises [$11.50 UsD]

Villain 4 calls [$11.50 UsD]

Villain 5 calls [$11.50 UsD]

Hero calls [$11.50 UsD]

Villain 1 calls [$9.50 UsD]

Villain 2 folds

** Dealing Flop ** [ kc, 3s, 5d ]

Villain 1 checks

Villain 3 checks

Villain 4 checks

Villain 5 bets [$46.12 UsD]

Hero calls [$46.12 UsD]

Villain 1 calls [$46.12 UsD]

Villain 3 calls [$46.12 UsD]

Villain 4 folds

** Dealing turn ** [ 9s ]

Villain 1 checks

Villain 3 checks

Villain 5 bets [$160.00 UsD]

Hero raises [$620.43 UsD]

Vi flopper nuts 5 vejs uden farvetræk på floppet. Vi får altså et 

rimeligt sikkert flop og vi er meget sjældent bagud (min 48.05% 

mod worst case der er as4s6c2c). Man kan sagtens argumen-

tere for at det her er et flop der bare bør bygges med det samme 

for at undgå en træls turn beslutning, men her spiller positionen 

væsentligt ind. Vi må formode at villain har en holding siden 

han skyder ud 5 vejs og kogt ned så er der 5 kombier af ‘made’ 

hands (1x k5, 1x 55, 3x 33) mens der er en lang række af 

hænder som er drawing.

Ved et raise får vi kun de helt stærke draws suget ind, vi får 

foldet mere eller mindre alt ud vi gerne vil holde inde--- kxxx, 

svage draws mv. og nogle gange får vi endda 33 eller 55 til 

at lægge sig, da vores range er super stærke draws og nut  

hænder.

Modstanderen havde i dette tilfælde 33xx og slap ikke væk, 

men lad os sige han i stedet havde 2c4s6s7c. Det vil være et 

rimelig oplagt spot bare at potte den ind med wrappen, turned 

FD og god Fe da det er et svært spot at fortsætte i selv for en 

turned ttP. i dette scenarie kommer villain ind med 37.5% hvor 

han ville være kommet ind med 49.27% på floppet og vi ikke 

havde fået suget 23 ekstra bb ind i potten fra to af de andre i 

potten.

Høje par

en af de mest væsentlige forskelle fra nLHe og til PLo er at 

høje par ikke spiller særligt godt preflop eller for den sags skyld 

postflop. aaxx er som udgangspunkt den bedste starthånd 

men hvor vi i et nLHe spil selv kan bestemme 3 bets størrelsen 

og ofte bliver isoleret med en modstander bliver situationerne 

noget sværere og meget mere komplekse da vi ofte ikke kan 

få en særlig stor procentdel ind preflop, vi er som nævnt aldrig 

store preflop favoritter hvorimod vi i nLHe altid er i en wa situa-

tion (m.u.a. når modstander også har aa).

Det er derfor essentielt i omaha at variere hvordan man spiller 

en hånd som aaxx, 3-better bredere end kun aaxx. reglen er 

dog som hovedregel at hvis vi kan få 40%+ af stacken ind pre-

flop så skal aaxx spilles aggressivt.

Derudover er det også værd at bemærke at aaxx, kkxx, QQxx 

stiger kraftigt i værdi hvis ‘xx’ er connectede, giver suits eller er 

et par.

Kombinationer

Udover høje par kombinationer, så er det som vi kommer ind 

på i næste afsnit utroligt vigtigt hvilke starthænder man vælger. 

Mange nLHe spiller tænker at en hånd som ak79 med et a high 

suit er en fantastisk hånd da de jo både har ak, et nutsuit og 79 

som ofte er skjult i nLHe hvis den laver en straight. ovennævnt 

hånd er dog en utrolig ringe hånd i omaha sammenhæng og 

man bør i stedet fokusere på kombinationen af de 4 kort, run-

downs, dobbelte par osv. har langt mere potentiale og implied 

odds end hænder som består af 2 gode nLHe hænder.

Hand selection i PLO
Vi har været lidt inde over forskellene mellem nLHe og PLo og 

nu er det på tide at gå lidt mere i dybden med hvilke hænder 

der skal vælges at spilles preflop, hvorfor de skal spilles, hvad 

man skal være opmærksom på og lidt teknisk omkring hvordan 

de forskellige hænder i teorien spilles mest profitabelt.

som nævnt tidligere er det utroligt nemt at se sig blind som 

nLHe spiller på at man pludselig har fire kort istedet for to. 

Man ender med at spille for mange hænder da alle fire korts 

kombinationer ser ud til at indeholde et hav af muligheder og 

ender ofte med den næstbedste hånd hvilket bliver kæmpe 
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spew i længden.  Derudover er aaxx også altid en prob-

lemhånd og man er meget sjældent i en “way ahead” situation 

preflop hvilket man altid er preflop i nLHe. Udvælgelsen af sine 

hænder preflop i omaha og at vide værdien af hænderne, er 

utroligt essentielt for at få succes i spillet.

Det første kriterier vi indfører for udvælgelse af hænder er kom-

binationer i hånden der kan lave stærke hænder. Hver hånd 

består af kortene aBCD hvilket giver op til 6 kombinationer 

og som er det antal kombinationer premiumhænderne i PLo 

består af, eks. asactsJc der kan lave stærke hænder som  nut 

flushes, straight og sets uanset hvordan man parrer a, B, C og 

D (aa, aJo, atss, aJsc, tJo) mens en hånd som eksempelvis 

khkd7s2s kun har én stærk starthånd (kk).

De mest profitable hænder man kan ramme i PLo er straights, 

flushes og fulde huse. Derfor er det vigtigt i udvælgelsen af 

hænder at bestræbe sig på ens hænder indeholder kriterier om 

enten høje par, nut suits og høje rundowns som eks. i en hånd 

som QJt9 modsat en rundown hånd som 2345 der meget sjæl-

dent flopper nuts og hvor man ofte ender med at sidde med en 

svær beslutning med 2nd nuts eller 3rd nuts.

en anden vigtig ting at undgå er at spille hænder hvor tre af de 

fire kort fungerer godt sammen mens det fjerde kort ikke rigtigt 

fungerer med noget som helst (eks. QdJhtd2c). 2c er i denne 

hånd en såkaldt ‘dangler’ og er mere eller mindre nytteløs. Det 

ender ofte i disse hænder med at selvom man flopper godt og 

endda flopper nuts, så er man bagud og modstanderen sidder 

med et frirul for at improve. overlad det til fiskene ved bordet 

at spille deres danglers, deres doublesuitede hænder med 

masser af reverse implied odds og deres dårlige aaxx som de 

helt sikkert overspiller og så skal spotsene nok opstå.

Udover høje par som stiger kraftigt i værdi desto mere hjælp 

som er på siden og høje rundowns er en anden god starthånd 

to par hænderne (tt44 f.eks.) de vil ramme et set lidt over ca. 

1 gang ud af hver 4.5 flop. Her er det dog vigtigt at pointere de 

reversible implied odds som ligger i disse hænder. Desto højere 

par desto bedre da man ofte med disse hænder kan ende i 

situationer hvor man er oversettet. en god regel er derfor at 

minimum et af de par man spiller er et premium par. 

Opsummering af de bedste starthænder

AAxx - er en stærk starthånd og desto mere hjælp og desto 

flere kombinationer hånden består af desto stærkere bliver den. 

De kort man har på siden, preflop action, position samt stacks 

er afgørende for hvor aggressivt man kan spille sine aaxx. Vi 

vil selvfølgelig altid bestræbe os på at få smidt så meget af 

stacken til midten preflop som muligt med premium aaxx hands 

(aakQds etc), mens vi med dårlige aaxx ofte kommer til at 

spille for set value i stedet da vi ikke ønsker at overspille disse.

KKxx og QQxx - er relativt stærke hænder og fungerer som 

med aa bedst med gode kort på siden. Desto flere kombina-

tioner desto bedre. Både kkxx og QQxx kan dog være underlagt 

preflop domination af aaxx (og kkxx for QQxxs vedkommende) 

og det er derfor utrolig vigtigt at have styr på modstandernes 

tendenser inden man beslutter at komme ind preflop og ofte vil 

en passiv linie med disse hænder være at foretrække.

Double suitede rundown hænder - Hænder som QJt9ds, 

kQJtds, t987ds osv er monstre i PLo og rangerer lige under 

aaxx. Dette er hænder der skal spilles hårdt og de består af 

et hav af muligheder af både straight og flushes. Lavere run-

downs hands er også stærke hænder men desto lavere desto 

mere varsom da man oftere laver 2nd og 3rd nuttish hænder og 

reverse implied odds ved at lave flushes stiger.

Rundown hænder - samme hænder som i double suitede run-

down hænder bare med et enkelt suit eller uden suit er også 

stærke hænder, men bør spilles noget mere varsomt da vær-

dien i at have backup med suits falder.

2 par hænder - rammer et set lidt over 1:4.5 gange og er som 

udgangspunkt en stærk starthånd. Dog er det vigtigt at være 

varsom med hvilke 2 par hænder man spiller og at have et pre-

mium par samt et enkelt suit eller dobbeltsuited i backup

Mixede draws - Hænder som ikke er super stærke men bør 

spilles når preflop action ikke har været alt for vild 678a med 

nutsuit, 5677, 7899 etc. altså hænder der er ok connected, har 

muligheder og og er ‘nemme’ at spille postflop.

Made hands kan være helt ned til 30% imod draws•	

Der er (som regel), ingen store preflop favoritter i PLo•	

PLo er et postflop spil•	

Position er essentielt for succes i PLo•	

Preflop hand selection er essentiel for succes i PLo•	

implied odds er store i PLo da folk ikke kan beskytte deres •	

hænder preflop

overspil ikke hænder og specielt ikke dine aaxx•	

Vær opmærksom på kombinationerne i dine hænder•	

Opsummering af denne artikel
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MåNedeNs Profil - steeNv
aF FiBonaCCi 

De fleste har nok mødt steenV i analysetrådene på Pokernet, hvor 
han bidrager med skarpe analyser. til trods for kun 656 posts siden 
oprettelsen i 2006, er han blandt de mest respekterede nLHe cash-
analytikere i forummet. MPn har sat steen Vester stævne for at blive 
klogere på manden bag nicket.

Hvor længe har du spillet poker og hvordan begyndte du? 

Min far spiller også poker og han lærte mig at spille relativt 

tidligt, hvor vi spillede om tændstikker (og diskuterede strategi 

selvfølgelig). i midten af gymnasiet begyndte jeg at spille med 

nogle venner om 25-ører og så snart vi blev 18 blev vi meldt ind 

i Dansk Poker Forbund, hvor vi spillede turneringer på ugentlig 

basis. Jeg spiller stadig i et fast 1-2 kr spil med de samme 7-8 

gutter fra dengang.

Hvad laver du til dagligt?/Er du fuldtidsprofessionel?

Jeg flyttede til Paris i september for at tage det 2. år af min 

overbygning som softwareingeniør og planlægger at fortsætte 

med en Ph.D. indenfor Computer science. Jeg har læst på DtU 

de sidste 5 år før det, hvor jeg startede direkte efter gymnasiet. 

Uddannelsen har altid haft 1. prioritet og poker har været en 

hobby jeg har kørt ved siden af. Derfor spiller jeg også færre 

hænder end mange andre.

Hvad er dine største down- og upswings? Har du 

nogensinde været broke?

De første par år på nettet var mit main game fixed limit oH8. 

Jeg kan ikke huske hvor store downswings jeg havde dengang, 

men i starten var jeg helt sikkert heldig at undgå store down-

swings. Det største downswing efter jeg begyndte at fokusere 

på nLHe i slut 2006 er nok omkring 25 buyins i cashgame. 

Jeg har aldrig været særligt hårdt ramt på den front. største 

upswing har vel varet ligeså lang tid jeg har spillet.

Jeg har aldrig været broke. satte $20 ind da jeg fik visakort som 

18-årig og dem spiller jeg stadig for.

Hvordan tackler du downswings?

Jeg er for det meste rolig når jeg spiller, men kan ligesom alle 

andre komme lidt ud af balance. Hvis det er tilpas slemt til at jeg 

ikke kan spille ordentligt er jeg rimelig god til at få stoppet min 

session. Da meget af mit spil er matematisk baseret har jeg et 

rimeligt bundniveau, for tallene ændrer sig ikke bare fordi jeg 

er i dårligt humør. Desuden har jeg lavet en del beregninger på 

hvilke udsving man kan forvente, så bliver sjældent overrasket 

over den slags.

Hvilke limits spiller du i dag, og på hvilke sites?

Jeg nåede op at spille 5/10 oH8 (Fixed Limit) rimelig fast tilbage 

omkring 2006. så skiftede jeg til nL100 og er derfra steget stødt 

og roligt (nogle vil nok sige langsomt) i stakes. De sidste to år 

har mit maingame været 10/20 med noget 5/10 og 25/50 blan-

det ind. De sidste par år har jeg primært spillet på Microgaming. 

ongame har også fået nogle besøg i perioder.

spiller du aldrig turneringer? Du var dansk CL efter dag 1 

ved sidste års EtP i København – hvordan undgår man at 

vinde den?

Hehe, ja godt spørgsmål. generelt skal jeg dog ikke brokke mig 

over mit held i livetours. tror ikke jeg har spillet mere end 10 

livetours med buyin på €500 og over, men har 4 cashes jeg kan 

huske. Men man skal heller ikke glemme at de første par år jeg 

spillede poker var det udelukkende nLHe tours i pokerforbun-

det, samt sit n gos med vennerne. Jeg nåede også at lave mit 

eget program til udregne iCM før det fandtes på nettet til mere 

end 10 spillere, så jeg har lavet en sjat analyse i den retning 

også.  



Men jeg har meget lidt praktisk erfaring. Jeg har tjekket 

sharkscope og har på de tre sider hvor jeg har spillet mest 

tilsammen 150 online Mtt’er.

Du har til stor glæde for MPN-redaktionen sagt ja til at 

skrive en artikelserie om NLHE cashgame teori. Hvad kan 

vi forvente os af den kommende artikel serie?

Forhåbentlig bliver der noget at lære for de fleste. Jeg er som 

altid matematisk i min tilgang og det overordnede tema bliver 

analyse af stats og exploitation i nLHe cashgames. Målet er 

desuden at gøre artiklerne anvendelige hvad enten du spiller 

nL25 eller nL2000.

Hvad tror du den ”almindelige” PokerNetter kan få ud af en 

gtO tilgang til cashgames?

gto er den vigtigste ting der er sket for mit pokerspil siden jeg 

ikke gik broke for mine første 20$. De fleste ved dog ikke meget 

mere om emnet end at det står for game theory optimal 

og at det er en slags matematisk perfekt strategi. Men hvad 

betyder det lige? og hvordan finder man sådan en? Det er et 

ret kompliceret emne som kræver meget arbejde at få en god 

forståelse for, så for den almindelige Pokernetter der bare hyg-

ger med lidt netpoker er det ikke nødvendigvis vejen frem. Men 

for den ambitiøse Pokernetter med lidt flair for matematik vil jeg 

i høj grad anbefale at gå i krig med emnet.

Det er desuden kommet redaktionen for øre, at du arbejder 

på en bog om NLHE teori. Vil du løfte sløret for, hvad det 

projekt går ud på?

Ja, meget gerne. Jeg er i gang med at skrive en bog om netop 

gto og anvendelser af konceptet i nLHe cashgames. Da 

mange ikke helt har forstået konceptet og hvordan man kan 

anvende det i praksis mener jeg det er en oplagt mulighed for 

mig, da jeg har arbejdet med emnet en hel del på min uddan-

nelse, har lavet en masse analysearbejde inden for området 

samt har praktisk erfaring med nLHe på de fleste limits online.

Du er del studiegruppe med bl.a. Laur, topperH og 

sirthomas, som mange nok kender som PN Experts – 

hvordan kom det i stand?

Ja, jeg er en del af en studiegruppe med de 3 Pn experts 

samt Haarby fra Pokernet. Laur lavede en post for nogle år 
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siden på Pokernet om oprettelse af studiegruppe og han valgte 

selvfølgelig de bedste kandidater til holdet.

Hvad laver man i sådan en gruppe?

gruppen blev oprettet for at have nogle ligesindede at 

analysere strategi og sparre med, hvilket vi har gjort nogle år. 

Desuden kører gruppen rigtig godt socialt hvilket har gjort det til 

en fornøjelse at arbejde sammen med dem. Det har også givet 

muligheden for at snuppe en øl eller to efter fyraften, Vegas tur, 

etc.

Hvor ofte mødes i?

Vi har mødtes et par gange om året, typisk et par dage af gan-

gen hvor den står på analyse/sidebets det meste af dagen. 

Udover det snakker vi løbende på messenger. Da vi bor meget 

spredt har det ikke været praktisk at mødes alt for ofte.

Hvad får man ud af at være del af en kreds af så dygtige 

pokerspillere?

Det er en selvfølge at man lærer en masse af at sparre med 

dygtige folk, diskutere de seneste trends og den nyeste teori. 

Man kan lære nok så meget med hårdt arbejde alene, men ved 

at arbejde sammen kan man også trække på de andres erfar-

inger og ideer. og når de andre bliver bedre, så bliver man også 

selv bedre. Jeg synes desuden vi komplementerer hinanden 

godt da vi har hver vores styrker og svagheder samt (meget) 

forskellige spillestile.

Har du nogle gode råd til, hvordan man får mest ud af pok-

erfaglige diskussioner, f.eks. i PokerNets forum?

Hvis jeg skal nævne én ting som jeg ikke tror folk er gode nok 

til, så er det at få noget ud af posts fra dårligere spillere og folk 

der spiller lavere limits end dem selv. Jeg læser de fleste tråde 

fra nL25+ og jeg lærer hele tiden nye ting som jeg ikke havde 

tænkt på af folk der spiller nL50 og nL100. så pas på med at 

afvise folks råd bare fordi de spillere lavere end dig eller tit tager 

fejl. Måske har de opdaget en detalje eller et argument som du 

ikke selv har spottet endnu. Desuden mener jeg også det er 

meget vigtigt at sætte sig ind i forskellige spilletypers tankeg-

ang, hvad enten det er fisk, nits, maniacs eller topchefer. og 

hvilket bedre sted er bedre end Pokernet hvis man skal finde 

alle de typer?

undertegnede har kun oplevet dig saglig og venlig i analy-

setrådene. Hvordan motiverer man sig til igen og igen at 

bidrage med så indgående analyser?

Det sted jeg har lært mest om poker er ubetinget på Pokernet. 

tit tager mit analysearbejde udgangspunkt i hænder postet på 

Pokernet hvor jeg ikke ved hvad det rigtige move er på stående 

fod. og når jeg rent faktisk har lavet arbejdet er det næsten 

synd at der ikke er nogen der skal se det (mellemregningerne 

kommer dog sjældent med da jeg har lovet ikke at overbelaste 

Pns servere). Det giver også meget god mening at alle tilføjer 

hvis stedet skal blive ved med at være interessant. Det sagt 

er jeg ikke den som poster mest. Jeg håber at kvalitet frem for 

kvantitet kan bruges i den sammenhæng.

Har du på falderebet nogle gode råd til PokerNettere, der 

gerne vil op og rense mid stakes-spillene?

Udover at købe steenVs gto-bog? Det er svært med gener-

elle råd, da alle har forskellige styrker og svagheder. Men jo 

højere man kommer op, jo vigtigere bliver det at få styr på alle 

detaljer af sit spil, for selv små fejl vil blive opdaget og udny-

ttet af modstanderne. Man kommer ikke til at rense mid-stakes 

spillene uden at være god spilteknisk, god til at fokusere og 

god til ikke at tilte. Hvis du har store mangler et sted bliver du 

savet over. så simpelt er det. Det gælder om at få fjernet sine 

svagheder og det skal helst gå hurtigere end for resten af ver-

dens pokerspillere.
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Nlhe exPloitive 4bet-bluff 
strategi Med 100 bbs
aF steenV 

Dette er første artikel af steenV’s serie af artikler med fokus på analyse 
af stats og exploitation i nLHe cashgame

i denne artikel vil jeg lave en analyse af 4bet-bluffs i en preflop 

situation som efterhånden optræder ofte på de fleste limits, da 

light 3betting ikke længere er forbeholdt high stakes spil. 

Det er derfor vigtigt at tilpasse sit spil når man møder mere 

aggressive modstandere. 

Vi vil kigge på en situation hvor vi sidder ude af position og bliver 

3bettet med 100 big blind stacks. Da situationen ofte opstår, er 

det nødvendigt at være sikker i sit valg af strategi, da selv små 

leaks kan have ret stor indflydelse på ens winrate.

Jeg vil bruge en exploitive tilgang til at finde ud af hvilke mod-

standere vi kan 4bet-bluffe mod. at vores tilgang er exploitive 

betyder at vi laver en række antagelser om hvordan vores mod-

stander vil spille og derefter bruger en (lille) smule matematik 

til at finde ud af hvad den bedste action er isoleret med vores 

egen hånd. Derfor udvikler man med en exploitive tilgang ikke 

en balanceret gto strategi, men prøver at finde ud af hvordan 

man kan exploite modstandere med givne tendenser så meget 

som muligt.

scenariet vi kigger på er følgende

Blinds 5$/10$, eff. stacks 1000$

Utg folder

Utg+1 folder

Co raise til 30$

Btn raise til 90$

sB folder

BB folder

Co ?

Hvor vi vil finde ud af hvornår vi kan 4bet-bluffe profitabelt som 

Co.

Vi vil kun analysere muligheden for at 4bette til 210$ for at folde 

til et all-in (4b/f) . Vi antager desuden at vores modstander aldrig 

caller vores 4bet, men kun folder eller 5better all-in. Denne anta-

gelse om modstanderen gør udregningerne meget simplere og 

er samtidig en god model mod de fleste modstandere (dog ikke 

nødvendigvis alle).

Hvis læseren hellere vil bruge en anden 4bet størrelse kan 

udregningerne der bliver præsenteret tilpasses. nogle vil 

måske undre sig over hvorfor vi kun vil raise til 210$ når de 

fleste nLHe spillere bruger betsizes på størrelse med potten 

i de fleste situationer preflop. Årsagen til at det er anderledes 

i dette spot kunne nemt udgøre en hel artikel i sig selv. groft 

sagt er det fordi de hænder der typisk kan 4b/c er så gode i 

forhold til andre hænder (høje par og ak typisk) at selvom man 

gør betsizen så lav kan modstanderen typisk ikke begynde at 

calle profitabelt med mange flere hænder end ved end betsize 

som 270$. Dermed bliver vores bluffs billigere. samtidig, da 

modstanderen alligevel oftest går all-in eller folder (ifølge anta-

gelsen) tjener vi stadig det samme med vores gode hænder. 

kommer betsizen meget længere ned, som f.eks. 170$ vil 

folk typisk kunne spille flere hænder profitabelt pga. de gode 

potodds hvilket vi som udgangspunkt ikke er interesserede i.

ok, nok antagelser. nu skal vi prøve at finde ud af hvad vi kan 

regne os frem til med modellen af vores modstander. når vi sid-

der med en given hånd og overvejer at 4b/f er der kun en ting i 

vores modstanders strategi som spiller ind, når vi skal beregne 

vores expected value (eV):

- sandsynligheden for at modstanderen folder, kaldet P(fold)

Først minder vi om at eV ved direkte fold til 3bet fra BB er

eV(fold) = 0$



hvilket altid gælder, da vi altid gratis kan folde vores hånd.

når vi vælger 4b/f er der to muligheder. enten går BB all-in eller 

også folder han. De gange han folder tjener vi det som ligger 

i puljen:

(30$ + 90$ + 5$ + 10$) = 135$

De gange han går all-in mister vi

(210$ - 30$) = 180$

da de 30$ der er lagt ikke skal regnes med. Det skal de ikke, da 

vi regner eV’en fra den situation vi står i lige nu (ligesom når vi 

sætter eV(fold) til 0$).

Bruger vi de to tal kan eV’en ved 4b/f beregnes som

eV(4b/fold) = 135$ * P(fold) - 180$ * (1-P(fold))

da BB går all-in med sandsynlighed (1 – P(fold)), hvilket er alle 

de gange han ikke folder. ganger vi ind i parentesen og reduc-

erer lidt får vi

eV(4b/fold) = 315$ * P(fold) - 180$

og herfra kan man regne sig frem til at eV(4b/fold) er større end 

eV(fold) = 0 når

P(fold) > 180/ 315 = 57%

altså skal BB folde mere end 57% af de hænder han 3better før 

vi kan 4b/f profitabelt. 

Men er 57% meget eller lidt? og folder vores typiske mod-

standere mere eller mindre end 57% til 4bets? 

Det er for de fleste bare et abstrakt tal som kan være ret svært 

at vurdere ud fra erfaring (også for undertegnede). Derfor vil 

vi kigge på en række typiske 3bet ranges og se hvor mange 

hænder BB er nødt til at gå all-in med for at vi ikke kan 4b/f 

profitabelt. Det har de fleste en bedre intuition omkring, da man 

kan se om modstanderen nogensinde dukker op med f.eks. 99 

når man 4b-caller. en anden mulighed er at bruge et tracker 

program til at se om en given modstander folder mere eller min-

dre end 57% til 4bets. 

Dog skal der tages forbehold, da denne stat kræver mange 

hænder for at være præcis. Desuden kan den samme spiller 

sagtens variere en del fra position til position, man kan lige have 

spillet aggressivt de sidste 30 hænder, etc. Man må derfor give 

det bedste bud på hvilke hænder villain 3better og hvilke af dem 

han 5better givet den information man har tilgængelig. efter at 

give dette bud kan man bruge resultaterne nedenfor til at finde 

ud af om man bør 4bet bluffe eller ej (som kan beregnes når vi 

ved at P(fold) > 57% er grænsen for hvornår det er profitabelt at 

bluffe. Med andre ord skal sandsynligheden for at han 5better 

være mindre end 43%).

3bet Range I % # Kombinationer i 3bet Range # Kombinationer i 43% af 3bet Range 5bet Range så 4b/f er breakeven

4,00% 53 23 QQ+,aks,ako(8%)

5,00% 66 28 QQ+,aks,ako(50%)

6,00% 80 34 QQ+,ak

7,00% 93 40 JJ+,ak

8,00% 106 46 tt+,ak

9,00% 119 51 tt+,ak,aQs, 99 (17%)

10,00% 113 57 99+,ak,aQs,aQo (8%)

11,00% 146 63 99+,ak,aQs,aQo (58%)

12,00% 159 68 99+,aQ+

13,00% 172 74 88+,aQ+
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Det vil komme som en overraskelse for nogle, at hvis de har 

en modstander der 3better 10% i en situation, så kan man 4b/f 

ham profitabelt hvis han ikke går død helt ned til 99 og aQs. så 

hvis man står i en situation og overvejer om JJ er god nok til at 

4b/c mod en gut der 3better 10% og siger ting som “Jamen, han 

går jo aldrig død med 99 og tt”, så er det bare med at komme 

i gang med 4bet-bluff kanonen. Denne adjustment fra os kan 

betyder to ting:

1. Vores modstander opdager ingenting og fortsætter som 

altid.

2. Vores modstander adjuster og går død med flere hænder 

preflop.

situation 1 tjener vi selvfølgelig penge på lige med det samme 

og er derfor en positiv ting. Hvis modstanderen ikke adjuster, 

så kan vi bare blive ved at vinde ekstra i situationen hvilket er 

super.

situation 2 er den vi skal holde øje med når vi begynder at 4bet 

bluffe folk. Mange modstandere er ikke vant til 3-4-5bet krige 

som den her, så de vil komme til at overadjuste når vi har 4bet-

tet dem et par gange, hvilket betyder at de måske begynder 

at 3bet-5bette ting som små par, ats,kQ, etc. fordi “Ham der 

4better hele tiden, f* it, jeg kan sikkert godt shove profitabelt 

her”. Hvis det er tilfældet er vi klar til at stoppe med at bluffe med 

det samme og kan bare læne os tilbage og venter på de gode 

hænder, hvis eV vi har øget markant ved at få modstanderen til 

at ændre strategi. Han ved jo ikke at vi har skiftet strategi (prøv 

at overvej hvor meget mere aa er værd hvis modstanderen 

pludselig går død med dobbelt så mange hænder preflop). Det 

er også en mulighed at 4b/c lidt flere hænder for value, men 

pas på ikke at overgøre det.

spiller man rigtigt meget (e.g. 5000+ hænder i 6max) med de 

samme kan man ende med at have brug for readjustments, 

såfremt modstanderen stopper med at gå død med mange 

hænder og sådan kan det fortsætte. Det er meget vigtigt at 

være forberedt på levelkrigene, så man kan følge hvilket niveau 

modstanderen er på og adjuste så snart han tilpasser sig. 

er man klar og har sine adjustments forberedt er situationen 

nemmere at overskue. 

efter vores beregninger er det nemt at give et bud på om man 

kan 4b/f profitabelt hvis han insta shovede 88 sidste gang eller 

hvis han gik i tænketanken og shovede JJ. 

så kan man slippe for at være den der kommer til at overad-

juste fordi man er ude af ens comfortzone, slippe for at blive 

outleveled fordi man ikke er vant til at kæmpe mod regulars og 

slippe for ens ubehagelige indre stemme som siger “Jeg folder 

måske for meget til 4bets og det kan være han ved det fordi jeg 

lige er rykket op i stakes” eller “selvfølgelig folder han når jeg 

har aa, jeg bluffer jo aldrig i det spot”. 

og situationen er præcis den samme hvad enten du spiller 

6max eller HU, nL50 eller nL5k. så du kan ligeså godt lære 

at håndtere det nu! Det er trods alt store pots der bliver afgjort 

i 3-4-5bet krigene!



Magasinet Pokernet er tilbage, og traditionen tro vil vi fortsætte med at informerer jer brugere om alt fra lovgivning til nye 

tiltag på Pokernet. i Denne udgave er fokus meget naturligt på den nye lovgivning, og hvad det har givet af problemer og 

muligheder for pokersiderne. Derudover vil vi i den kommende tid fokuserer ekstra meget på added value, og i den forbin-

delse er vi dybt afhængige af jer brugere. 

PokerNet Informerer

Nye licenser – nye tider
Den 1. januar 2012 blev det danske 

spillemarked liberaliseret og Danske 

spils monopol blev brudt. Den nye 

lovgivning har både bragt gode og 

mindre gode ting med sig. af gode 

ting kan nævnes, at der nu er 100% 

klarhed over pokeren i Danmark. 

Det blev pr. 1. januar 2012 lovligt at 

erhverve sig ved at spille poker på 

licenserede sider. Det er også ble-

vet skattefrit at spille poker på alle 

sider der har erhvervet en licens i 

Danmark. På den lidt mere negative 

front, er pokersiderne blevet pålagt 

en lang række udgifter fra den danske 

stat, med blandt andet 20% skat på 

omsætningen og høje ansøgnings- 

og licensomkostninger. Det betyder, 

at en licenseret side i Danmark i 

nogle tilfælde må afgive helt op til 

40% af omsætningen til den danske 

stat. Det kan mærkes hos pokersid-

erne, og det betyder nedgang over 

hele linjen.

Nem-ID en drilsk lille fætter
en af konsekvenserne ved den nye 

lovgivning er også, at alle danskere 

skal benytte nem-iD når de logger 

ind i pokerklienten. nem-iD vil uden 

tvivl øge sikkerheden for spillerne og 

mindske ubehagelige overraskelser. 

Det har dog vist sig at implementer-

ingen af nem-iD ikke har været helt 

så nemt som man troede, og som 

nem-iD selv meldte ud fra start. De 

sider der – for at være på forkant med 

reglerne – startede med at implemen-

tere nem-iD pr. 1. januar 2012 har 

siden oplevet ekstra store problemer, 

og har på den konto mistet en masse 

trafik. Det er irriterende, da store og 

solide partnere kan miste mange års 

tillid og gode rygte på baggrund af en 

drilsk lille it-løsning, som de ikke har 

været med til at beslutte noget som 

helst omkring. Derfor er det vores 

opfordring, at i giver siderne en fair 

chance, når implementeringen er 

100% indfaset.

støt op om den added value
selv om lovgivningen har gjort det 

endnu sværere at hive procenter ud 

af pokersiderne, så ser vi det som en 

af vores fremmeste opgave at sikre 

så meget value til vores brugere som 

muligt. Derfor er det også vigtigt, at 

brugerne støtter op om den value vi 

skaffer til jer. Jo flere der støtter op 

om vores promotions, jo lettere bliver 

det at skaffe endnu bedre value i 

fremtiden. Derfor vil vi fra Pokernets 

side også gøre endnu mere ud af, 

at informere alle om de promotions 

vi afholder. Vi oplever tit, at folk har 

glemt eller simpelthen ikke har haft 

mulighed for at opdage vores pro-

motions. Lige nu kan man som altid 

få overblikket i vores valuekalender 

(http://www. .dk/valuekalender/), men 

vi arbejder på at give jer muligheden 

for at subscribe på relevante promo-

tions, både pr. mail og i PMs. På den 

måde håber vi at flere kan få glæde 

af vores promotions.  

af niels Madsen
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ZaPhod2000’s kluMMe
aF ZaPHoD2000

Lidt over middel!

Jeg er middelmådig! Jeg har til gengæld som de fleste men-

nesker valgt at beskæftige mig med ting som jeg enten holder 

af, eller er i det mindste er nogenlunde god til - allerhelst begge 

dele - og derfor er jeg nok bedømt på mine fortjenester i livet 

“Lidt over middel”.

Jeg er med andre ord ikke noget særligt, men alligevel er jeg 

ualmindeligt godt tilfreds med mit liv.

i en tid hvor man næsten ikke kan svinge en kat ved halen uden 

at ramme en “Life coach” eller “Positive thinking guru” kan man 

let komme til at tro at det skulle være noget at skamme sig 

over. og alligevel er jeg tæt på at skulle finde et stort ord som 

”Lykkelig” frem når jeg skal beskrive mit liv.

 

Jeg gider bare ikke gå rundt og være “bevidst lykkelig”, og det er 

ikke kun af hensyn til mig selv, men i mindst ligeså høj grad af 

hensyn til mine omgivelser, og jeg skal fortælle hvorfor.

Der er selvfølgelig ikke noget galt i at lære af folk som har 

haft succes, jeg har været til spændende foredrag med 

oL-guldvindere, succesfulde erhvervsfolk, iderige iværksæt-

tere, geniale videnskabsfolk og indsigtsfulde analytikere. De af 

dem som samtidig er gode formidlere kan give både inspiration 

og motivation ved at trække på og dele ud af deres erfaring 

og viden. Disse folk er elite, gennem en kombination af typisk 

et helt livs træning og studier. gennem mange ofre og mod 

hård konkurrence, har de kæmpet, tænkt og arbejdet sig til den 

viden og til et niveau der aftvinger respekt.

Viden og erfaring - det var nøgleordene i ovenstående afsnit, for 

gennem de sidste par årtier er der vokset en irriterende sump 

af meta-eksperter, formidlere, livsstilseksperter, lommefilosof-

fer, coaches og guru-profeter osv. frem. Fælles for dem er at 

de ikke står på et fundament af personlig viden og erfaring, de 

baserer sig typisk i stedet på at formidle en opskrift - for gode 

penge - på hvordan man alene ved at lade som om man er 

elite, eller gøre som eliten nærmest automatisk kommer tættere 

på at blive elite - blive den bedste. Det er en kultur som med ynk 

ser ned på folk der som jeg siger “Jeg er middelmådig, men jeg 

er lykkelig”. næh man skal helst stå på det højeste hus og råbe 

fra taget : “i aM great!  i Can Do eVerYtHing”.

sumpen har bredt sig, så nu nedsætter damefrisør-uddannede 

Whiskybælte trophy-wives sig som Life coaches og prædiker 

bullshit som “Millionøsemetoden”. og forudsigeligt tiltrækker den 

slags tirsdags-Zumba-raw-food segmentet som en 120 kro-

ners soyamælks-Chai-Latte og danner grobund for endnu flere 

seminarer på Havreholm og  ikke mindst en endeløs række af 

facebook grupper som fylder mit internet med statusopdater-

inger som: “tag tyve dybe indåndinger på en kold vintermorgen 

og tænk på en du holder af - at leve Mindfuldt”.

Jamen du er fandeme bare en sur gammel mand Zaphod2000, 

hvad er der nu galt med at tænke positivt?

intet - der er sgu ikke noget galt med at tænke positivt. næh, 

problemet ligger i at denne sump af meta-eksperter ikke for-

midler noget viden. De fortæller dig hvordan de mener (tror) 

eliten er blevet elite, og så fortæller de dig hvordan du alene 

ved fortænkte lommepsykologiske øvelser og tankens kraft kan 

stræbe efter at blive elite - blive nummer et. 

Det er spild af tid, det er en fornærmelse mod de som har viet 

deres liv til at dygtiggøre sig og ofret meget for at nå langt, 

og så er det bare ikke måden man får det maksimale ud af 

sine evner. Det gør man ved at være realist, ved at finde sine 

svagheder og målrettet arbejde på enten at forbedre de sider 

eller arbejde sig rundt om dem.

ser man på pokerverdenen så er billedet ikke meget anderledes. 

også her dyrker vi vinderne og da succes i poker kan være 

endog særdeles flygtig er der ovenikøbet en reel risiko for at 

ham der måske ligner en vinder slet ikke er et godt eksempel til 

efterfølgelse. Jeg er overbevist om at man kan forbedre sit eget 

pokerspil ved at se på de bedste. Jeg tror også det kan hjælpe 

mange at blive coachet. Men jeg er solidt overbevist om at det 

allerbedste den gennemsnitlige Pn læser af denne “Zaphod’s 

opskrift på middelmådighedens triumf” kan gøre, er at se real-

istisk på egne evner og agere som om man er .... måske lidt 

over middel. 



PokerNet quiZ
Denne måneds MPn’s quiz omhandler forummet og førstepræmien som er til lodtrækning  blandt alle rigtige svar er et sonY 

Cyber-shot kamera.

1) Hvilken af følgende 3 profiler har flest ”likes” i analysekategorier?
      A) Leopatra87  b) n1co18            C) Jungleras

2) Hvilken af følgende 3 profiler nåede først milepælen 100 indlæg?
      A) Carlos    b) supaking               C) tune

3) Hvilken af følgende 3 profiler nåede først milepælen 10.000 indlæg?
       A) Live            b) fryden            C) Razga

4) Hvilken af følgende 3 profiler har oprettet flest tråde?
       A) saibot            b) Razga            C) Live

5) Hvilke to partnere deler et fælles $10.000 privat race på PokerNet?
       A) PartyPoker / Pokerstars b) betsafe / betfair C) 24hPoker / Nordicbet

svar indsendes til quiz@pokernet.dk senest den torsdag den 16/2.

Præmie: sONY Cyber-shot kamera
16.1 Mega pixels

4x optical zoom

4 gB internal memory

Build-in UsB arm
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live-rePortageN
aF BeCks 

i denne sektion vil vi hver gang høre fra Pokernetteres færden i de 
større livetours - tanker, hænder, stemning og forhåbentlig en masse 
store resultater. Denne reportage er fra WPt Prag i december 2011.
Mit navn er thomas Frandsen, 26 år og bor i københavn. På 

Pokernet går jeg under navnet ‘becks’, hvor jeg har været aktiv 

siden Februar 2005. Jeg haft poker som min primære indkomst 

siden 2006, men først spillet poker fuldtid de sidste 2 år. til 

dagligt spiller jeg 6-max cashgames nL400-1000, men samti-

dig spiller jeg også en del turneringer om søndagen.

December er en kedelig måned i Danmark, så jeg tog en impul-

siv beslutning om at smutte til Prag hvor der både var WPt, ePt 

og gsoP på programmet. Jeg fik sneget mig ind i en lejlighed 

sammen med Frederik Brink, rasmus Vogt, simon ravnsbæk 

og Jakob tøstesen, så der var basis for en hyggelig tur. Vi ankom 

til vores lejlighed om aftenen dagen før dag 1b til WPt’en. Her 

stod den på kinapoker og en øl, perfekt opladning!

Dag 1b
Der var mange danskere i Prag, tror næsten vi var 20 til start 

på dag 1B, og jeg trak da også et bord sammen med en anden 

dansker, Morten erlandsen. Bordet så ikke fantastisk ud, men 

der var da et par ældre sydlandske herre. 

Jeg kommer lidt skidt fra start, på trods af jeg egentlig får 

udmærkede kort. Momentum vender i slutningen af level 2, da 

en ældre herre åbner fra midt position til 400 med 75/150 blinds, 

jeg kigger ned i aQoff i sB og betaler, det samme gør min side-

mand i BB. Floppet slår tt2 rainbow og der bliver checket fra 

alle mand, turn er en 7’er og jeg checker igen, BB better 800 

og den orginale raiser folder, jeg betaler. river er en konge og 

jeg checker til min sidemand som nu stikker 1500, kongen er 

egentlig et ret fint kort for mig, da han nu har ret svært ved at 

valuebette andet end en konge eller 3 tiere, jeg betaler og er 

god – tilbage i start stack.

Herfra får jeg lidt bedre fat og får bygget en smule på stacken 

inden følgende hånd opstår: 

en ung frisk russer åbner fra tidlig position til 900 med blinds 

på 200/400, jeg betaler som den eneste fra knappen med 

3’ere. Floppet slår Q38 rainbow, og jeg klonker et set, russeren 

c-better 1.100 og jeg betaler, turn er en 4’er og russer skyder 

videre med et bet på 2.400, betalt. river er en blank knægt og 

russeren checker til mig og jeg skyder lidt lavt 3.800 ud i en pot 

på ca. 9.000. russeren vælger efter lidt tid at finde en raise frem 

til 11.500, jeg slår egentlig kun et bluff nu, men planen med mit 

lave bet på river var at få ham til at lave ballade, så jeg betaler 

hurtigt og er heldigvis god mod hans ak. Den pot sendte min 

stack op i ~50.000. Herfra fik jeg lidt bedre fat og fik spillet en 

masse pots hvor timingen var god i mine 3-bets og mine bluffs.  

Jeg er oppe i 100k på dagens sidste level, men taber desværre 

et par mellemstore pots mod slutningen af dagen og slutter der-

for i 77.000. næsten det samme som erlandsen, og vi får derfor 

byttet 5% efter en god dag for os begge.

Dag 2
Jeg kommer perfekt fra start på dag 2, vinder et par mellem-

store pots hvor jeg enten får taget ned preflop eller på floppet, 

og stacken er nu oppe i ~90k. Der bliver spillet godt til på bor-

det, hvor der er et par svage spots, men resten virker som rigtig 

gode spillere. i slutningen af dagens første level bliver der foldet 

rundt til min sidemand i sB som raiser til 3.000 med blinds 

600/1200-200, jeg kigger ned i 97 i hjerter i BB og vælger at 

betale. sB virker som en dygtig spiller, en ung hollænder, og 

han c-better 3.600 på et k52 board med en hjerter. Det er 

et board han c-better rigtig ofte, så jeg floater ham med mit 

bagdørs farvetræk. 

turn bringer en hjerter 10, et rigtig fint kort for mig, men sB 

skyder videre med et bet på 8.000 på turn. Vi har stadig mange 

chips bag, mit draw er godt skjult hvis jeg skulle ramme, og jeg 

har stadig muligheder for at vinde potten på river selvom jeg 

blanker, så jeg vælger at betale. river er hjerter es, klonk!! Helt 

perfekt river, hvis han var ude i et bluff stikker han den her river 

rigtig ofte, men samtidig er der også muligheder for at han har 

ramt esset. Han better 18.000 og jeg rykker all-in for effektivt 



~72.000, han betaler efter et par minutters betænkningstid og 

mucker sin hånd. Helt perfekt start, jeg er nu oppe i over 180k 

hvilket er dobbelt average på daværende tidspunkt.

Herfra kører alt efter planen. Jeg har fin respekt ved bordet, min 

timing er god og jeg connecter fint når det er nødvendigt. Der er 

mange aktive spillere ved bordet, så jeg får 3-bettet en masse 

fra midt og tidelig position med stor success. stacken er oppe 

i ~250k inden jeg kommer ind pre med QQ vs Bryn kenney 

som har åbnet fra tidlig position med aQs. Jeg holder hjem og 

stacken er nu omkring 320k. Lidt senere kommer jeg ind i et 

coinflip med knægte vs es konge og vinder også den, poker er 

nemt! Jeg er nu gået fra 77k til 380k på dagens første 4 levels, 

og kan gå til spise pause i top5. 

Mit bord er gået fra at være ‘ok’ til nu at være helt forfærdeligt. 

alle de dårlige spillere er bustet og erstattet af dygtige spillere, 

på mit bord sidder bl.a. Bengt sonnert og Martins adeniya. 

kort efter pausen opstår følgende hånd, en ung amerikaner 

åbner fra tidlig position til 7.000 med blinds på 1500/3000-500 

og jeg vågner op med knægte på cutoff. Han spiller ca. 220k og 

jeg har ikke rigtig lyst til at komme ind mod ham preflop, selvom 

det sikkert ville være ok. Derudover er BB bordets shortstack 

med ca. 70k, og det er et udmærket shove spot for ham når jeg 

betaler. Jeg betaler og det samme gør sB. BB skubber efter 

kort betænkningstid stacken til midten, hvilket er helt perfekt. 

original raiseren går nu i tanken, og jeg vil egentlig helst have 

ham til at folde, selvom min hånd spiller rigtig fint de gange han 

kommer ind, så har han ofte et flip. Værste scenarie er nok at 

han bare betaler, da jeg tror han vil gøre det med rigtig mange 

af super stærke hænder, han tænker et lille minut inden han 

sender stacken til midten. Jeg synes ikke han ser super stærk 

ud, han virker som en rigtig frisk spiller, og min plan fra starten 

var at trappe ham, så jeg snap betaler nærmest. sB folder 

og han sukker højlydt, da han er overbevist om han trækker 

stendødt mod mine esser eller konger, men han har desværre 

et flip med hans kQoff mod mine knægte og BB sidder med 

ak. 

Lidt surt jeg kun har et flip i spottet, da han helt sikkert skub-

ber rigtig mange underpar til mine knægte når han kommer 

ind med kQ. Jeg er lidt bedre end et flip i en pot på ca. en halv 

million som kan sende mig op som chipleader i turneringen 

kort før boblen. Desværre er det først kort på floppet en dame 

og resten er blanke, så kQ scooper hele potten. Jeg er efter-

ladt med omkring 160k, hvilket er lidt under average på dette 

tidspunkt.

Jeg vælger at sidde lidt stille herefter og primært åbne stærke 

hænder og vælge nogle enkelte gode 3-bet spots. Det går 

egentlig ok, og jeg får bygget lidt på stacken. 
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Martins adeniya, en dygtig og meget aggressiv spiller, sidder 

på min direkte højre med godt over 1 million chips og ligger 

meget pres på bordet op til boblen. Jeg har siddet ret stille pga. 

boblen og 3-better nu hans raise fra Utg+1 med a5off, resten 

af bordet folder og han betaler desværre. Blinds er 3k/6k og jeg 

sidder med ca. 220k fra starten af hånden. Floppet slår k64 

med 2 spar og han leader nu 30k i potten. 

Han havde spillet enormt aggressivt og jeg har svært ved at 

se hvorfor han skulle leade det board med en stærk hånd, jeg 

vælger derfor at raise ham til ~70k, han snap rester desværre 

og jeg må i mucken. set i bakspejlet synes jeg desværre at jeg 

spiller hånden ret dårligt. Jeg vil sjældent raise floppet med ak, 

aa, kk eller lignende og det ved han godt. Jeg repper derfor 

ikke ret mange hænder og jeg tror egentlig han sender stacken 

ind med alt der har en smule equity. generelt skulle jeg bare 

folde preflop, men jeg troede jeg kunne udnytte mit lidt tighte 

image, og det samme gælder på floppet hvilket nok er den 

største fejl. Denne hånd efterlader mig med 140k hvilket svarer 

til 25bb’s tæt på boblen.

Vi mangler nu kun 1 mand før boblen springer og der er spænd-

ing i luften. Lokalet er vel 35 grader og jeg har svedt igennem 

min t-shirt et par gange. Boblen har været hård ved min stack 

og jeg sidder med omkring 120k. Der er en del som er mere 

short end mig, men det er en lidt speciel følelse for mig, da jeg 

for et par timer siden lå i top 5 og tabte en pot for at få en solid 

chiplead. 

Min stack føles derfor nok lidt mindre end de andres. Jeg vil 

utrolig gerne i pengene, men samtidig vil jeg ikke ødelægge 

mine chancer videre i turneringen, så jeg er villig til at tage en 

del risiko. Der er mange big stacks ved mit bord og der bliver 

åbnet meget løst, jeg sidder derfor og venter på et spot hvor 

jeg kan shove mine ~15-20bb’s indover og forhåbentlig få dem 

til at folde. 

Da vi har spillet over en time med 1 mand til pengene bliver 

der foldet rundt til M. adeniya på knappen, som jeg vurdere til 

at åbne 100% af sine hænder i det spot. Jeg er short og BB er 

en ULtra stram gammel russer som kun sidder med 70k. Jeg 

har siddet til bords med ham det mest af dagen, og har seriøst 

set ham blinde hans fine 200k stack ned i 70k uden at spille 

en hånd. 

adeniya åbner og jeg ser ned i a6off i sB og har et ret let shove, 

selvom det er lidt klamt. nu sker det der absolut ikke må ske, 

russeren snap folder ikke, som han ellers har gjort de andre 158 

gange. Han går i tanken et par minutter og ender desværre med 

at betale med ak- ugghhhhhh! Jeg er efterladt med 30-40k hvis 

jeg taber og derfor i stor risiko for at buste på den direkte bob-

bel. Lady luck kommer dog til undsætning og floppet slår a63r, 

turn er en J og river endnu en 6’er – easy game. Jeg bliver 

bobbel bøddel, så har man prøvet det med, og slutter dagen i 

~200k - dejlig følelse!

Dag 3
Mit bord på dag 3 ser heldigvis lidt bedre ud end det jeg sluttede 

med på dag 2. Jeg har bl.a. et par italienere og en franskmand 

uden nogen resultater på cv’et. Desuden er der 4-5 stykker 

som sidder med mindre chips eller det samme som mig, det var 

ikke tilfældet på mig dag 2 bord. Blinds starter på 3-6k, som de 

sluttede på dag 2, så jeg sidder med lidt over 30 BB’s. Planen 

fra start er at sidde lidt stille, se bordet an, og prøve at vælge 

mine spots med omhu.

Ligesom på dag 2 kommer jeg helt fantastisk fra start på dag 

3. Jeg samler et par gode hænder op og får lov at tage ned 

preflop eller på floppet, rigtig fin start. Jeg havde egentlig lovet 

mig selv ikke at åbne dårlige hænder preflop fra start, men da 

jeg ser ned i Q2 suited på highjack og de to italienere er i blinds, 

kan jeg ikke stå for det. De virker begge stramme og de har ca. 

samme stack som mig, hvilket nu er ~240k. Der bliver foldet 

rundt til BB som betaler, fint nok. Floppet slår J64 uden nogen 

flushdraws, check fra ham og jeg stikker 24k i en pot på ~45k, 

men bliver desværre mødt af en raise til 68k. Han virker som en 

meget straight forward type, så jeg er ret sikker på han ikke har 

flattet med store par preflop. Jeg tror heller ikke han vil raise en 

knægt på floppet ret ofte, selvom det ikke er utænkeligt. 

Mit read er desuden at han er typen, som kan finde på at raise 

et middel par eller måske endda en svag knægt, for at ‘finde 

ud af hvor han står’ og vinde potten med det samme. Vi spiller 

ca. samme stack og jeg kan derfor sætte ham ind for hans 

turneringsliv. Jeg vurderer at han nok kan folde QJ og nedefter 

og vælger derfor at sætte ham ind for livet med min lidt mar-

ginale hånd. Han lader mig svede et par lange minutter, men 

vælger heldigvis at folde. super fornemmelse når sådan et play 

lykkes.

Jeg er nu oppe i 320k. kort efter rykker en semi shortstack 

ind med ~120k fra midt position og jeg ned i QQ på cutoff. Jeg 

rykker stakken ind og holder hjem mod hans a6 – 450k! Ca. 

en runde senere ser jeg ned i aa Utg med blinds 4-8k og 

åbner til 20k. en rigtig sløj tiltet franskmand betaler på knappen 

med ca. 120k i stacken, jeg får $$ tegn i øjnene og kan ikke se 

hvordan jeg kan undgå at buste ham. Martins adeniya vælger 



dog at 3-bette til 65k fra sB og for at det ikke skulle være nok 

vågner BB, en ung dygtig tysker, op med et 4-bet til 140k. ikke 

helt den udvikling man forventer når man åbner esserne Utg. 

Der er meget dynamik mellem Martins og tyskeren, som begge 

sidder med store stacks og dækker mig. Franskmanden på 

knappen gør dog spottet lidt specielt, da de begge ville være 

comitted mod ham. Jeg kunne ikke ønske et bedre scenarie og 

sender stacken til midten i håb om, at en af dem sidder med en 

kæmpe hånd. Franskmanden og Martins folder hurtigt og tysk-

eren betaler med kk. kæmpe setup til min fordel og jeg holder 

hjem, helt fantastisk! Jeg sidder nu med lidt over en million og 

er i top 5 igen. Helt vanvittig start på dagen! 

Mit bord er nu blevet rigtig hårdt igen. På bordet sidder bl.a. 

andrey Pateychuk og russel Carson. Der bliver spillet rigtig 

godt til med 3-bets og 4-bets, syge betalinger med 4th pair efter 

3 barrels og bluffs i kæmpe pots. Jeg vælger ikke at deltage så 

meget i preflop krigen mod de andre bigstacks, da det efter min 

mening, ofte er lidt random hvem der får sat det sidste 6 eller 

7-bet ind. 

Jeg får fin kredit ved bordet når jeg åbner og får bygget lidt på 

stacken og sidder med 1,1mill da følgende hånd opstår:

Jeg åbner QQ fra Utg+1 position til 36k med blinds på 8k/16k 

og 2k anter. andrey Pateychuk sidder 3 pladser til vestre for mig 

med ca. 800k og 3-better mig til 85k. Jeg har spillet ret meget 

med ham gennem turneringen og han 3-better rigtig løst i de 

her spots. 

Jeg har derfor 2 muligheder - at 4-bette ham for at komme ind, 

eller betale og spille en pot ude af position med en relativt stærk 

hånd. når han 3-better i hans position er han meget polariseret 

og jeg tror sjældent han 3-better dårligere par end QQ, da han 

vil stå i et ret klamt spot de gange jeg 4-better ham. Jeg vur-

derer at hans range er vægtet mod rigtig mange svage hænder 

og selvfølgelig kk, aa og ak. Jeg betaler derfor bare preflop 

med tanke om at betale ned på rigtig mange boards. Floppet 

slår aQ8 rainbow, bink!

 

Med tanke på den range jeg har sat ham på, vælger jeg at 

checke for at få ham til at bluffe, han checker dog. turn er endnu 

et a. når han checker floppet tror jeg ofte han har noget show-

down value, da han ofte bette floppet med hans bluffs. Da jeg 

selv sidder med QQ er det realistisk at tro han har et svagt a 

eller måske konger. Han sidder selvfølgelig også stadig med en 

masse helt blanke hænder. Jeg vælger derfor at checke igen 

og han stikker nu 95k. standard her er helt sikkert c/r, men jeg 

vurderer at han enten har et bluff eller et a og jeg tror ikke han 

checker trips bagved på river ret ofte, så jeg kan c/r ham ind 

der eller betale alt efter hvad der kommer. river er desværre 

endnu et a. 

Det betyder at mit set nu er slået af kk og hans a’s har lavet 

quads. Desuden er boardet aQ8aa ikke umiddelbart noget 

oplagt board at bluffe. Jeg checker til ham og håber på et check, 

men han better 190k. Jeg sidder nu i et kæmpe lorte spot. Han 

er ultra aggressiv og tricky, men jeg tror egentlig ikke han bluffer 

det her board ret ofte. Den måde jeg spiller hånden på under-

spiller jeg min hånd ret meget, og jeg ligner mest af alt JJ-99 

eller måske noget kQ. Jeg har selvfølgelig også en del a’s i min 

range, det er dog svært at lave quads. Jeg tænker i lang tid og 

ender med at betale. Jeg er stadig ikke sikker på om det er en 

god betaling, men lige præcis mod ham kunne jeg ikke smide 

den. Han havde desværre a6o for quads. efter hånden sidder 

jeg med omkring 700k hvilket stadig er over average.

Jeg sidder i lang tid uden at samle nogen hænder op og prøver 

at bygge på stacken med 3-bets og lidt raises preflop. Bordet 

er dog stadig ultra aggressivt og det er svært at komme til. Jeg 

får holdt stacken ved lige, bygget lidt på og tabt lidt igen i løbet 

af de næste 2-3 timer. Lige inden vi bliver samlet på 2 borde 

(18 mand tilbage) taber jeg desværre et par mellemstore pots i 

nogle standard hænder. Det betyder at jeg tager 500k med på 

mit nye bord hvor blinds nu er 12-24k. 

Der er ikke så meget plads til at spille længere og de næste 

par timer går med skubbe all-in i de rigtige spots og håbe på at 

tage en god pot ned. Hver hånd ligger der ca. 60k i potten med 

blinds og anter og med et ekstra raise på 50k er der altså en 

god slat at samle op til min stack, hvis jeg kan få modstanderen 

til at folde. Heldigvis har jeg stor succes / held med at vælge de 

rigtige spots og jeg holder min stack ved lige på trods af stor 

mangel på gode kort. Folk falder stille og roligt fra og pengene 

stiger, desværre ligger jeg hele tiden i bunden af feltet. Med 10 
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mand tilbage åbner min sidemand preflop til 45k og jeg kigger 

ned i kQ og ryger til midten fra cutoff med mine ~400k. Michael 

’sirWatts’ Watson i BB ryger også all-in med ca. 550k, orginal 

raiseren folder. Jeg tænker at jeg ret ofte er stendød her, men til 

min overraskelse kan han vise 77 op. en dejlig konge på floppet 

og 4 blanke sender potten over til mig! kort efter ryger en spiller 

fra det andet bord og vi er nu på det uofficielle finalebord. Vi er 

sikret 25.000€ og pengepræmierne stiger hurtigt herfra med 

450.000€ på toppen.

Michael Watson sidder kun med et par big blinds på finalebor-

det, men ellers er jeg stadig shortstack med mine 900k. Der 

sidder 3 spillere udover mig med lige omkring en million chips. 

Michael Watson buster efter par hænder og vi er nu 8 tilbage 

og sikret 33.000€.

Jeg får en fin start på finalebordet og vinder et par pots med 

et c-bet og et 3-bet ud af sB. Min stack er nu på 1,3 mill med 

blinds på 20k/40k og de andre shortstacks har alle tabt lidt, så 

det begynder at se fornuftigt ud. Jeg taber en lille pot til chip-

leaderen kretz med aJoff kort inden jeg ser ned i aQoff i tidelig 

position og åbner til 80k. Foldet rundt til BB, som er bigstacken 

og den senere vinder andrey Pateychuk, han betaler. På finale-

bordet havde han indtil videre betalt meget løst preflop, da han 

ved at han kan ligge en del pres på de mindre stacks postflop, 

som bl.a. er mig. Jeg regner derfor med at hans range er bred 

og han vil lave en del ballade postflop. 

Floppet slår ktt med to rudere et board der rammer min range 

rigtig fint. Jeg c-better derfor og forventer at tage ned ret ofte, 

desværre check caller Pateychuk. turn er ruder es som com-

pleter flushen, han checker og jeg checker bagved. river er 

en blank 7’er og han stikker 200k ud. Jeg bør egentlig være 

ok tilfreds med mit turnet toppar, men det er virkelig svært at 

se hvilke hænder han check caller floppet med og leader ud 

på den her river. Både flush og straight drawet completer på 

turn. Jeg sidder basicly med et bluffcatcher eller forhåbningen 

om en split pot. Jeg tror dog også at han vil c/r sine draws en 

del på floppet for at ligge pres på mig, selvom det er et klamt 

board at raise draws på. Jeg ender med at betale og tager for 

anden gang en forkert afgørende beslutning mod Pateychuk, 

som kan vende 96 i ruder for en turnet flush. Jeg nåede altså 

lige at komme fornuftigt med i turneringen igen, for kort tid efter 

at være tilbage som shortstack med 900k. 

Der er stadig 2 spillere som sidder med meget tæt på det 

samme som mig og blinds er nu 25-50k. På trods af de store 

præmie spring føler jeg, at jeg er nødt til at spille for sejren. De 

andre shortstacks sad ret stille, og jeg var ikke klar til at blinde 

min stack væk for at avancere en plads eller 2. Planen var der-

for igen at skubbe mine 15-20bbs indover raises fra nogle af de 

større stacks. Jeg sidder nu med 850k på knappen og planen er 

at skubbe nærmest any two hvis der bliver åbnet fra sen posi-

tion, da min stack vil blive for lille hvis blinds skal gennem mig 

en gang til. Der bliver foldet til high jack som åbner til 100k, jeg 

går all-in med J2o og alle folder heldigvis. 

Jeg er nu over millionen igen da næste hånd udspiller sig. Der 

bliver åbnet fra midter position fra en bigstack og jeg ser ned i 

a5o på cutoff. De 2 spillere i blinds er bordets shortstacks, så 

dem er jeg ikke så bange for. Derudover mener jeg at det ser ret 

stærkt ud når jeg skubber 2 hænder i træk, så jeg ser det som 

en god mulighed for at komme lidt over de andre shortstacks. 

Desværre vågner chipleaderen på knappen op med et call. Han 

viser aQ og jeg laver ingen mirakler med min a5.

Afrunding
efter at have blanket en del større live tours var det en super 

fornemmelse endelig at gå dybt. Jeg føler at jeg tilpassede mig 

godt til de forskellige borde gennem turneringen, og er egen-

tlig fint tilfreds med alle de beslutninger jeg fik truffet. turen til 

Prag blev efterfølgende toppet med en 7. plads i en 2k€ ePt 

sideevent. ret underlig fornemmelse at være så tæt på to 

gange, og begge gange ryge lige før det blev rigtig sjovt. Jeg 

kunne dog stadig rejse hjem med et smil på læben.

Billeder fra pokerportal.sc, bwinpokerblog.com og partygaming.com
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Dato serie Land sted buy in

01/02 - 04/02 gsoP Østrig salzburg $1.500+150

02/02 - 05/02 eMoP tjekkiet Prag €1.000+100

06/02 - 11/02 WPt italien Venedig €4.500+450

06/02 - 12/02 european Deepstack irland Dublin €550

16/02 - 19/02 Unibet open tjekkiet Prag €1.500+150

16/02 - 20/02 UkiPt irland galway €700+70

20/02 - 25/02 ePt Danmark københavn kr. 35.000+2.250

25/02 - 25/02 CaPt Østrig Bregenz €2.000

28/02 - 03/03 WPt national Danmark Vejle kr. 11.111+1.111

02/03 - 04/03 nordic Masters sverige stockholm sek 25.000+1.000

12/03 - 17/03 ePt spanien Madrid €5.000+300

16/03 - 19/03 gUkPt england Walsall £1.000 + 70

26/03 - 31/03 ePt italien Campione €5.000+300

28/03 - 01/04 Mega Poker series england nottingham €700 + 70

29/03 - 01/04 eMoP Portugal Lissabon €1.000+100*

*   er ikke offentliggjort endnu, men andre eMoP og eMoP Lissabon sidste år var €1000+100
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liberaliseriNgeN af 
sPilleMarkedet
aF FiBonaCCi 

Danmark har fået en ny spillelovgivning. siden Pisfisk i maj 2010 postede det 
første notat på Pokernet, er der sket meget og liberaliseringen trådte endeligt 
i kraft d. 1. januar 2012. Dermed er virkeligheden for markedets aktører 
ændret markant, og der har været en del usikkerhed om, hvad lovgivningen 
egentlig medfører. MPn har talt med to professionelle pokerspillere, en 
affiliate og en repræsentant for en spiludbyder for at undersøge, hvad 
liberaliseringen konkret betyder for dem.

De tørre facts
Før d. 1. januar 2012 var det kun Danske spil, der måtte udbyde 

spil til danske spillere. [F1] i realiteten har danskere dog kunne 

søge spil ved udenlandske udbydere, grundet eU-lovgivningen 

om fri bevægelighed. Liberaliseringen betyder konkret, at 

spillemyndigheden nu udbyder licenser til andre operatører, der 

ønsker at tilbyde casino, bingo, poker og andre spil til danske 

spillere. Der udbydes to typer licens: til onlinekasino (herunder 

poker) og væddemål (betting).

spillemyndigheden varetager bl.a. overvågning og kontrol 

med spillemarkedet, udstedelse af bevillinger til og tilsyn med 

offentligt hasardspil i turneringsform (her menes bl.a. turner-

ingspoker), herudover også administration af og udstedelse af 

tilladelser til væddemål og onlinekasino. Det er altså dem, der 

licenserer de pokerudbydere, som danske spillere kan benytte 

efter 1. januar 2012.

Hvis det vurderes, at en ikkelicenseret spiludbyder henvender 

sig til danske spillere, kan spillemyndigheden iværksætte en 

internetblokering af udbyderen. Det er dog i den forbindelse 

vigtigt at påpege, at spilleren ikke kriminaliseres ved at omgå 

en eventuel blokering, selvom forslaget er blevet rejst. eneste 

undtagelse er den efterhånden famøse §203 i straffeloven, som 

betyder, at det er ulovligt at erhverve sig ved spil som ikke er 

tilladt. Det er dog intet der tyder på, at den vil ramme ”almindel-

ige” pokerspillere. Men hvis man vil være helt sikker på ikke at 

overtræde straffelovens §203, kan man trygt ’søge erhverv’ på 

licenserede sider. 

Hvad betyder det for operatørerne?
ansøgningen om licens koster et ansøgningsgebyr på kr. 

250.000 for én licens og kr. 350.000, hvis operatøren ønsker 

både onlinekasino- og væddemålslicens. Hvis licensen udst-

edes forpligter operatøren sig til at betale 20% i skat på 

spillegebyr (altså rake) og en årlig afgift på ca. 2,5%. Herudover 

kommer udgifter forbundet med at skulle oprette og drive dan-

sksproget kundeservice, som også er et krav til licenstagerne. 

Der er altså anseelige udgifter forbundet med at henvende sig 

til de danske spilkunder, og flere større spiludbydere har vur-

deret, at udgifterne ikke har kunne stå mål med potentialet i 

det danske spillemarked. Dog har de fleste interessenter været 

overraskede over det store antal ansøgninger.

Licensen betyder, at operatørerne forpligter sig på et vist 

bundniveau overfor brugerne, herunder sikkerhed for pen-

geoverførsler, dansksproget kundeservice og mulighed for at 

udelukke sig selv fra spil via roFUs (register over Frivilligt 

Udelukkede spillere). 

Hvis en operatør ikke lever op til en række krav risikerer den 

at miste licensen. i den forbindelse har spillemyndigheden 

lanceret en mærkningsordning, som har til formål at kommuni-

kere denne tryghed ved online-spil og hjælpe spillerne til at få 

overblik over, hvilke udbydere der har fået tilladelse og dermed 

overholder dansk lovgivning. 



Mærket er et bevis på:

1.  at spiludbyderen overholder dansk lovgivning,

2.  at det er trygt og sikkert at spille hos denne udbyder,

3.  at afgiften er betalt, når man modtager sin gevinst.

(www.skat.dk/skat.aspx?oid=17408)

skat meddeler desuden, at udbydere som ikke er godkendt 

kan hindres adgang til det danske spillemarked via internet-

blokering, betalingsblokering og reklameforbud. Det er dog 

stadig uvist, hvorvidt sådanne omfattende tekniske løsninger i 

realiteten kan og vil blive indført.

spillemyndighedens nye mærke.

Hvad siger affiliaten?
Disse ekstra udgifter medfører, at indtjeningsmarginen for oper-

atørerne falder, og det store spørgsmål er, hvem der kommer til 

at betale regningen. MPn har spurgt Pokernets direktør Henrik 

Witt, hvordan fremtiden ser ud for affiliates som Pokernet.

Hvordan påvirker liberaliseringen de produkter som affili-

ates kan tilbyde deres kunder?

”Det ser ud til, at vi først kommer til at se effekterne af de øgede 

udgifter til skatterne efter første kvartal af 2012. Lige nu har 

pokersiderne valgt en strategi, hvor eksisterende kunder får 

det samme som før lovgivningen trådte i kraft og kun affiliate-

indtægterne er berørt,” siger Henrik Witt. selvom skatten på 

rake er 20%, mener han dog, at 30% er et mere rimeligt tal, 

når man medregner ansøgningsafgift, årsafgift og udgifter til 

dansk kundeservice. Han forudser dog, at samarbejdet med 

udbyderne fortsat vil være tæt, såfremt affiliaten fortsat kan lave 

flere nye kunder. Han uddyber, ”affiliates som ikke laver mange 

nye kunder bliver umiddelbart uinteressante for spilleselskab-

erne og der er allerede eksempler på selskaber, der har opsagt 

samarbejdet med mindre affiliates.” Han mener dog ikke, at 

den lavere indtjening per kunde vil forværre den service som 

større affiliates kan tilbyde spillere, der kommer i klemme hos 

udbyderne. 

Kan spillerne forvente mere tryghed med den nye 

lovgivning?

”en affiliate som Pokernet har enorme ressourcer, når det kom-

mer til at støtte spillere med en regulær problemstilling og vi ved 

hvilket sprog, der skal snakkes. Jeg er muligvis inhabil i dette 

spørgsmål, men jeg ser faktisk endnu mere grund til at være 

tilknyttet en stor affiliate nu end før. at kunne få professionel 

hjælp helt gratis fra mange tusinde brugere og en ledelse som 

kender industrien vil altid være langt at foretrække i forhold til 

selv at skulle gå i kamp. Ydermere så vil Pokernets indgriben i 

sager med sikkerhed kunne aflaste spillemyndighedens arbe-

jde. Pokernet kan arbejde ”uformelt” på en sag og se, om vi kan 

nå til enighed med partnerne, mens spillemyndigheden formo-

dentlig er nødt til at være mere formelle.”

Hvad siger spiludbyderen?
kasper kjeldsen er Marketing Manager hos Betfair i Danmark. 

MPn har spurgt ham, hvad liberaliseringen betyder for de spi-

ludbydere, der har fået licens. Han er ikke enig i, at det kun er 

affiliates, som kommer til at betale de ekstra omkostninger.

Licensansøgningen er forbundet med store udgifter. 

Hvordan kommer spillerne til at mærke det?

”Det er meget forskelligt, hvordan den enkelte udbydere har 

valgt at gribe det an. Hos Betfair har vi valgt at fastholde stort 

set alt den samme værdi for spilleren, og det betyder, at vi 

selv sammen med affiliates betaler stort set alle meromkost-

ningerne i forbindelse med den nye lovgivning. Det er et valg 

vi har taget, der betyder vores indtjening falder en del, men vi 

tror til gengæld på, at vi har det der skal til for at tiltrække flere 

kunder, og dermed øge vores omsætning,” siger kasper. 

Det virker altså til, at mange udbydere har valgt en model, 

hvor valuen for spillerne ikke er faldet i den grad mange havde 

frygtet. Det skyldes sandsynligvis hård konkurrence i opstarten, 

og man kan godt forestille sig, at spillerne på sigt også vil skulle 

betale en større del af kagen til de øgede udgifter.

Hvordan vil den nye situation påvirke jeres samarbejde 

med affiliates?

”Det er klart, at lovgivningen betyder færre udbydere og mindre 

marginer. Det betyder også, at der skal spares nogle steder, 

og jeg tror små sider får det rigtig svært, uanset om de er affili-

ates eller operatører,” siger kasper, og tilføjer, ”Pokernet er i sin 

egen liga i Danmark, og for de store spillere på markedet vil jeg 

mene, det er en klar fordel. Vi gør selv meget for at yde support, 

der hvor spillerne er, og det er i mange tilfælde på Pokernet.”
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Hvor omkostningsfuldt har det været at implementere de 

tekniske tiltag?

”Det har taget utroligt mange ressourcer internt at blive klar til 

de forskellige lovgivninger,” siger kasper, der mener, at den 

stramme tidsfrist har betydet, at mange virksomheder har haft 

svære vilkår. ”Det er en del af forklaringen på de problemer der 

har været og vil opstå,” uddyber han og tilføjer, ”vi er dog posi-

tive over dialogen med spillemyndigheden, og generelt så har 

de været til at snakke med om at finde rimelige løsninger.”

betyder de nye tiltag forøget sikkerhed for spillerne?

ifølge kasper har Betfair altid lagt stor vægt på sikkerhed, 

bl.a. med en stringent valideringsproces, og om hensyn til 

nemiD udtaler han: ”nemiD bør øge sikkerheden endnu mere, 

men hvor meget er svært at svare på. spillemyndighedens 

tilstedeværelse er udmærket, og generelt mener vi, at sikker-

heden er tilfredsstillende hos de operatører, der har fået dansk 

licens.”

Hvad siger spillerne?
MPn har talt med to professionelle pokerspillere om, hvordan 

de har mærket ændringerne i deres hverdag. Martin Foldager 

spiller mid- og highstakes heads-up sngs og har mærket de 

tekniske børnesygdomme i forbindelse med den nye lov. 

”For mig har opstarten været ret besværlig, da jeg har spillet 

meget på Party og Pacific. De fik begge licens og alt virkede 

til at være fryd og gammen. Men Party skulle bruge 14 dage 

på at få min konto til at virke, hvilket er helt uacceptabelt, når 

man raker så meget som jeg gør. Derudover lukkede Pacific 

ned for danskere efter en uges tid, da deres software stadig 

ikke var klar,” fortæller Martin. ifølge den nye lov er de såkaldte 

buddy transfers blevet forbudt, hvilket også har medført gener 

for Martin.

”Jeg kan godt se argumentet med hvidvask, men for os, der 

lever af poker, er det en unødig gene til dagligt og jeg håber på 

et tidspunkt man vil kunne finde en løsning så man kunne blive 

godkendt til det. Det rammer især folk, der staker eller bliver 

staket hårdt, og ikke mindst os, der spiller heads-up sng. Der 

sker nemlig ret ofte, at man kommer til at regge til samme spil 

som sine venner, hvor man tit har en aftale om ikke at spille 

den, men blot choppe (dele overskuddet mellem sig via buddy 

transfer, red.).”

Martin estimerer, at han vil miste 10-20% i rakeback i forhold 

til før liberaliseringen. ”Det er træls, men på den anden side er 

det rart at bidrage til samfundet, og vi slipper jo stadig ret billigt 

i forhold til at skulle betale 50% indkomstskat. så det koster mig 

lidt, men på et ideologisk plan er det super fedt at bidrage til 

samfundet,” fortæller Martin.

Jens, som til dagligt spiller highstakes nLHe og HU cashgame, 

finder det ikke afgørende, om man betaler skat til Danmark eller 

et andet eU-land, men mener dog at statens legitimitetsgrad er 

steget. ”Det er et problem, når skat udsteder bindende svar 

om skattefrihed, samtidig med at politiet kan anholde folk for at 

spille poker,” siger han. endvidere påpeger han, at trygheden 

betyder rigtigt meget. ”Jeg er lidt ligeglad med den rakeback 

jeg mister – det udgør ikke så meget af min profit alligevel. Men 

det har været ret usikkert i mange år,” siger han og tilføjer, ”og 

så er det dejligt at vide, at man ikke får panserne på nakken 

for at check-raise rivers.” Jens tilslutter sig ærgrelsen omkring 

manglende buddy transfers, men vedkender at det nok er nød-

vendigt for at kunne modvirke f.eks. hvidvask af penge.

Konklusion
De forøgede omkostninger ved at drive forretning under de nye 

vilkår betyder et marked med mindre indtjeningsmarginer, hvor 

vi sandsynligvis vil se hård konkurrence om de danske spillere 

fra udbydernes side. selvom valuen for spillerne ikke er faldet 

meget, kan man forestille sig, at det falder en smule mere på 

sigt, når markedet konsoliderer sig. til gengæld kan vi forvente 

et marked med mere tryghed for spillerne og sikkerhed for skat-

tefrihed hos de licenserede udbydere. så til trods for udsigt til 

lidt lavere value og tekniske startvanskeligheder, kan vi – hob-

byspillere som professionelle – se lyst på fremtiden og fokusere 

på at dyrke spillets mange facetter.

Jens er et opdigtet navn, da han ønsker at være anonym. Hans 

identitet er redaktionen bekendt.Danske spil (som tidligere hed Dansk tipstjeneste) blev oprettet 

i 1948 som følge af ’Lov om tipning’ og har siden 1949 udbudt 

spil til danskere. Det er dette monopol som brydes med.

spillemyndigheden er selvstændig myndighed, som fungerer 

under skatteministeriet. se www.spillemyndigheden.dk

straffelovens §203: ”Den, som søger erhverv ved hasardspil 

eller væddemål af tilsvarende art, der ikke ifølge særlig bestem-

melse er tilladt, eller ved at fremme sådant spil, straffes med 

bøde eller fængsel indtil 1 år.” Paragraffen er dog kun taget i 

anvendelse én gang ifm. en sag, som umiddelbart handlede 

om andet end poker.

43 spilfirmaer har ansøgt om licens og 39 har fået den. Listen 

over såkaldte tilladelsesindehavere kan hentes her.

ROFus (register over Frivilligt Udelukkede spillere). 

Man kan tilmelde sig roFUs her
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to 3-bet or Not to 3-bet?
aF LØPentHin 

Hvis du vil rense dig igennem de store felter i onlinetours er det en god 
ide at få indstillet 3-bet kanonen ordentligt. Det afdankede Mtt-vrag 
Løpenthin tager her udgangspunkt i en konkret hånd og diskuterer, hvad 
du skal overveje, inden du repopper din modstanders åbning.

Der er ikke noget, som er så skidt, at det ikke er godt for noget! 

grækenlands gældstragedie og italienernes økonomiske 

sæbeopera har nemlig sat euroen under pres. så der skal nok 

være en dansk pokerspiller eller to, som har oplevet, at dollar-

serne på internettet er blevet lidt mere værd.

”Men ahmen må jeg be om min himmelblå! Du kan da ikke 

sådan gøre dig lystig over den internationale økonomiske 

krise?”, tænker du måske. og du har ret kære læser. så evig ret. 

Jeg undskylder mig med, at jeg havde fået en flue i øjet.

Derfor; er du turneringsspiller og har en ambition om ikke kun 

at tjene penge på, at dollarkursen stiger, så læs med i de kom-

mende udgaver af MPn.  Her vil jeg gennemgå koncepter, som 

kan give din roi nogle nyk i den rigtige retning. i første artikel 

vil jeg skrive om en del af spillet, som er virkelig vigtigt at have 

styr på, hvis du vil vinde mange penge: 3-bets.

når du skal overveje at 3-bette, kan det mest essentielle i virke-

ligheden koges ned til noget meget simpelt: Hvad ønsker du 

at opnå ved at repoppe din modstander? tit ser man selv vin-

dende turneringsspillere 3-bette ureflekteret med hænder som 

aQ og JJ uden måske at have tænkt specielt meget på, hvad 

de egentlig vil have ud af det.

Jeg vil udfolde problematikken via et konkret eksempel:

Du er i midgame i en 55$ tour på stars med 1500 til start. Blinds 

hedder 200/400, ante på 40, du har 22.000 i chips og sidder 

med aQs på knappen.  sb og bb har begge omkring 10.000. 

Du har siddet ved bordet i en orbit og har åbnet fra utg og taget 

ned preflop som det eneste. Mp+2(har taget ned enkelt gang 

pre), som har 24.000, åbner nu til 1025. 

Din action? Mange vælger her at 3-bette til omkring 2600 som 

standard. 

Vi knuser villains range og tager initiativ i potten og undgår 

dermed at spille en stærk handske i blinde, lyder argumenterne 

typisk. 

Jeg synes, at der er grund til at kritisere den tankegang. For 

frygten for at spille en stærk hånd passivt tager typisk udgang-

spunkt i worst case scenarium. altså noget i retning af, at 

floppet slår aJ2, og vi facer tre tønder. Men det er jo langt fra 

altid sådan, at hånden vil udvikle sig, hvis vi vælger at flatte. 

Hvis vi antager, at blinds folder, vil vi derimod spille en super-

sprød handske HU i position og holde alt villains skrammel 

inde. Vi kan ramme stærke toppar, solide draws. selv når vi 

misser vil vi på rigtig mange flops have en flot equity, som vi kan 

udnytte til at peele og ramme ham ned eller spille ham af ofte 

forholdsvis marginale hænder. 

Hvis villain åbner en range med en bunke broadways, suitede 

esser, suitede connecters og 22+, vil vi helt evident oftere face 

profitable spots postflop end omvendt. selv mod en megadygtig 

chef er spottet ikke tosset, fordi vi sidder i position.

som jeg har været kort inde på, risikerer vi også at folde rigtig 

mange hænder ud, som vi dominerer og gerne vil beholde inde. 

Hænder som a9s eller QJo vil meget ofte ryge i kloakken, så 

vi ender med at charge en for os ret dårlig del af villains range. 

selv en løs bavian caller nok ikke 3-bettet meget bredere end 

ats+, 77+, QJs+, og det er altså en indsnævring af villains 

range, som jeg absolut ikke mener er til vores fordel. 

Vi folder selvfølgelig ofte en række marginalt bedre hænder ud i 

form af små par. Men det er hænder, som vi tit vil have forholds-

vis nemt ved at ramme ned, eller spille villain af post flop. så 

det ser jeg egentlig ikke specielt store merits ved.

Derudover bloater vi potten ved at 3-bette, og derved minimerer 

vi vores positionelle fordel temmelig betragteligt. 



Man skal heller ikke undervudere betydningen af, at en af blind-

sene ofte vil resteale all-in. og givet det faktum, at initialraiser 

rigtig ofte må folde, kan vi så snappe efterfølgende. Jeg synes 

derfor, at meget taler for, at flat må være at foretrække her.

er det så decideret dårligt at 3-bette aQs her? nej det ville 

være at stramme den. Der er ikke nogen tvivl om, at det er ret 

pæn + ceV at repoppe aQ her. Vi samler rigtig ofte omkring 2k 

op preflop, har position og slår villains antagede calling range 

preflop. og selv når vi ikke udflopper de stærkeste hænder i 

villains range som tt, kan vi ofte spille villain af dem postflop. 

De rammer nemlig en del boards, hvor det mildest talt ikke er 

specielt festligt at cc ned, eller c/t lortet ind.

Villain 4-better sjældent
”Jojo, men det er jo dårligt at 3-bette aQs. Vi risikerer at måtte 

3-bet/folde, fordi vi jo ikke bare kan 5-bet-shippe aQ for 50bb+”, 

vil nogle sikkert indvende. Den køber jeg ikke helt.

For vi er sandsynligvis rigtig skidt inde mod villains 4-bettin-

grange. De eneste hænder, som villain næsten 4-better hver 

gang er aa og kk. når der ikke er nogen dynamik mellem hero 

og villain, vil mange nok overveje at calle med især hænder 

som JJ og ak, fordi stacks er så relativt dybe. Men selv en 

uvægtet range på JJ+/ak+ udgør så lille en del af villains åbn-

ingsrange, at jeg egentlig ikke synes, at vi skal være bange for 

at 3-bet/folde en smuk handske.

nu kan man kritisere mig for ikke at tage højde for, at villain kan 

4-bet bluffe til 5.3k. Det er selvfølgelig rigtigt. Men det er min 

oplevelse, at det altså er de færreste spillere, som fuldstændig 

dynamikløst begynder at 4-bet bluffe med t9s 50bb+ deep. Det 

kan godt være, at man kan sidde på et analyseforum og melde 

op, at det er et supersprødt spot, fordi hero 3-bet/folder en stor 

del af sin range. Men i praksis er det er de færreste, som vælger 

at exploite det. 

sådan er det selvfølgelig ikke i de virkeligt stærkt besatte tours 

som eksempelvis stars’ sH 320$, hvor jeg nok bare vil anbefale 

3-bet/get in med aQs som standard med disse stacksizes(call i 

position er dog også fint). Men disse tours er så massivt fyldt op 

med chefer, at de falder uden for denne artikels interessefelt.

tour-spillere elsker initiativ
et lidt alternativt aspekt, som man kan tænke over i disse situ-

ationer, er, at selv vindende rendyrkede mtt-spillere kan have 

en del post flop leaks som konsekvens af deres spillestil. 

Jeg har svært ved at vurdere, om det stadigvæk er tilfældet, 

men indtil for nylig kunne man sagtens slå onlinetours ved bare 

at identificere gode spots at pounde på sine modstandere, 

uden nødvendigvis at tænke over, om en mere passiv approach 

havde været endnu mere optimalt i den aktuelle situation. 

tilbage i 2007 plejede jeg at sige, at jeg ikke spillede poker, 

men ”chips”. 

Det gik i alt sin enkelthed ud på, at jeg efterhånden opbyggede 

en stor erfaring i at identificere situationer, hvor jeg kunne 

stjæle en pot med lav risiko. Min mulighed for at chippe op 

risikofrit gjorde også, at jeg ikke var specielt vild med at komme 

ind for stacken i store pots uden ret solid equity. og jeg hadede 

selvsagt at spille hænder passivt, fordi jeg derved følte, at jeg 

pissede chips væk i marginale spots, som jeg kunne udnytte til 

at presse mine modstandere. Derfor pinte det mig egentlig ikke 

specielt meget at raise-folde stærke hænder, og spillestilen fik 

jo heller ikke ligefrem udviklet mine post flop skills.

i den periode havde jeg uden tvivl og tøven 3-bettet aQs i oven-

nævnte spot for simpelthen at få ham til at folde. Men jeg havde 

sikkert også 3-bettet k7s. Pointen er, at jeg ville have anset 

spottet som guddommeligt smukt at 3-bette i, og derfor havde 

jeg sandsynligvis gjort det med en masse hænder – uden at 

reflektere over, om en del af min 3-bettingrange med fordel 

kunne flattes. eller jeg overvejede det måske nok. Men jeg vid-

ste sgu godt, jeg ikke havde nogen edge postflop, hvis jeg ikke 

var agressor, og derfor forsøgte jeg så vidt muligt at undgå de 

situationer.

Jeg kan ud fra indlæg på Pokernet se, at selv ret succesfulde 

mtt-spillere i høj grad er præget af den tankegang, som var fun-

damentet for min turneringsstrategi førhen. og jeg vil bestemt 

ikke afvise, at de derfor vil få mest ud af at 3-bette aQs i det her 

spot, selvom jeg overordnet set ikke vurderer, at det er mest 

optimalt.

alligevel tvivler jeg. Der er slet ikke så mange muppets tilbage, 

som sidder og click-folder seks gange til én på 45 hænder. Folk 

er blevet markant bedre, og tours er ikke længere en flod af 

døde chips, som man bare kan samle op med en simpel strategi 

og uden at risikere alverden. Det har selvfølgelig øget nødven-

digheden af, at man optimerer på alle parametre og tager nogle 

mere passive linjer, hvis det kan øge ens forventede ceV. 

3-bet skrald i stedet
Min konklusion er altså, at vi samlet set tjener mest på at calle 

pre, fordi vi kan spille post flop vældig profitabelt eller alternativt 

komme vanvittigt godt ind mod en af blindsenes shoverange.

alligevel er et 3-bet så træls for villains range, at jeg samlet set 

slet ikke er i tvivl om, at vi da som sådan akkumulerer på at 

3-bette aQs. Men en vigtig pointe er, at jeg hellere vil 3-bette 
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andre typer af hænder i dette spot. Hænder som stadig spiller 

nogenlunde postflop, men som er lige svage nok til, at vi kan 

calle villains raise pre.

Jeg tænker på noget i retning af kts, kJo, t8s, QJo etc. Man 

kan såmænd også sagtens tage sådan noget som k5s med i 

den range. De er så relativt svage, at vi absolut ikke står foran 

fantastisk solide +ev spots post flops. Det er heller ikke så fesligt, 

hvis blinds shover. til gengæld får vi tit villain til at folde preflop, 

og det er trods alt hænder, som kan ramme nogle boards, hvor 

vi godt kan få en eller to streets value. og vi kan jo stadigvæk 

spille villain af en del bedre hænder post flop ved at sende 1-3 

barrells alt afhængig af, hvordan turn og river udvikler sig. 

så til alle de kære 3-bet-liderlige Mtt-spillere: Det vil ofte være 

rigtig fint at 3-bette meget bredt i position med nogenlunde 

dybe stacks. Men ind i mellem bør man måske stoppe op og 

overveje, om lige præcis den konkrete hånd kunne spilles mere 

optimalt. Men man skal heller ikke tage det til ekstremerne 

og bare calle kk pre for ikke at folde kts ud. Det handler 

om den gyldne middelvej, som den gamle græker aristoteles 

lærte os om. Man kunne godt gøre sig lystig over, at nogle af 

hans efterkommere har troet, at den gyldne middelvej var den 

man krydsede, når man som 50-årig kunne gå over til liv på 

statsbetalt(læs eU-betalt) dagdriveri.

Men det ville være morsomheder på en sørgelig baggrund, og 

det vil jeg jo for alt i verden gerne undgå. Vi ved jo alle sammen 

godt, at den gode Platon-elev blot mente, at man ikke skulle gå 

til yderlighederne. Derfor kan mine råd koges ind til en simpel 

essens: 

Du behøver ikke 3-bette gode hænder per default, men lad 

være med at ende som en flatmachine - det er nemlig at udvise 

så stor pengeforagt, at du lige så godt kunne købe græske 

statsobligationer.

DE tRE HuRtIgE

Pas på med at 3-bet/folde  25bb deep

De fleste 4-better all-in temmelig bredt 25 bb deep. overvej 

derfor slet ikke at have en 3-bet/fold-range. i stedet ville jeg 

foreslå bare at 3-bet/calle omkring 77+/ats+ afhængig af 

positionerne.

Resteal ikke for light

Folk er begyndt at calle resteals 16-ish bb deep af med mar-

ginale hænder som kJo og a5s, så modsat tidligere ville jeg 

passe på med at lave movet med det værste skrald.

3-bet i early game i søndagstours

Mange qualifiers i søndagstours er ikke komfortable med de 

dybe stacks og de mange penge på spil. Bring dem ud af fat-

ning ved at 3-bette dem til døde i den tidlige fase, når du er i 

position.

Foto: Berlingske
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