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det er med stor skam at vi må erkende, at pokeren har lidt 
et nederlag på den juridiske front. en mindre turneringsar-
rangør blev i april måned kendt skyldig i at have brudt loven 
omkring hasard spil. det er dog rart at se, at dansk Poker 
forbund er gået ind i sagen og har tilbudt juridisk assistance 
ved en evt. appelsag.

det er beklageligt, at hyggespillere i danmark ikke kan dyrke 
deres sport og hobby uden at skulle betragtes som kriminelle. 
har vi dog et ønske om at ændre disse forhold, er det essenti-
elt, at turneringsarragører rundt om i landet tænker sig om. 

det kan ikke nytte noget, at disse arrangører på den ene side 
beklager sig over den dømmende magt, mens de på den anden 
side lystigt afholder high stakes cash games, sælger spiritus 
uden tilladelse og i øvrigt ikke er momsregistreret

hvis vi ønsker poker godkendt som en sport og et dyg-
tighedsspil, er det essentielt, at vi holder op med at drive 
turneringer og klubber med baglommen og i stedet bliver 
momsregistreret og har et pænt og nobelt ansigt udadtil.

hvis ikke vi selv dropper baglokalerne og hemmelighedskræm-
meriet, er chancerne for at den brede befolkning skifter hold-
ning overfor vores spil nok ikke meget bedre end at trække til 
en 2-outer. 

         Mikael strunge                                 anders nielsen
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da Jeg for første gang gJorde Mit bekendtskab Med 
”high stakes” online Poker, sPillede Jeg udelukkende 
På et besteMt site. sPillet var shorthanded no liMit 
hold’eM Med $10 og $20 blinds. en ting, der var Meget 
karakteristisk for det sPil, var, at såfreMt en sPiller 
re-raisede PrefloP, kunne Man Med 90 % sikkerhed sætte 
denne sPiller På QQ, kk eller aa. 90 % er Måske endda 
lavt sat. 

introduktion

Pointen er, at en spiller med så-
dan en lille re-raise handrange er 
meget nem at spille mod. det er al-
tid en fornøjelse at sidde til bords 
med sådanne spillere. når en så-
dan spiller re-raiser preflop, er det 
blot at vurdere, om man har implied 
odds til at se floppet. 

et eksempel
sh nlhe med $10-$20 blinds. der 
foldes til mig på knappen. Jeg rais-
er til $70 med

 

sb re-raiser til $210. sb er en 
spiller, som beskrevet ovenfor, og 
derfor ved jeg, at han har enten 
QQ, kk eller aa. Jeg skal altså be-

tale $140 for at se floppet. hvis sb 
og jeg begge har $2000 fra start 
er mine implied odds omkring 13:1. 
dette er under antagelse af, at jeg 
vinder alle sb’s penge, hvis jeg 
flopper mit set i 9’ere. Jeg flopper 
9’eren ca. hver 8. gang. altså har 
jeg fine odds til at calle preflop. i 
disse situationer skal du altså være 
opmærksom på de effektive stacks. 
hvis min stack havde været mindre, 
havde jeg muligvis ikke haft odds til 
at lave det call.

til gengæld har jeg ikke det mindste 
imod, at de andre spillere ved bor-
det er så nemme at spille mod. du 
bør dog selv være opmærksom på 
at mikse dine egne preflop re-rais-
es på en måde, som gør dig mindre 
gennemskuelig. det er her squeeze 
play kommer ind i billedet.

den første, der beskrev fænomenet 
squeeze play, var dan harrington i 
hans fremragende bøger om turn-
eringsspil (harrinton on hold’em 
i-iii). i disse bøger beskriver har-
rington, hvordan han samler en 
masse ”døde penge” op på finale-
bordet ved wsoP 2004 ved at re-
raise preflop med 6 2 offsuit. det 
er svært at sige, om det var har-
ringtons populære bog, der gjorde, 
at squeeze play også blev mere og 
mere udbredt i cash games, men 
det er nærliggende at tro, at det 
har noget med denne bog at gøre. 

eksempel på squeeze play i et sh 
nlh spil kunne se således ud:
blinds $10-$20. utg folder. utg+1 
raiser til $70, co caller. Jeg sidder 
på knappen med xx og re-raiser til 
$310.

squeeze Play
af rasMus “klaPhat” carstensen
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Jeg har et aggressivt image, og derfor vil modspillerne 
være påpasselige med at spille marginale hænder ude 
af position mod mig. utg+1 er den spiller, jeg er mest 
bekymret for, da co ikke umiddelbart viser styrke. 
folder utg+1, vil co også folde langt det meste af 
tiden. omvendt vil et call fra utg+1 medføre en større 
tendens til et call fra co. såfremt jeg ikke squeezer ret 
ofte, vil jeg for det meste vinde potten preflop. hvis jeg 
bliver callet, vil jeg byde 2/3 pot på floppet og vinde pot-
ten det meste af tiden. 

hvorfor?
Jeg har allerede været inde på, hvorfor du bør squeeze 
som en del af den balancerede strategi, når du spiller 
nlh cash games. den langsigtede motivation er en øget 
tendens til at du får betaling, når du får de store pocket 
par. den kortsigtede motivation er, at selve handlingen 
også har en positiv forventet værdi, når du spiller mod 
de rette spillere. i ovenstående eksempel er min hånd 
angivet som xx. såfremt xx er lig med aa, er mit raise 
for value, uanset hvad der måtte ske efterfølgende. så-
fremt xx er lig med 78o er mit raise kun for value i form 
af folding-equity (både preflop og på floppet). i oven-
stående eksempel byder jeg $310 for at vinde $170. det 
betyder, at hvis modspillerne bare folder 50 % af tiden 
preflop, er det en god forretning for mig. skulle en en-
kelt modspiller calle preflop, er det så heldigt, at mod-
spilleren misser floppet oftere, end han rammer det, 
og jeg kan vinde potten ved at skyde igen på floppet. alt 
dette kræver naturligvis, at modspillerne kan finde vej 
til fold-knappen ofte nok. derfor er den oplagte mod-
spiller tight og/eller weak preflop. disse spillere er at 
foretrække, fordi de folder oftere. en anden god grund 
er, at når jeg får et call preflop, så er deres handrange 
så lille, at hånden bliver nem at spille efterfølgende.

Jeg squeezer også fra tid til anden mod loose aggres-
sive spillere jeg kender godt. ganske enkelt for at tage 
et standpunkt i ny og næ og for også at opnå deception 
over for disse spillere.

hvorfor ikke?
Min personlige holdning er, at der findes mange spillere 
derude, der squeezer alt for ofte. der findes spillere 
i mine faste spil, der stort set squeezer hver eneste 
gang, der er et raise og et call, inden turen kommer 
til dem. disse spillere er oplagte at lave moves på 
(forklares længere nede) og ofte oplagte at trappe med 
esser eller konger. 

her er et eksempel:

$10-$20 sh nlh med $2.000 stacks:
utg raiser til $70. Jeg (utg+1) ser ned i k[h]k[d]

det vil her være standard med et re-raise til $210. Men 
i co sidder en loose-aggressive spiller, der er kendt for 
at squeeze meget. så jeg nøjes med at calle. co skuffer 
mig ikke ved at re-raise til $310. utg folder, og nu skal 
jeg træffe beslutningen om jeg vil trappe yderligere ved 
at bare at calle (og håbe på, at der ikke falder et a på 
floppet) eller trykke på aftrækkeren (re-raise til om-
kring $900-$1.000). begge dele er en mulighed og bør 
indgå i et fornuftigt miks i dit spil. skulle jeg være så 
uheldig, at co ikke squeezer denne gang, er det ikke så 
stor en katastrofe. Jeg har stadig position på den oprin-
delige raiser, og muligheden for at vinde en stor pot fra 
utg er tilstede, da min hånd er godt kamufleret.
Pointen med dette eksempel er, at du skal passe på ikke 
at overdrive med, hvor meget du squeezer. 

re-squeeze
et oplagt våben mod en spiller, der ofte squeezer, er 
re-squeeze. Mod en spiller, der squeezer meget, bør 
du udvide den handrange, du spiller mod denne spiller. 
derudover bør du i ny og næ tage et standpunkt med 
en mindre god hånd (kunne fx være en suited connec-
tor eller et suited es med en svag kicker). her kommer 
et par eksempler på re-squeeze ($10-$20 sh nlh med 
$2.000 stacks):

re-squeeze eksempel 1
utg folder, ugt+1 raiser til $70, co caller. spilleren 
på knappen (som squeezer ofte) re-raiser til $310. sb 
folder. Jeg ser ned i
 

normalt vil jeg calle her. Men det faktum, at jeg ved, 
at spilleren på knappen squeezer ofte, gør, at jeg det 
meste af tiden vil være foran her. et re-raise til om-
kring $900-$1.000 kan være på sin plads. Jeg kunne 
endda overveje at gå all in for at eliminere min dårlige 
position, da jeg er i bb.

ulempen ved dette er, at jeg med en 100 bb stack nemt 
bliver potcommitted ved at re-squeeze. derfor er jeg 

MånedsMagasinet 
PokerNet

06
nl cash



side 7 sPonsoren



meget varsom med det. Med dybere stacks er det en 
helt anden sag, men dette vil jeg ikke beskrive i denne 
omgang.

re-squeeze eksempel 2
utg folder, utg+1 caller, co caller, og knappen (samme 
spiller som før) raiser til $100. de, som læste min ar-
tikel i første nummer af MPn, vil vide, at det er meget 
normalt at raise på knappen med (stort set) any two. 
en spiller, der har store tendenser til at squeeze efter 
et raise, har ofte også store tendenser til at squeeze 
efter et par limpere. sådan en spiller kan være træls 
at have ude af position, og derfor kan det være på sin 
plads at re-raise fra sb eller bb fra tid til anden med en 
marginal hånd!

hvem, hvad, hvor, hvorfor og hvor ofte?
Jeg har i ovenstående forklaret, hvad squeeze play går 
ud på, og jeg har forsøgt at komme med nogle guide-
lines til gode spots, hvor squeeze play kan anvendes. 

endvidere har jeg prøvet at klargøre fordele og ulem-
per. at sætte procenter på, hvor ofte man bør anvende 
squeeze play, vil jeg dog undlade. Jeg har tidligere 
skrevet, at jeg ønsker, at disse artikler skal være en 
form for inspiration, og det gælder stadig. hvor ofte du 
bør squeeze, afhænger meget af, hvordan din overor-
dnede spillestil ser ud. derfor er mit bedste råd, at du 
må prøve dig frem.

kommende artikler!
følgende ideer er på tegnebrættet:
-overbets
-små pocket par

derudover er forslag velkomne til min postkasse via PM 
på pokernet.dk. det kan være forslag til emner eller 
konkrete hand histories til analyse. Jeg lover ikke, jeg 
tager det op, men jeg lover, at jeg vil overveje det. 
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mPNs raise or Fold liste 

raise

Fold

aalborg byret afsagde dom over tidligere formand for hobro kortklub, og den faldt desværre
ud til fordel for casinoerne. ifølge dommen er poker hasard, og dan blev idømt en både på 5.000 
kr. dommen bygger på en højesteretsdom fra værtshusmiljøet i 70´ernes københavn, så mon ikke  
vi kan forvente et anderledes udfald, når denne eller tilsvarende sager bliver behandlet på højere 
plan: 
http://tipsbladet.dk/index.php/news/show/id=131393

norsk politi griber ind overfor en lokal pokerklub og stopper den turnering der er i gang. det er 
efterhånden begrænset, hvor i europa man kan spille low limit live poker, uden enten at skulle 
betale en formue i rake og drikkepenge på et casino, eller komme i politiets søgelys som kriminel i 
forbindelse med deltagelse i private arrangementer. 

carl hostrup vinder asian Poker classic og 300.000$ i goa, indien. turneringen havde en garanteret præmiesum på 
1 mio. dollars. super resultat af carl, som ellers hidtil har stået i skyggen af storebror frederiks sejre i de store 
søndagsturneringer online. stort tillykke til carl ”c_hope” hostrup:
http://www.asianpokerclassic.com/

Paul wasicka, der blev nr. 2 til wsoP, beviser at det ikke var en enlig svale, ved at løbe med sejren til nbc heads up 
championship, foran et stjernespækket af 64 rigtigt dygtige pokerspillere. nå ja, så gav det også lige 500.000$ i 
gevinst: 
http://www.pokerpages.com/tournament/result17534.htm

den europæiske domstol fastslår, at det er ulovligt at udelukke udenlandske spiludbydere fra det italienske marked, 
også selv om det ifølge lokal italiensk lovgivning er ulovligt for andre end den italienske stat at udbyde spil. dommen 
kan få afgørende betydning i andre eu-lande, bl.a. i danmark, hvor staten kæmper for at opretholde det danske spille-
monopol. uden et spillemonopol, vil man uden tvivl se bedre priser i form af højere odds til spillerne
http://politiken.dk/eu/article268980.ece

Peter “Zupp3” Jensen var brandvarm til ePt i Polen, og kunne efter en lang heads up dyst lade sig kåre som vinder, da 
der for første gang blev spillet ePt i Polen. resultatet kastede ca. 320.000 eur af sig. stort tillykke til Zupp. 
http://www.europeanpokertour.com/ePt3_warsaw.html
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Mange Mener, at fixed liMit er et fortrinsvis MateMatisk 
sPil, og at no liMit er et fortrinsvis Psykologisk sPil. 
der er en vis sandhed i dette, Men Jo høJere liMits, du 
sPiller, og desto færre sPillere der er ved bordet, 
desto Mere Psykologisk bliver fixed liMit. 

Psykologi i poker handler om at: 
kende dine modstandere, kende de-
res opfattelse af dig (dit image) og 
huske, hvad der historisk er sket 
i spillet indtil nu. lad os fokusere 
på at kende dine modstandere og 
fokusere lidt på forskellige typ-
er modstandere, og hvordan du 
håndterer dem.

tag’s
at spille forholdsvis få hænder og 
spille dem meget aggressivt er eft-
er min mening den mest profitable 
spillestil (tight/aggressive – tag). 
der findes spillere, som profitabelt 
kan spille mange hænder (loose/
aggressive - lag), men det er en 
stil, som er sværere at beherske 
– og som giver store udsving i din 
indtjening – så jeg anbefaler en 
tag-spillestil til alle nybegyndere i 
short handed. tag’s spiller 25-30 
% af sine hænder (inklusive blind-
spil). de går sjældent med i en pot 
uden at raise, og de spiller aggres-
sivt efter floppet.

gode tag’s er svære at spille imod. 
du er ofte oppe imod en god hånd 
og bliver mødt med bet og raise 

hele tiden. 

tag’s har dog også svagheder, som 
kan udnyttes. de spiller nogenlunde 
forudsigeligt, de har en tendens 
til at overspille gode starthænder 
postflop, og de kan godt finde ud af 
at folde en hånd. første råd er dog 
at holde dem ude af potten. 

eksempel
en tag spiller raiser fra co. en 
dårlig overaggressiv spiller rerais-
er på knappen, og du finder

 i bb. selvom tag spiller få hænder, 
så behøver han ikke have en super 
hånd for at raise i co, og du har 
en god chance for at få ham til at 
folde før floppet, hvis du raiser. 
På denne måde kan du komme hu 
med en dårlig spiller og have ”døde 
penge” fra tag i potten.

næste råd er at respektere tag’s. 
når de better og raiser, har de i 
reglen god grund til det. find ud af 
den grund. lad os antage, at tag 

caller i hånden ovenfor. floppet 
kommer J54 i forskellige farver. du 
better ud, tag raiser, og knappen 
folder. du kan roligt regne med at 
være bagud her. når en tag caller 
et dobbelt bet preflop og derefter 
raiser floppet, har han top par eller 
bedre.

du kan også udnytte forudsige-
ligheden i hans spil, hvis han blot 
caller. selvom odds er store i denne 
pot, er der ikke mange draws, han 
kan have (en tag raiser sjældent 
67 preflop). han har altså enten 
en svag hånd (a5, et par under JJ, 
ak, aQ) eller slowplayer et monster 
(44, 55, JJ, aa). du har vist stor 
styrke indtil nu og bør bette turn. 
de fleste tag’s spiller ’efter bogen’ 
og vil folde en svag hånd senest på 
turn. caller en tag dit bet på turn, 
betyder det oftest, at han har valgt 
at gå til showdown, og du kan mod 
de fleste check/folde på river, da 
en tag aldrig vil calle eller bette en 
dårligere hånd end din.

tag’s er meget opmærksomme på 
position. der er derfor stor forskel 
på, om en tag raiser utg eller i co. 

shorthaNded limit 
holdem del ii 
af Jan “noManson” ingeMansen
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hav respekt når tag’s raiser utg, 
men vær mere liberal med at re-
raise fra knappen og blinds, når de 
raiser fra sen position.
tag’s spiller aggressivt, men 
tænkende, og du skal som sagt re-
spektere deres bets og raises. Pas 
dog også på ikke at blive løbet over 
ende; mød aggression med aggres-
sion. 

lad os tage et par eksempler
du raiser med 

i MP, og tag caller fra bb. flop-
pet er tre lave kort, og tag check/
raiser dit flop bet. du bør en del 
af gangene calle og raise ham på 
turn, uanset hvad der falder. en 
tag spiller ofte på sandsynligheden 
for, at du ikke ramte dette flop og 
prøver at bluffe dig ud af potten. 
Men selv når han har ramt et par 
på floppet, viser dit turn raise stor 
styrke, og han vil ofte folde. de-
rudover vil tag nogle gange være 
på et draw, og du kan få et gratis 
showdown og stadig vinde hånden. 
endelig kan du selvfølgelig ramme 
en af dine 6 outs.

eksempel 2
tag åbner med et raise fra knap-
pen. du reraiser 

i sb, og en dårlig spiller caller fra 
bb. tag calller også. flop: k76 med 
to klør. du better, bb folder, og tag 
raiser. det ser lidt kedeligt ud: du 
er ude af position, med udsigt til at 
skulle lægge en del i potten for at 
komme til showdown, og uden en 
reel hånd. det er fristende at folde, 
men potten er stor (12 sb), så du 
bør reraise. På denne måde sætter 
du knappen i samme position, som 
du netop var i, og det er nu ham, 
der skal overveje, om han vil betale 
dyrt for at komme til showdown. 
her folder han ofte 22-55, a6/7 ja 
selv aQ/aJ uden klør, og selvføl-
gelig det (ikke ubetragtelige) antal 
gange, han bluffede vel vidende, at 
kongen kunne være et dårligt kort 
for dig. han skal blot folde 1 ud af 

7 gange for at dit raise er break 
even.

hvis du generelt giver aggressivt 
igen, så bør du gøre det samme 
med dine monstre. tag’s putter 
gerne mange penge i potten især 
på floppet, så lad være med at 
slowplaye.

eksempel
tag raiser utg+1, sb caller, og du 
caller i bb med 

flop: kQt. du checker, tag better, 
sb folder. du bør reraise med det 
samme, da en tag ofte reraiser 
eller raiser turn, når han har en 
hånd. På denne måde får du også 
bygget potten så stor, at han får 
svært ved at folde ak/aQ.

dårlige tag’s
nogle tag’s spiller meget tight (un-
der 20 % af alle hænder). ud over at 
det er nemt at stjæle deres blinds, 
så er det især denne gruppe, som 
har tendens til at overspille sine 
hænder. de spiller så få hænder, at 
de føler en ret til potten, når de en-
delig har en god starthånd. du bør 
f.eks. aldrig slippe et par heads up 
på et flop uden et es eller en konge. 
lad tag bette sine overkort hele 
vejen. bluff meget sjældent, da 
han ofte er forhippet på at få sine 
gode kort til showdown. derfor kan 
du også bette ethvert par, hvis de 
checker til dig efter at have taget 
initiativet. i visse tilfælde bør du 
endda calle i bund, selv når tag 
check/raiser flop og/eller turn. 

eksempel
du raiser 

i MP. en dårlig tag reraiser fra bb 
og du caller. flop: 369. hvis den 
dårlige tag checker og raiser dit 
bet, så har han typisk gode over-
kort. det samme gælder, hvis linien 
er check, call og derefter check, 
raise på turn. du støder selvføl-
gelig nogen gange ind i et monster 
(f.eks. 99), men det er oftere en 

overkort hånd, som føler sig beret-
tiget til potten og derfor søger at 
presse dig ud. Med et overpar er 
en tag mest tilbøjelig til at bette af 
frygt for, at du checker bag ham.

tag’s er som sagt svære at spille 
imod, og det er ikke fra dem, du 
får størstedelen af din profit. spil 
dem derfor med omtanke. når det 
er sagt, så skal du heller ikke have 
for megen respekt, da de ellers vil 
løbe dig over ende med aggression. 
Mød deres aggression med aggres-
sion, og tving dem til at tage svære 
beslutninger. hvis du ellers har et 
image som en solid spiller, vil det 
give dig en fordel.

tP’s
tight/Passive er betegnelsen for 
en spiller, som spiller få hænder og 
sjældent raiser. tP’s er forholdsvis 
nemme at spille imod. når de better 
og raiser, har de en hånd – oftest 
top par eller bedre. den almindelig-
ste fejl mod tP’s er at misfortolke 
deres hånd, blot fordi de ikke rai-
sede før floppet. 

eksempel
tP caller fra utg+1, du raiser

fra knappen, bb caller. flop aJ6. 
bb checker, tP better, du raiser, 
bb folder og tP reraiser. du skal 
alvorligt overveje at folde nu. en tP 
vil ofte have aJ eller bedre i denne 
situation. Penge får du fra tP’s ved 
at udnytte deres svage spil. isoler 
dem ved at raise, og hvis du er hu 
med en tP, så bet ethvert flop. 
Meget mere er der ikke at sige om 
tP’s, da de spiller lige ud af lande-
vejen.

lP’s
loose/passive spiller mange 
hænder og raiser kun få af dem. 
deres (dårlige) strategi er at ud-
nytte de andre spilleres aggres-
sion ved at calle med enhver hånd 
eller draw og lade dem bluffe deres 
penge væk. de kan specielt godt 
lide at calle med aQ/ak og så kom-
me til live på turn, når de har ramt 
top par. siden de caller for meget, 
bør du holde bluff til et minimum
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eksempel
du raiser 

fra MP, lP caller i bb. flop: 843 i forskellige farver. lP 
checker, du better, han caller. turn k. det er fristende 
at bette igen, når en spiller kun caller, især når du kan 
repræsentere kongen, men det er en fejl. en lP caller 
dig med ethvert par. river: t. lP checker og har ikke 
vist tegn på at have en hånd, så det er igen fristende 
at bette, men lad være. du får aldrig en bedre hånd til 
at folde.

du kan derimod bette for værdi meget liberalt:
du raiser a7s fra co og lP caller i bb. flop: 843 i for-
skellige farver. bb checker, du better. turn: 7. bb 
checker og du better, da du nu har ramt andet højeste 
par. river: 6. bb checker. bordet ser nu farligt ud, men 
du er stadig foran de fleste af lP’s hænder (par i 3´ere, 
4´ere, 6´ere eller absolut ingenting), så du bør bette 
igen.

selvom lP’s spiller mere passivt end alle andre, kan de 
være forbavsende aggressive bluffere. der sker især, 
hvis bordet ser farligt ud.

eksempel
du raiser 

fra co og lP caller i bb. flop: 765, alle hjerter. lP 
checker, du better og lP raiser. han kan selvfølgelig 
have flush, men du bør calle, da bordet indbyder til et 
bluff mod to overkort. lP’s aggressive bluff giver god 
mening i forhold til hans passive spil, men overvej altid 
at gå til showdown, hvis du har en hånd. især hvis der 
ikke er a eller k på bordet.

hvis en lP derimod raiser på et tilsyneladende ufarligt 
bord, så er det med at komme af vejen. han vil typisk 
vise 2 ens, 3 ens eller en slowplayet aa op.

når en lP endelig raiser preflop, skal du ikke automa-
tisk gå ud fra, at han har et monster. lP’s ynder som 
sagt at calle preflop med hænder som ak/aQ, men også 
99-QQ, så et preflop raise er forbavsende ofte hænder 
som J9s, 55, 76s m.v., og siden lP’s er aggressive 
bluffere, bør du calle i bund, når du har en hånd.

så længe du holder dig fra at bluffe, er lP’s meget 
lukrative at spille mod. de caller for meget og slowplay-
er for ofte deres store hænder, så du tjener penge, når 
du er foran og sparer penge, når du er bagud.

lag’s
loose/aggressive er betegnelsen for en der spiller 
mange hænder og spiller dem aggressivt. Mange finder 
dem irriterende og intimiderende at spille mod, men jeg 
synes, de er både underholdende og profitable. 

de er altid gode for nogle store potter og overraskende 
hænder, og de er hjælpsomme til at pumpe potten, når 
man har en stor hånd, og hjælper til med at folde andre 
folks hænder, når din hånd er sårbar.

lag’s tjener penge på at vinde mange små potter 
med marginale hænder og bluffs, og når de rammer 
en monster med en usædvanlig hånd. en del af deres 
profit kommer også fra folk, der bliver trætte af at blive 
raiset hele tiden og derfor begynder at spille igen med 
meget lidt eller rene bluffs.

lad være med at bluffe en lag, medmindre situationen 
er helt rigtig. koncentrer dig i stedet om at få dine mar-
ginale hænder til showdown og bette/raise dine gode 
hænder for værdi. 

eksempel
lag raiser utg og du reraiser 

fra co. flop: J95 med to hjerter. lag better, du raiser, 
han caller. turn: Q i hjerter. lag checker. du vil ofte 
have den bedste hånd, men damen giver både flush og 
straight muligheder på bordet og giver en god mulighed 
for et check/raise fra lag. desuden får du aldrig lag til 
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at smide en knægt. du bør derfor checke og håbe på, at 
lag bluffer på river. havde din hånd derimod været QJ, 
så bør du både bette og reraise turn. Mange vil mene, 
at man blot bør calle et check/raise i denne situation, 
men dette straffer ikke en lag for at semibluffe med 
f.eks.  at, a5, t7 m.fl. desuden får du ikke fuld værdi 
for hænder, han blot check/caller eller bet/folder river 
med (Jt, Qt, aJ m.fl.).

lag’s kommer i flere varianter, så lad mig – under mot-
toet ’kend din lag’ – beskrive dem.

Preflop lag’s 
alle lag’s spiller aggressivt før floppet, men nogle 
dæmper deres aggression meget postflop. de er som 
oftest også aggressive på floppet, men bliver forsigtige 
på de dyrere turn og river. det er vigtigt at skelne her, 
fordi preflop lag’s skal tages alvorligt, når de better/
raiser turn og river. På den anden side er det muligt at 
bluffe dem af en hånd her.

laggy lag’s 
andre lag’er spiller aggressivt hele vejen igennem og 
satser på at spille folk af deres hænder, selv når det er 
åbenlyst, at de er bagud. giv dem lejlighed til at afrea-
gere, når du har en hånd

eksempel
du raiser 

i sb, lag reraiser i bb. flop: k75. du checker, lag bet-
ter, du raiser, lag caller. turn: 8. du bør overveje at 
checke igen. en laggy lag vil tro, at du blot bluffede, 
og vil bette igen. det giver dig mulighed for at raise 
endnu en gang, hvilket ofte vil gøre ham mistænksom 
nok til at calle i bund med ethvert par.

gode lag’s 
en del lag’s spiller godt postflop. de spiller fortsat 
meget aggressivt, men kun når der er grund til det. de 
kan kendes ved, at de folder oftere på floppet end an-
dre lag’s. deres aggressivitet gør det svært at sætte 
dem på en hånd, da de spiller ens, om de har en hånd, 
er på draw eller blot stjæler. du bør fortsat søge at 
komme til showdown med marginale hænder og give 
den gas med de gode, men vær opmærksom, især på 
de dyre bet-runder.

lag’s mulitway
lag’s er flinke til at hjælpe med at bygge potten, når du 
rammer en stor hånd

eksempel
lag raiser utg, lP caller, og du caller med 

i bb. flop: a65 med to hjerter. du checker, lag better, 
lP caller. du bør nu raise. lag vil ofte reraise med et 

es, og du får nu chancen for at check/raise begge spill-
ere på turn. hvis lag blot caller, er der en god chance 
for, at han raiser turn. der er selvfølgelig en risiko for, 
at lP folder på floppet, men risikoen er forholdsvis lille, 
og de ekstra penge, han putter i potten, når han bliver, 
mere end opvejer de gange, han folder.

et andet eksempel
to spillere caller og du caller på knappen med 

lag raiser i bb. 4 spillere til floppet: aQ3 med to spar. 
lag better, begge MP-spillere caller. Mange raiser de-
res flushdraw her, men et call er ofte bedre, da lag 
ofte better ud igen på turn, selv hvis der falder en spar, 
og du kan nu raise feltet. hvis du raiser på floppet, er 
der også en risiko for, at lag reraiser og dermed får 
de to andre spillere til at folde.

tredje eksempel
en lag raiser utg, 2 spillere caller, og en anden lag 
reraiser på knappen. du capper 

i bb for at mindske feltet, men alle caller. flop: 56Q. 
Mange vælger at checke her. enten fordi de tænker, at 
99 ikke kan være gode med al den aggression eller for 
at check/raise lag på knappen. det bedste er at bet-
te. de andre spillere ved, at lag ofte raiser hvad som 
helst, så dit bud repræsenterer i realiteten et raise og 
sætter dem under maksimum pres. hvis alle caller, og 
lag raiser, får du endvidere vigtig information: Mellem-
spillerne har dårlige hænder. sidste argument er, at du 
vil få lejlighed til at reraise lag og endnu en gang sætte 
feltet under pres – selv QJ vil ofte finde det svært at 
calle her. et vigtigt element her er, at potten allerede 
er enorm, så du bør gøre, hvad du kan for at vinde den. 
enhver, der folder ak eller en 5 outer, laver en fejl i så 
stor en pot, så pres dem til at lave disse fejl.

der findes naturligvis alle mulige mellemtyper af de 
beskrevne kategorier, så sørg altid for at lave en indi-
viduel vurdering. kend dine modstandere og tilpas dit 
spil. dette er ekstra vigtigt i sh på grund af aggres-
sionsniveauet, og fordi man oftere er hu.
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betsafe freerollen er et hit
Pokernets rake back program 
har fået en god start. brugerne 
har i stor stil støttet op om vores 
aftaler, og specielt betsafe på 
cryptologic netværket, har med 
en særdeles gavmild aftale fan-
get brugernes hjerter. Med 8% af 
spillernes rake øremærket til en 
eksklussiv turnering, var der lagt 
op til en klassisk Pokernet Mtt 
dyst forrige tirsdag. et stykke over 
100 spillere havde klaret rake kra-
vet på $200 og der var ikke mindre 
end $17.500 i puljen. dette gjorde 
denne freeroll til den største value 
freeroll i Pokernets historie.

det blev “majaline” fra forumet der 
løb med sejren og over $5.000.

freerollen får et efterspil
at lave en freeroll som den på bet-
safe er altid svært. for hvordan 
skal den sættes op? værdierne 
kommer jo fra spillernes rake, så 
det giver sig selv, at nogle vil rake 
meget, mens andre er knapt så ak-
tive. der har derfor været en del 
diskussion i forumet om, hvilke 
krav der skal være til deltagelse i 
fremtiden.

som udgangspunkt er det Poker-
nets holdning, at spillerne selv skal 

have lov til at bestemme. vi kan 
vejlede så godt vi kan, men når alt 
er sagt, så er det spillernes egne 
penge, og flertallet bør beslutte, 
hvordan disse skal fordeles.

noget af det vigtigste er dog, at 
denne promotion er så fair så mu-
ligt. en spiller bør ikke lige kunne 
klare kravet og ende med at få en 
value tilbage, der svarer til over 
100% rake back. Men hvordan kom-
mer dette niveau ned?

vi har sat afstemninger op på 
Pokernet, og disse lakker imod 
enden. uanset hvad resultatet 
bliver er vi dog helt sikrer på, at 
Pokernetterne i fremtiden vil få en 
masse spændende timer til at gå 
med betsafe freerollen.

indlægsrekorder
forumet på Pokernet er vokset 
meget igennem det senere år og 
dette ser ud til at fortsætte. i hvert 
fald sætter brugerne konsekvent 
nye rekorder i form af antal in-
dlæg på både dagligt, ugentligt og 
månedligt plan. samtidig syntes 
stemningen på forummet at være 
blevet en tand mere imødekom-
mende. vi håber at den gode ten-
dens kan fortsætte igennem resten 
af året.

wsoP camp 2007
vi er i øjeblikket ved at lægge sid-
ste hånd på forberedelserne til 
dette års wsoP camp. det skal 
ikke være nogen hemmelighed, at 
det er hårdt arbejde at finde den 
rigtige location, men vi er meget 
tæt på at lukke en aftale, der vil 
sikre wsoP campen de helt rette 
rammer.

det hus vi kigger på er større og 
ligger tættere på strippen end sid-
ste års camp. 

vi kører i år fra d 11. juni til d 19. 
juli og er man interesseret i at bo 
i wsoP campen, skal man skynde 
sig. der var så god stemning i 
campen sidste år, at en stor del af 
deltagerne allerede har meldt ud, 
at de skal med igen i år. 

skulle du være så heldig at vinde en 
plads til en wsoP event, eller vil du 
bare opleve las vegas, så bør du 
overveje at bo i wsoP campen og 
dermed undgå hotellernes sterile 
rammer.

vi vil i løbet af april måned få sat 
undersiden om campen op på 
Pokernet og derefter vil der blive 
åbnet for tilmeldinger.  

der sker meget på Pokernet i øjeblikket. brugerne sætter jævnligt nye indlægs rekorder i foru-
met, den første betsafe freeroll er blevet afgjort, og det varer ikke længe, før vi kan begynde 
at kigge fremad imod wsoP og den dertil hørende Pokernet camp. i denne måneds udgave af 
“Pokernet informerer”, vil vi kaste lidt lys på, hvad der sker på Pokernet i øjeblikket og hvilke 
tiltag vi har planlagt for de næste par måneder.  af Mikael strunge

PokerNet informerer

www.PokerNet.dk
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denne artikelrække er Møntet På full stack 6-Max i oM-
rådet nl100/nl200 (herefter kaldet ”low stakes”). 

low stakes No limit 
hold em: PreFloP   
af Jakob “PhearleZZ”

det er klart, at mange elementer 
kan overføres til både højere og 
lavere takster, men du skal selvføl-
gelig holde dig en ting for øje: de 
mere sofistikerede plays virker 
sjældent på lavere niveauer, mens 
de meget ligefremme plays vil give 
bedre modstandere for let spil.

Jeg vil gennemgå en semi-loose 
og aggressiv tilgang til spillet. det 
kan anbefales at lægge ud med at 
spille tight for så at spille mere 
loose i takt med, at du får mere 
flair for (postflop-)spillet. fordelen 
ved at spille tight er, at udsvingene 
er mindre, og at der bliver færre 
marginale beslutninger (og derved 
færre muligheder for at begå fejl), 
mens en fordel ved at spille loose 
er, at du vil være i stand til at hive 
en anelse værdi ud af de ekstra 
hænder, du spiller.

denne første artikel vil bestå af en 
række mere eller mindre generelle 
betragtninger, mens de efterføl-
gende vil være af mere praktisk 
karakter.

table selection
spillerantallet på disse takster er 
typisk ganske højt på de fleste sites. 
det betyder dels, at du som oftest 
har mange ukendte modstandere, 
dels at du har god mulighed for at 
skifte bord. har dit site en ”bud-
dy”-funktion, kan det anbefales at 
opsøge de kendte fisk, men ved et 
tilfældigt bord vil der som oftest 
under alle omstændigheder sidde 
3-4 dårlige spillere. føler du, at det 
ikke er tilfældet, kan du med fordel 
skifte bord.

det samme gælder, hvis du ikke øn-
sker at spille meget short-handed. 
raken er procentuelt stor på disse 
takster, specielt short-handed, 
men dette kan dog opvejes no-
get af, at mange online-spillere er 
meget dårlige heads up og 3-vejs.

ligeledes vil en god loose aggres-
sive spiller (lag) være en god gr-
und til at finde et nyt bord - specielt 
hvis han sidder en eller to position-
er til venstre for dig.

til sidst skal det nævnes, at også 
størrelsen på stacken kan være en 
grund til at skifte bord. som en af de 
bedre spillere vil den største del af 
din edge som regel ligge på turn og 
river. det er derfor at foretrække 
at spille ved borde, hvor de fleste 
modstandere har fuld stack eller 
mere. Jeg vil ikke her komme ind 
på shortstack-strategier, så det 
forudsættes blot, at læseren fylder 

op ved enhver lejlighed og dermed 
altid har en stack på 100bb eller 
mere.

openlimp eller ej?
det har i lang tid været diskuteret 
bl.a. på Pokernet, om man nogen-
sinde skal open limpe. Jeg er af den 
opfattelse, at man i highstakes-
poker kun i helt ekstreme tilfælde 
skal open limpe. i low stakes stiller 
sagen sig lidt anderledes. 

der er en lang række fordele ved 
at raise alle de hænder, du spiller 
first in: 

at bygge pot med en god hånd
at tage initiativet i hånden 
(mere herom i en senere ar-
tikel)
at få mere action på ak og 
store par (åbner du 3 hænder 
i timen, er du meget mere til-
bøjelig til at have aa, end hvis 
du åbner 20 hænder i timen) 
at folde hænder bag dig, så du 
opnår god position på de se-
nere streets 

den eneste egentlige fordel ved at 
open limpe er at se billige flops med 
spekulative hænder, der rammer 
stort, når de rammer (suitede con-
nectors og små par). som udgangs-
punkt vejer argumenterne for open 
raise klart tungest, men eksempel-
vis en calling station umiddelbart til 
venstre kan gøre et open raise utg 
med 54 suited uprofitabelt. det er 
dog stadig en hånd, der som oftest 

•
•

•

•

MånedsMagasinet 
PokerNet

16
fl cash



kan spilles med god forventning, ved at limpe ind, idet 
den kære calling station som oftest vil skabe et fint in-
citament for andre spillere ved bordet til at limpe med.

når det er sagt, vil jeg – med udgangspunkt i det indle-
dende råd om at spille forholdsvis tight – anbefale at 
folde 54 suited her som standard. det er en hånd, der 
er svær at spille ude af position i en multiway-pot og 
samtidig i bedste fald har lav til middel positiv forvent-
ning. Jeg er desuden tilhænger af at undgå at få dårlige 
vaner på low stakes, da disse kan være svære at lægge 
af sig senere i karrieren.

Preflop-spillet generelt
Preflop-spillet kan i grove træk opdeles i fem scenari-
er: 

Med god position first in
Med god position efter en eller flere limpere
Med god position efter et raise (og eventuelt et re-
raise)
i blinds efter et raise (og eventuelt et reraise) ude 
af position.
i blinds uden raises

Jo højere oppe på listen du kommer, desto dårligere 
hænder og des mere aggressivt kan der spilles.

ligeledes vil en god position gøre det profitabelt at 
spille hænder, der skal foldes fra tidlig position.

Jeg vil i det følgende antage, at modstanderne sidder 
med en fuld stack eller tæt derpå. er de potentielle 
modstandere i hånden mere eller mindre short stacked, 

•
•
•

•

•

bør der skæres ned på raises med spekulative hænder, 
mens høje kort kan raises mere liberalt.

Jeg er fortaler for at raise til 4bb + 1bb pr. limper i 
position og til 5-5.5bb +1bb pr. limper i blinds.

det er klart, at bordets sammensætning influerer på 
raise-frekvenserne. Mod relativt gode spillere vil en 
tight tilgang være mere profitabel end med mange dår-
lige spillere. Mod en modstander på tilt, som går all in 
overfor ethvert raise, vil et raise med 98 suited være 
penge lige ud af vinduet.

endvidere kan tidligere spillede hænder og eget im-
age diktere et play, der er anderledes end de anførte 
tommelfingerregler. har jeg for eksempel raiset fem 
hænder i træk, vil jeg være meget tilbøjelig til kun at 
raise top-hænder en runde eller to. af disse grunde 
skal oversigten i næste artikel ses som standard-spillet 
og ikke en liste over starthænder, der skal følges slav-
isk. når du står over for en preflop-beslutning, bør du 
således overveje, om et raise er et klart raise (f.eks. 
aa utg) eller et marginalt raise (f.eks. QJ suited på 
knappen efter to limpers), og derefter eventuelt vælge 
et andet spil end standardspillet.

når jeg i næste artikel skriver, at ”jeg raiser alle par fra 
alle positioner”, er det altså kun under forudsætning 
af, at ingen unormale faktorer spiller ind. eksempelvis 
kan det være at foretrække at limpe ind med 22 utg, 
hvis du har været meget aktiv, og utg+1 ofte reraiser 
et standard-raise stort, men betaler hele stakken med 
top par top kicker mod et set i en unraised pot.
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På Pokernet bliver det af og til diskuteret, hvorvidt 
Man skal vise sine kort eller eJ, når en hånd er af-
gJort. 

Poker aNalyzer: 
Never show your 
cards 
af anders “gene” nielsen

nogle gange kan det være en fordel at vise kortene 
frem. det kan f.eks. være, at man føler, man kan få sin 
modstander på tilt efter at have vist et stort bluff op. 
eller hvis man viser en stor hånd op, for at vise mod-
standerne, at man faktisk har noget godt, når man 
raiser, når man gerne vil kunne blive ved med at stjæle 
modstandernes chips med dårligere hænder. 

Men som oftest er det en dårlig ide at vise dine hænder, 
både online og live, da du, hver gang du viser en hånd 
op uden at være tvunget til det, giver dine modstand-
ere lidt information om din spillestil. information der kan 
komme dig til skade senere i spillet. 

et tidspunkt, hvor det er ekstra dumt at vise din hånd, er, 
mens hånden endnu ikke er afsluttet. oftest vil din hånd 
blive erklæret død, og modstanderne vil spille videre om 
potten, mens dine kort vil blive mucked. dette gælder i 
de fleste større turneringer. Men der er særtilfælde, 
hvor det vil blive accepteret, at du viser dine kort. hvis 
det sker ved et uheld, og i er heads up, vil turneringsle-
deren ofte acceptere, at der spilles videre. 

det er sjældent, at den slags fejl begås i de helt store 
turneringer. 

en meget speciel hånd blev dog afviklet, da world Poker 
tour i slutningen af januar besøgte borgata hotel casi-
no & spa i atlantic city. 571 mand deltog i og hver havde 
betalt 10.000$ i entry fee. 

På dette tidspunkt er der kun to spillere tilbage: 
John ”Johnny world” hennigan er en tidligere profes-
sionel pool spiller, som nu begår sig som high stakes 
poker pro. hennigan har bl.a. vundet 2 wsoP bracelets 
og er kendt som en meget aggressiv pokerspiller. daniel 
negreanu og gavin smith har betegnet hennigan som 
en af de bedste pokerspillere, de nogensinde har mødt. 

øgenavnet ”Johnny world” har han fået, fordi han er vil-
lig til at tage bets på ”anything in the world”. 

Modstanderen charles kelley er et mere ubeskrevet 
blad i pokermæssige sammenhænge, men har dog et 
par ganske fine resultater i mindre turneringer. 

1. præmien er på 1,6 mio.$, og 2. præmien er på 
850.000$, så der spilles altså om 750.000$ ekstra til 
vinderen. det er ikke tilladt at lave deals til wPt. 

der er 17 mio. i chips i spil, hvoraf hennigan har 
ca. 11,5 mio., og kelley har ca. 5,5 mio. blinds er 
100.000/200.000 med 20.000 i ante. spillet har bølget 
frem og tilbage, siden de kom heads up ca. 25 hænder 
tidligere. der har dog ikke været rigtigt store konfron-
tationer, hvorfor de er status quo, i forhold til da de 
startede heads up. 

hennigan er bb, og kelley er sb. 

Preflop: kelley raiser til 550.000 med

hennigan caller med a[c] 5[h]

flop (1,1 mio.):

hennigan checker, kelley better 700.000, og hennigan 
caller. 
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turn (2,5 mio.): 

hennican checker, kelley better 700.000, og hennigan 
caller. 

her kommer så det rigtigt interessante i hånden. 

kelley er åbenbart blevet træt, for han vender sin hånd 
i den overbevisning, at hånden er færdig, og han viser, 
at han har to par, 7´ere og 3´ere med Q kicker. turner-
ingslederen erklærer dog hånden levende, giver kelley 
en advarsel og beder dealeren vende river kortet. 

river (3,9 mio.):

hennigan går all in, og kelley sidder med en svær 
beslutning. Potten er på 7,4 mio., kelley har ca. 3,5 
mio. tilbage og ender med at calle. 

lad os se lidt på spilforløbet: 

Preflop
kelley raiser med en udmærket suited hånd og god po-
sition efter floppet. det er helt standard heads up. hen-
nigan vælger blot at calle med a5o. det er også ganske 
udmærket, så længe stacks er så dybe, som de stadig 
er. der er ingen grund til at komme til skade her mod et 
es med en bedre kicker.

Flop
hennigan checker ganske fornuftigt for at se, hvad 
modstanderen vil. kelley har ramt et rigtigt godt flop 
med top par samt et board, der er parret, hvilket gør 
det meget svært at være bagud her. han stikker meget 
fornuftigt et ¾ pot bet ud for at forsvare sin hånd. hen-
nigan vælger at calle. det er også ganske fornuftigt, da 
et lavt og parret board sjældent vil have ramt modstan-
deren rigtigt godt, og et es på turn formentlig stadig vil 
give hennigan den bedste hånd. havde hennigan valgt 
at re-raise her, have han helt sikkert fået et all in bet på 
nakken fra kelley og været i en meget kedelig situation 
i forhold til pottens størrelse. 

 turn
hennigan rammer et fantastisk kort. han er nu for-
mentlig langt foran, medmindre modstanderen sidder 
med es og højere kicker. for kelley var det et skidt kort, 
men i heads up handler det om, at spille modstanderen 
frem for kortene. han har stadig en udmærket hånd 
med second pair og byder 700.000 på det, han åben-
bart tror, er sidste byderunde. det er ganske udmær-
ket. hennigan vælger blot at calle. hvis hennigan raiser 
her, vil modstanderen formentlig folde alle de gange, 
han er bagud og re-raise all in, når han er størst. det 
største problem ved blot at calle er, at hennigan giver 
modstanderen et gratis riverkort, hvis modstanderen 

er bagud. Men det er en chance, man må tage af og til. 

kelley viser her sine kort, hvilket må skyldes træthed 
efter flere dages poker. det er dog en fejl, der ændrer 
mange ting. 

river
På river ved hennigan, at kelley sidder med et lavere 
hus, end det hennigan selv sidder med. hennigan ved 
også, at han allerede har vundet hånden, så det er 
med at få flest mulige chips ud af kelley. det gør hen-
nigan ikke ved at checke, da kelley så helt sikkert bare 
checker bagved. kelley får alligevel aldrig et call fra en 
dårligere hånd, når modstanderen ved, hvad kelley sid-
der med. et lille bet derimod vil lugte for meget af et 
valuebet. så et all in er eneste mulighed for at få det til 
at ligne et bluff. 

kelley sidder nu i en meget grim situation. kelley har 
vist sine kort. så kelley ved, at hennigan ved, at han 
har ramt et fuldt hus på river. kelley ved også, at John 
hennigan er en aggressiv pokerspiller. kelley bliver sat 
all in af hennigan. havde det været uden åbne kort, var 
de nok endt al lin alligevel på river, men ikke nødvendig-
vis i den angivne rækkefølge. spørgsmålet er, om John 
hennigan kan finde på at stjæle potten her med en dår-
ligere hånd. der er trods alt mange chips i potten aller-
ede, og ham ,der vinder den, har rigtig god mulighed 
for at vinde turneringen.

hennigan har dobbelt så mange chips som kelley, da 
de starter hånden. folder kelley hånden, vil hennigan 
have et 3:1 chiplead, og kelley vil efterhånden være ret 
presset af blinds. 

der ligger et muligt flush draw allerede på floppet. der-
udover ligger der et overkort til kelleys fulde hus i form 
af esset, der falder på turn. hvis hennigan mener, at 
kelley er weak, er det ikke noget dumt move at sætte 
ham all in her med et busted draw.  

det er ikke et rigtigt dårligt call, kelley laver på river 
her. hennigan kan helt sikkert finde på at bluffe river. 
Men hele situationen med de viste kort på turn, samt 
det faktum, at kelley med sit call ender på 2. pladsen i 
turneringen, får kelley til at fremstå pænt skidt. 

resultatet var formentlig blevet det samme, hvis kel-
ley ikke havde vist sine kort efter turn, nemlig at begge 
parter var endt all in på river med hvert deres fulde 
hus. Men det, at han fik vist sine kort, gjorde hånden 
meget mere interessant. 

så husk -  vis aldrig dine kort – specielt ikke, hvis hån-
den ikke er afsluttet!
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rolf slotboom har været professi-
onel pokerspiller siden 1998, med 
pot limit omaha som sit primære 
spil siden 2000. han er også kendt 
som skribent fra den europæiske 
poker tour. 

rolf slotboom gennemgår i denne 
bog sin måde at spille Pot limit 
omaha på. det er bestemt ikke 
en begynderbog, og man skal vide 
en del om, hvilke hænder der er 
stærke og svage i omaha. Jeg vil 
nok anbefale at man læser en beg-
ynderbog og spiller et par tusind 
hænder pot limit omaha online før 
man læser denne bog.

i det første afsnit gennemgår rolf 
spillet med en minimum stak. han 
beskriver fordelen ved at have en 
lille stak i cash game, hvor man 
spiller meget tight med den hen-
sigt at komme all-in før floppet 
eller på floppet. han beskriver 
også fordelene ved at have en 
position til højre for en løs og ag-
gressiv spiller, så man ofte kan 
fange de andre spillere i midten. 
han lader til at mene, at det er 

et kontroversielt synspunkt, men  
rolf er enig med ray Zee (og mig) 
når stakken ikke er dyb nok til at 
man kan isolere den loose og ag-
gressive spiller.

i andet afsnit gennemgår rolf situ-
ationer, hvor man udvælger sig et 
offer, og køber ind, så man dæk-
ker alle ved bordet. i denne situ-
ation, vil han helst have den tra-
ditionelle gode position, en eller 
to pladser til venstre for offeret. 
og offeret skal naturligvis også 
have en dyb stak. her afhænger 
spillet naturligvis meget af offer-
ets tendenser, og han beskriver 
i hvilke situationer et bluff måske 
kan lykkes og hvornår man skal 
forsøge at komme all in.

så er der et afsnit om online spil. 
rolf er ikke alt for begejstret for, 
at der er et max buy-in, da han 
foretrækker enten at købe ind for 
minimum, eller at dække alle ved 
bordet. Men han beskriver dog 
forskellige måder man kan vælge 
at indrette sig efter spillet på bor-
det.

derefter er der et par kapitler 
med eksempelhænder og quizzer. 
dette er lettere omarbejdede æl-
dre artikler fra cardplayer og an-
det tidligere udgivet materiale.

endelig er der et afsnit med 
“match up” af forskellige hænder. 
Jeg lærte bl.a. at straight draws 
hader flush draws, at top set 
klarer sig bedre jo flere modstan-
dere der er, samt konsekvensen 
af blokerede outs. dette forekom 
mig umiddelbart at være det mest 
interessante kapitel i bogen.

alt i alt en bog jeg lærte en del af, 
men bestemt ikke nogen let bog at 
læse. Jeg synes også at fremstill-
ingen er lidt rodet, især i kapitlet 
med det tidligere udgivne mate-
riale.

Jeg giver bogen 4 af 5 stjerner.

måNedeNs bog
af kiM “kiMn” nielsen

rolf slotbooM:  
secrets of Professional 
Pot-liMit oMaha

MånedsMagasinet 
PokerNet

20
Månedens bog





introduktion

mr. swiNg kiNg
af anders “gene” nielsen 
asger_b har været Med På Pokernet i knaP to år, og har i den 
Periode udviklet sig fra en lowroller til en af de Mest aggres-
sive nlhe cashgaMe sPillere i de dyrere sPil På nettet. saMtidig 
er han blevet Moderator På Pokernet og en af de Mest PoPulære 
skribenter i MPn, Med sine Meget indsigtfulde artikler oM nlhe. 
asger_b er Med sin sPillestil kendt for at tage nogle gevaldige 
swings – der af hans nye tilnavn Mr. swing king. Jeg har sat kon-
gen af swing stævne i hans leJlighed i århus, 
hvor det er blevet til en snak oM 
high stakes Poker, Pokerslang 
og Meget Mere.

_ navn _

asger boye

_ alder _

25 år

_ Pokernet nick _

asger_b _ Pokernetter siden april 2005.  

_ bopæl _

århus, daNmark

_ største pokeroplevelse_

da han vandt $1.000 på en aften lige efter rykket op til nl400 

_ erhverv _

studereNde
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introduktion

an: hvornår og hvordan startede du med at spille poker?

ab: Jeg var faktisk med på begynderstadiet, da der næsten 
kun var full ring fixed limit stud hi/lo på Party Poker. det 
blev dog ikke rigtigt til noget dengang, men foregik lidt i kom-
bination med bonus whoring, hvilket jeg dog var for meget 
ludoman til at tjene penge på. Min anden opstart kom under 
starten på pokerbølgen, dvs. i slutningen af 2004. Jeg start-
ede på det tidspunkt med nogle sng’ere, hvor jeg adskillige 
gange satte $50 og $100 ind. forløbet var faktisk ret mor-
somt, da jeg tjente fint på sng’erne i løbet af ugen, hvorefter 
jeg tiltede alle pengene væk på nl25, når jeg kom stiv hjem 
fra byen torsdag og fredag aften.

an: hvordan blev det seriøst?

ab: vi var en lille flok fra århus, der begyndte at spille poker. 
Jeg er et indædt konkurrencemenneske og kan på ingen måde 
tåle at tabe eller stå tilbage for nogen – specielt ikke folk i 
min omgangskreds. Jeg besluttede mig derfor i starten af 
2005 at indkøbe en række bøger, deriblandt theory of Poker 
af sklansky og super system i af dolly. samtidig begyndte jeg 
at diskutere hænder på Pokernet, hvilket havde afgørende 
betydning for mit spil. i sommeren 2005 fik jeg endelig or-
dentligt greb om cash gamet, og jeg fik lavet en mindre raket 
med masser af skrub på nlhe 0.5/1 og 1/2 blinds. det var på 
det tidspunkt, jeg for alvor kunne smage blod.

desværre har selvkontrol over lang tid 
været min svage side, og da 
jeg heller ikke havde noget
begreb om størrelsen af 
variansen i poker, gik jeg 
igen næsten broke i 
slutningen af 2005. 

sammen med en ven (hilberado fra Pokernet), satte vi dog 
$200 ind på boss Media i starten af december 2005. vi havde 
fra en fælles ven fået at vide, at spillet dér var meget soft, 
og i en blanding af skrub og grotesk dårlig modstand, fik vi 
banket en rulle på benene. herefter begyndte pokeren at blive 
et grind og et arbejde – med både gode og dårlige tider.

an: du har været aktiv på Pokernet i knap 2 år. hvordan har 
dit spil udviklet sig i den periode?

ab: det er svært at sige, hvad der præcist har ændret sig. 
fundamentalt set, har jeg gennemgået en voldsom ændring 
i måden at tænke poker på. Jeg er generelt meget analyt-
isk og beskrivende af natur, og det har ligeledes været min 
fremgangsmåde i poker. det har dog den konsekvens, at man 
oftest ser sig nødsaget til at anvende ”kassetænkning” for at 
tillægge forskellige situationer de rette karakteristika. det 
var også rigeligt til at vinde på daværende tidspunkt. Men 
modstanden er blevet mere intelligent og frygtindgydende, 
og kassetænkning kan derfor ikke anvendes profitabelt læn-
gere. i stedet må man hele tiden justere i forhold til modstan-
derens ”mind-set” og konsekvent prøve at fremskrive,
hvad de forskellige kort, udfald og situationer gør 
ved en selv og modstanderen.
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ab (fortsat): i forhold til Pokernet er denne ændring 
faktisk en smule hæmmende. folk tror, at de danske 
highrollere skipper Pokernet fordi der er for meget 
spam og for mange ligegyldige indlæg. det var måske 
tilfældet på et tidspunkt, men det er i hvert fald langt 
fra sandheden nu. i stedet er det blevet mere irrel-
evant at poste hænder fra højere stakes, da andre 
mennesker simpelthen ikke har faktorer nok til at 
kunne sammensætte en fornuftig analyse. en anden 
ting er, at mange er protektionistiske omkring deres 
tankegang – og med god grund. for eksempel må jeg 
ofte korrigere mit spil og min tankegang fordi mange 
af mine danske modspillere kender mig fra Pokernet.

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

ab: Jeg har lige været igennem de to største down-
swings til dato, så gennembrudet på nlhe $25/50 må 
vente på sig. det bliver derfor primært til $5/$10 og 
$10/$20 blinds nlhe 6-handed cashgame på Party 
Poker, ladbrokes og bossMedia..

an: du er den danske pokerspiller jeg kender, som har 
det vildeste engelske pokerslang. hvor har du fået det 
sprog fra?

ab: Jeg læser 2+2 og Pokernet og så diskuterer jeg 
en masse poker med mine venner. så kommer det helt 
automatisk. en anden ting er, at alene sprogbruget er 
anbefalelsesværdigt at øve sig på. Meget erkendels-
esteori fastsætter, at forståelse kommer efter be-
grebsdefinering, hvilket også har betydning for poker. 
ganske vist ikke på det konkrete plan, fordi man jo her 
snakker om en konkret handling, men tager man spillet 
seriøst, bliver man også nødt til at trække nogle store 
linjer i sandet. og hér vil et stort og detaljeret ord-
forråd være en hjælp til at erkende betydningen af de 
forskellige linjer. Ja, det lyder lidt abstrakt, men det er 
næsten det tætteste jeg kan komme på uden at skulle 
begynde på større udledninger.

an: du er kendt for at spille en meget loose aggressive 
spillestil som giver dig nogle voldsomme swings. hvad 
er dit største swing, og hvordan påvirker det dit spil at 
være stuck så meget?

ab: interessant spørgsmål, for jeg har faktisk netop 
taget mine to største downswing. for 1½ måned 
siden, tog jeg et 40 buyin downswing, som jeg hent-
ede umiddelbart efter, og for 2 uger siden droppede 
jeg 45 buyins over en uges tid. om fredagen havde jeg 
min a3 på værksted og mens jeg ventede, kiggede jeg 
lidt på en spritny audi a6, sænket og med masser af 
ekstraudstyr. Men bliver sku lidt tør i munden når man 
ser, at det er sådan en, man kunne have haft i garagen 
i stedet for at have spillet den sidste uges tid.

an: hvordan påvirker så store swings dig?

ab: generelt set, er det mit absolut fokusområde at 
udøve mental kontrol. Jeg er blevet bedre og bedre til 
at tolerere det, men der er stadig en vis anerkend-
else i pokermiljøet af, at jeg har et lavere bundniveau 
i spilkvalitet end de fleste. Men jeg har taget flere 
foranstaltninger, fx i forhold til altid at spille massivt 

overrolled til de levels jeg spiller. det har derfor sjæl-
dent som sådan noget med pengene at gøre, men det 
er derimod en æres-ting. de fleste pokerspillere har 
så meget selvtillid at de synes, de andre ved bordet 
er nogle muppets, og jeg er ingen undtagelse. Men jeg 
bliver helt ufatteligt indestængt, når mine modstande-
re sidder og donker den voldsomt op, og samtidig bliv-
er belønnet for det. ofte sker der desværre det, at jeg 
må sidde efter sessionen med en bitter smag i munden 
og erkende, at jeg ikke udnyttede deres leaks, men de-
rimod hen ad vejen gjorde lige nøjagtig det modsatte, 
og måske ligefrem leverede chips i favnen af dem. Jeg 
arbejder hele tiden med min psyke, og det vil jeg nok 
altid blive ved med. alt andet er jeg for stolt til.

an: har du nogensinde været broke?

ab: Ja, men ikke i forbindelse med poker. Jojo, mine 
pokerkonti har da stået i 0, men det er jo ikke det 
samme som at være broke.

an: hvordan ser dit yndlingsbord ud? 2, 4 eller 6 mod-
standere, calling stations, scared money eller noget 
helt tredje?

ab: yndlings har jo forskellige betydninger. Jeg hygger 
mig enormt meget med at spille nogle halvdårlige tags, 
jeg kan tisse lidt på. om det er de mest profitable, er 
dog nok tvivlsomt. calling stations er jo normalt ufat-
teligt nemme at spille, så hvis jeg spiller mange borde, 
tager jeg gerne et par borde med en masse af den 
slags. det er jo næsten et surebet på sklansky dol-
lars. Men de bedste øjeblikke har nok været, når jeg 
har fået taget på en modstander, som ellers renser 
mange andre og ellers er en vindende spiller. sådan en 
oplevelse har jeg for eksempel haft med nebuchad inde 
på ladbrokes. under forbehold for, at jeg haft vari-
ansen på min side, så har jeg virkelig bare ramt ham 
ekstremt tungt. Jeg har ikke vundet specielt meget fra 
ham, men jeg har haft pengene inde værende foran et 
utal af gange, og mine bluffs og ikke mindst mine val-
uebets har siddet næsten perfekt i skabet, til trods 
for at han ellers er en intelligent og tænkende mod-
stander. det føles fandme fedt..

ab (efter lidt tænkepause): Jeg har netop kigge i min 
Pokertracker, og den siger, at jeg virkelig skummer 
fløden voldsomt når spillet er 3- og 4-vejs. det siger 
sig selv, at chefer bliver honoreret, jo mere short 
spillet bliver. hehe.

an: hvad er dit yndlingsmove på et pokerbord?

ab: Jeg elsker at valuebette tyndt og få et call. der 
findes ingenting, hvor man tisser mere på sin mod-
stander. alle kan raise folk af hænder og repræsen-
tere store hænder, men at sidde med en lortehånd og 
få modstanderen til at calle med en endnu dårligere 
lortehånd har et mentalt aspekt af villain-ownership, 
man bare ikke finder andre steder.

an: hvis du skal give MPn´s læsere et par hurtige fif, 
ud over de fremragende artikler du allerede skriver 
hver måned, hvad skal det så være?
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ab: uha, der er jo så mange forskellige råd, og langt 
langt de fleste kan kun læres af bitter erfaring. det er 
et håbløst ærinde at give andre pokerspillere gode råd, 
for der er alligevel ingen der lytter, før de allerede har 
jokket i spinaten. det mest fornuftige jeg kan sige er, at 
et poker år er helt ufatteligt langt. det breaker langt de 
fleste pokerspillere, hobbyspillere som professionelle, 
at de vil realisere en gevinst på kort sigt. Men det sker 
bare ikke – det kræver tid, kræfter og benhårdt arbe-
jde. 

an: du når ofte at spille rigtigt mange hænder i løbet 
af en måned. hvor mange borde spiller du af gangen, 
hvor lange sessions, og hvordan holder du styr på mod-
standerne undervejs?

ab: Jeg spiller helst 6-9 borde ad gangen, alt efter site 
og modstandere. længden af mine sessions svinger, 
men ligger gerne på et sted mellem 2 og 8 timer med 
korte pauser indlagt. Mht. modstandere, så er det fak-
tisk noget nemmere på højere takster, idet jeg dels har 
spillet mod mine modstandere ufatteligt mange gange 
før, og dels er der meget lille udskiftning på bordene. 
Jeg tror ikke, jeg lige umiddelbart kunne tage nl200 og 
nl400 med 9 borde på autopilot. det ville jeg simpelthen 
vide for lidt om modstanderne til.

an: hvis man får trang til at rykke dig lidt rundt i en 
omgang live poker, kan man så finde dig på et casino 
eller i en klub?

ab: Jeg havde en motivation om at få spillet noget mere 
live poker i år. desværre har jeg også lige en bachelor 
der skal skrives, en kæreste jeg i forvejen forsømmer, 
og nogle venner, jeg gerne vil se mere til, så det bliver 
til meget lidt af den slags. Jeg håber dog at få gang i 
noget mere til sommer, når jeg er færdig med studiet, 
deriblandt nogle ePt’er.

an: hvis nu jeg en dag inviterer dig med til drunken ho-
megame hos mig i horsens, hvad skal jeg så forvente 
fra dig? en tight ass nit der folder hele aftenen, mens 
du drikker alle mine tyske dåsebajere?

ab: hahahahahaha, jeg tror faktisk aldrig nogensinde, 
jeg har lavet andet end at sprøjte helt sygt og åndss-
vagt til et drunken homegame. det ligger jo ligesom i 
konceptet. Men det kommer naturligvis an på, hvor højt 
vi stiver taksten.

an: kan du spille heads up?

ab: kom an!

Nu skal the swing king rykkes rundt

af: Mikael “dtM” strunge

kort efter ovenstående interview er gennemført, bliv-
er anders nødt til at gå og heads up matchen kan ikke 
gennemføres. hvad swing king drengen ikke ved er, at 
han er ved at blive tag teamet noget så grusomt. i al 
hemmelighed har jeg nemlig siden mit nederlag til den 
ulideligt skrappe turboflue terpet hu sng’s i stor stil. 

siden sidste måneds udgave har jeg spillet ca. 350 
heads up sng’s og meget kunne tyde på, at jeg er ved at 
nå mit absolutte topniveau indenfor denne disciplin. Jeg 
har breaket de 350 sng’s for en roi på næsten 40%, så 
det er praktisk talt umuligt at blive mere varm.

anders må også have gjort den gode asger solidt mør 
med tørre spørgsmål, så nu skal han sagtme lære hvem 
der er “admin kongen” på Pokernet.

shuFFle uP aNd deal
Jeg får relativt hurtigt fat i asger på Msn:

Ms: hvad så tyr? skal der spilles hu? anders er på fe-
rie, så det bliver mig der får æren.

ab: du kommer bare. hvad med ladbrokes? vi starter 
2 op samtidig. 20 hands per level.

Ms: det er cool 

spillet går i gang og jeg kommer bedst fra start. Jeg 
samler en del ace high hænder op, og da asger tilsyn-
eladende ikke finder det helt store, kommer jeg stille og 
roligt op med ca. 300 chips på hver bord. Men så beg-
ynder tingene at gå syd. dynamikken i spillet ændrer 
sig fra at være relativt tight til rimelig lag - og nu er 
det mig der er kort død. Jeg rammer ikke et eneste par. 
skal jeg have chips er det på ren skæg og mine forsøg 
virker ikke så godt. et godt eksempel er dette:

floppet er 5-7-8 regnbue og asger som har initiativet 
i hånden checker. Jeg checker bagved med k3. turnen 
er en t’er der skaber et flush draw. asger better lidt 
over halv pot og jeg raiser kraftigt. asger tænker lidt 
og moser resten til midten. Jeg må drysse.

Jeg er nu solidt nede på det ene bord, og tager et stand 
med konge høj, da asger har været aggressiv. han har 
dog et es og han holder hjem. På det andet bord går det 
dog bedre. Jeg har en fin stack og blinds er snart ved 
at stige. Jeg har en tro på, at jeg nok har en edge på 
højere blind niveauer, da asger er cash game spiller. 
Jeg får dog en solid omgang tæsk af pokerguderne, da 
jeg samler Q8o op i position. Jeg åbner med blinds på 
15/30 til 105 og asger caller. floppet er J-8-t regnbue. 
asger checker, jeg better ca. 3/4 pot og bliver callet. 
turn er en bonde mere og jeg føler mig overbevist om, 
at jeg er god her. Jeg better derfor igen og bliver cal-
let. riveren er en 9’er og jeg rammer straighten. asger 
går nu all in for lidt over halv pot ude af position og jeg 
insta-caller. han flasher dog et flot “J9 hus” og jeg er 
efterladt med ca. 350 chips.

Jeg kæmper mig tilbage på 1.000 chips ved at calle en 
masse små bets fra asger ude af position og check/
raise floppet. en gang med et bund par, en gang med et 
mellempar og en enkelt gang med luft. blinds stiger så 
til 50/100 og i første hånd samler jeg a9 op. Jeg åbner 
til 300 og får resten på nakken. Jeg betaler og asger 
har Jto, som rammer mig ned. 

den står altså nu på helt absurd uheldig vis 2-1 til de 
interviewede.
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Med Jævne MelleMruM Møder Jeg PokersPillere Med et 
behov for at fortælle verden, at nu har de tænkt sig 
at blive Professionelle PokersPillere, og Med et behov 
for at holde verden underrettet oM deres freMskridt. 

ProFessioNalisme 
af Zorglub

selv har jeg aldrig drømt om at blive 
professionel pokerspiller. det har 
aldrig været et specielt attråvær-
digt mål for mig, selvom jeg altid 
har været ambitiøs med mit spil. 

ikke desto mindre har jeg i de sid-
ste to år haft poker som min eneste 
indtægtskilde. i denne artikel vil jeg 
diskutere, hvad disse år har lært 
mig om fordelene og ulemperne ved 
at være levebrødsspiller. 

Men lad mig starte med lidt Zen: 
hvad er målet for vandet i floden?  
er det at nå havet, eller er det blot 
det at strømme? det forekommer 
mig, at de fleste pokerspillere med 
ambitioner om at blive professio-
nelle ser professionalisme som et 
mål i sig selv. for mig er profes-
sionalisme en sindstilstand og en 
livsstil. det er ikke et statisk mål, 
da stilstand er døden i poker som i 
livet generelt.

at være professionel pokerspiller 
giver kun mening som et adjektiv og 
ikke som verbum. efter min erfar-
ing er en afgørende forudsætning 
for succes i pokerverdenen, at 
du har en professionel attitude til 

pokerspillet såvel som til din egen 
person. Jeg kender rigtigt mange 
poker ”kendisser”, der langt hen ad 
vejen lever som hustlere, udelukk-
ende fordi de ikke er i stand til at 
opretholde et professionelt forhold 
til sig selv og til gamet, lige som jeg 
kender en del hobbyspillere, der 
sagtens ville kunne leve udelukk-
ende af poker, hvis de ønskede det.

en af mine rigtig gode venner, der 
også spiller poker, gav mig engang 
et kompliment, som jeg aldrig har 
glemt hende for. hun fortalte mig, 
at hun mente, at jeg besad en unik 
blanding af hybris (vilje til at ud-
fordre skæbnen) og beskedenhed. 
som jeg ser det, udtrykker dette 
kompliment noget, der er meget 
centralt i poker. På den ene side er 
det nødvendigt at have ambitioner. 
du må være villig til at studere og til 
at lære af dine fejl. samtidigt må du 
også have modet til at udfordre dig 
selv og spille imod modstandere, du 
regner for bedre end dig selv, da 
dette er den eneste måde at lære 
at spille mod bedre modstand. 

Men du kan ikke sætte dig faste mål, 
for alt, hvad der ikke kan bøjes, vil 

knække før eller siden. Jeg har set 
utallige spillere fejle, simpelthen 
fordi de var for ambitiøse. du kan 
aldrig opnå fuld kontrol i poker, 
hvorfor du bliver nødt til at lære at 
følge med spillets egen rytme. 

du bliver nødt til at være villig til at 
rykke ned i indsats, når tingene går 
dig imod. du bliver også nødt til at 
lære at tilgive dig selv for ikke al-
tid at spille dit a-game, og du må 
lære den nødvendige disciplin, det 
kræver at tage en pause eller rykke 
ned i indsats, når andre bekym-
ringer forhindrer dig i at være på 
toppen. 

de evner, der kræves for at kunne 
konkurrere på absolut topniveau, 
er en væsentligt bredere og mere 
sammensat størrelse, end folk 
synes at gøre sig klart. det er nød-
vendigt, at du træner dit intellekt 
hver eneste dag, så du kontinuerligt 
forbedrer dine analytiske evner. 
det er nødvendigt, at du lærer dig 
selv rigtigt godt at kende, og at du 
arbejder målrettet på at få bear-
bejdet de ting, der begrænser dig 
i at blive, hvad du virkelig rummer 
af muligheder. de fleste mennesker 
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har personlige ”issues” af den ene eller anden art 
– vrede, lavt selvværd, konfliktskyhed etc. 

hver gang jeg opdager en sådan menneskelig svaghed 
i en modstander, ved jeg også præcis, hvad der skal til 
for at fremkalde en bestemt følelsesmæssig reaktion i 
ham. lad være med at udstille sådanne svagheder, for 
de vil blive brugt imod dig!

Personligt havde jeg i starten af min karriere store 
problemer med at håndtere min vrede, hvilket jeg har 
fået glimrende styr på ved brug af professionel hjælp 
fra en terapeut, som har tjent sin løn hjem mange 
gange siden. 

i dag anvender jeg gerne følgende metode til at håndtere 
mine følelsesudbrud, når jeg spiller: Jeg fortæller mig 
selv, at følelsen (hvad end den er) har ret til at være 
en del af mig. Jeg lader den være, erkender dens tilst-
edeværelse og retter fokus 100% mod at undgå de fejl, 
som denne følelse typisk får mig til at begå. det handler 
om at lære også at stå ved sine svage sider.

du bliver nødt til at have et professionelt forhold til din 
krop. uden en veltrænet, velnæret og veludhvilet krop 
fungerer din hjerne ikke optimalt. hertil kommer, at 
fysisk styrke har en kraftig positiv indvirkning på din 
mentale styrke. så et useriøst forhold til kroppen er for 
mig at se indbegrebet af uprofessionalisme.  

du må lære at være seriøs omkring, hvordan du anv-
ender din tid, dine penge og din opmærksomhed, hvilket 
betyder, at du anvender dem på en måde, der gør, at 
du får dine sociale behov opfyldt. intet menneske kan 
leve i komplet isolation. ikke desto mindre synes mange 
pokerspillere at være opslugt af spillet i en sådan grad, 
at der til sidst ikke er andet tilbage i deres liv end poker. 
dette er både ensomt, usundt og ødelæggende for dit 
spil. ubevidst at lade pokeren styre dit liv er også et 
valg, men professionelt er det ikke. 

det er mit indtryk, at mange pokerspillere lever som 
gollum fra ringenes herre – i den mørkeste hule totalt 
afskærmet fra solen opslugt af tanker om guldringe og 
af frygten for at miste. er det virkelig det værd? 

af personlig erfaring kan jeg sige, at det at prioritere 
andre ting end poker absolut ikke behøver at være sk-
adeligt for dit spil, hvorimod den situation, hvor der 
ikke er andet i dit liv end poker fra morgen til aften, ofte 
vil påvirke dit spil i negativ retning. 

endnu en ting, der er et vigtigt redskab for den profes-
sionelle pokerspiller, er en veludviklet empatisk sans 
(evnen til at anskue en situation fra din modstanders 
synsvinkel). det er på denne måde, at du ”kommer ind 
i hans hoved”, og ydermere gør denne evne dig i stand 
til at lære af andres fejl i stedet for at lave alle fejlene 
selv.

en sidste ting, der er værd at nævne, er, at du vil få 
brug for en sund sans for proportioner for at kunne 
opretholde et professionelt forhold til din poker. her 
har følgende anskuelser altid virket som ledestjerne 
for mig:

det vigtige er ikke, hvad du ved. det er, hvad du lærer, 
der er det afgørende. ligeledes består det svære ofte 
i at formulere det rette spørgsmål. når du først har 
fundet det, giver svaret ofte sig selv.

husk på, at det er dit personlige ansvar at beslutte, 
hvad der er det rette for dig at gøre. hvis du ikke er dig 
det ansvar bevidst, risikerer du, at andre kommer til at 
træffe væsentlige beslutninger på dine vegne, simpel-
then fordi du ikke var klar, da beslutningen ikke kunne 
udsættes længere. 

at træffe beslutninger handler om at være villig til at 
tage konsekvenser. stol på din mavefornemmelse, og 
gør noget, når din mavefornemmelse prøver at fortælle 
dig, at det, du gør, ikke føles rigtigt for dig længere. 

du er ikke universets centrum. hver gang du føler dig 
uovervindelig eller ubrugelig – så prøv at kigge på dig 
selv fra et punkt højt oppe. hvis du beskuer dig selv 
fra en satellit, vil du opleve, at verden ligner sig selv, 
på trods af at du er så lille, så du slet ikke kan ses på 
billedet. så større er dine problemer og din vigtighed 
heller ikke.

Jeg vil gerne dedikere denne artikel til dem af jer, der 
har modet til at udleve jeres drømme, hvad end de måtte 
være. nogle mennesker vil fortælle jer, at det aldrig vil 
gå godt. ikke desto mindre mener jeg, at det er bedre 
at fejle i forsøget, end det er aldrig at forsøge af frygt 
for at fejle. for det er det, du lærer på vejen mod fjerne 
drømme, som du vil bære med dig gennem livet og som 
vil kunne hjælpe dig til at opnå andre mål senere i livet. 
hvis du har et professionelt forhold til din poker, er der 
gode chancer for, at du i processen med at blive en bed-
re pokerspiller vil lære dig selv bedre at kende, hvilket 
du vil kunne anvende i stort set alle andre sammen-
hænge, hvor du senere vil få brug for at præstere. 
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for at vinde skal du kigge ind i krystalkuglen og kom-
me med de rigtige forudsigelser for world Poker tour 
championship 2007, som spilles 21-27. april 2007 på 
bellagio i las vegas. 

i 2006 var der 605 deltagere der hver havde betalt 
25.000$ for at deltage. efter 7 dage kunne Joe bar-
tholdi kåres som vinderen, og få overrakt en check på 
ikke mindre end 3,8 mio. $. 

hvordan går det mon i 2007?

1. hvor mange deltager i wPt finalen 2007? 
a: under 550
b: 550 – 649
c: 650 – 749
d: over 750

2. hvor langt når den bedst placerede dansker i wPt 
finalen:
a: tv finalebordet
b: nr. 7 – 20
c: nr. 21 – 50
d: nr. 51 – 100
e: udenfor top 100

3. hvilken af følgende danskere bliver bedst placeret i 
wPt finalen: 
a: Mads andersen
b: rehne ”carlos” Pedersen
c: gus hansen
d: christian grundtvig
nb: vi forventer at alle 4 stiller til start i turneringen, 
men det vides ikke med sikkerhed

4. fra hvilket land kommer den bedst placerede skandi-
naviske spiller: 
a: danmark
b: norge
c: sverige

5. hvor mange ikke-amerikanere kommer på tv finale-
bordet? 
a: 0
b: 1
c: 2
d: 3 eller flere

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

sidste frist for besvarelse er fredag den 20. april. 

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

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

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

månedens quiz præsenteres i samarbejde med Pokernets bogudsalg.

i denne måned kan du vinde pokerbøger, ved at svare rigtigt på en stribe spørgsmål om world Poker 
tour finalen? 



På et eller andet tidsPunkt i din karriere soM Poker-
sPiller, sMiler fru fortuna til dig, og du scorer bare 
kassen.  du kan ikke vide, hvornår heldet koMMer, eller 
hvornår det holder oP.  

bambi 
af little Me - danMarks “Pokerbedstefar”

Med til heldet hører også, at du lige 
er på stedet, hvor det hele foregår 
på det rette tidspunkt. Man kan ikke 
planlægge det udover at besøge 
stederne og se, hvilke muligheder 
der er til stede. 

Jeg var i torvecaféen en mandag 
morgen i 60´erne. Jeg havde haft 
vogn 42 hele natten og skulle afløse 
med lille henrik på torvet kl. 6:00. 
Jeg havde ikke lavet en krone. Jeg 
havde fået den kl. 17 og var kørt 
direkte til hyrevognsklubben, hvor 
jeg spiste middagsmad og derefter 
spillede poker til midnat. Jeg havde 
vundet lidt og havde ikke spor lyst 
til at trille rundt i byen på en død 
søndag nat, så jeg kørte hjem og 
sov et par timer. nu sad jeg så på 
torvet og ventede på henrik. han 

skulle bare ha´ en hund. det var en 
fast og rimelig aftale, vi havde, hvis 
der ikke var kørt penge ind på klok-
ken.

henrik kom ind. han fik sin hund, og 
vi drak morgenkaffe. den næste, 
der kom ind var bambi. han sty-
rede direkte over mod vores bord. 
han trak en stol ud, og undersøgte 
den omhyggeligt, inden han satte 
sig ned.  bambi var en stor dreng, 
180 kilo smittende godt humør og 
venlighed. han var taxivognmand 
og drev sideløbende en forretning 
med salg og reparation af radio- og 
tv apparater. bambi var ikke helt 
almindelig. han kunne lave penge, 
som ingen anden, jeg har kendt. 
til gengæld kunne han også sætte 
dem over styr ved spillebordene på 

et øjeblik. 

”sikken et pokerspil, jeg kom med 
i efter travet i går”, sagde han. 
”Jeg tabte 10 af de store.  vi gik 
alle sammen til midten med 50, og 
der skulle mindst åbnes med halv 
pulje”.  ”nå, skide være med det. 
banken åbner kl. 10”.
han knipsede ad bob. bambi var 
en fantastisk knipser. han kunne 
knipse højere med tommel- og 
pegefinger, end jeg kunne klappe 
med to hænder.  han tegnede en 
stor cirkel i luften, og det betød en 
omgang til stuen. 
”har man penge til det”?, spurgte 
bob. 
”Pas du lige lidt på  bobbemand, 
at jeg ikke køber værtshuset, for 
så risikerer du at blive fyret”. han 
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lo højt og hjerteligt og bob gik i gang med at servere. 
bambi lænede sig ind imod mig og sagde stille: ”Jeg har 
5.000 endnu. Jeg må ud og forsøge en gang til. eller 
hvad synes du”?   ”ærligt talt, knud: du er for varm til 
sådan et sjak.”. ”Jeg ved det godt”, sagde han, ”men jeg 
har tænkt mig, at du skal spille for mig”. 
 
”er der noget limit”? spurgte jeg.
”the sky is the limit, men du spiller uden risiko. hvis du 
går død, prøver vi et andet sted en anden dag”  
”knud, jeg har aldrig fået en bedre paré. Jeg vil gøre 
mit bedste”.
 
”det ved jeg”, sagde han. ”bare tag det roligt og spil 
som om det er pesetas. du skal nok klare det”.
 
”det blir 140 kr”. sagde bob og så afventende på bam-
bi. 
han tømte sin inderlomme. der var et hav af papirer 
i den og en krøllet 5-kroneseddel. der var osse nogle 
checks. han gav bob én af dem. den lød på 5.300 kr. 
”hvad skal jeg med den”? spurgte bob. 
”du kan bare gi´ mig 5.000 tilbage, så må du beholde 
resten”. det blev der en længere diskussion ud af, men 
det endte med, at bob fandt de 5.000 kr. i sin baglom-
me. 
 
”vi skal ud i livjægergade på østerbro”, sagde knud, da 
vi gik ud til hans gamle Mercedes.  

”det var da ellers en pæn check, du havde fået der”, 
sagde jeg. 
 
”Ja, det var en pudsig historie med den check: der kom 
en mand ind fra gaden for at købe en skalapære til en 
gammel b&o radio. det brugte jeg et par timer på, men 
da jeg kørte ham hjem, lidt senere, havde jeg solgt ham 
et nyt tv og en revox.”
 
vi var nået frem til stedet. det var et stort pension-
at. bambi gik forrest gennem receptionen og ind i en 
stor opholdsstue. og den var stor. Midt i lokalet stod et 
aflangt pokerbord med grønt billardklæde. 

bambi lagde 5.000 kr. ved den ledige plads. ”leon spill-
er lige for mig en halv times tid. Jeg skal have lidt vand 
i hovedet og slappe lidt af”.  spillet var 5-card draw 
med vendejoker. Jeg så mig om i sjakket for at få øje 
på bare én enkelt tyr. Men jeg kunne ikke se nogen.  det 
var ikke gode tegn. bordet var fyldt med pengesedler.  
Jeg havde aldrig set så mange penge på et pokerbord 
før. ikke engang på film. Jeg var meget utryg ved situ-
ationen. Jeg ordnede vores penge og havde en 50´er 
klar til anten. ”vi har sat det op til en hund, sagde suk-
ker Poul. ”spillet var for dødt”. 

Jeg måtte til midten med en hund. Jeg fik en værdiløs 
hånd, men der blev ikke åbnet, så vi antede allesammen 
med en ekstra hund og der blev givet til et nyt spil. der 
blev heller ikke åbnet næste gang, og jeg var begyndt at 
regne på, hvor mange minutter jeg kunne holde til det. 

så trak jeg en straight op.  7-8-9-t-J.   Jeg sad i 
baghånd.  første mand åbnede. alle var med og der 
blev rejst flere gange. da det blev min tur lagde jeg alle 
pengene ud.  der var jo ikke andet at gøre. der blev 
vendt en syver som joker. sukker Poul stak en formue 
ud og jog de andre spillere ud af potten. 
han byttede to kort, og jeg stod på min hånd. 
”tre esser”, meldte Poul og vendte sine kort. Jeg 
vendte min straight.
”nice hand” sagde Poul uden at fortrække en mine og 
smed sine kort i mucken. 
På en god dag, kunne jeg tjene 18 kroner i timen. der 
var næsten 40.000 i den pot. Jeg blev bange for spillet. 
Jeg var ikke med i et par timer, men så fik jeg tre store 
potter kort tid efter hinanden. 
bambi så på sit ur. ”nu blir vi desværre nødt til at gå”, 
sagde han. ”forretningen åbner senest klokken 12”. 

”tillykke” sagde de alle sammen, og vi kørte ned i bam-
bis forretning på frederiksvej. bambi trak først sine 
15.000 ud, som inkluderede de penge han havde tabt 
dagen før. det var en del af aftalen. så delte vi resten. 
der var 36.000 til os hver, hvilket havde været mere 
end 300.000 i dagens danmark.

Jeg købte et maskinværksted, som jeg havde i mange 
år. Jeg holdt mig fra det store spil og spillede kun hy-
ggepoker. det gør jeg stadigvæk. 

Poker er et dejligt spil, men det må ikke blive for vildt. 
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omaha high/low
af anders “gene” nielsen

har du Mod På at Prøve andre Pokervarianter end texas 
hold´eM, er oMaha high/low absolut et underholdende 
og ikke Mindst Profitabelt sPil. soM low liMit sPil er det 
nok en af de Pokervarianter, hvor du soM sPiller kan 
oPnå den største edge i forhold til dine Modstandere, 
saMtidig Med at variansen er forholdsvis begrænset.   

reglerne
spilforløbet i omaha high/low er 
det samme som i hold´em. der er 
en small blind og en big blind. Pre-
flop bettes der på samme måde, 
der kommer tre fælles kort på flop-
pet, et fælles turn kort og et fælles 
river kort. Men her stopper hører 
stort set alle ligheder ogsåop. 

der er følgende meget væsentlige 
forskelle: 

- hver spiller får i omaha high/low 
4 lukkede kort

- ved showdown deles puljen i to. 
den ene halvdel tilfalder ”high”-
hånden, mens den anden halvdel til-
falder ”low”-hånden. ”low”-hånden 
skal dog være 8-høj eller lavere.  
ellers går hele puljen til ”high”-hån-
den. 

- ved showdown skal der bruges 
præcis 2 kort fra hånden og 3 kort 
fra bordet. det behøver dog ikke 
være de samme kort, der anvendes 

til henholdsvis high og low.

indtil du har helt styr på reglerne 
og spilforløbet, er det en god ide at 
starte med at spille om playmoney 
eller helt lavt, da spilforløbet giver 
anledning til mange faldgruber. har 
du derimod helt styr på reglerne og 
spilforløbet, er det til gengæld en 
meget vigtig styrke, da det er med 
til at forøge din indtjening.

starthænderne
omaha er i høj grad et post flop spil, 
hvor styrkeforholdet hænderne 
imellem inden floppet ofte er meget 
lille, og hvor størstedelen af puljen 
afgøres af hvem, der har de bedste 
hænder efter floppet. dette gælder 
specielt, når det spilles i pot limit- 
versionen. når det er sagt, kommer 
en stor del af indtjeningen primært 
fra at spille de gode starthænder 
inden floppet. 
en god omaha high/low starthånd 
er en hånd, der har potentiale til 
at scoope hele puljen, dvs. at vinde 
både high og low, eller at vinde 

high, i de tilfælde, hvor der ingen 
low hånd er. 
top ti starthænderne ser ud som 
følger:

 
1: aa23 

2: aa2x  

3: aa3x 

4: a234  

5: a23x 

6: a2 + højt par (fx. kk eller QQ)

7: a345  

8: aa45  

9: a2 + to høje kort (kQ eller kJ)

10: a3kk
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de bedste starthænder er altså ov-
enstående, kombineret med flush 
draws til esset – meget gerne dob-
belte flush draws.  

som det ses, er a2-kombinationen 
altid spilbar, da den ofte vil give 
en nut low eller et nut low draw. 
hvis du kan kombinere dette med 
en mulig high hånd, står du rigtigt 
stærkt. 

de dårlige starthænder er små 
pocket pairs, midterkort og 
hænder, der mangler low og 
straight potentiale, uden nut flush 
draws. 

eksempler på disse hænder kan 
være: J922, 8762, kQ83. i det hele 
taget er 9’erne og t’erne “fy-kort” 
i omaha high/low, så medmin-
dre dine andre tre kort er meget 
stærke, er et af disse kort nok til 
at arkivere en hånd lodret.

Position
Position er vigtig i omaha high/low, 
som det også er tilfældet i hold´em 
og omaha high. du kan spille flere 
hænder med en god position, men 
valget af de starthænder, du spill-
er, er dog stadig vigtigst. 

drawing hands
i omaha vil du ofte floppe et eller 
flere draws. vær meget varsom 
med at spille disse aggressivt. en 
klassisk fejl i omaha er at drawe 
til en halv pot, f.eks. hvis du sid-
der med a27t, og floppet er Q84. 
hvis modstanderen sidder med et 
set i damer, drawer du reelt set 
kun til en low. når du udregner pot 

odds til et sådan draw, skal du kun 
medregne halvdelen af puljen, da 
det umiddelbart kun er den, du kan 
vinde. derudover er der en stor 
risiko for, at en anden modstand-
er ligeledes sidder med a2, og du 
derfor kun drawer til en kvart pot.   
endvidere bør du aldrig drawe til 
en hånd, som ikke vil være nuts de 
gange, du rammer, medmindre du 
har andre muligheder for at vinde 
puljen. 

slowplay
når du rammer en stærk hånd i 
omaha high/low, er det med at 
få så mange penge i puljen som 
muligt, og beskytte din hånd, da 
modstanderne ofte vil have mange 
outs. slowplay i omaha high/low 
er meget sjældent profitabelt, 
specielt af den grund at modstand-
erne ofte vil have mange outs, og 
samtidig ofte spiller for loose.  

det kan derimod i nogle situationer 
være profitabelt blot at calle et bet 
på river, frem for at re-raise, hvis 
der sidder flere spillere mellem dig 
og hamden spiller, der har bettet 
ud. hvis du f.eks. sidder med nut 
high uden low, og du er sikker på, 
at ham den spiller, der better ud 
sidder med en low hånd, tjener du 
ikke noget på at raise ham, da du 
alligevel skal dele puljen med din 
modstander ved showdown. så er 
det ofte bedre blot at calle og håbe 
på, at nogen af de modstandere, 
der sidder efter dig, også caller 
eller raiser, da du med den bedste 
high hånd vil få halvdelen af de eks-
tra penge, der kommer i puljen. 
bluff

i low limit omaha high/low kan det 
sjældent betale sig at lave rene 
bluffs, da der som regel er mindst 
3-4 modstandere, der ser floppet, 
og som regel 2-3 mand, der når 
til showdown. hav altid masser af 
outs, hvis du alligevel forsøger. 

varians
variansen i omaha high/low er 
mindre end i poker varianter som 
fixed limit hold´em og omaha high. 
det skyldes, at man du i mange af 
hænderne spiller efter to puljer, og 
derfor ofte vil få mindst halvdel-
en, selv hvis modstanderen skulle 
være heldig.

online
du finder omaha high/low med ac-
tion på alle de større pokersites. 
specielt PartyPoker, Pokerstars 
og full tilt Poker har meget omaha 
high/low action på alle niveauer. 
hvis du vil se de helt tunge drenge 
krydser klinger i denne variant, så 
hold øje med full tilt Pokers dyreste 
borde, hvor gus hansen, Phil ivey, 
david benyamine og andre profes-
sionelle ofte skubber beløb svar-
ende til gode danske årslønninger 
frem og tilbage over bordet. 
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tiden er koMMet til den tredJe del af artiklen oM hu sng. 
i del ii arbeJdede vi stadig Men de tidlige faser, Men nu 
bliver det hurtigt Mere interessant, da blind niveauet 
stiger. 

heads uP sNg del iii 
af thiJs “turbofluen” von tilburg

vi er nu nået til et vigtigt skillepunkt 
i hu sng’s. Mine første to artikler 
har omhandlet de første levels og 
nu starter jeg så på level 3, som er 
25/50 i blinds. dette er et svært 
punkt i en sng, da stacksizes og 
blinds giver nogle skæve vinkler i 
mange pots. Med kun 60 big blinds 
på bordet, er det svært at holde 
potten nede og samtidigt spille lidt 
poker postflop. 

der kan derfor laves mange fejl og 
det bliver der også. Mine personlige 
diskussioner med andre spillere er 
ofte om dette level, fordi der oftere 
end normalt opstår scenarier, hvor 
flere beslutninger kan være tæt på 
lige rigtige eller hvor der bare ikke 
findes et favorabelt valg. når jeg 
siger, at der ikke findes et favora-
belt valg, hænger det sammen med, 
at vi efter kun meget få guidelines 
omkring vores modspillers hånd 
står ved en skillelinje. 

vi kan f.eks. skulle vurdere, om 
modspilleren har et draw i 40% af 
tiden og top par i 60% eller om-

vendt, og herfra beslutte os for 
vores næste move med eksempel-
vis 2nd pair. 

det er så dyrt at lave fejl, og vi 
skal derfor ramme ret præcist, 
baseret på kun få oplysninger, for 
at tage flest mulige rigtige valg i 
snit. dette gælder selvfølgelig også 
på de lavere levels, men her mister 
vi hurtigt 300 af vores chips, alså 
en femtedel af startstacken, ved 
f.eks. at bette floppet, checke turn 
igennem og valuebette/check-calle 
riveren i en unraised pot.

Jeg vil primært fokusere på nye 
standarder for preflop raises, an-
derledes tilgange til draws og mar-
ginale equity situationer i denne 
artikel. herigennem håber jeg, at i 
vil kunne tage flere rigtige beslut-
ninger på det sidste level med reelt 
postflop spil.

preflop spillet
Jeg har i de to første artikler skre-
vet, at jo højere man kom, jo mere 
skulle man stjæle. dette er, må jeg 

desværre indrømme, en sandhed 
med modifikationer. det er en bal-
ancegang, afhængig af hvilken spill-
er man møder. er skurken super 
stram, skal der selvfølgelig raises 
derudaf og bare skrabes sammen. 
er han super løspassiv, limper vi 
ind og ser flops med en meget bred 
range af hænder. Men mod de fleste 
justerer vi bare en smule på typen 
af hænder vi raiser. 

når jeg snakker om raises Pf menes 
der, når vi har knappen og sb. i bb 
spiller jeg stadig ret passivt, da jeg 
sjældent vil opbygge en pot ooP. 
derudover kan vi ofte stjæle en del 
billige pots på floppet uden at det 
koster os det store, hvis det skulle 
mislykkes.

små par og suitede connectors 
gør sig ikke særlig godt i raised 
pots, hvor effektive stacks ikke er 
så store i forhold til potten. vi må 
derfor undlade at raise disse som 
standard. det kan selvfølgelig mik-
ses op, men lad være med at blive 
forblindet af den ellers normalt så 
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smukke 65s. især fordi de fleste 
modspillere sjældent raiser ude af 
position kan de med fordel limpes. 
det ændrer nemlig værdien af 
disse kort betydeligt, at vi har ca. 
15 gange hvad der ligger i potten 
istedet for ca. 5 gange.

når vi raiser preflop skal der i ste-
det lægges vægt på hænder, som 
har den evne at lave solide made 
hands, altså helst top par, og ellers 
næsten altid 2. par. vi raiser der-
for en range der ser nogenlunde 
således ud: aa - 88, ak - a7, kQ 
- k8, QJ - Q9, Jt - J9. typisk for 
disse hænder er, at vi sjældent 
rammer bundpar, som kan være 
rigtig svære at spille på dette level, 
men i stedet et godt miks af tP’s og 
2nd pairs. 

til denne range kan godt tilføjes 
nogle af de højere connectors som 
98s osv, disse er dog borderline og 
kan fint spilles i unraised pots også. 
læg mærke til, at jeg vil have 2 kort 
af en hvis størrelse, da der her er 
dobbelt så stor chance for at floppe 
en af de høje par. så selvom k3 i 

en all in er favorit imod J9 vil den 
sjældnere parre sig til flopvalue. 

ovenstående gælder primært imod 
modspillere, der kalder raises 
semiløst. er vores modspiller tight, 
kan vi med fordel ændre vores 
range for raises. det er selvfølgelig 
dejligt at ramme top par og lignende 
når man raiser, men det duer ikke 
rigtigt, hvis vi ofte er domineret 
når vi rammer. høje kort med me-
dium kickers mister derfor værdi, 
da vi, hvis vi får et call af en stram 
spiller, ofte er oppe imod to bedre 
kort. har modspilleren f.eks. kQ ser 
en hel masse af vores tidligere så 
fine raising hands meget farlige ud. 
Mod denne type skurk bliver min-
dre connectors derfor populære 
igen. vi tager ofte potten hjem Pf 
og chancen for at være domineret, 
når vi bliver kaldt, er minimal.

preflop med ulige stack ooP
Meget af min Pf teori handler om, 
at sætte os op til godt flop spil. 
dette er dog klart mest aktuelt i 
situationer, hvor stacks er nogen-
lunde lige. altså hvor i begge ligger 

inden for 1200-1800 i stacksizes. 
gør i ikke det er der kun plads til 
meget lidt flopspil. 

dette ændrer ikke det store på 
vores raisingranges fra sb. til-
gengæld har det en kæmpe indfly-
delse på vores beslutninger ooP 
når villain raiser. vi har nemlig in-
gen intention om at kalde for mange 
raises ude af position med kun dob-
belt pot tilbage eller lignende. for 
at slippe for disse situationer re-
raiser vi hellere ai preflop. det lyder 
måske aggressivt, men de første 
par gange er det sjældent vi får 
betaling. efter et par gange stram-
mer vi måske en smule op, men 
hvis i lægger mærke til det, bliver 
det heller ikke lige så aktuelt, da 
modspilleren typisk vil være bange 
for at raise marginale hænder og 
derfor oftere limper/folder fra sb, 
hvilket er optimalt for os

Jeg kender det fra mig selv. Jeg 
kan blive super pissed, når skurken 
bliver ved med at raise ai på mine 
raises. Jeg har f.eks. ikke speciel 
meget lyst til at kalde ai for 850 
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mere i 1150 med Jts, a5, k9 osv..

skub derfor en bred range i start-
en. hvor bred afhænger af hvor 
ofte villain raiser. Men ca. alle dem 
vi selv raiser fra sb samt alle pock-
et pairs virker til at passe meget 
godt mod de fleste modspillere, der 
ca. raiser 3 ud af 10 hænder.

egentlig burde det være ligegyldigt 
hvem der havde den mindste stack 
i disse situationer, men der er fak-
tisk lidt psykologi der spiller ind. 
sidder vi på 1000 og skurken på 
2000 vil han være mindre likely til 
at calle når vi kommer over toppen 
på hans raise. det virker egentlig 
underligt, at det fungerer sådan, 
da hans potodds er de samme som 
hvis vi havde 2000 og han 1000. 
Men hvilke forskelle er der, set fra 
villains synspunkt:

han har 2000, vi 1000:  
han sidder også på den største 
stack efter han har foldet. caller 
han og dobler os, er han på røven 
og skal kæmpe sig tilbage. hvorfor 
give dette chiplead væk, når vi så 
åbenlyst har en reel hånd?

han har 1000, vi 2000:
han får mindre og mindre chips 
at spille med, er trængt op i et 
hjørne, der skal snart ske noget! vi 
sidder på en stor stack, vi skal jo 
være dominerende (vi har sikkert 
set “world Poker tour”).  hvis han 
folder nu, er han så lille, at det kan 
være ligemeget. fuck det hele, all 
or nothing baby!

vær derfor lidt mere varsom med 
at reraise en shortie all in. det skal 
stadig gøres. og forskellen på hans 
callingranges er ikke kæmpe, men 
den er der.

flop spillet og bet sizes
når vi nu raiser lidt færre hænder 
end tidligere, skal vi være endnu 
bedre til at holde dampen oppe og 
akkumulere chips på floppet. vi by-
der derfor endnu flere flops end vi 
har gjort på de første levels, især 
i position hvor villain har vist sva-
ghed ved at checke. det er også 
blevet dyrere for villain at kalde et 
flop bet og vi samler derfor oftere 
op, da han nok ikke kalder lige så 
marginalt som på tidligere levels.

På de tidligere levels better jeg altid 
størrelsen af potten i en unraised 
hånd på floppet. På dette level er 
chipsne dog blevet mere værdi-
fulde for dig og din modspiller, og 
herigennem behøver vi ikke nød-
vendigvis byde pot for at skræmme 
eller opbygge. Jeg synes person-
ligt, at 75 er et passende beløb på 
flops uden alt for mange draws. og 
da jeg sjældent byder drawfarlige 
flops uden noget, byder jeg 100 på 
disse.

draws
På de første levels kan det godt 
betale sig at 2nd barrele draws. 
der kan også være situationer på 
25/50 hvor det er godt, men de 
spots bliver der mindre af. Jeg 
foretrækker at spille dem passivt 
eller rigtig aggro. dette er selvføl-
gelig fordi vores implied odds er 

dårligere med mindre stacks ifh. til 
potstørrelsen.

Mod de fleste modstandere byder jeg 
dem stadig på floppet i unraised pots, 
da chancen for at villain også har et 
draw er mindre og derfor er mere likely 
til at have air eller par. turnspillet æn-
drer sig dog en del, da jeg ikke er vild 
med at byde 2 gange og så må give op på 
river. Jeg vil gerne undgå at committe 
meget af min stack uden noget, hvis jeg 
ikke regner med en ret stor fold equity. 
Jeg vil illustrere mit draw spil ved hjælp 
af et par hånd eksempler:

1. hånd:

villain er en standard spiller; lidt for 
løs, raiser sjældent junk, er mere likely 
til at kalde bets eller bette når vi viser 
svaghed. han har 1650 og vi har 1350.

villain limper, vi checker med 

flop:

vi samler et godt flop op og byder 100 
i 100 pga. fe og formentlig 12 outs når 
vi bliver kaldt. villain betaler. 

turn:
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okay, villain har noget. han betaler 
vores bet på flop og vi kan sætte hans 
range til noget alá: k, 8, 7, 2 par, flush 
draw og straightdraw. 

vi kan nok ikke få ham til at folde en k 
eller en 8’er. har villain en 7’er, er der 
dog gode chancer for at han folder. de 
fleste spillere kalder gerne med flush 
og straightdraws til lidt for dårlige 
odds og disse hænder er pt. foran os. 
byder vi nu og får et call skal vi ud og 
gætte om villain kaldte os med draw 
eller par for at vi kan byde igen. det er 
for dyrt og en dum situation.
vi checker istedet. vi kan enten få et 
frikort til vores gode draw eller give et 
stort check-raise på nakken og dermed 
få en masse fold equity tilføjet til vores 
draws, hvilket gør det til et superior 
play.

så vi checker altså. villain byder 
nu 200 i 300. vi beslutter os for at 
check-raise all in for 1000 mere, 
som er lidt over et potbet. hvad 
forventer vi med dette play:

1) vi har en masse fold equity. når 
villain byder har han de fleste gange 
1 eller 2 par. har han en 8’er eller 
en 7’er er der kæmpe chance for at 
han folder. har han en konge er det 
lidt hip som hap om han kalder. de 
fleste vil nok vælge at betale, men 
jeg vil vurdere at den måske bliver 
mucket en tredjedel af gangene. 2 
par betaler selvfølgelig, men havde 
nok raiset et så farligt flop. de 
gange vi bliver kaldt har vi op imod 
12 outs at trække efter.

2) villain kan have besluttet at byde 

sit draw, det være sig t9 eller an-
dre straighttræk, et flushdraw 
eller kombineret. de fleste checker 
nok efter, men enhver kan jo se sit 
snit til at hapse potten. de står nu 
overfor et stort raise. de fleste ved 
nok i denne situation at de er fanget 
med fingrene i kagedåsen og at de 
slet ikke har odds til at betale. kun 
et kombineret træk betaler ret ofte 
her, men der er vi tilgengæld også 
rigtig skidt inde og skal ofte spike 
vores straightdraw eller eventuelt 
et par.

3) villain kan være på ren skæg. 
ikke så sandsynligt, men det sker 
for selv de bedste. her kan han 
selvfølgelig ikke kalde.

2. hånd:
villain i denne hånd er lidt mere ag-
gressiv end normalt. raiser mere 
Pf og følger oftest op. spillet har 
bølget lidt frem og tilbage og ingen 
har rigtig overtaget. vi har begge 
1500 i chips.

villain raiser fra sb til 150. vi be-
taler med 

flop: 

vi samler en dobbelt gutter op til 2 
nut straights. 

vi checker til villain. han byder 250, 

som har været hans standard con-
tinuationbet på dette level. vi væl-
ger at check-raise all in, som endnu 
engang er svagt over pot. begrun-
delse:

1) villain har spillet fairly aggres-
sive og har en meget bred range Pf. 
han kan derfor have misset en del 
og vi samler op med det samme.

2) har villain parret, har vi stadig 
lidt fe. han betaler helt sikkert med 
en k og ca. hver anden gang med en 
9’er. derudover finder han måske 
et kald frem med en 7’er i 25% af 
tilfældene. 

3) villain kan have fanget et draw. 
dette betaler han nok ikke med og 
gør han det, er vi ofte foran, da de 
typiske draws i dette spot er Jt, 
t8 og 86. derudover har vi også en 
bagdørsfarve.

4) vi sender et signal om, at han 
ikke skal løbe om hjørner med os.

5) hvis vi vælger at calle vil villain 
ofte skyde igen på turn. vi har ikke 
potodds til vores draw, men med 
implied kan det sagtens retfær-
diggøres. dog har vi formentlig en 
større positiv forventning ved at 
raise pga. de ovenstående punkter, 
samt at vi får 2 kort til at ramme i 
tilfældene af at han betaler.

3. hånd:
villain er rigtig løs og passiv. byder 
kun stærke hænder, men kalder til-
gengæld rigtig meget. 
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af en eller anden grund er det ikke 
lykkedes os at buste ham endnu. 
han har 1250, vi 1750.

vi får 

i sb og raiser til 150. villain be-
taler.

flop: 

ikke det bedste flop for os. vi raiser 
ikke mod denne type for at skyde 
ham af på floppet. vi raiser for 
at ramme top pars og dermed få 
masser af value fra ham.

han checker og vi checker derfor 
bag.

turn: 5[s]

vi samler nu en masse draws op. 
9 flushkort, 3 til hulstrit samt at 
3 knægte og 3 damer som alle kan 
være gode for os.

han checker.

her vil det normalt være rigtig godt 
at skyde. Problemet er, at villain 
vil betale med any pair. og han by-
der formentlig ingen par på turn, 
måske pånær esset, men det kan 
han også finde på at checke. de-
rudover betaler han med enhver 
hulstrit. var vi dybere havde det 
været et sweet spot at valuebette 
imod den type hænder, da vi slår 
alle straightdraws undtagen kJ og 
kQ. Men her er vi ikke særlig dybe 
og vil derfor helst undgå varians 
imod denne type spiller, som vi så 
let kan køre over i de efterfølgende 
hænder. 

derudover kan vi bare checke river 
bag og måske være gode med Q høj. 
vi er ret sikre på at villain minimun 
har et a i hulen, før han byder river 
og vi har derfor et easy muck på 
river.
 

havde vi haft alle disse outs på flop-
pet havde jeg klart budt, også mod 
denne modstander, da vi derved 
kunne bygge pot og valuebette 
større senere. Men nu har vi kun et 
kort til at ramme vores hånd, og jeg 
vælger derfor det passive check. vi 
kan jo stadig ofte klemme 200 ud af 
villain, de gange vi rammer.  

river: 3[h]

villain byder 50 og vi folder.

marginale +ev situation på det 
givne level
her i det sidste afsnit vil jeg berøre 
et meget svært emne. Jeg skit-
serede det kort i min indledning. 
det at sætte villains på handranges 
og acte ud fra det er nemlig utrolig 
svært, når vi har så lidt manøvre-
plads. 

Jeg er af den opfattelse, at det ikke 
altid kan betale sig at tage beslut-
ninger, der ellers vurderes til at 
have en svag positiv forventning. 
især ikke når vores vurdering er 
rigtig usikker, som den ofte vil være 
med kun få oplysninger.

grunden til dette er, at vi igennem 
en hu sng har forskellige stan-
dardforventninger imod en given 
modspiller. disse kommer til udtryk 
på flere måder. for det første har 
vi en gennemsnitsforventning før 
matchen om en vis roi. derudover 
har vi en edge på ethver af de givne 
levels og med forskellige stack-
sizes. 

Jeg vil typisk vurdere, at vores 
største positive forventninger vil 
ligge på første level 10/20 og de 
sene levels, altså 50/100 og fre-
mefter. vi har selvfølgelig også en 
edge på de andre levels, men som 
udgangspunkt vil jeg helst spille 
dybt eller meget short, da det er 
her vi kan udnytte modspillernes 
fejl bedst. Med underlige forhold 
imellem stacksizes og blinds er det 
også nemmere for os at lave fejl, 
som kan koste os en del.

Men selvom vi har større edge an-
dre steder end på 25/50, hvorfor 

så ikke tage imod svage +ev situ-
ationer? 

det er der flere grunde til. for det 
første er disse spots svære at finde 
og varians vil derfor spille en stor 
rolle. for det andet skal vi helst 
komme frem til næste level med en 
god stack, altså helst ikke under 
1000. ellers er vores edge på dette 
level mindre, da vi ikke kan udnytte 
stacken på samme måde. kommer 
vi frem med en spilbar stack, kan 
vi tilgengæld finde en kæmpe posi-
tiv forventning her. rigtig mange 
spillere er super dårlige når blinds 
bliver høje og det kan udnyttes på 
det groveste. 

nogle påstår, at når blinds bliver 
høje er det nærmest bare et coin-
flip. not true! 90% af jeres mod-
spillere vil være for weak’e her 
og det selvom de ellers har spillet 
friskt til.
 
kommer i derfor i et spot, hvor i er i 
tvivl om at call eller fold er den bed-
ste option, så fold de fleste gange. 
det skal slet ikke tolkes som en op-
fordring til at være weak og hvis i 
opfatter det sådant, vil i nok også 
hælde til at folde for ofte. Men vælg 
jeres spots med omhu. 

det er lidt frustrerende at sidde 
og skrive, da det for mig er meget 
svært at beskrive de enkelte sce-
narier. det er så afhængigt af 
reads, stacksizes, bordet og 
mange andre ting, at det kan være 
svært at give brugbare eksempler 
på dette. det kommer med erfarin-
gen og hvis i bare tænker jer om, 
kommer det nok til jer.

det var alt for denne gang. Jeg føl-
ger op med end game i nummer af 
MPn. hvor mange levels artiklen 
kommer til at omhandle tør jeg ikke 
længere gætte på. 

held og lykke ved bordene.
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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 fra MPn #2:

der var i alt 74 deltagere, hvoraf 4 havde fundet 
frem til de 13 rigtige. 

efter lodtrækning, fordeler præmierne sig som føl-
ger: 

1 x 3 valgfrie bøger fra Pokernets bogudsalg: 
snaken
1 x 2 valgfrie bøger fra Pokernets bogudsalg: cap-
sici
3 x 1 valgfri bog fra Pokernets bogudsalg: bumo, 
freakstar og Moto

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

tak til alle som deltog i quizzen
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