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grundlæggende er poker stjerner en positiv ting for vores 
sport/hobby. de tiltrækker nye spillere og er fixpunkter i 
turneringer, som nemt kan følges. Hvad der dog fremstår 
grotesk er, at der i vore dages poker verden næsten ikke skal 
noget til før man kan kalde sig “poker stjerne”.

det er meget normalt at der er fluktuationer i en pokerspill-
ers resultater. en god no limit cash game spiller kan nemt 
tabe 15-20 buy ins, og en god turneringsspiller kan godt gå 
igennem et helt år uden at cashe i en stor event. omvendt 
kan en dårlig spiller sagtens fange en tilpas mængde skrub, 
som sikrer ham 10-20 buy ins i et cash game eller 2-3 gode 
resultater på “the circuit”

dette er der i sig selv intet forgjort i, og som vindende spiller 

bør man altid lykkeønske en dårligere modstander der træk-
ker det længste strå. Men at proppe ham i en sponsortrøje og 
kalde ham “poker star” føles alligevel forkert.

Poker udødelighed og stjernestatus er en ting man bør gøre 
sig fortjent til igennem en lang karriere med flotte resultater. 
det skæmmer doyle brunson’s, t.j. cloutier’s og johnnys 
chan’s navne, at de i dag skal nævnes i selskab med en række 
spillere, hvis resultatliste på nuværende tidspunkt næppe 
siger noget meningsfyldt om deres dygtighedsniveau.

         Mikael strunge                                 anders nielsen
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i sidste udgave af MånedsMagasinet Pokernet skrev jeg 
oM, Hvordan du ved at tage initiativet i Position kan give 
dig selv gode MuligHeder for at vinde Potten, selv uden 
en Hånd. 

introduktion

denne gang skal det handle om, 
hvordan du ved at sidde i position 
kan vinde information med hensigt 
på at stjæle potten fra en preflop 
aggressor. følgende hånd blev ud-
spillet på ladbrokes i starten af 
december. undertegnede var ikke 
med i den, men det var Zupp fra 
Pokerteam danmark.

ladbrokes no limit Hold´em, blinds: 
$50/$100. 4-handed. første mand 
folder. Zupp raiser til $400 fra 
knappen. sb folder. bb, som er en 
dygtig og aggressiv nordmand, re-
raiser til $1.300. nordmanden har 
lige knap $15.000, Zupp har mere 
end dette. Zupp caller, og potten er 
nu $2.650.

flop: 

bb byder nu $2.317, og Zupp caller. 
Potten er nu på $7.283.

turn: 

bb går nu all in for sine sidste 
$11.454, og Zupp caller. 

river er ruder 8, og ved showdown 
viser bb 

Zupp viser 

for en straight og han vinder en 
pulje på omkring $30.000.

denne hånd var en blandt mange, 
der gik den rigtige vej for Zupp den 
aften på ladbrokes i en session, 
hvor han vandt en god slat. dette 
gik ikke ubemærket hen i forummet 
på Pokernet. specielt ovenstående 
hånd blev betegnet som meget hel-
dig for Zupp, og en del kunne ikke 
forstå, at man kan spille sådan et 
højt spil og så sidde og trække eft-
er en inside straight. 

isoleret set, er det også rigtigt, 
at det er ret heldigt. Men et high 
stakes cashgame som dette fore-
går i mange levels, så derfor er 
der mange andre faktorer, der skal 
overvejes. eftersom jeg ikke var 
en del af hånden, kan jeg naturlig-
vis ikke nøjagtig vide, hvad Zupp 
tænker. ikke desto mindre har jeg 
et kvalificeret bud på, hvad der er 
foregået.

FLoat PLay
af rasMus “klaPHat” carstensen
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Preflop
Zupp åbner helt standard for 4 gange big blind fra 
knappen. jævnfør min artikel i sidste nummer behøver 
Zupp ikke have en god hånd her. Han sidder på knap-
pen, i den bedste position overhovedet, og vil derfor 
spille rigtig mange hænder her. det ved nordmanden i 
bb naturligvis godt, og derfor er hans reraise range en 
del bredere end høje par og es-konge. Zupp ved, at bb 
ved, at han ikke nødvendigvis har en stor hånd. derfor 
er der umiddelbart ikke noget galt i at calle og tage et 
flop med Qto her.

floppet
bb stikker et bet ud, der er lige i underkanten af potten. 
dette er standard, eftersom han har taget initiativet 
preflop. det meste af tiden har Zupp et nemt fold her. 
Men som skrevet ovenfor, så sætter han ikke nødven-
digvis bb på en stor hånd. såfremt bb ikke har en stor 
hånd, er der en god chance for, at bb ikke har ramt 
floppet, som er es-konge højt. af denne grund vælger 
Zupp at betale bettet fra bb for at afvente, hvad der 
sker på turn. viser bb svaghed, vil han forsøge at sam-
le potten op, enten på turn eller på river. dette kaldes i 
pokertermer at ”floate”.

turn
følgende muligheder kan indtræffe på turn:

1) der falder en ”blank”, f.eks. 

og bb checker. dette er et af de tilfælde, man håber 
på, når man floater. et bet på halvdelen af potten eller 
større vil vinde potten, såfremt modspilleren ikke har 
ramt floppet eller eventuelt kun har ramt floppet mar-
ginalt (second pair eller dårligere). Man skal dog være 
bevidst om, at nogle modspillere vil checke turn her 
med et svagt es for ikke at bygge puljen unødvendigt 
stor (dette kaldes i pokertermer for pot control). en 
spiller, der gør dette, vil formentlig calle, hvis man bet-
ter. af denne grund kan man overveje at vente til river 
med at lave sit move. der er flere fordele ved at vente 
til river. for det første får man et gratis kort på turn 
til at ramme sit inside straight draw. for det andet får 
man mere information ud af modspilleren. ulempen er, 
at man kan virke svag, og dermed er risikoen for, at 
man bliver callet på river større.

2) der falder en ”blank”, f.eks., 

bb byder 2/3 af potten. Her må man umiddelbart give 
modspilleren credit for at have en legitim hånd. derfor 
bør man folde her.

3) der falder et ”scarecard”, f.eks. 

bb checker. det er den anden situation, man håber på, 
når man floater. som hånden er spillet indtil videre, 
kunne man sagtens repræsentere en flush. i dette til-
fælde bør man bette et sted mellem halv og hel pot, alt 
efter ens ”normale” betting pattern. får man et call af 
modspilleren, kan man overveje at gå all-in på river, 
såfremt modspilleren checker. dette skal man gøre 
mod spillere, man ved, kan folde marginale hænder. 
Man skal også være opmærksom på, hvor meget man 
har tilbage til et river bet. Har man f.eks. kun 1/4 pot 
bet tilbage på river, skal man nok ikke regne med, at 
modspilleren folder særligt ofte. Man kan med fordel 
justere størrelsen af turn bettet, således at man har 
omkring 2/3 pot eller tilbage til et river bet, hvis mod-
standeren caller på turn.

4) der falder et ”scarecard”, f.eks., 

bb better. denne situation er den situation, der rent 
faktisk var tale om i hånden beskrevet ovenfor. der er 
nu ikke den store tvivl om, at modspilleren har ramt en 
stor hånd. i denne situation rammer Zupp sit inside-
straight draw, og dermed har han et rimelig nemt call. 
Han bør aldrig folde her, fordi han frygter flushen. Men 
der er sjældent tvivl om, at modspilleren har redraws. 
i denne konkrete situation havde han 10 outs til et fuldt 
hus/ 4 ens. såfremt Zupp ikke havde ramt sin straight 
havde han naturligvis et nemt fold på turn.

Hvornår er det en god ide at floate?
Hvis du tænker på at floate, skal du for det første over-
veje floppets sammensætning. i ovenstående eksempel 
har Zupp outs at falde tilbage på, såfremt modspilleren 
skulle have ramt en hånd. dette er generelt en god ide, 
og du bør kun floate, hvis de outs, du har, er til nuts. 
det, der i eksemplet ikke er optimalt, er, at floppet både 
indeholder et es og en konge. der er trods alt en ret 
stor risiko for, at modstanderen kan have ramt en af 
disse, når han vælger at reraise ude af position pre-
flop. Men det er jo netop det, du prøver at finde ud af 
ved at calle på floppet.

for det andet skal du overveje, hvilken modstander 
du vil lave dette play mod. den optimale modspiller er 
naturligvis en såkaldt weak modspiller. en sådan spiller 
vil man ofte kunne få til at folde en marginal hånd. disse 
spillere er der desværre ikke så mange af i de større 
nlHe spil. et typisk short handed nlHe spil vil bestå 
af 3-4 regulars og 2-3 fisk, der prøver lykken. Hvis du 
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spiller meget på et bestemt site, har du sikkert et godt 
kendskab til de andre regulars på sitet. disse er per-
fekte ofre for et float play, idet du har stort kendskab 
til deres spillestil, og du derfor ved, hvornår du kan 
skubbe dem af deres hånd.

Hvornår er det en dårlig ide at floate?
ovenstående skal ikke opfattes som en anbefaling til 
at begynde at spille alle inside-straight draws. langt 
fra! Hvor ofte du bør benytte dette play, er selvsagt et 
spørgsmål om temperament. Men jo oftere du gør det 
mod de samme spillere, jo større er chancen for at det 
mislykkedes. så min personlige holdning er at bruge 
dette play sparsomt.

det siger sig selv, at du heller ikke bør spille på denne 
måde mod en calling station. endvidere er det heller 
ikke en god ide at floate mod spillere, som du ikke kend-
er noget til overhovedet.

Hvad gør jeg, når jeg mistænker mine modstandere for 
at floate mig?
du bør altid justere dit spil således, at det passer til 
modspilleren. spillere, der floater meget, bør du have 
nogle modstrategier overfor. en sådan strategi kunne 
for eksempel være (det antages, at du er ude af posi-
tion):

check-raise på turn
dette er helt oplagt, når du sidder med en stor hånd, 
og du er i potten med en spiller, hvor du ved, at han ofte 
vil prøve at stjæle potten. Men du bør ikke udelukkende 
check-raise på turn, når du har en stor hånd. Hvis du vil 
virke uforudsigelig, bør du også lave dette play i ny og 
næ, når du har overpar, toppar eller et draw.

Second barrel
en del spillere har en væsentlig større calling range på 
floppet, end de har på turn. når du spiller mod disse 
spillere, er en second barrel oplagt fra tid til anden, 
også selvom du har misset floppet og turn totalt. dette 
er med til at øge chancen for, at du bliver betalt godt, 
når du endelig rammer en stor hånd. i MPn nr. 1 findes 
en artikel om brug af second barrels. 

check-call
dette play har den fordel, at du holder puljen forholds-
vis lille. specielt er dette en god ide, når du har margi-
nale hænder såsom toppar. Mod spillere, der er meget 
aggressive og i stand til at bluffe på både flop, turn 
og river, er dette også et fint play, når du har en stor 
hånd.

Hvorfor er det nødvendigt med sådanne fancy plays?
det er en generel tendens i online poker, at spillerne 
på de højere limits bliver dygtigere, og det er efterhån-
den nogle andre evner, der skal til, for at vinde. som 
jeg skrev i min første artikel, var tight-aggressiv abc 
poker en god strategi tidligere. nu er du nødt til at være 
mere uforudsigelig og mikse dit spil i højere grad.

når den gennemsnitlige modstander også begynder at 
variere sit spil mere, bliver du nødt til at være opmærk-
som på disse tendenser og lave passende modspil.
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i første udgave af MPn skrev jeg oM second og tHird 
barrelling, Hvor jeg lovede, at jeg senere ville skrive 
oM relationen til floating eller ”delayed bluffing”, soM 
nogen kalder det. 

uheldigvis er der sket det, at en co-
writer (”klaphat”) valgte at skrive 
om selv samme emne, hvorfor jeg 
kun kort vil berøre denne relation 
og herefter give eksempler på, 
hvordan det fungerer i praksis. 

Second og third barrelling’s 
relation til floating.
uden at gå meget i dybden han-
dler dette om at vægte din andel af 
plays mod en specifik kendt mod-
stander. grundlæggende set er det 
her, den tænkende, analyserende 
og dygtige spiller henter største-
delen af sin edge mod andre gode 
spillere, der kender alle de samme 
tekniske (og trivielle) finurligheder 
– men bare ikke er lige så gode til 
at bruge informationer om deres 
modstandere.

i en analyse af mulige plays skal 
tilgangen ofte sammensættes af 
sandsynligheder, hvilket kræver 
en del træning for at kunne sam-
mensætte en sådan klogt. du skal 
nemlig ikke alene vurdere din mod-
standers hand range (top par 20% 
af gangene, draw 30%, nuts 20% 
etc..), men også sandsynligheden 

for, hvad modstanderen har tænkt 
sig at gøre med hånden (fold 30%, 
call 50% etc..). der ligger noget 
teknisk analytisk bag, som du kan 
regne på ved hjælpe af simple in-
strumenter, du kan finde i langt de 
fleste pokerbøger. derudover skal 
du bruge indsigten i din modstand-
ers tankegang, for at kunne vur-
dere dennes hand range og reak-
tioner korrekt. det skal slås fast, 
at selvom du fejlvurderer noget, så 
er det ikke nødvendigvis en fork-
ert analyse eller en forkert pro-
centangivninger. variansen i disse 
plays er ekstremt stor, hvilket er 
en del af begrundelsen for, at high-
stakes-spillene på nettet kræver 
kæmpestore bankrolls for at kunne 
overleve variansen, uden at gå 
broke.

i det følgende vil jeg give 3 eksem-
pler på, hvordan jeg ræsonnerer 
mig gennem en hånd, hvor jeg an-
vender nogle af ovennævnte kon-
cepter:

den første hånd er en blind krig 
mod en kendt modstander, jeg har 
spillet rigtigt mange hænder mod. 

Han er lidt mere tight end gennem-
snittet af disse spillere, men til 
gengæld er han meget aggressiv 
og temmelig tricky. Han kender 
sandsynligvis mig som noget loose, 
lidt mere tricky end han selv og lige 
så aggressiv. blinds er $10/$20, 
og jeg sidder med $2.000 – mod-
standeren dækker, og vi sidder 
i alt 6 mand ved bordet. den er 
foldet rundt til mig i small blind, jeg 
raiser til 85 med QQ, og modstan-
deren vælger at betale. På dette 
tidspunkt kan han sådan set have 
hvad som helst med undtagelse af 
det værste skrald. Han har posi-
tion mod en meget bred hand range 
fra min side, og han bliver nødt til 
at forsvare sin bb af og til. Han har 
heller ikke de helt store hænder 
(ak/aQ, aa-tt), da han helt sik-
kert vil re-raise mig preflop med de 
hænder.

floppet kommer 

SecoNd og third 
barreLLiNg ii
af asger “asger_b” boye
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de franske myndigheder følger i kølvandet på de amerikanske, med anholdelse af flere ledende
medarbejdere hos online bookmakere. det betyder at bl.a. Partypoker har stoppet med at 
tage imod indskud fra franske pokerspillere.  

MPn udkommer for første gang 1. februar - og det med stor succes. På få dage bliver magasinet læst af mere end 
3.000. bladet har sågar fået en rigtig pæn anmeldelse i Politiken:
http://politiken.dk/poker/article247284.ece

Pokerbiker rakeback på min. 30% + 10% til en fællespulje direkte ind på pokerkontoen:
http://www.pokernet.dk/rakeback/pokerbiker.asp

Pokerstars melder ud, at de også i år vil køre satellit turneringer til WsoP, på trods af at Harrah´s som arrangerer 
WsoP har annonceret, at de ikke længere vil acceptere deltagere på vegne af online poker sites. Hvordan Pokerstars 
vil klare det praktiske, melder historien ikke noget om endnu, men vi er igen i år garanteret et gigantisk arrangement 
med mange tusinde deltagere:
http://www.pokerstars.com/wsop

fik du ikke set brødrene juhls Pokerstars show, kan alle afsnit nu genses helt gratis på nutv.dk:
www.nutv.dk

Harrah´s der ejer rettighederne til WsoP, lancerer nu WsoP europe med 3 events tilpasset de europæiske spillere, 
samt WsoP bracelets i alle events. Main event er en  10.000£ no limit Hold´em - det højeste buyin i en turnering på 
europæisk jord:
http://www.worldseriesofpoker.com/news/fullstory.sps?inewsid=406630&itype=&icategoryid=1514

Winter exclusive 11.000 kr. buyin poker turnering på royal casino i århus. royal casino sætter standarden for pokerturneringer i 
danmark med en super struktur og masser af god poker. resultatet kan ses her:
http://www.royal-casino.dk/index.asp?Pageid=news#37



Potten er $170. jeg stikker mit 
standard contiuation bet på $125 
ud. Han caller. På dette tidspunkt 
kan han have et par, et  draw, meget 
stærke hænder, og han vil også 
floate en del af gangene. grundet 
hans aggression er han mindre 
tilbøjelig til at have en meget stor 
hånd – selvom den naturligvis ikke 
skal udelukkes helt fra hans range.

turn slår  

Potten er $420. Hér ville jeg mod 
mange modstandere vælge at 
checke, uanset om jeg har en stærk 
hånd, har en marginal hånd eller 
slet ingenting har. grunden til dette 
er, at boardet er lavt og ukoordi-
neret. det vil derfor være svært at 
få action til en stærk hånd. Med en 
svagere hånd er det vigtigt at holde 
potten lille (potcontrol), og en hånd 
der helt har misset floppet opgives 
på dette tidspunkt. 

lige nøjagtig det her turnkort har 
derimod nogle specifikke karakter-
istika. en stor en del af hans hand 
range vil nemlig være forbedret 
– inklusiv mange af hans ”floating” 
hænder. samtidig, og måske endnu 
vigtigere, ved jeg, at denne mod-
stander anser mig for meget ag-
gressiv specielt i blinds krig. Hvis 
han derfor har en hånd som f.eks. 
89, hvor han har backdoor draws 
på floppet, og hvor han har taget et 
kort af på floppet (= floatet), så har 
han nu også fået sig et par, som han 
meget nemt kan tro er størst. jeg 
stikker derfor ud igen – primært 
for value og for at beskytte min 
hånd, fordi jeg er ret sikker på, den 

er god. jeg byder $325. Han caller 
igen.

river er 

Potten er nu $1.070. det er hér, 
det interessante sker i forhold 
til min modstander. Hvad har min 
modstander? indtil videre har han 
ikke lavet andet end at calle både 
preflop og på flop og turn. som 
sagt, så er hans hand range meget 
bred. jeg er dog i dette tilfælde 
meget sikker på, at han indtil river 
ikke har en særligt stor hånd. det 
ved min modstander sandsynligvis, 
at jeg ved. jeg ved samtidig også, 
at han med nogenlunde sandsyn-
lighed ikke har et busted draw – for 
selvom 8’eren kunne give outs, 
giver den kun en del outs til 97 og 
Qt, og givet hans aggression kunne 
han godt finde på at raise turn med 
disse. enten har han altså lavet en 
stærk hånd med tieren eller også er 
tieren et solidt scarecard for ham. 
Hvorfor? jo, for som jeg omtalte i 
min sidste artikel, er kort i umiddel-
bar nærhed af det højeste kort på 
bordet farlige, fordi de meget vel 
kan have hjulpet min hånd. 

På baggrund af alt det ovenstående 
lagt sammen og tillagt en intuition 
for dynamikken i spillet vælger jeg 
at skubbe mine resterende $1.445 
ind i en pulje på $1.070. villain 
tænker ikke mange sekunder, før 
han ender med at calle med en 
mageløs 44 til et meget lille par. 
Måske er det et lidt dårligt call, 
fordi der rent faktisk også er nogle 
bluffs, han ikke slår – for eksempel 

67 eller lignende, men det ændrer 
ikke ved det faktum, at fordi jeg 
har second og third barrell med i 
mit repertoire, og fordi jeg spill-
ede mod en kendt modstander, jeg 
vidste, hvad har og ikke har, fik 
jeg markant større betaling fra en 
ellers yderst marginal hånd (44!), 
end jeg ellers kunne regne med.

den næste hånd jeg vil vise er igen 
i et $10/$20 spil mod en god mod-
stander, hvor vi sidder 6 mand 
ved bordet. denne gang gik det 
dog ikke så vellykket som sidst. 
der bliver foldet rundt til mig på 
knappen, og jeg raiser til 80$ med 
kd9d. som klaphat nævnte i MPn 
nr. 1, så behøver man ikke have en 
særlig stærk hånd på knappen for 
at open-raise i denne position, og 
jeg har, den sidste halve time inden 
hånden spilles, åbnet med et raise 
alle de gange der er foldet til mig 
på knappen.
Modstanderen caller i sb. Han har 
$2.000, og jeg dækker ham. bb 
folder. sb er, som sagt, en dygtig 
regular, som generelt spiller meget 
tight-aggressive. Han laver ikke 
specielt mange narrestreger, og 
han spiller sine kort nogenlunde 
standard. Men han er en dygtig til 
at læse hænder, og derfor er han 
god til at tilpasse sig den enkelte 
situation.

floppet kommer 

Pot: $170. Han checker, jeg better 
115, og modstanderen caller. På 
dette tidspunkt har han helt sikkert 
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noget. Meget ofte har han par 55-99, andre gang tx, 
nogle gange en 4’er, som han slow player (det er dog 
ikke så tit). Han har sjældent højere par eller ak, da 
han ellers ville re-raise dem preflop (for det meste i 
hvert fald).

turn er. 

Pot: $400. Modstanderen checker igen, og her tænker 
jeg naturligvis, at en Q er et scarecard for ham. Han 
kan næsten kun have Qt eller en 4’er for stadig at 
kunne lide sin hånd, så jeg fyrer naturligvis en second 
barrell.
den caller han desværre. læg i øvrigt mærke til, at jeg 
nu har straight outs, og selvom det ikke er mange, æn-
drer det altså min ev betragteligt.

river er en fuldstændigt ligegyldig 

Pot: $1.030. Modstanderen checker.

Her tænker jeg så lige hånden igennem. okay, han kan 
have en tier eller en dame. eller begge. en 4’er og både 
Q og t er usandsynligt, da jeg ville forvente at høre 
fra minimum 4’eren tidligere. Han har ikke aa/kk. Qx 
er meget usandsynligt, da han så skulle have callet på 
floppet med noget, der overhovedet ikke havde con-
nected – fx aQ/kQ. det sidste vil jeg mene, er et meget 
besynderligt play specielt mod en aggressiv modstand-
er som mig. så er vi tilbage ved tx eller 88/99, som han 
måske blev stædig med på floppet. som vi alle ved, skal 
han ud i noget af et tyrecall for at kunne være med på 
et stort bet på river. jeg byder derfor $777. det tager 
ham ikke mange øjeblikke at calle med aQ, og han tager 
en pæn pot hjem.

Hvis det går galt, hvor går det så galt?
jeg postede hånden på nettet bagefter, da den undrede 
mig lidt. svaret fra andre nl spillere var, at jeg ikke skal 
byde på river, og at denne modstander ikke folder no-
get på river, som han caller med på turn. det undrede 
mig egentlig lidt, men de kan have ret. Måske folder han 
også en tier med høj kicker på turn, så jeg skal undlade 

at byde river, men det er jeg nu ikke så sikker på. 

Måske er det rent faktisk kun modstanderen, der begår 
en fejl i denne hånd?

Hvis han ved, at jeg ofte byder igen på turn, kan han 
ikke tillade sig at tage et kort af ude af position med aQ, 
med mindre han har tænkt sig at lave numre senere i 
hånden (også når han ikke rammer). kender jeg ham 
ret, så gør han ikke det. Han er ikke typen, der laver 
store numre ude af position mod en dygtig modstander 
på et flop der indeholder et par. den slags risici tager 
han simpelthen ikke. 

På den anden side laver jeg også en fejl, da jeg ikke 
inkluderer aQ i hans range, og jeg måtte da også eft-
erfølgende gå de hænder igennem, som jeg har på ham 
i Pokertracker, for at se, om det er et generelt karak-
tertræk ved ham. det er det ikke, kan jeg fortælle. det, 
der sker, er simpelthen, at modstanderen sandsynlig-
vis er blevet træt af, at jeg raiser meget på knappen, 
hvorfor han besluttede sig for, at han nok var god på 
floppet (hvilket han naturligvis også var) og derfor call-
ede. Men det ændrer ikke ved, at han ikke kan tillade sig 
det, da han får rigtigt svært ved at spille sig til show-
down uden at ramme.
Måske har jeg samtidig undervurderet, hvor ofte han 
caller turn og river, men det tvivler jeg nu stadig på. 
dette er naturligvis ingen fremhævning af, at jeg er 
verdensmester, og modstanderen en abe. i denne her 
hånd lavede han en fejl, i andre hænder gør jeg det 
selv.

den sidste hånd, jeg vil vise jer, er mod carlos fra 
Pokerteam. spillet er 5handed 10/20$ blinds. carlos er 
næsten lige ankommet, så han starter med $2.000, og 
jeg dækker ham. der foldes om til mig i sb, og jeg raiser 
til $80 med 

carlos caller. carlos er en tight spiller, men han har 
trods alt nogle moves i sit repertoire postflop. Han la-
ver dog ikke mange tyrecalls, hvad jeg har set, og han 
er sjældent ude i nogen store moves for hele stakken. 
det er dog begrænset, hvor meget vi har spillet mod 
hinanden, og jeg forventer ikke, at han kender mere til 
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mit spil eller til mig – ud over at jeg er aggressiv, har en 
del moves i repertoiret og er nogenlunde ny i gamet.

floppet kommer  

Pot: $160. jeg stikker 120 ud, som jeg plejer, og carlos 
vælger at betale. Her kan han have et reelt draw (far-
vetræk eller open ended straight draw), jx, 6x eller 77-
tt. Han har sandsynligvis ikke specielt ofte hænder som 
89, 9t eller 75/42 (inside straight draws), da han er 
typen, der vil undgå at gå med på sådan nogle hænder 
tidligt i en session.

turn:  

Pot: 400. igen kommer det bekendte kort i nærheden af 
det øverste kort, og da der samtidig er en del af hans 
hans range, der ikke vil fortsætte til yderligere action 
(6x, 77-99 og draws), stikker jeg et bet ud igen: $335 
må han tygge lidt på. jeg har jo trods alt også 3 rene 
outs til en nut straight og den sidste out, der meget vel 
også er god. desuden har jeg 3 tvivlsomme outs i form 
af damerne. 

Her sker der så det interessante, at carlos clicker 
mig! Han raiser til $670, hvilket er minimum. jeg flytter 
først musen over på fold-knappen, men gennemtænker 
så lige hele situationen.

Hvad ved jeg? carlos er tight og spiller nogenlunde 
standard. Hvorfor raiser han ikke ordentligt – f.eks. til 
¾ pot, hvis han har en hånd? ja, han kan også click raise 
med en monster hånd, men det ville kræve en god del 
”level thinking” fra hans side, og det click kom trods alt 
ret hurtigt. samtidig ligger der nu en helvedes masse 
draws derude. Hvis han virkelig havde en hånd – en god 
hånd – hvorfor så ikke beskytte den?

derudover skal jeg tænke på, hvordan han ser mig – 
som loose  og aggressiv. Han ved altså, at jeg kunne 

have en hel masse draws, som jeg godt kunne finde på 
at byde på turn. Hvis han sidder med en marginal hånd, 
ville det være oplagt at squeeze lidt ekstra ud af mit 
draw, men samtidig ikke skulle af med hele stakken for 
at komme til showdown og finde ud af det.

endelig er der lige nøjagtig turn clicket, som har en vis 
historie i nlHe. et turn click blev for noget tid siden 
meget ofte brugt i en bred, men vidende og vindende 
spillerkreds til at komme billigt til showdown, fordi det 
lige som definerede modstanderens hånd ret tydeligt. 
skubber han, har han noget virkelig godt, caller han, er 
han på et draw, og folder han, har han nok ingenting. 
dette blev naturligvis ret hurtigt opfanget og udnyttet 
af modstanderne, hvorfor playet gik lidt af mode igen. 
Men ved carlos, at jeg ved det? 

Mit gæt bliver, at carlos dykkede ned i en gammel refer-
enceramme og fandt dette instrument, fordi han mulig-
vis havde en lidt arrogant holdning til en spiller som mig, 
der var ”upcomming”. Han har trods alt været i gamet 
i lang tid, og han har spillet de games og meget højere 
games til hudløshed, hvor jeg er nyere på scenen. det 
sagde min intuition mig, og selvom jeg tilbød carlos ret 
gode odds til at calle mit all-in oven på hans click raise 
(han skulle calle $1.130 i en pot på $2.870, eller ca. 
1:3!), fandt han ret hurtigt fold-knappen, som jeg for-
ventede. carlos er nemlig også typen, der holder sig 
til sin plan for sin hånd i modsætning til mange andre. 
sidstnævnte kan være en forfærdelig fælde. Mange, 
mindre dygtige spillere kunne nemlig gøre noget af det 
samme som carlos, men så efterfølgende finde ud af, 
at de blev tilbudt for gode odds til at folde og derfor cal-
le. jeg har selv ofte brændt nallerne rigtigt gevaldigt , 
når indsigten i modstanderens plan har været god og 
korrekt, men hvor jeg ikke tog forbehold for, hvor ofte 
modstanderen ændrer sin plan.

i næste nummer vil jeg skrive om et emne, som enhver 
øvet nlHe-spiller bør tage mere seriøst, end de fleste 
praktiserende spillere gør på nuværende tidspunkt: 
Preflop-raise størrelser. og jeg kan garantere for at 
det bliver meget mere interessant, end i umiddelbart 
forventer. 
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rake back er en rabat
Mange spillere ser på deres 
månedlige rake back som en ind-
tægt på lige fod med et eventuelt 
overskud fra spillet. dette er som 
udgangspunkt en dårlig ide, og i 
stedet bør man anse beløbet som 
værende en rabat. det er altså 
principielt ligegyldigt, om du mod-
tager en 30% rake back eller om 
pokersiden du spiller på sætter 
raken 30% ned. dette er væsentligt, 
for det er altså ikke alle sider, der 
tager det samme i rake. det kan 
ikke nytte noget, at man modtager 
30% rake back på et site frem for 
et andet, hvis førstnævnte tager 
tre gange så meget i rake.

rake back skaber problemer
rake back er dog meget truet i 
øjeblikket, og det er der flere år-
sager til. den største er dog, at 
konkurrencen imellem pokersid-
erne har taget overhånd. de fleste 
pokersider er i dag på et større 
netværk. netværkets interesse er 
selvfølgelig, at udvide dette, men 
det er nødvendigvis ikke et mål den 
enkelte side deler. det nemmeste 
for dem er nemlig, at forsøge at 
tage de kunder, der allerede spiller 
på netværket og dette kan nemt 
gøres ved at tilbyde en højere rake 
back.

resultatet af denne tankegang 
er, at pokersiderne pumper rake 
backen op til et niveau, hvor de kun 
kører med et begrænset overskud. 
dette medfører at de ikke har de 
store penge til at markedsføre sig 
i medierne, og der kommer derfor 
ikke mange nye spillere ind på net-
værket.

denne opførsel er netværket 
selvfølgelig ikke tilfreds med, og de 
lægger derfor låg på rake backen 
(kaldes populært et “rake back 
cap”). dette er som regel 30%.

overholder pokersider og affiliates 
ikke dette cap, så kan der opstå 
store problemer, som vi tidligere 
har set det på boss, ipoker og on-
game. i yderste instans kan net-
værket vælge helt at forbyde rake 
back (hvilket er sket på de to sid-
stnævnte), hvilket selvfølgelig er 
ærgerligt for spillerne.

sørg derfor for altid at vælge en 
udbyder af rake back, som over-
holder de regler netværket udstik-
ker. at bryde reglerne for måske 
at få 2-3% mere hver måned, kan 
simpelthen ikke betale sig. i poker-
termer må det på langt sigt anses 
for værende -ev, grundet risikoen 
for, at man må spille helt uden rake 
back overhovedet.

rake back igennem Pokernet
På Pokernet har vi besluttet os 
for, at gøre meget ud af rake back 
i 2007. vores store medlemsda-
tabase sikrer os, at vi kan skaffe 
nogle af de bedste aftaler hjem og 
vi er ikke blege for at give denne 
værdi videre til brugerne.

grundet alle disse rake back caps 
er vi dog tvunget til at være opfind-
somme. vi må ikke give/markeds-
føre mere end 30% på de fleste 
sites, og det stiller de fleste rake 
back udbydere sig tilfredse med. vi 
presser dog altid pokersiderne til 
at give ligeså meget som de gjorde 
tidligere. i stedet for direkte rake 
back, skal værdien dog udbetales 
på en anden måde. rake back turn-
eringer er svaret. vi laver simpelt-
hen hver anden måned en turner-
ing, hvor en del af spillernes rake 
bliver brugt til at indkøbe præmier 
for.

På denne måde får alle spillere en 
værdi, der praktisk talt svarer til 
den gamle høje rake back procent. 
desuden er det jo altid underhol-
dende, at spille imod de andre 
Pokernettere 

gå til vores rake back program 
her: http://www.pokernet.dk/
rakeback/default.asp

rake back slog for alvor igennem i pokerverdenen sidste år, og siden har en direkte priskrig flo-
reret imellem de mange poker rooms og netværk. i denne udgave af Månedsmagasinet Pokernet, 
vil vi fortælle om, hvad der sker på rake back området i øjeblikket. samtidig vil vi belyse hvordan 
vores rake back tilbud er skruet sammen og hvordan vi vil udvikle rake back tilbudende på Poker-
net i fremtiden.  af Mikael strunge

PokerNet informerer

www.PokerNet.dk
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dance like a butterfly, sting like a bee

headS uP Fixed Limit 
hoLd´em   
af jakob “nano”

Heads up fixed limit Hold’em er 
en af de mest fascinerende former 
for poker. nogle mener tilmed, at 
kampen én mod én er selve spillets 
essens. ja, nogle af os er faktisk 
nødt til at have skudopgøret mel-
lem frank og Harmonica (Henry 
fonda og charles bronson) i sergio 
leones “once upon a time in the 
West” kørende i dvd’en, når de er 
Heads up...

kan du lide et hidsigt tempo (bet/
raise/reraise/cap på en brøkdel af 
et sekund), er du ekstremt konkur-
renceminded (nyder en god pissing 
contest), og evner du intens kon-
centration (ser ud som en galning 
efter få minutter), bør du måske  
din opmærksomhed mod Heads up. 
der er mange penge at tjene på 
heads up for spillere med tempera-
ment, der passer til denne discip-
lin.

efter min mening kan en dygtig 
Heads up spiller let have op til 5bb 
/ 100 hænder i edge på en dårlig 
spiller. tænk på, der i Heads up 
spilles op mod 300 hænder i timen, 
så det kan hurtigt løbe op. Husk dog 
også på, at du sjældent finder den 
rigtig dårlige spiller ved Heads up 
bordene.

bagsiden af heads up

før jeg går videre til strategien for 
Heads up, vil jeg gøre opmærksom 

på en række potentielle bagsider. 
spillet kan hurtigt udvikle sig til en 
leg med ilden, så det er vigtigt at 
være opmærksom på følgende:

Hvor udsvingene i flHe 6 max kan 
være voldsomme, så kan de være 
decideret brutale i Hu. alene det 
faktum afholder mange dygtige 
spillere fra at udforske mulighed-
erne i Hu. Mange møjsommeligt op-
byggede bankrolls er blevet mistet 
på få timer i en Hu-konfrontation. 
det kan gå rigtigt stærkt. og jo 
mindre din edge er, jo større er 
risikoen for et stort downswing. 

din edge bør være stor, ellers bør 
du forlade bordet

det er vigtigt, at du er i stand til 
køligt og uden indblanding fra dit 
ego at vurdere, om du har en edge, 
og hvor stor den er. dette er eft-
er min mening en af de vigtigste 
pokeregenskaber overhovedet. lad 
det være sagt med det samme: det 
er hamrende svært! Hvis du ikke har 
en edge på en given modstander, er 
det fordi han har en forståelse, der 
er dybere end din, og hvordan kan 
du så vide at han har det? 

Mit råd er derfor: forlad bordet, 
hvis du ikke hurtigt kan definere 
din edge. din modstanders fejl bør 
have en betydelig størrelse - med 
mindre du spiller Hu for sportens 
skyld eller på meget lavere limit end 
du er vant til. en anden årsag til, at 

du er nødt til at have en stor edge 
er, at raken ofte er høj i Hu. 

du skal også være opmærksom på, 
at du hurtigere bliver træt, fordi 
Hu kræver et meget højt koncen-
trationsniveau, også selvom du ikke 
spiller mere end et eller to borde 
på én gang. spillet er måske profi-
tabelt på timebasis, men det kan 
sagtens være, at 6-mands eller 10-
mands borde er mere profitabelt 
for dig, fordi du holder koncentra-
tionen længere og kan spille flere 
borde samtidigt.

en tredje bagside ved Hu er, at man 
bør holde sig for øje, at hvis det 
normalt kan være svært at styre 
tilt, så får problemet helt andre 
proportioner ved Hu. dette sker 
dels pga. tempoet, men også fordi 
Hu til en vis grad er en pissing con-
test. det gør det svært at henvise 
egoet til sidelinien. og det på trods 
af, at alle gode spillere ved, at pok-
er og ego er en farlig cocktail. af 
samme årsag kan det være svært 
at forlade et bord, hvor du har tabt. 
Men det er ikke en erkendelse af 
nederlag at forlade et bord, blot en 
erkendelse af, at din edge ikke var 
stor nok!

Hvis ovenstående ikke har den til-
sigtede afskrækkende virkning, så 
lad mig springe ud i en overordnet 
strategi for Hu!
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fixed limit Heads up strategi

da Muhammed op til den berømte boksekamp mod 
george foreman i Zaire i 1974 proklamerede sin 
strategi: “i’m gonna dance like a butterfly and sting like 
a bee”, kunne han lige så godt have talt om poker én mod 
én. Heads up fixed limit Hold´em er blanding af dans, 
tyrefægtning og ihærdig søgen efter huller. Heads up 
handler om at teste modstanderen for at finde ten-
denser, der kan udnyttes, uden at du samtidig selv er 
for gennemsigtig. desuden handler det om at skifte til 
et andet gear, når han har fundet ud, hvad din strategi 
er. Hu drejer sig om konstant tilpasning og omstilling og 
er på mange måder mere kunst end matematik. Hand 
ranges spiller også en stor rolle i Hu, men tendenser 
og omstillingsvillighed bliver vigtigere end i full ring.

den omvendte verden: Maniac = haj, tag = fisk

Hu er et postflop spil, altså et spil, hvor “folders” er 
fisk, og hvor uhæmmet aggression ofte er en vindende 
strategi. en typisk full ring tight aggressiv spiller, der 
ikke i væsentlig grad tilpasser sin strategi til Hu, bliver 
med andre ord flået levende af en maniac. årsagen er, 
at du i Hu ikke kan tillade dig at vente på gode hænder 
preflop, da du i så fald vil tabe for mange blinds. Hu 
handler primært om at udnytte, at modstanderen sjæl-
dent har en hånd, snarere end at få maksimal betaling, 
når du selv har en hånd. den, som vinder de fleste pots, 
når ingen har en hånd, vil ofte stå som vinderen, når 
røgen er væk. 

to forskellige Hu-varianter

din strategi bør variere meget afhængig af blinds og 
position. afhængig af site spilles der på nettet to meget 
forskellige Hu-varianter.

variant 1)
small blind skal agere først i alle runder. denne vari-
ant kan bl.a. ses på Party Poker. big blind har her en 
kæmpe fordel, der skal udnyttes ved aggressivt spil 
og meget få folds, særligt hvis sb raiser for meget 
preflop. Personligt mener jeg, der er mest at tjene i 
denne Hu-variant, fordi mange ikke tager nok hensyn 
til sb’s og bb’s indbyrdes styrkeforhold (position i hver 
betting-runde). vær varsom, når du er sb, fold meget 
preflop, med mindre bb selv folder for ofte pre- eller 
postflop. caller sb blot preflop, bør han raises så godt 
som hver gang pga. positionsfordelen. 

call på floppet i bb - et overset våben

når sb raiser preflop, har bb en masse muligheder for 
at udspille ham postflop i denne variant. dem der of-
test spiller 6-mands og 10-mands borde har lært, at 
det værste man kan gøre på floppet, generelt set, er at 
calle. til gengæld er flop-callet i position et af de mest 
ubehagelige våben i Hu, uanset din egen hånd. grunden 
er selvfølgelig, at du sætter sb under maksimalt pres 
på turn. dels truer du med raise på turn, dels med at 
calle ham ned - og det i en situation, hvor sb oftest ikke 
har en hånd. et turn bet er samtidig en skræmmende 
stor investering i forhold til pottens størrelse. derfor 

vil modstanderen en stor del af tiden være nødt til at 
checke/folde. er han typen, der better på turn igen og 
igen, uanset hvad han har, skal han straffes med mass-
er af turn raises, uanset din egen hånd. det er du sim-
pelthen nødt til, hvis ikke du vil blive domineret.

variant 2)
i den mere balancerede struktur, som bl.a. Pokerroom 
har, er blindsene bytter rundt, så bb sidder i første po-
sition og sb i anden position. sb skal agere først pre-
flop, men sidst i alle runder efter floppet.

Her er det sb, som umiddelbart har den mest 
fordelagtige position. sb bør spille ekstremt aggres-
sivt, dvs. masser af preflop raises, så godt som 100% 
continuation bets på floppet (afhængig af modstand-
erens tendenser) samt meget ofte (langt mere end ved 
6-mands og 10-mands borde) følge op med et continu-
ation bet igen på turn. 

glem alt om pot odds

er du i bb, er du nødt til at checkraise masser af flops. 
Hver gang du rammer, naturligvis, men også mange af 
de flops, du ikke har ramt specielt godt, eksempelvis in-
side straight draws, parede boards, tørre boards osv. 
du er med andre ord nødt til at glemme alt, du har lært 
om pot odds, for ellers har sb for stor fold equity. når 
du regner i pot odds, går du ud fra, at modstanderen 
har en hånd. og sådan er det jo langt fra altid i Hu. der-
for er fold equity et langt vigtigere begreb i Hu.

Hu er et ekstremt komplekst spil, og jeg har i artiklen 
her kun ridset lidt i overfladen, men forhåbentligt har 
det givet blod på tanden til at dykke dybere ned i poke-
rens mest spændende disciplin.

opsummerende råd

- forlad bordet, når du ikke har en tydelig edge.
- opsøg modstandere, der enten er forudsigelige, eller 
som folder ofte.
- spil på en lavere limit, end du er vant til i 6 max eller 
full ring.
- spil ikke Hu, hvis du er inde i et downswing, er træt 
eller har tendenser til tilt.
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Her På disse sider vil jeg i den koMMende tid udgyde vis-
doMsord, eder og enkelte Perversiteter.

kaLaShNikovS 
kLumme
af Helge ”kalasHnikov” raHbek

jeg har fået den fornemme tjans 
som klummeskriverkarl på MPn. en 
titel overrakt direkte fra command-
er in chief: Mikael ”dantheMan” 
strunge – også kaldet danseman-
den. Én mand, jeg har afgrundsdyb 
respekt for. sekundært, da han er 
den eneste jeg kender, der rent 
faktisk kan finde ud af omaha hi/lo. 
Primært fordi han deler navn med 
danmarks første og eneste rigtige 
rockn’roller. 

dansemanden har dog ikke helt 
samme flair for ord som lyrikfleg-
matikeren - snarere en fetich for 

banale bogstavrim. derfor bærer 
disse spalter navnet: kalashnikovs 
klumme.

jeg vil i hver klumme tage udgang-
spunkt i min forgangne måneds 
pokermeritter. det vil være en mel-
lemting mellem artikel, klumme og 
blog. umiddelbart en lidet skønsom 
blanding, men vi ved alle, at man i 
længden ikke kan andet end at elske 
et gadekryds.

som folk måske ved, spiller jeg 
udelukkende cash game på skat-
tefars darling: ladbrokes. derfor 
kan jeg tale frit fra organerne om 
mine winnings, da jeg i modsætning 
til andre ikke frygter hverken ech-
elon eller skat – til gengæld er jeg 
sygeligt angst for krabber.
 På ladbrokes spiller jeg under nick-
et kalacenikov6 primært 10/20$ og 
25/50$ nl, med en sjælden turner-
ing som almindelig adspredelse. 

januar måned startede noget an-
derledes end sædvanligt. jeg havde 
nemlig den fornøjelse at være syg 

nytårsaften. derfor behøvede jeg 
ikke som jeg plejer at ligge brak de 
næste par dage – så derfor var der 
kun én ting at gøre: spille kort - ge-
nerere nogle gysser. 
Har du i øvrigt tænkt over, at de 
eneste ord, der har flere slangu-
dryk/kælenavne end penge er køn-
sorganerne? Menneskene kender 
sine prioriteter - og kært barn har 
mange navne...

den 1. januar blev bunden lagt. et 
par 10/20 borde blev renset. jeg 
har en sær, sygelig trang til at 
starte måneden godt. der må ikke 
være røde tal. sorte tal fra start 
(til slut), ja tak! derfor spiller jeg 
også altid mit a-game i starten af 
måneden, hvorefter sjuften i mig 
kommer frem og jeg jonglerer lidt 
mere løst med jetonerne senere på 
måneden. 

jeg har derfor oplevet enkelte ge-
digne kickstarters af måneder, men 
endnu intet har overgået det, jeg 
oplevede den 2. januar. jeg spiller 
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nogle 10/20$-borde og starter faktisk med at blive 
stuck et par buyins. jeg får dog arbejdet mig tilbage 
– og ender i stort plus. Primært på grund af ladbrokes 
egen sagnomspundne svensker leecz000r, der går på 
monster-tilt og begynder at raise endnu mere og endnu 
større preflop end normalt. 

jeg samler en del gode handsker op, samtidig med at 
jeg reraiser ham meget tyndt i tide og utide og han bliv-
er så stiktosset at han udfordrer mig til en god gam-
meldags dyst: Mano a mano. 

vi starter med at spille 3 10/20$ borde synkront. Han 
er her så meget på tilt, at han raiser 70 procent af alle 
hænder til 7-8*bb preflop og følger oftest op på de eft-
erfølgende streets. 
jeg ender derfor med at gå i decideret calling mode. 
jeg raiser ikke preflop, men giver ham i stedet rigeligt 
med reb til at hænge sig selv og bluffe sig til blodpølse. 
da han er så aggressiv, betyder det selvklart, at han 
vinder 80-90 procent af alle hænder. Men hvad gør det 
når blot jeg vinder de store puljer?
På samme tid er jeg dog godt klar over, at jeg skal holde 
ham til ilden, eller rettere: til tilten. så jeg viser alle 
bluffs op i hovedet på ham. jeg vælger mine bluffspots 
med omhu, men stadig så ofte, at han bliver holdt ved 
tilten. Hver gang jeg kan mærke hans blodtryk falder, 
banker jeg en bølge af bluffs op i fjæset på ham – og 
det virker. 

vi har spillet omkring 20 hænder heads up, da jeg vin-
der den første større pot. 

jeg limpcaller preflop fra knappen med 

floppet kommer

og jeg caller hans continuation bet. 
På turn falder

 og vi checker begge. river slår en pæn 

Han skubber 2.000$ ind i puljen på 700$, jeg betaler 
hurtigt og tager potten hjem.

efter endnu et par pots af denne art er jeg efterhån-
den en 7-8 buyins oppe mod ham, da der sker det, at 
en englænder sætter sig ved alle de 3 borde, hvor vi 
dyster. 
når man kommer højere op i stakes er det almindelig 
kutyme at respektere når folk spiller heads up, men det 
blæser den blegfede brite på. 
spillet stopper derfor og gutten bliver svinet til. dels af 
os to, men også fra de mange railbirds, der kigger med 
på bordene. også en pokermanager kommer ind og be-
der ham forlade bordet, men intet hjælper. jeg er her 
virkelig arrig – så arrig, at det er lige før jeg selv går på 
tilt. der er så god value i min modstander lige nu og så 
kommer en tilfældig tosse og ødelægger det.
Heldigvis løser situationen sig efter godt 10 minut-
ters ballade. vi får oprettet to private borde, hvor vi 
kan spille i fred. det gode ved dem er, at det er 10/20 
nl, men med 4.000$ buyin – deepstacked mod en tiltet 
modstander, mums!

det bølger frem og tilbage, før jeg vinder den første 
store pot. På knappen limpcaller jeg hans standard-
raise med 

floppet slår 

Han sender et potsizebet af sted og jeg caller. 
turn er mit moneycard 

jeg nøjes med at calle et pænt stort bet igen på turn. 
river er 
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Han skubber sine resterende dol-
lars direkte ind i min pengekasse. 
9.000$ pot til kalashnikovens kam-
mer, ja tak. Han ramte i øvrigt en 
flush på river med ruder knægt og 
otte. 

lad os kippe kort med det svenske 
flag - hans hånd snupper en meget 
flot og velfortjent andenplads.

Herefter går det dog noget ned ad 
bakke. Han vinder det ene tabte kilo 
efter det andet tilbage, hvor jeg 
blandt andet taber en 11.000$ pot 
med jt mod hans pocket kings på et 
board der viser kjtj2. jeg beslut-
ter på dette tidspunkt, at hvis jeg 
taber den næste store pot, så vil 
jeg stikke halen mellem benene. 

det gør jeg heldigvis ikke...

den næste større pot er en 10.000$ 
pot, hvor jeg rammer en straight på 
turn, samtidig med at han rammer 
to par, og vi kommer all in på river. 
Herefter ryger han på gigatilt igen 
og jeg laver nogle ultra tynde men 
gode calls på ham. jeg har blandt 
andet en hånd, hvor jeg caller ham 
på både flop, turn og river med et 
underpar og tager en 7.000$ pot 
hjem.

På det her tidspunkt er jeg vanvit-
tigt træt. vi har spillet 5-6 timer 
uden pause. det er ved at blive lyst 

udenfor og jeg holder mig udeluk-
kende vågen ved hjælp af kaffe og 
cult. jeg er samtidig hundesulten, 
men tør ikke sidde ude på bordet, 
da jeg er bange for at han enten 
forlader spillet eller stopper med 
at tilte efterfølgende. det viser sig 
heldigvis, at være en god prioritet.

for kort tid efter lysets frem-
træden udenfor kommer det af-
gørende knæk. et knæk, der kunne 
høres helt fra sverige til odense.

jeg limpcaller 120$ på knappen 
med 

floppet er umiddelbart pænt 

Han better 240$ og jeg raiser til 
600$. Han betaler. 

turn er 

vi checker begge. 

river er 

Han checker til mig og jeg laver et 
valuebet på 888$, hvorefter han 
efter få sekunders betænkningstid 
raiser til 4.611$. 

Han har gjort det samme i mindre 
pots med bluffs, men også med 
stærke hænder. jeg skal lige til 
at trykke fold, da min underbevid-
sthed opfatter noget. 

vi spiller jo stadigt på det andet 
bord, men han agerer ikke fuld-
stændigt som før. Han raiser ikke 
nær så ofte preflop, og han tænker 
lang tid før han agerer. sidder han 

virkelig med fuldt fokus på vores 
første bord og skriger ”fold” eller 
”kasta”? 

 På det her tidspunkt har ladbrokes 
netop indført den fantastiske time-
bank. den aktiverer jeg og efter 
at have gennemtænkt situationen 
i halvandet minut betaler jeg. jeg 
tager potten hjem mod hans 

 knack! der røg det sidste af hans 
rygsøjle...

jeg hiver derefter endnu et par 
halvstore pots hjem, før han for-
lader bordet med en sværm af eder 
og forbandelser i sit kølvand. 

udover ukvemsord og en kende 
rygmarv efterlod han også en solid 
svensk årsløn. 

så var januar ligesom kickstartet.
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Mange af stjernerne indenfor turneringsPoker (Med 
PHil HellMutH i sPidsen) Har et ry for at være ”one trick 
Ponys”. altså gode turneringssPillere, Men dårlige 
indenfor andre disciPliner – Herunder Praktisk taget 
alle forMer for casH gaMes. 

Poker aNaLyzer: the 
geNiuS oF PhiL Laak 
af Mikael “dantHeMan” strunge

for et stykke tid siden sad jeg og så et afsnit af pok-
ershowet ”High stakes Poker” og var rigtig imponeret 
over det spil, som Phil laak viste frem. specielt en be-
stemt hånd overbeviste mig om, at han ved hvad han 
laver i et cash game. 

Hånden kan ses på ”youtube” via følgende link. det er 
den absolut første hånd i klippet (og den varer næsten 
hele klippet).
http://www.youtube.com/watch?v=h6bacabg5di

blinds er $300/600 med en $100 ante. 7 spillere har 
fået kort i hånden, så potten er $1600 inden action 
starter.

det er meget svært at aflæse stacks i programmet (og 
de nævnes ikke), men det ser ud som om, at de effektive 
stacks er ca. $200.000-$250.000.

Pre-flop: alle folder til laak, som limper ind fra MP3 med 
6h6c

sam farha completer i small blind med 

daniel negreanu checker lidt utraditionelt i big blind 
med

der er ikke noget videre interessant i pre-flop runden, 
men det er tydeligt, at laak her vælger et konservativt 
spil. Havde han haft andre spillere i blind positionerne 
end lige sam farha og daniel negreanu ville han for-
mentlig have åbnet potten med et raise. Men med to så 
aggressive spillere bag sig, der begge forsvarer deres 
blinds i stor stil, virker det fornuftigt bare at limpe ind. 

daniel negreanu vælger blot at checke i big blind på 
trods af, at han har et es, hvilket bestemt ikke er hans 
standard spil. Med en limper fra sen position og en small 
blind der blot completer, vil man som regel se daniel ne-
greanu prøve at hive denne pot hjem før floppet, med 
hvad han umiddelbart må tro, er den bedste hånd. Han 
er dog godt klar over, at hans modstandere ved dette 
og derfor kan tænkes at betale ham af med dårligere 
hænder, hvis negreanu skulle floppe et es.

flop (pot: $2.500): 
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negreanu better $1.000, laak raiser til $4.000, far-
ha folder, negreanu reraiser til $14.000 og efter lidt 
betænkningstid caller laak.

daniel negreanu har virkelig problemer på floppet og 
situationen må siges at være noget nær perfekt for 
Phil laak. ikke alene har han fået et rimeligt pænt set 
up, men dette er også kommet på et perfekt tidspunkt. 
da daniel ikke har raiset preflop (og dermed ved, at 
laak ikke har stor tiltro til, at han har et es) bliver han 
nødt til at sætte laak på et ret stort range af hænder. 
alle draws, bund parret, mellem parret og top parret 
samt ikke mindst bluffet vil fra daniels synspunkt være 
i laak’s range. dette er selvfølgelig meget bredt, men 
langt størstedelen af hænderne er daniel foran, hvor-
for han helt korrekt vælger at reraise for at beskytte 
sig selv imod de mange draw muligheder.

laak vælger bare at calle dette reraise, hvilket er et 
rigtig godt spil, da det placerer ham i en meget øn-
skværdig position. Han ved nemlig nu grundet negre-
anu’s reraise, at han med stor sandsynlighed har et es 
(muligvis to par eller et bund set), mens negreanu  kun 
kan være i stor tvivl om laaks hånd. kun de svageste 
hænder er sorteret fra laak’s hand range, mens draw 
mulighederne, top parret og i visse tilfælde mellem par-
ret stadig er i spil.

turn (pot: $24.500): 

negreanu better $12.000 (før turn kortet er dealet!) 
og laak caller.

dette bet af negreanu virker en smule i underkanten. 
det giver laak potodds på 3:1 og han skal altså ikke 
hive mange penge ud af negreanu på river, før et call 
med et af de åbenlyse draws er ganske fornuftigt. Her 
vil langt størstedelen af alle spillere komme ind for et 
raise og håbe at negreanu har floppet to par eller bund 
settet, så han kan betale af. boardet er meget koordi-
neret og selvom et draw ikke er en af negreanus mest 
sandsynlige hænder, så er et raise her oplagt for sim-
pelthen at få nogle penge til midten. af præcis denne 
årsag vælger laak bare at calle. negreanu er en spiller, 
der tør følge sit instinkt, og som hånden indtil videre 
har udviklet sig, vil han have meget svært ved at sætte 
laak på en hånd på riveren.

river (pot: $48.500): 

daniel checker, laak better $44.400 og daniel ender 
efter lang betænktningstid med at calle.

laak har spillet både hånden og manden perfekt. Han 
har holdt sit hand range så bredt som muligt overfor 
negreanu på alle streets, og her på river sender han 
så et næsten fuldt pot bet af sted. resultatet bliver, at 
hans spil nu ikke giver specielt meget mening – med-

mindre han altså har et draw, der nu forsøger at bluffe 
puljen hjem på river. negreanu forventer, at laak vil 
raise made hands på enten floppet eller turnen og der-
for stinker dette river bet mest af alt af et stort bluff. 

laak har selvfølgelig designet hele hånden imod dette 
play, da han ved, at negreanu er typen, der meget 
gerne vil udnytte sine hand reading evner til at fange et 
bluff her, og det er præcis hvad der sker. 

selvom daniel kort mumler lidt omkring nogle made 
hands, så har han relativt hurtigt besluttet sig for, at 
et misset draw er den eneste hånd, der giver mening. 
Men han har alligevel så gode instinkter, at han fornem-
mer at noget er galt og tager sig derfor meget god tid 
til at tænke hånden igennem, før han til sidst caller. der 
er ingen tvivl om, at daniel udemærket ved, at det her 
ser “lidt for oplagt ud” og det er trods alt også en pot, 
der vil svinge 50.000 dollars den ene eller anden vej, så 
en god tænkepause må være på plads.

Man kan ikke sige, at negreanu spiller denne hånd dår-
ligt, for det er et kedeligt set up på et kedeligt tids-
punkt.  Man kan argumentere for, at han bør bette 
turnen hårdere for at mindske chancen for, at laak 
kunne calle med et draw. specielt set i lyset af, at han 
var nødt til at betale et stort bet på riveren, fordi draw 
hænderne blev holdt i laak’s range. Men man bør dog 
anerkende, at Phil laak i denne hånd havde en rigtig 
god ide om, hvordan hans modstander tænkte og fik 
udnyttet dette til at vinde en større pot end han ellers 
ville. det er helt oplagt, at laak vælger den linie han 
gør, fordi han sidder overfor daniel negreanu. Han ville 
ganske givet have spillet hånden anderledes imod flere 
andre ved bordet.

jeg syntes personligt, at denne hånd er et meget flot 
eksempel på, at Phil laak evner meget mere end at 
spille en begrænset stack i slutningen af en turnering. 
desuden er den også et fantastisk eksempel på, hvor 
svært det er at spille marginale hænder som f.eks. et 
rimelig stærkt top par ude af position.
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dette er en bog specifikt om no 
limit Hold´em, både turneringer 
og cash games. 

bogen er en efterfølger til ”Phil 
gordons little green book”, som 
blev anmeldt i første nummer af 
MPn. du kan læse anmeldelsen af 
den forrige bog her:

h t t p : / / w e b m e n t o r. i p a p e r -
cms.dk/Pokernet/MPn/2007/
februar?Page=24

Hvor ”Phil gordons little green 
book” er mere teori end praksis, 
er ”Phil gordons little blue book” 
fyldt til randen med eksempler 
på og analyse af hænder som Phil 
gordon selv har spillet. 

de hænder der analyseres 
spænder fra 20$ online sit’n’goes 

over satellitturneringer, spil i 
tidlig og mellemfase af turnering-
er til finaleborde ved World seris 
of Poker og World Poker tour 
turneringer, samt fra cash games 
med blinds på 1-2$ til 20.000$ 
buy in high stakes games mod rige 
amatører. 

Men Phil gordons spil er nu ikke 
specielt præget af, hvor høje 
indsatserne er, men mere af 
hans mening om modstanderne. 
Hænderne gennemgås detaljeret, 
og efter hver hånd er der en boks 
med væsentlige pointer til hån-
den. 

Phil gordon beskriver, hvilke tank-
er der går igennem hans hjerne i 
hver situation, hvad enten det er 
et veludført bluff eller et tvivlsomt 
call, og han hjælper læseren med 

værktøjer til selv at udregne de 
bedste træk i selv den pressede 
situation.

det er en utrolig underholdende 
bog, og der er den store fordel 
ved at læse om praktisk spil, at 
man ikke ligesom i tv-udsend-
elser behøver at sidde og vente i 
evigheder på at spillerne beslut-
ter sig.  

jeg lærte i hvert fald en ting eller 
to af bogen, og jeg kan kun anbe-
fale bogen til alle som interesser-
er sig for no limit Hold´em.

jeg giver bogen 5 ud af 5 stjern-
er. 

måNedeNS bog
af kiM “kiMn” nielsen

PHil gordons little blue book: 
More lessons and Hand analysis 
in no liMit texas Hold’eM
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introduktion

Nr. 1 På SharkScoPe
af Mikael “dantHeMan” strunge 
tHijs “turbofluen” van tilburg er fast skribent Her i MPn og 
rigtig aktiv i Pokernets foruM. Han er kendt soM en dygtig no liMit 
Hold´eM casH sPiller, Men kun få ved, at Hans virkelige force fak-
tisk ligger et Helt andet sted. neMlig i Heads uP sit n’ go sPillet. 
tHijs Hører til i den absolutte “online elite”, når det koMMer til 
denne disciPlin, og det er en Position, soM Han i øjeblikket er ved 
at slå fast Med syvtoMMersøM. Han er neMlig Hastigt På vej iMod 
førstePladsen På sHarkscoPe.coM’s Heads uP sit n’ go rangliste. 
vi Har taget en snak Med HaM oM Poker og ikke Mindst sHarkscoPes 
leaderboard.

_ navn _

thijS vaN tiLburg

_ alder _

22 år

_ Pokernet nick _

turboFLueN _ Pokernetter siden  januar 2005.  

_ bopæl _

caNcuN, mexico

_ største pokeroplevelse_

da jeg i 2006 indså, at jeg kunne leve af at spille kort 

_ erhverv _

PokerSPiLLer
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introduktion

Ms: Hej “tis”. går det godt? (“thijs” udtales normalt præcis 
som det danske “theis”, red.)

tt: jo tak, “dansemand”, det går fint

Ms: Hvor er det nu dit meget royalt klingende navn stammer 
fra?

tt: fra Holland

Ms: ok, det lyder også som noget fra de egne. Men for at 
hoppe direkte til hvad det handler om, vil jeg gerne høre dig, 
hvor længe du har spillet poker?

tt: jeg starterde i oktober 2004

Ms: var det så seriøst fra dag 1 af?

tt: nej, overhovedet ikke. jeg spillede primært live med 
en række venner, og jeg anså poker som værende et mere 
eller mindre tilfældigt spil. efter jeg spillede et par heads up 
matches imod min “læremester” fik jeg blod på tanden og 
begyndte at tænke mere over strategier.

Ms: Hvem var din læremester?

tt: “jacobhs” fra Pokernets forum.

Ms: lille donken? (jacobs “kælenavn”, da han ikke er specielt 
høj, red.)

tt: ja, han lærte mig en masse basis strategier og herefter 
blev vi hurtigt “sparringspartnere”.

Ms: Hvornår gik du så fra at være en average donkey til at 
være en vinder?
   
    fortsættes på næste side   >
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thijs’ sharkscope stats

nr. 1 på ranglisten

tt: det ved jeg faktisk ikke præcis, da jeg vandt en smule 
det første halvår, men aldrig noget der kunne mærkes. 
de fleste penge blev trukket ud til forbrug og jeg havde 
ikke styr på min poker økonomi. dette stoppede jeg ef-
fektivt i foråret 2006, da jeg øremærkede $4.000 til 
spillet. Herefter har jeg kørt en stram bankroll man-
agement.

Ms: Hvilke limits begår du dig så primært på i dag?

tt: jeg spiller nl $1.000 og $400-500 heads up 
sng’s.

Ms: Mange af vores læsere ved nok ikke, at heads up 
sng’s faktisk er det spil du er bedst til. Hvordan finder 
man på, at vælge netop den disciplin at specialisere 
sig indenfor?

tt: det skete som det meste i poker lidt tilfældigt, men 
jeg følte i starten, at det var der jeg havde den største 
edge, og så udviklede det sig derfra. 

Ms: jeg har hørt noget om, at dit heads up spil er ved 
at sikre dig en fornem rangliste placering?

tt: ja, jeg vil med stor sandsynlighed tage førsteplad-
sen på sharkscope.com’s heads up leaderboard inden 
længe.

Ms: du har den ikke nu?

tt: jeg har tidligere spillet på sider, som sharkscope 
ikke overvågede. På det sidste har jeg dog primært 
spillet på Pacific, som de leverer statistik på. Man skal 
dog have 500 sng’s registreret og på nuværende tid-
spunkt har jeg kun lidt over 450. jeg er dog væsentligt 
foran den nuværende 1’er.

tt: jeg tjener næsten $10 mere end leaderen pr. 
match på nuværende tidspunkt og hans avr. stake er 
endda lidt højere end min (lidt over $250, red). Hans 
roi er ca. 15% imod min på 20%.

Ms: Har alle de heads up matches hjulpet andre aspe-
kter af dit spi?

tt: ja, det har de helt sikkert på mange måder. den 
vigtigste er dog, at de virkelig har lært mig at følge 
min “gut feeling”.

Ms: og det mener du er vigtigt?

tt: ekstremt vigtigt.

Ms: vigtigere end at kunne vælge korrekte standardli-
nier?

tt: det skal selvfølgelig afbalanceres, men standard 
linier er ikke så svære igen. at turde gennemføre et 
play, fordi din underbevidsthed giver dig et hint om, at 
dette er korrekt, er til gengæld svært for mange.

Ms: Men ikke for dig?

tt: jeg har altid lyttet meget til min “gut” og det får 
mig næsten altid til at se enten genial eller top donket 
ud.

Ms: Har du et godt råd til spillere, der kæmper med at 
opbygge bankroll og forsøge sig med de dyrere spil?

tt: jeg tror det er vigtigt, at man er komfortabel på 
en given limit. alt for ofte ser jeg analyser på Poker-
net, hvor det virker som om “hero” (posteren, red.) 
simpelthen er underrolled til det spil han sidder i. vælg 
en standardstrategi og vent med at rykke op til du 
oprigtigt føler dig klar. en normal tilgang vil være, at 
spille helt standard abc tag poker for derefter stille 
og roligt at arbejde nogle mere fancy moves ind i ens 
spil.

Ms: Har du egentlig nogle favorit moves?

tt: jeg er glad for at calle ned (thijs bryder ud i grin 
over, hvor skidt det lyder, red.). jeg kan også godt 
lide at check/raise gode spillere på riveren. ofte giver 
gode spillere ikke river check/raiset meget credit, og 
det giver mig ofte en god mulighed for at blive godt 
betalt. samtidig får jeg nogengange et bet ekstra fra 
en spiller der prøver at bluffe.

Ms: andre plays du vil dele med læserne?

tt: jeg kan generelt godt lide at rode lidt rundt i mine 
linier med et set. er jeg i position post flop kan jeg godt 
finde på bare at calle ned på et drawheavy board for 
at få et stort valuebet ind på riveren, der ofte ligner 
et missed draw. dette skal selvfølgelig gøres imod 
tænkende spillere, som nemt kan finde et marginalt 
call frem. sådanne linier koster selvfølgelig engang 
imellem, men det hjælper til at holde mit uforudsigelige 
image og det kan jeg lide.

Ms: du har tidligere været rigtig aktiv på Pokernet. 
Hvad føler du at du får ud af diskussionerne?

tt: da jeg startede med poker lærte jeg rigtig meget 
via Pokernet. specielt standardlinier fra 
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“analyse nl/Pl” forumet hjælper rigtig hurtigt een for-
bi begynderstadiet. 

Ms: så du føler måske, at du skylder, at give lidt tilbage 
til forumet?

tt: ikke rigtigt. Mange af de spillere der behøver hjælp 
nu, var jo ikke til stede i forumet dengang jeg startede. 
Men i det større perspektiv, kan man godt sige, at jeg 
føler en forpligtelse til at hjælpe andre. jeg gør det dog 
i perioder hvor jeg selv har lyst og overskud. ellers bliv-
er det bare til for mange one-liners, som folk alligevel 
ikke får meget ud af.

mesteren skal prøves af
i sidste måneds udgave af MPn besluttede jeg mig mere 
eller mindre spontant for, at udfordre anne til en head-
su up match. jeg ser ingen grund til andet end at skabe 
en tradition her, så jeg siger derfor til thijs, at jeg ikke 
giver meget for hans sharkscope stats. ja, rent faktisk 
kunne min nevø vel gøre det bedre imod de tosser i hans 
heads up matches. lol@donkaments

efter et par provokationer skal thijs ikke smøres mere 
og han accepterer at spille, men hvad skal staken 
være?

jeg finder ud af, at thijs kommer til vegas i år under 
WsoP perioden, og med den information i baghovedet 
kan der kun være et væddemål der dur. Private dance 
på “minten” selvfølgelig.

da thijs sidder i Mexico aftaler vi at matchen skal fore-
gå på nettet. bedst af 3. 

jeg starter ud med lyn og torden ved at vinde første 
runde allerede på hånd 4. thijs åbner potten med et 
standard raise og jeg caller ooP med Q2s i spar. floppet 
er Q-4-8 i alle regnbuens farver. jeg better lidt under 
pot og thijs caller. turnen er en bonde (nu 2 hjerter) og 
jeg check/caller et bet fra thijs. Hjerter 2 falder på riv-
eren og jeg stikker lidt over halv pot ud i ham velvidende 
at min linie må se lidt “sjov  ud”. thijs tænker ikke længe 
og presser så stacken til midten. jeg overvejer kort, 
om jeg kan være slået, men har faktisk et nemt call og 
trækker første runde i land, da thijs viser t4o frem.

Herefter kan jeg dog mærke at han tager sig sammen, 
og han bliver ekstrem svær at spille. Han varierer sit 
spil utrolig meget og kæmper hårdt om næsten hver 
eneste pot. jeg taber størstedelen af min stack, da 

thijs åbner for et raise og jeg caller med t4s i big blind. 
floppet er j33. jeg checker, thijs better lidt over halv 
pot og jeg caller for at forsøge at tage potten fra ham 
på turn eller river. turnen er dog en 4’er, og min strate-
gi ændrer sig fra, at ville tage potten fra ham til at lade 
ham bluffe sig ihjel. jeg checker og han leader for ca. 
75% af potten. jeg caller igen. riveren er endnu en 
bonde, hvilket naturligvis er et godt kort for min hånd. 
jeg regner med ofte at være foran i dette spot, og i så 
fald har han ikke drawet ud på mig ved hjælp af bonden. 
jeg checker/caller derfor thijs’ halve pot bet, men han 
flasher en vammel knægt og jeg er godt presset. et 
par hænder senere åbner jeg k6o til 175 (med 25/50 
blinds) med små 600 bagved. thijs pusher (for anden 
gang i træk) og jeg må med lidt under 2:1 betale. Han 
har dog a høj og uden hjælp taber jeg anden runde.

tredje runde starter rimelig jævnbyrdigt ud og første 
level (10/20) må siges at være remis. spillet bølger på 
andet level frem og tilbage uden at nogen af os får et 
overtag. thijs vinder en ganske pæn pot efter et stort 
river bluff, og jeg er lidt nede da følgende hånd opstår:

thijs limper fra sb (hvilket han har gjort en del igennem 
vores matches) og jeg siger 120 ude af position med 
k4s. jeg har ikke raiset specielt mange hænder ooP, 
og har allerede på dette tidspunkt en fornemmelse af, 
at thijs raiser praktisk talt alle flops her med mindre 
det er meget problematisk (som f.eks. akt eller lign.). 
floppet er 7-6-8 med et flush draw og jeg følger op med 
et bet. ganske rigtigt kommer thijs over toppen, men 
jeg er fast besluttet på, at han kan have praktisk talt 
any two. jeg har dog for meget til at jeg kan pushe, så 
jeg caller med tanken om at check/raise de fleste turn 
kort all in. turnen er en 4’er, så da thijs better gennem-
fører jeg check/raiset. Han insta-caller dog med 53s og 
jeg må indse, at den 4’er, som jeg troede hjalp mig en 
smule blev min død.

thijs spiller denne disciplin rigtig godt og det er be-
stemt ikke en tilfældighed, at han er på vej imod shark-
scopes førsteplads. selvom jeg syntes jeg gør det godt 
i de fleste poker discipliner føler jeg mig outmatched 
her, og vil undlade yderligere provokationer i frygt for, 
at de kan komme til at koste mig.
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alle ting Må starte et sted, og denne artikel er skre-
vet til dig, der stadig sPiller Poker På begynderstadiet, 
Men godt kunne tænke dig at blive Mere seriøs oMkring 
dit PokersPil

eN Pokerkarriere 
af Zorglub

selv de professionelle pokerspill-
ere har været nybegyndere engang 
- selvom mange af dem sikkert har 
glemt en del af de ting, du som beg-
ynder først skal have styr på. Poker 
er en fantastisk sportsgren, men 
før du går i gang, er der nogle ting, 
som du bør overveje.  i denne artikel 
opstiller jeg fem poker ”leveregler”, 
som har haft afgørende betydning i 
mine bestræbelser på at dygtig-
gøre mig og blive en bedre poker-
spiller – bl.a. er det inden for en år-
række lykkedes mig at spille mig fra 
play money-bordene til borde, hvor 
der spilles $100-200 fixed limit 
Hold´em (flHe).

lad mig starte med et ret basalt 
spørgsmål. Hvorfor vil du spille 
poker? for de fleste er svaret på 
dette spørgsmål enkelt: ”for at 
vinde penge!” efter min mening er 
dette imidlertid ikke den rigtige ind-
gangsvinkel til pokersporten. 

selvom det – i hvert fald for nogle 
pokerspillere - faktisk er muligt at 
opretholde en mere eller mindre 

stabil indkomst fra poker, mener 
jeg ikke, at man med rimelighed kan 
forvente en indkomst, man kan leve 
af. tænk over følgende: på et $1-2 
flHe-bord er der normalt ca. 3 vin-
dende spillere, resten af spillerne 
er tabende spillere, der finansierer 
de tre vindere og pokerrummet. 

Hvor sandsynligt mener du selv, det 
er, at du som nybegynder vil være 
en af de tre vindere? Hvis du arbe-
jder hårdt, kan du gå hen og blive 
en af de tre vindere, men et stort 
ego er ikke befordrende for at opnå 
dette mål. det kræver tid, øvelse 
og hårdt arbejde at blive skrap til 
poker.

Zorglub’s poker-regel nummer et: 
Forvent at tabe! 
Måske at du er vant til at vinde over 
kammeraterne i poker hver fredag, 
inden i tager i byen, men det er langt 
fra sikkert, at talentet fra kasinoet 
på drengeværelset rækker til at 
spille med på det lokale kasino eller 
til en online pokerturnering, hvor 
du sandsynligvis vil løbe ind i spill-

ere med væsentligt mere erfaring. 
i stedet for at tro, at du er den bed-
ste spiller ved bordet, viser det sig 
ofte at være langt mere konstruk-
tivt at være ydmyg og fokusere på, 
hvad du kan lære af dine fejl, mens 
du betaler dine lærepenge. 

Hvis du er villig og fokuseret på at 
lære, så skal du nok udvikle dig til 
at blive en af de bedre spillere hen 
ad vejen.

Heldigvis er poker også helt vildt 
skægt (særligt når man vinder 
selvfølgelig), og hvis du stræber 
efter at forbedre dit spil, skal du 
nok blive en vindende spiller, eft-
erhånden som du får opbygget er-
faring og selvdisciplin. for mit eget 
vedkommende føler jeg mig stadig 
taknemmelig, selv når jeg forlader 
et bord med en lille gevinst – og jeg 
bliver aldrig deprimeret, når jeg har 
tabt, hvad jeg kom med. for når alt 
kommer til alt er det for så vidt både 
forventeligt, at jeg vinder lidt, og at 
jeg taber alt, hvad jeg har med til 
bordet. Hvis du mentalt er indstillet 
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på muligheden for at tabe, bliver de følelsesmæssige 
op- og nedture, der er en integreret del af pokerspillet, 
nemmere at tackle. faktum er, at de ting, du lærer i 
løbet af en poker session, kan du kapitalisere af igen-
nem resten af din poker-karriere, mens det, du vandt 
eller tabte, er fortid i morgen. Hvis du arbejder hårdt 
på at lære, ender du måske med at blive en af de vin-
dende low limit-spillere. spillere på borde med meget 
høje indsatser har alle betalt dyre lærepenge, før de 
blev vindere på disse borde, og du skal ikke regne med, 
at de frivilligt giver dig lov til at ”springe over i køen”. 

Zorglub’s poker regel nummer to: Lav et månedligt 
poker budget, og hold dig til det! 
jeg kender masser af fremragende pokerspillere, som 
ikke kan leve af at spille poker, selvom talentet egentligt 
er til det. grunden er simpelthen, at de har en elen-
dig selvdisciplin. for mig personligt er den allervigtig-
ste beslutning, jeg har truffet i min poker-karriere, 
den første, jeg traf. da jeg dengang ikke troede på, at 
det var muligt at overvinde raken, besluttede jeg, at 
jeg var villig til at bruge $50 om måneden på min ny-
fundne hobby. det tog mig en uge at brænde dem af 
på de laveste borde (der dengang var $0.5-1 og 5+1 
sit’n’go-turneringer). og da de $50 var brugt op, stod 
jeg ved min beslutning, og jeg nøjedes med at spille på 
play money-bordene de næste tre uger. Hvorfor var 
denne beslutning den vigtigste i min karriere, når jeg 
senere har stået over for beslutninger, der involverede 
både fem- og sekscifrede beløb?

for det første er det et faktum, at ukontrolleret spilleli-
denskab kan forvolde seriøs skade på din personlige 
økonomi. det er mig stadig komplet uforståeligt, hvor-
for nogle mennesker er villige til at udsætte sig selv 
for risici af en art, hvor konsekvenserne er potenti-
elt uoverskuelige. Poker handler primært om at være 
i stand til at træffe gode beslutninger og sekundært 
om at tjene penge. Hvis du starter med at adskille dit 
poker-budget fra dine øvrige økonomiske forhold, er du 
godt klædt på til pokerverdenen – hvis ikke..... Well, jeg 
er ikke din mor!

Men ud over den generelle anbefaling om ikke at sætte 
hele gården over styr på en enkelt aften, mener jeg, 

at budgetlægning er noget, der opbygger en disciplin, 
som du vil få brug for i hele din karriere. dit første mål 
bør være at blive en stabil vinder på borde med lave 
indsatser. der er således ingen grund til overhovedet 
at overveje at spille om rigtige penge, før end du i en 
periode har givet dem baghjul på play money-bordene. 
når du er blevet en stabil vinder på play money-bor-
dene, kan du prøve kræfter med borde, hvor der spilles 
om rigtige penge og med lave indsatser. som en tom-
melfingerregel er det i flHe værd at overveje at rykke 
et niveau op, når du har 300 big bets for din nye limit, 
men før du rykker op, bør du lave et budget for, hvor 
meget du vil tillade dig at tabe, før du rykker tilbage til 
dit normale niveau. 

Personligt plejer jeg at sige til mig selv, når jeg forsøger 
mig ved et bord, hvor der spilles med højere indsatser, 
end jeg normalt spiller, at jeg vil dedikere x$ af min 
samlede pokerkapital til forsøget på at bide mig fast 
på det højere niveau. jeg forventer ikke at vinde – ja, 
faktisk forventer jeg at tabe det hele og rykke ned igen. 
jeg er dog fokuseret på at spille, så godt jeg kan og på 
at lære af mine fejl. Hvis jeg taber det budgetterede 
beløb, rykker jeg ned, og jeg gør ikke forsøget igen, før 
jeg har vundet det tabte tilbage ved spil på mit normale 
niveau.

selvom jeg efterhånden spiller temmelig højt, når jeg 
spiller, så bruger jeg stadig denne metode til at styre 
mit pokerbudget. Hvorfor skulle jeg risikere hele min 
kapital, når jeg kan nøjes med at risikere penge, jeg 
allerede har vundet fra andre? desuden tror jeg ikke 
på, at man bliver en bedre pokerspiller af at fortsætte 
med at spille poker på et niveau, man ikke er moden 
til at spille endnu. ryk i stedet et niveau ned, og tænk 
grundigt over, hvad der gik godt og skidt. 

og dermed er vi kommet til Zorglub’s poker regel num-
mer tre: tag de lektioner, som du betaler for. 
selv de bedste pokerspillere, jeg kender, bruger hver 
dag tid på at diskutere og læse om poker. Hvis du vil 
blive en god pokerspiller, er det nødvendigt, at dit ego 
ikke står i vejen for, at du kan lære af dine fejl og erfar-
inger. de fleste pokerspillere, der vinder i en periode, 
har en tilbøjelighed til at tale om talent - og om uheld, 
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når de taber. dette er direkte 
modsat i forhold til dine bestræ-
belser på at lære af dine fejl og 
udvikle dig som pokerspiller. 

to hyppigt forekommende diskus-
sionsemner i diverse poker-fora 
er at ”online poker er rigged” 
(ses dog sjældent på Pokernet i 
forhold til amerikanske fora) samt 
”bad beat-historier”. Personligt 
ser jeg problematikken fra det 
synspunkt, at når softwaren er i 
orden, er der nødt til at være et 
eller andet i vejen med mit spil, 
når jeg taber. 

i hele min karriere har min erfar-
ing lært mig, at når jeg i en situ-
ation, hvor jeg taber, tager mig 
tid til at kigge mit spil efter i de-
taljen, finder jeg som regel også 
ud af, hvor det er, jeg gør noget 
galt, og hvor jeg kan korrigere mit 
spil. jeg kunne selvfølgelig også 
bare skyde skylden på softwaren, 
hvilket ville være langt nemmere. 
dog ville det også være et forsøg 
på at flygte fra resultaterne af 
mine beslutninger.

”bad beat-historier” er egentlig 
altid ens: ”jeg er jo en god pok-
erspiller, men jeg tabte alligevel 
– det må jo være, fordi jeg er 
uheldig. se, hvor uheldig jeg er!” 
nå ja, lidt medynk kan vi vel alle 
have brug for engang imellem, 
men problemet er, at denne atti-
tude trækker din opmærksomhed 
væk fra det væsentlige. 

tro mig, dit spil kan altid blive 
bedre. og hvis du tror, at du er 
uheldig, når du taber, så tro om 
igen. du er meget mere motiveret 
for at lære, når du har fået en 
ordentlig røvfuld, end når du har 
medvind på cykelstien. vend dig til 
at gennemgå hver eneste hånd, 
du har spillet, i hovedet, efter 
at du har fået en på hattepulden 
(ikke kun de store puljer). det er 
sådan du lærer og bliver bedre! 

og hermed er vi nået til Zorglubs 
regel nummer fire: Læs, skriv 
og diskuter så meget som mu-
ligt om poker. 

bøger som lee jones’ ”Winning 
low limit Hold’em”, david sklan-
sky’s ”the theory of Poker” og 
bob ciaffone & jim brier’s ”Middle 
limit Hold’em Poker” er fortrinlige 
investeringer tidligt i din karriere 
som fixed limit Hold’em-spiller. 
det er også vigtigt at finde li-
gesindede, som du kan diskutere 
poker med. Hertil kommer, at 
coaching er en vigtig del af pok-
erspillet, hvorfor det er vigtigt at 
have poker venner at sparre med. 
Pokernet er et glimrende sted at 
begynde.

endelig Zorglub’s femte poker-
regel: erkend dine begræn-
sninger, og vælg dit bord i 
overensstemmelse disse be-
grænsninger.

af uransagelige årsager dis-
kuteres valg af spilleniveau og 
borde ikke særligt ofte. På dit 
lokale kasino har du måske ikke 
noget valg, men online har du 
et kæmpe udvalg af niveauer og 
pokertyper. i starten er det en 
god ide, hvis du kigger dig lidt 
omkring, mens du lukrerer på de 
sign-up-bonusser, som de fleste 
poker sites har for nye spillere. 

Men ud over at score bonusserne 
handler det også om at finde ud 
af, hvor din personlige poker-
stil klarer sig bedst. Poker er et 
meget dynamisk spil, hvorfor en 
spillestil, der virker godt over for 
én type modstandere ofte vil klare 
sig skidt mod andre typer af mod-
standere. ideelt set bør du derfor 
lære at tilpasse din strategi efter 
forholdene. de færreste spillere 
når nogensinde et niveau, hvor de 
er i stand til væsentligt at ændre 
på deres strategi for at tilpasse 

sig de specifikke forhold på det 
enkelte bord. Men som begynder 
er det din primære opgave at 
finde ud af, hvor netop den stil, 
du spiller, kan gøre dig til en vin-
dende spiller. 

sandsynligvis vil dette i første 
omgang ske ved et bord med 
relativt beskedne indsatser. vær 
opmærksom på, at der kan være 
væsentlig forskel på, hvordan du 
klarer dig på samme niveau på to 
forskellige poker sites. det er min 
erfaring, at de forskellige sites 
kan have væsentlige forskelle på 
det typiske line-up. så kig dig om-
kring, indtil du finder et sted, der 
virker for dig.

efter at have genlæst denne ar-
tikel slår det mig, at den egentligt 
ikke handler ret meget om poker 
som sådan. og det kan også in-
dvendes, at jeg er overdrevent 
fokuseret på det at tabe i poker. 
Men jeg mener nu engang, at det 
at lade som om, man er en vinder, 
i virkeligheden er en taberstrate-
gi. 

ligeledes mener jeg, at worst –
case-scenarier bør være en nor-
mal bestanddel i en risikovurder-
ing. Hvis du forventer det værste, 
skulle der være gode chancer for, 
at du kommer til at opleve et par 
behagelige overraskelser hen ad 
vejen. at nå toppen inden for pok-
er kræver basalt set det samme, 
som det kræver inden for enhver 
anden sportsgren. og poker er en 
fed sportsgren! så kridt skoene, 
få styr på dine prioriteringer, 
og forbered dig på den vildeste 
rutchebanetur! 
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spørgsmål 1. Hvilken dansker blev den første vinder af 
en World Poker tour turnering
a: christian grundtvig
b: rehne “carlos” Pedersen
c: gus Hansen 

spørgsmål 2. Hvor mange gange har der været spillet 
World Poker tour i Paris:
a: 3
b: 5
c: 6

spørgsmål 3. Hvor mange forskellige ”Harrington on 
Holdem” bøger kan man købe i Pokernets bogsalg:
a: 1
b: 2
c: 3

spørgsmål 4. Hvad hedder den tidligere WsoP Main 
event vinder, som i december 2006 også vandt et WPt 
armbånd?
a: carlos Mortensen
b: joe Hachem 
c: doyle brunson

spørgsmål 5. Hvad er buyin til World Poker tour finalen 
i las vegas?
a: 10.000 $
b: 15.000 $
c: 25.000 $

spørgsmål 6. Hvad koster doyle brunsons super sys-
tem ii i Pokernets bogsalg:
a: 255
b: 299
c: 359

spørgsmål 7. Hvor mange deltagere var med, da rehne 
”carlos” Pedersen vandt bellagio five diamond World 
Poker classic i december 2005?
a: 444
b: 555
c: 666

spørgsmål 8. Hvilken spiller har ultimo februar vundet 
flest penge på World Poker tour?
a: gus Hansen
b: daniel negreanu
c: tuan le

spørgsmål 9. Hvis du er usikker på, hvilke pokerbøger 
der passer dig bedst, har Pokernet lavet en guide, der 
rådgiver dig til det rigtige bogkøb. Hvad hedder denne 
guide:
a: student of poker
b: vind i poker
c: Her er bøgerne, hit med pengene

spørgsmål 10. Hvor mange danskere har været på et 
tv finalebord i en World Poker tour turnering? 
a: 5
b: 6 
c: 7

spørgsmål 11. Hvilken dansk tv kanal sender fra World 
Poker tour? 
a: dr2
b: Zulu 
c: eurosport

spørgsmål 12. Hvilken spiller har nået 6 tv finaleborde 
på World Poker tour, uden at vinde?
a:  Howard lederer
b: Phil ivey
c:  doyle brunson
spørgsmål 13. Hvordan betaler man for købte bøger i 
Pokernets bogsalg
a: jetoner
b: frimærker
c: neteller eller girokort
for at kunne deltage i konkurrencen, kræves det, at du 
er oprettet med en profil på Pokernet. 

besvarelse kan ske via følgende link:
www.pokernet.dk/mpn/quiz.asp

spørgsmålene vedrørende Pokernets bogshop kan for-
mentlig findes på:
http://www.pokernet.dk/litteratur/pokernetbook-
store.asp

sidste frist for besvarelse er tirsdag den 20. marts. 

blandt besvarelser med flest korrekte svar, trækkes 
der lod om følgende præmier: 

1 x 3 valgfrie bøger fra Pokernets bogsalg
1 x 2 valgfrie bøger fra Pokernets bogsalg
3 x 1 valgfri bog fra Pokernets bogsalg

måNedeNS Quiz
hver måned vil mPN præsentere en ny quiz med spændende præmier. 

i denne måned kan du vinde bøger fra PokerNets bogsalg, ved at svare rigtigt på en stribe spørgsmål 



casH gaMe var ikke noget Med jetoner På bordet den-
gang i 50´erne. det var real casH, altså Mønter og 
sedler. det var ikke table stakes. Hvis der blev raZZia, 
tog Politiet neMlig kun de Penge, der lå På bordet.  

oSte børge 
af little Me - danMarks “Pokerbedstefar”

Man spillede med ravl og krat. 
Hvad man havde i tegnebogen og 
lommerne, og man havde lov til at 
sænke penge under spillet, altså 
fjerne penge fra bordet og ned i 

lommerne. Pengene var jo stadig i 
spil. Poker karl havde en plovmand 
i sit slips. den overlevede 8 razzi-
aer over 10 år. Men den kom også 
kun frem, når han havde en cinch 

eller en immortal (i dag hedder det 
vist ”the nuts”).  Poker karl var 
en meget speciel type. Han kunne 
mere end sit fadervor. når han 
var dealer, skulle der altid blandes 
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efter. 
 
en dag kom nogen med en ung mand fra aalborg. det 
var en høj, slank fyr med rødt hår. Han præsenterede 
sig som børge, og vi hilste alle på ham og bød ham 
velkommen. det er jo altid rart med noget frisk blod i 
sjakket. det var som regel svært for nye folk at klare 
sig, men der blev børge en undtagelse. Han satte sig 
til bordet og tog en masse penge frem. Han lagde ud 
med 3 kæmpe bluffere som han alle vandt og viste sine 
kort hver gang. så kom der ikke flere af dem. vi spill-
ede 5-card draw med vendejoker. Han købte 1 kort og 
stak 300 kr. ud. det var en ugeløn dengang. Poker karl 
havde købt 3 kort og kiggede med 2 par esser og fir-
ere.  børge viste 3 damer op og skovlede atter en stor 
pulje hjem. Han lagde ikke sedlerne i orden. de lå bare 
der som en høstak og gav folk det indtryk, at han var 
ligeglad med dem. 

det viste sig, at børge var et geni til poker. Han kom et 
par gange om ugen og rensede af. Han spillede også 
poker andre steder i byen, og alle steder klarede han 
sig formidabelt. for de penge han vandt, købte han 
en osteforretning i gothersgade. det var en sund in-
vestering, og forretningens to ekspedienter blev hos 
ham længe. Han var en flink arbejdsgiver. På alle måder 
en fuldendt gentleman. 

nu havde sjakket både typograf børge, børge sten-
sikker og oste børge. alle 3 var pokerspillere af høj 
klasse. 
oste børge åbnede sit eget pokerspil i borgergade. 
og han blev millionær. Han købte en travhest, som hed 
firebird, og han købte et lille hotel til sin søster.
 
oste børge var ikke særlig tight. Han deltog livligt i 
spillet og hævede som regel de puljer, han var med i. 
Han havde den sjældne evne at kunne lugte svaghed, og 
han bluffede rigtigt mange puljer hjem. På et tidspunkt 
begyndte han at styrke sig på en whisky under spillet.  
Han blev loose aggressive når flasken var ved at være 
tom, men han landede som regel på benene med et 
pænt overskud alligevel. 
 
Han talte meget om at rejse til las vegas. vi kendte 
flere, som havde været der. for de fleste var det en 
stor oplevelse, men de kom alle hjem med underskud. 
 
dagen oprandt hvor børge tog af sted.  vi havde alle 
regnet med, at han ville give de lokale hajer store prob-
lemer, men der var en lille ting, vi havde glemt at tage 
højde for. der var gratis drikkevarer til alle spillerne. 
det var børges akilleshæl. Han kunne ikke lade være 
med at drikke under spillet. det kostede ham en for-
mue. Han ringede hjem efter flere penge, og han satte 
sig i gæld. Min ven Poul var vidne til, at han en dag tabte 
200.000 i heads up draw poker. det svarede til over 2 
mio. i dag!
 
Han vendte hjem fra sin tur knust og desillusioneret. 
Han havde mistet alt, også sin ostebutik og sin elskede 
travhest firebird.

 
Han blev fundet død på sit badeværelse kort tid efter. 

jeg anser oste børge for at være en af det tyvende år-
hundredes bedste danske pokerspillere. en stor spiller 
og en stor gentleman.
 
æret være hans minde.
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caSiNo coSmoPoL i 
maLmø
af kiM ”kiMn” nielsen

lørdag den 24. februar var jeg en tur På casino cosMo-
Pol i MalMø.  

jeg foretrækker dette casino 
frem for casino copenhagen eller 
Marienlyst, fordi dealerne ikke må 
tage imod drikkepenge (og dermed 
heller ikke tigger om drikkepenge), 
raken er mindre end i danmark, og 
det koster kun omkring 100 kr. for 
et årskort mod et lignende beløb i 
entre pr. gang i danmark. disse ting 
opvejer rigeligt omkostningerne 
ved at tage til Malmø. 

desuden er det som om, at man 
i Malmø bedre har forstået, at 
kunderne skal behandles or-
dentligt. jeg føler mig altid som en 
hårdkogt kriminel, når jeg skal vise 
id hver eneste gang for at komme 
ind på casino i danmark. Man viser 
også id på casinoet i Malmø, men 
det består bare i at køre årskortet 
igennem en elektronisk aflæser. så 
er registrering og id på plads. og 
selvom jeg har en jakke (og også 
sommetider bruger den i Malmø), 
synes jeg, at jakkekravet i køben-

havn er mangel på respekt over for 
kunderne.

På casino cosmopol kører der 
som oftest et bord med fixed limit 
Hold´em 50/100 sek og et par no 
limit Hold´em borde. det mest pop-
ulære nl bord er 50/50 sek blinds 
med 1.000-5.000 sek buy-in og 
ellers et 100/100 sek blinds med 
buy-in på 2.000-10.000 sek. som-
metider er der også et 50/100 sek 
pot limit dealers choice i gang med 
ubegrænset buy in, og de fleste 
vælger omaha, så det er et stort 
spil i forhold til de andre. På travle 
aftener kan det være meget risika-
belt at komme sent, da man så kan 
komme til at vente i timevis på et 
bord, især på 50/50 no limit. 

jeg satte mig ved fl bordet. at spille 
fl i Malmø (og generelt live) er no-
get anderledes end på internettet.  
for det første er spillerne gener-
elt meget dårligere end tilsvarende 

limits på internettet. derudover får 
man lynhurtigt meget bedre kend-
skab til de andre spillere, end nok 
så mange Poker tracker-statistik-
ker kan give online. den aften, jeg 
vil berette fra, var der generelt 5-8 
spillere til floppet for ét bet og en 
6-vejs capped pot preflop var ikke 
usædvanligt (cap er på 4 bets, 
dog er der ingen cap, hvis man er 
heads-up). Hvis man er i stand til 
at smide et es med en dårlig kicker 
fra tidlig position, er man med ga-
ranti en af de tørreste spillere ved 
bordet.

det løse spil gør, at man kan spille 
lidt flere hænder end normalt. jeg 
spiller f.eks. alle pocket par fra alle 
positioner og ligeledes alle suitede 
esser. det kunne jeg aldrig finde på 
ved et 10-mands bord med tilsvar-
ende limits på internettet.

lad os se på et par interessante 
hænder. 
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hånd nr. 1

jeg har et par tiere i sen position 
og raiser efter de sædvanlige 4-5 
limpere. 

floppet kommer 

der bliver checket til mig, jeg stik-
ker ud, og der er to, der “synar”, 
som de siger i sverige. (bare rolig, 
alle gængse pokerudtryk er nor-
malt på engelsk). 

På turn falder 

check fra første mand, men nu 
better ham i miderpositionen. jeg 
raiser, og begge modstandere 
caller. 

jeg kan ikke lide river kortet som 
er  

der bliver checket til mig, og jeg 
bliver bange for min egen skygge, 
så jeg får ikke lavet et value bet. 
Men jeg bør naturligvis regne ud, 
at med en firekorts straight på 
bordet, vil de to foran mig frygte 
ikke at få et bet ind og vil oftest 

byde, hvis de har en knægt. de vis-
er henholdsvis et ruder farvetræk 
og k7, og jeg vinder puljen.

hånd nr. 2
jeg sidder med   

og bordet spiller ret passivt lige 
nu. så jeg limper med i positionen 
lige efter utg, efter at denne også 
har limpet. 2 limpere efter mig og 
et raise fra knappen, som alle os 
limpere caller. 

floppet kommer

jeg prøver at se ud, som om det 
rager mig. check fra utg, jeg bet-
ter, limperne efter mig folder, og 
manden på knappen raiser. utg 
caller, og jeg re-raiser. de to an-
dre caller. 

På turn kommer der en irrelevant 
toer. 

nu byder utg pludselig, men han 
skal ikke dæmpe mig, så jeg rais-
er. knappen caller. Her sætter jeg 
knappen til at have ruder es, da 
jeg ved, at han ville have cappet på 
floppet med et set. nu raiser utg 
igen, og jeg capper lettere for-
virret. jeg ved nu, at utg har en 

flush, men jeg er ikke sikker på, om 
det er en k høj flush, så jeg kan lige 
så godt lade baghånden betale for 
at ramme. 

river kommer 

utg byder igen, og jeg laver et cry-
ing call og forventer at se en konge 
høj flush. knappen folder. utg læg-
ger to små ruder ned, og et øjeblik 
tror jeg, at kæmpepotten er min, 
inden jeg bliver opmærksom på, at 
det er 

surt show – utg har floppet en 
straight flush.

jeg endte med at tabe ca. 2.000 
sek i et spil, jeg vil vurdere til at 
være ca. 3 bb i timen værd for mig. 
så jeg må op på hesten igen næste 
weekend. 

et par praktiske oplysninger
Pokerbordene åbner kl. 20:15. der 
kan reserveres plads hjemmefra, 
hvis man kommer før 20:30.
der afholdes turneringer kl. 18 
mandag, onsdag og søndag.
Hjemmeside: 
www.casinocosmopol.se
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tiden er koMMet til anden del af artiklen oM Hu sng. i 
sidste nuMMer af MPn begyndte vi at arbejde Med første 
level, og i denne artikel vil vi nu følge oP Med andet 
level. 

headS uP SNg deL ii 
Strategi 
af tHijs “turbofluen” von tilburg

jeg opfordrer til, at den første ar-
tikel læses umiddelbart før denne, 
da jeg ikke gentager så mange 
punkter, men alligevel arbejder ud 
fra det tidligere skrevne.

blind-stigning, 15/30
det er blevet dyrere at spille. umid-
delbart synes det ikke af meget, 
men vores resterende antal big 
blinds er lige blevet reduceret med 
33%.

vi skal på dette level fortsætte med 
vores spil og de opsamlede reads. 
vi har allerede fundet ud af det 
perfekte preflop og flop spil i situa-
tionen og spiller nu modstanderen. 
kan vi stjæle meget, gør vi det. skal 
vi value bette meget, gør vi det. 

det, vi skal være opmærksomme på 
i denne periode af sng’en, er, at vi 
ikke klatter for mange chips væk i 
små puljer. der kan argumenteres 
for, at det skal vi vel aldrig, men 
jeg mener, at det på dette stadie 
er endnu vigtigere at have et spil-
lerum. grunden til dette er, at jeg 

meget gerne vil have vores stack til 
at dominere næste blind level, hvor 
præmien for at stjæle blinds bliver 
væsentlig større. 

det er selvfølgelig svært helt at un-
dgå at smide chips væk. Men hvor-
dan griber vi det bedst an? 

for det første skal vi have et rigtig 
godt read for at sende dyre bluffs 
af sted. vi holder os primært til 
continuation bets og flop bets i pots 
der ikke er blevet raiset preflop. 
Her er potstørrelsen under rimelig 
kontrol, og størrelsen på de bets, 
vi får fyret af sted er derfor ikke så 
stor. 

derudover skal vi passe på med, 
hvor meget vi lader vores mod-
spiller tage value fra os via sine 
bets. dette kan selvfølgelig ikke 
kontrolleres direkte, men vi har en 
vis indflydelse. skyder han på alle 
flops, er det klart, at det er svært 
at slippe marginale hænder, da vi 
ofte vil være foran hans hand range 
og derfor må spille ud fra dette. de 

fleste modspillere er dog langt fra 
så aggressive, og vi kan med fordel 
slippe es høj, inside draws og bund-
par, når modstanderen better ind i 
os. vi spiller, som tidligere skrevet 
nu modstanderen, hvilket ikke kan 
blive understreget nok.

vores image er efterhånden også 
noget, vi kan udnytte. vi bliver ofte 
set som aggressive, hvilket gør, 
at vi kaldes lidt mere light af mod-
standeren. dette gør vores bluffs 
mindre profitable, og vi kan langt 
nemmere fyre value bets af sted på 
turn og river, til trods for at vi ikke 
bluffer så ofte på disse streets. vi 
vil jo ikke nå til showdown alle gan-
gene vi better på turn og river, og 
modspilleren kan derfor ikke vide, 
at vi primært better vores stærke 
og mellemstærke hænder her. 

Hvis vi alligevel får følelsen af, at 
modstanderen har en idé om, at vi 
kun byder udmærkede hænder på 
turn, må vi mikse nogle få second 
barrels ind på fordelagtige tids-
punkter, altså i situationer hvor vi 
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læser bordet og sætter modstand-
eren på en række hænder, som han 
kan folde. disse lidt dyrere bluffs 
skal dog være meget kontroller-
ede, da vi jo ikke vil miste for mange 
chips.

det gode ved Hu sng’s på dette 
niveau er også, at vi kan tage nogle 
generelle pokerkoncepter og gøre 
dem en anelse mere ekstreme. Her 
tænker jeg primært på block bets 
og value bets på river, samt vores 
check/call frekvens. 
 
dette vil jeg illustrere ved hjælp af 
to hænder. vi spiller mod samme 
modstander i begge hænder. Mod-
standeren er en standardspiller 
i dette game.  Han laver sjældent 
kæmpe bluffs, men kan sagtens 
forsøge at stjæle potten uden en 
hånd, hvis vi viser svaghed. 

1. hånd
blinds er 15/30. begge spillere har 
ca. 1.500 i chips. 
vi sidder i bb og bliver tildelt 
Q[h]8[s] 

Modstanderen completer fra sb, 
og vi checker. 

flop: 

Potten er 60. vi better 60, og mod-
standeren caller. 

turn: 

Potten er 180. der var ingen far-
lige draws på floppet; kun 76 kan vi 
frygte. derfor checker vi for at hol-
de potten under kontrol, specielt 
da vi spiller den ude af position.
Modstanderen checker efter os.

river: 

Potten er stadig 180. vi har nu tred-
je par med top kicker. ud fra hvor-
dan potten har udspillet sig, tror 

vi, der er en ret god chance for, at 
vi er foran modstanderen. der var 
kun ét reelt draw på floppet, så han 
har ofte et par. en hurtig vurder-
ing kunne være, at han typisk vil 
bette en konge på turn, og at han 
derfor nok callede med en 8’er eller 
en 5’er på floppet. Han kan selvføl-
gelig have slow playet, ramt 2 par 
osv., men dette er svært for os at 
vurdere.

vi vælger derfor at byde 70, og 
modstanderen skal derfor kun calle 
70 ind i en pot på 250. Modstand-
eren betaler og mucker efterføl-
gende. 

Hvorfor vælger vi at bette så lavt 
på river? 

1: vi holder potten under kontrol og 
har større sandsynlighed for at få 
et call fra modstanderen.

2: Hvorfor skulle en rimelig stan-
dard tænkende modstander ønske 
at raise os med noget, han måske 
kan vinde med ved bare at calle? 
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3: Modstanderen har ikke vist ten-
denser til store moves og vover sig 
derfor sjældent ud i et stort bluff. 
raiser han, er vi derfor nok slået i 
80 % af tilfældene, hvor modstand-
eren enten har slow playet os eller 
ramt 2 par. 

4: Han raiser nok ikke en nøgen 
konge her, da han har masser af 
show down værdi. Havde vi check-
et, ville han typisk have bettet 
den for value og formentlig mere 
end 70, og vi havde derfor haft en 
langt sværere beslutning samt mu-
ligheden for at tabe mere end 70. 

det vigtige ved et sådant play er, 
at det ikke bliver brugt i al for stor 
grad, men kun nogle få gange i hver 
sng. ellers er det pludselig os, der 
bliver nemme at spille imod. Min 
personlige erfaring er, at man kan 
vinde rigtig meget på disse bets, 
og at de virker. de ser måske tø-
sede ud, men hvis de viser sig ef-
fektive, skal de selvfølgelig med i 
arsenalet. 
der må meget gerne mikses og 
eksperimenteres med størrelsen 
på bets. dette var et fiktivt eks-
empel, og river kan sagtens bet-
tes med 55, 80 eller 118. På denne 
måde kan vi også bruge playet lidt 
oftere, da det gør os sværere at 
spille imod.  

2. hånd
blinds er stadig 15/30. vi har beg-
ge 1.500 i chips, og modstanderen 
er den samme. 
i bb får vi:

Modstanderen completer fra sb, 
og vi checker.

flop: 

Potten er på 60. vi better 60, og 
modstanderen betaler.

turn: 

Potten er på 180. der er masser af 
draws ude, og vi har en god hånd, 
som vi vil beskytte. derudover får 
vi value ud af et draw nu, modsat 
på river, hvor modstanderen folder 
alle missede draws.

vi byder 140, og modstanderen be-
taler.

river: 

Potten er på 460. 3’eren completer 
nogle få af de draws, der var på 
floppet, men størstedelen har sta-
dig ramt ved siden af. better vi nu, 
og er modstanderen rigtig nok på 
et draw, får vi sjældent bare et call. 
oftest vil han folde, og en sjælden 
gang imellem vil han bluff-raise, 
hvilket vil sættes os i en klam situ-
ation. 

vi checker derfor. Modstanderen 
byder nu 320, som vi betaler. Han 
viser 

og en stor pot ryger vores vej.

denne hånd kunne sagtens være 
gået til modstanderen, da der er et 
par hænder, som bliver forbedret 
med 3’eren på river. dog misser 
langt størstedelen af de mulige 

draws, og vi har et nemt call mod 
denne type modstander. dog risik-
erer vi at miste value fra 5’ere, 
6’ere og t’ere. disse er dog min-
dre sandsynlige end drawet, da vi 
signalerer styrke på turn ved at 
bette på et bord med mange mu-
lige draws. de fleste vil nok mucke i 
hvert fald 5’eren på turn, eventuelt 
også 6’eren. det er dog svært at 
sige på trods af vores opsamlede 
reads. tieren med et ruder flush 
draw er mulig og vil nok betale et 
bet på river. dog er det rene til-
fældigheder, om modstanderens 
mulige flush draw på floppet skulle 
have parret sig på turn. 

da det er heads up, udvides folks 
hand ranges betydeligt. dette gør, 
at draws, som ikke ville blive callet 
i et game med flere spillere, som-
metider bliver callet i Hu. Hvis vi til-
føjer, at modstanderen ser os som 
aggressive, bliver draws callet 
endnu oftere. dette er dels fordi de 
måske tror, at de har levende kort 
oven i deres draws, og dels fordi 
de kan være trætte af at blive bet-
tet ud af potten og derfor ønsker at 
ramme os hårdt som straf. derfor 
kan disse river check-calls ofte be-
nyttes som et stærkt våben, især 
hvis vi har et aggressivt image.

jeg havde regnet med at kunne fær-
diggøre den samlede Hu sng artikel 
i dette nummer af MPn, men endnu 
en gang har jeg haft lidt for meget 
på hjerte. jeg følger derfor op i 
næste udgave med de resterende 
levels. indtil da må i bare stjæle 
jeres vej igennem de højere levels, 
især når i når 50/100 i blinds. så 
skal i nok tjene en skilling!
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Pokernet garanterer, at quizzen i bladet bliver afviklet fair, og at vinderne 
udvælges tilfældigt.

Svar På SidSte måNedS PokerNet Quiz

resultat af Quiz´en fra MPn #1: 

der var i alt 87 deltagere, hvoraf 9 havde fundet frem 
til de 13 rigtige svar. 

efter lodtrækning fordeler gevinsterne sig således: 

1 stk. buy in til everest Pokers avalance semifinale 
(værdi 530 $) blev vundet af: Zorrodk
5 x gold token (værdi 109 $): 
shp2000, stonien, freakstar, merton, nize

de 13 rigtige svar er: 
1: a, 2: b, 3: b, 4: c, 5: b, 6: a, 7: c, 8: c, 9: b, 10: b, 
11: b, 12: a, 13: c
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