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internet gambling branchen er på mange måder atypisk, men en ting 

der for alvor adskiller denne branche fra så mange andre, er brugen 

af de såkaldte “affiliates”. altså personer eller selskaber, der lever 

af at markedsføre gambling sites imod en andel i de henviste spilleres 

rake eller tab.

denne form for markedsføring skaber en speciel situation, hvor ca-

sinoer og poker rooms desperat forsøger, at få overbevist de store 

affiliates om, at netop deres site skal have noget ekstra opmærksom-

hed. et par gange om året får de rig mulighed for at køre det store 

show frem, og det er når Casino affiliates Convention slår dørene op. 

i sidste weekend gæstede dette gambling-cirkus amsterdam og det 

gik ikke helt stille for sig.

Praktisk talt alle konferencerummene på hotel krasnapolski var stop-

pet med mennesker, der på en eller anden måde har noget med gam-

bling at gøre. i den ene af salene bliver man hurtigt mindet om, hvor-

for det er man ikke bryder sig om at shoppe med kæreste, når man 

er på ferie i visse dele af sydeuropa. der bliver nemlig råbt og solgt 

som aldrig før, og som en af de andre danske affiliates så korrekt 

sagde det: “det handler om at undgå øjenkontakt”. i andre sale blev 

problemer omkring gambling industrien livligt diskuteret, og specielt 

rake back på poker markedet er altid en varm kartoffel. Visse gamle 

affiliates har en stor mængde spillere under deres vinger, som ikke 

modtager rake back og de tjener styrtene med penge på disse. 

konkurrencen på markedet gør dog, at nye affiliates gerne vil ofre en 

del af deres egen indtjening på, at give spillerne noget tilbage, hvilket 

de gamle febrilsk forsøger at få et forbud imod. alene tanken om at 

skulle forbyde andre at give loyale kunder en rabat fremstår  absurd, 

men det belyser på glimrende vis, hvordan markedet er skruet sam-

men. langt de fleste deltagere på dette, er desværre til syvende og 

sidst ligeglade med spillerne og deres velbefindende. ikke en gang 

hørte Pokernets repræsentant nogen snakke om, hvad der egentlig 

var bedst for spillerne?

at besøge en konference som CaC giver et fantastisk godt indblik i, 

hvordan gambling markedet fungerer, og der er stadig en masse ting 

man som spiller skal være opmærk på. 

1) sørg for altid at holde øje med, om de affiliates du benytter holder 

hvad de lover. 

2) Vær også klar på for så vidt muligt at undersøge, om den rake back 

du får er korrekt. 

3) sidst men ikke mindst, så husk altid at benytte affiliates, der er 

klar til at gøre noget godt for spillerne og poker sporten som en hel-

hed.

det er vigtigt, at du generelt forholder dig kritisk som forbruger af 

affiliate produkter.

         Mikael strunge                                 anders nielsen
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i Mine tidligere artikler har jeg ofte brugt bets i stør-
relsesordenen halV Pot til fuld Pot, hVad enten det 
Var På floP, turn eller riVer. sPillet hedder no liMit 
texas hold’eM, og du kan satse hVilken soM helt del 
af de Penge, du har foran dig. så hVorfor ikke benytte 
ChanCen for at øge din edge Ved at tilføje oVerbets til 
rePertoiret?  

introduktion

hvis du smider et overbet afsted 
fra tid til anden, udvides dit bet-
ting-mønster, hvilket vil gøre dit 
spil mere uigennemskueligt. 

for et par år siden var der mange, 
der mente, at Prahlad friedman 
(nicks: zweig, mahatma, spiritrock 
m.m.) var den bedste online nlhe 
cashgame spiller i verden. hans 
aggressive stil var på det tidspunkt 
relativt uhørt online, og han havde 
stor succes med den. hans mest 
kendte move var overbettet all-in 
på river - både som bluffs og ikke 
mindst som heftige valuebets.

denne artikel kommer primært til 
at handle om at bruge overbettet 
på river, som bluff og som valuebet 
i en balanceret strategi. 

i denne måned vil jeg også præsen-
tere en verdenspræmiere i MPn, 
nemlig illustrationer i form af 
hænder, der rent faktisk har fun-
det sted med undertegnede selv 
ved roret, hvorimod jeg tidligere 
har brugt opdigtede hænder eller 
hænder spillet af andre.

et tungt riverbluff
jeg er i sb med $2.151 foran mig. 
utg folder. utg+1 har $1.558 og 
limper ind. MP folder, og knappen, 
som har $4.355, raiser til $90. bb 
folder, og jeg tager et flop med  

utg+1 caller også.

flop ($290)

det er ikke noget godt flop for 
mig, og jeg har ikke umiddelbart 
planer om at forsøge at stjæle pot-
ten. derfor checker jeg. utg+1 og 
knappen checker også.

turn ($290): 

damen på turn er faktisk ikke så 
skidt for mig endda, da det i prin-
cippet ikke ændrer noget. begge 
modspillere i denne hånd har jeg 
ganske godt kendskab til, da jeg har 
spillet meget mod dem. derfor ved 

oVerBets
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jeg med ret stor sikkerhed, at knappen ikke har ramt 
floppet eller kun har ramt det marginalt. jeg er således 
overbevist om, at spilleren utg+1, som har limp-callet, 
har suited connector, et lille par eller et suited es.

når jeg ikke er preflop aggressor, vil jeg oftest check-
calle eller check-raise, når jeg rammer floppet. derfor 
kan jeg stadig i de andres øjne repræsentere damen, 
idet en eventuel plan om check-calle eller check-raise 
på floppet er mislykkedes for mig. derfor vælger jeg 
nu at stikke ud på turn for at se, hvad der sker (og 
forhåbentlig vinde potten der). 

jeg byder $222, utg+1 folder, og knappen caller.

river ($734): 

river er et super godt kort for mig, idet det er så blankt, 
som det kan være. selvom jeg ikke tror, at knappen er 
på et draw særlig ofte her, så er det alligevel fint, da 
et draw vil have misset. jeg er nu ret overbevist om, 
at han enten har et mellem pocket par eller eventuelt 
et overpar. trips i damer eller et fuldt hus vil han raise 
på turn for at kunne hive alle pengene ud af mig. så 
jeg overvejer chancen for, at han folder til et bluff nu. 
byder jeg $500, vil han helt sikkert lave et crying call 
med overparret og formentlig også med tt eller jj. 
Men hvis jeg laver et heftigt bet, som repræsenterer 
et massivt valuebet, så er chancen for, at han folder 
meget stor. jeg byder derfor mine resterende $1.840. 
han tænker lidt og folder.

nu vil den opmærksomme læser så tænke: ”han byder 
2,5 gange potten, så skal knappen folde ret tit, for at 
det er +eV”. helt rigtigt! i dette tilfælde skal han faktisk 
folde mere end 70% af tiden, før det er +eV. derfor skal 
du vælge disse spots med stor omhu. du skal kende 
modstanderen, og du skal gøre dig de overvejelser, 
som jeg har gjort på korrekt vis inden for få sekunder. 
Men der er også eV at hente i form det image, du har 
opbygget ved bordet.

et tungt valuebet
ovenstående hånd gik godt for mig, men det er ingen 
hemmelighed, at jeg fra tid til anden tager fejl i min 
analyse. havde modstanderen i stedet haft aQ, havde 
jeg sandsynligvis fået et call og tabt en stor pulje. dette 
er ikke kun dårlige nyheder, idet jeg lige har fået op-
bygget et godt image ved bordet. nu kan jeg få calls 
fra mere marginale hænder på mine overbets, end jeg 
normalt ville kunne få. 

jeg vil nu vise en hånd, jeg spillede i samme session 
ganske få minutter efter ovenstående hånd.

spillet er $10-$20 sh nlhe, og jeg sidder i sb med 
$1.940. der foldes rundt til mig, og jeg caller $10 med

bb, som har $3.711 foran sig, checker.

flop ($40): 

jeg better $40, og bb reraiser til $80. jeg vælger 
blot at calle, selvom jeg vil mene, jeg ofte har den bed-
ste hånd her. jeg 3-better yderst sjældent på floppet 
med 100bb stacks. dette gør jeg fordi, jeg ikke vil de-
finere min hånd alt for kraftigt over for modspilleren 
og dermed kun få action fra hænder, der slår mig. bb 
har en stor handrange på dette tidspunkt, idet han er 
tvunget med i hånden. han kan have alt fra nuts til ren 
luft - et par, to par, trips. grunden til, at han minimum-
raiser, kan også sagtens være, at han vil trække billigt 
til et draw.

turn ($200): 

jeg checker, og bb byder $200. jeg raiser til $400, og 
bb caller. jeg har ramt nuts på turn, og jeg checker. 
dette gør jeg, fordi jeg gerne vil trække det sidste value 
ud af hånden, såfremt bb prøver at floate, enten på ren 
luft eller på et draw. såfremt bb sidder med klør es, 
folder han næppe til mit mini-raise. derfor sætter jeg 
hans handrange til at være klør es med x kicker, j9 med 
en klør, en floppet flush, 44, 88, 104, 10x. På dette tid-
spunkt tillægger jeg made hands størst sandsynlighed.

river ($1.000): 

jeg går all-in for $1.440, og bb caller. På river håber 
jeg på, at bb ikke var på et draw, og derfor jeg stikker 
det hele ind. heldigt nok for mig havde han j2 i klør, 
for en floppet flush. grundet min frekvens af overbets 
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på river havde jeg formentlig også fået call fra en del 
værre hænder, fx10x. ulempen er dog, at jeg ikke giver 
ham chancen for at bluffe på et misset draw. Men da 
jeg, som sagt, sætter ham på made hands oftere end 
draws, er udstikket den bedste løsning.

marginalt valuebet af den store slags  
spillet er $25-$50 sh nlh med $5.000 effektive stacks. 
hånden foldes indtil mig i Co, der better $150 med  

bb betaler som den eneste.

flop ($325): 

bb checker, og som altid stikker jeg et continuation bet 
af sted. jeg byder $300, og bb caller.

turn ($925): 

bb checker, jeg byder $750, og bb caller.

river ($2.425):

bb checker, og jeg går all-in for $3.800. bb tænker 
længe og caller til slut med

På floppet er bb’s handrange ret stor. grundet min 
store aktivitet i de sene positioner vil bb calle med alle 
par, hænder som kQ, 98, es-høj og bedre. efter at han 
har callet på turn, bliver hans handrange væsentlig 
mindre. jeg kender bb godt nok til at vide, at han ville 
gå all-in med et set samt top 2 par. han vil formentlig 
folde alle par under 10 (og nogle gange par 10 også). 
jeg ved, at bb sjældent folder sine draws før river, så 
derfor er kQ og 98 stadig mulige. river er blank, og bb 
checker, så han har besluttet sig for ikke at bluffe, hvis 
han var på et draw der er missede. På river vil han oft-
est folde alle par, på nær topparret, til et valuebet fra 
mig. derfor er hans mest sandsynlige hånd toppar. idet 
min frekvens af overbets og third barrels er rimelig 
stor, kan jeg tillade mig at gøre mit sidste valuebet så 
stort, som det er tilfældet.

den største pointe i denne artikel er naturligvis, at du 
skal bruge overbettet både som bluff og som valuebet. 
hvis du nøjes med det ene eller det andet, er det for 
nemt for de andre at gennemskue.

flop og turn
dette var tre eksempler på gode spots til at fyre et 
overbet af på river. du kan naturligvis også arbejde 
med at bruge overbets på floppet og på turn. der kan 
være stor value i at bygge potten stor tidligt, specielt 
når de effektive stacks er store.  
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mPNs raise or fold liste 

raise

fold

selskabet bag world Poker tour har aflyst optagelserne af 10.000 euro turneringen i Paris i start-
en af maj, på grund af den stramme franske lovgivning. turneringen vil stadig blive afviklet, men 
interessen for en 10.000 euro turnering er nok stærkt reduceret fra såvel online sites som spill-
ere, når finalebordet ikke bliver filmet til tV. 
http://www.aviationclubdefrance.com/poker_uk.html

tyrkiet gennemfører lovgivning svarende til den amerikanske online spillelovgivning, og Party 
Poker trækker derfor prompte stikket ud til de tyrkiske spillere. en stor skam for os andre, da 
tyrkerne ellers har ry for at spille en rigtig frisk gang poker
http://www.partygaming.com/images/docs/071104_turkey_Closure.pdf

søren kongsgaard fra Pokernet, spiller en forrygende ePt finale i Monte Carlo, og kan efter 4 dages poker se tilbage 
på en fantastisk flot 3. plads og 610.000 rare euro til lommen. søren bliver dermed den dansker der har vundet flest 
penge på european Poker tour. ikke så dårligt, når man tager i betragtning at søren er 19 år gammel og  har kvalifi-
ceret sig til turneringen via Pokerstars: 
http://www.europeanpokertour.com/ePt3_montecarlo.html

wPt offentliggør at de har signet en aftale med ejerne af en stribe spanske casinoer, om en wPt turnering på Casino 
barcelona i oktober 2007. dermed får europa alligevel en wPt turnering på sæson 6 af world Poker tour:
http://shareholder.com/wpt/releasedetail.cfm?releaseid=238666

i rusland har sportsministeren accepteret poker som en sport. Vi ser frem til at endnu flere russere smider løbe-
skoene over i hjørnet, og logger på computeren for at indfinde sig ved poker bordene i cyper space:  
http://www.berlingske.dk/poker/artikel:aid=883490

juan Carlos Mortensen beviser sine store pokeregenskaber, da han med sejren i wPt championship over 638 mod-
standere, bliver den første spiller der har vundet bådet wsoP Main event og wPt Championship. 
http://www.pokerpages.com/tournament/result16190.htm



bluff er en Vigtig del af Poker. hVis du aldrig bluffer, 
bliVer du for neM at læse, og du Vil få Meget lidt aCtion, 
når du har en god hånd. Mange shorthanded-sPillere 
bluffer dog for Meget og forkert. de bluffer uden tan-
ke for Modstanderens hånd, og de sPiller deres bluff 
anderledes end deres stærke hænder. 

jeg vil i denne artikel se nærmere 
på kunsten at bluffe. lad mig igen 
minde om, at disse artikler handler 
om low limit ($1/$2 - $5/$10).

i shorthanded spilles mange margi-
nale hænder, og de spilles aggres-
sivt. derfor er det ikke altid lige til 
at vide om, du bluffer eller ej. en 
ting er dog sikkert: at bluffe er en 
odds disciplin. når du bluffer, har 
du aldrig en nut eller næsten nut 
hånd, hvor du med stor sikkerhed 
kan bette eller raise. derfor er det 
vigtigste for et succesfuldt bluff at 
kende din modstanders hand range 
og betting tendenser, og det næst-
vigtigste er at kende dit image (din 
modstanders opfattelse af dig). 
lad os først undersøge, hvad et 
bluff egentlig er.

hvad er et bluff
hvis du raiser aQ i Co, bb caller, du 
better et 248 flop, og han folder, så 
var det sikkert ikke et bluff, da du 
nok havde den bedste hånd. havde 

du derimod siddet med 56, så var 
det sandsynligvis et bluff. det er 
altså kun et bluff, når du får en 
bedre hånd til at folde.

hvis du spiller aggressivt (hvilket 
jeg meget anbefaler), er det ikke 
altid til at vide, om du bluffer eller 
ej. det er især vanskeligt at afgøre, 
når du sidder med et es, som er 
godt klædt på (ak-a9), og du ikke 
rammer floppet.
 
lad os antage, at bb caller flop-
pet i hånden ovenfor, og turn er 9 
(board 2489). du står nu i en van-
skelig situation – tog han blot et 
kort af på floppet med et marginalt 
træk, har han et lille par, eller gav 
9’eren ham en hånd, han ønsker at 
check/raise? Mod en lag-spiller 
er det ofte bedst at checke her og 
evt. calle et muligt bluff fra ham på 
river. du undgår et checkraise fra 
en semibluff hånd eller et par, og du 
bevarer muligheden for at ramme a 
eller Q på river.

Mod en tag bør du bette turn en del 
af tiden, hvis dit image er solidt. en 
tag checker/raiser oftest second 
par eller bedre på floppet, hvilket 
øger odds’et for, at din hånd er 
god. sandsynligheden for at din 
hånd er bedst kombineret med en 
tag’s tendenser til at smide svage 
bedre hænder (2x, 8x, 33-77), og 
de gange du rammer den bedste 
hånd på river, er nok til at bette 
turn. læg mærke til, at her er det 
en kombination af valuebet og bluff. 
du får odds 3,25:1 (23%) på dit 
bluff, og dit bet behøver således 
kun at være for value 30% af gan-
gene (ethvert valuebet skal have 
bedre end 50% chance for at være 
et valuebet). På river bør du oftest 
tage et gratis showdown.

Mod en passiv calling station bør 
du også bette turn for value. der 
er en del draws på bordet, og en 
calling station kan sidde med en 
lang række dårligere hænder (ax, 
53, 56, 67, enhver overkort kom-

shorthaNded limit 
holdem del iii 
- kuNsteN at Bluffe i short-

haNded fixed limit hold‘em

af jan “noManson” ingeMansen
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bination m.fl.). her better du dog næsten udelukkende 
for value, da du sjældent folder en bedre hånd. skal du 
endelig bluffe en calling station, er du nødt til at bette 
enhver river. det er bedst at gøre på et bord, der ser 
farligt ud (289j ville være bedre end ovenstående). dit 
turn bet skal overbevise ham om, at han er på draw, og 
dit river bet er det egentlige bluff, som får ham til at 
folde mindre par. Mange vil synes at dette er at smide 
penge væk mod en calling station, men du får odds 
5,25:1 på dit river bluff, og du skal altså kun folde en 
bedre hånd 16% af gangene.

i alle ovenstående eksempler har du taget nogle an-
derledes beslutninger med en mulig bedste hånd end 
med en ren bluff hånd. Mod lag vil du gerne billigt til 
showdown, hvorimod du med et rent bluff ofte bør bette 
turn, da du roligt kan folde til et turn semibluff. Mod tag 
giver håndens showdown value nok til at bette turn en 
del af gangene, hvor du med et rent bluff ofte vil tabe et 
gratis showdown. Mod calling station har du simpelthen 
den bedste hånd ofte nok til at bette for value.

semibluff
ovenstående eksempler har alle et element af semi-
bluff. et es eller en dame kan vinde hånden for dig. et 
draw gør ofte forskellen mellem et marginalt bluff og et 
godt bluff. du rammer es eller dame på river ca. 13% af 
gangene. dine turn bluff odds på 3,25:1 (23%) behøver 
nu kun lykkes mindre end 23%, da du vinder hånden 
på river 13%. jeg sjusser den til 15%, da du skal tage 
højde for de gange, es eller dame giver modstanderen 
en bedre hånd, eller du bliver check/raiset.

det vigtigste ved semibluffet er at huske, det er semi! 
Mange semibluffer alt for meget: du raiser fra Co med 
kj i klør, tag reraiser i bb. flop: a96 rainbow med en 
enkeltklør. 

bb better, du caller (du får odds 7½:1 på backdoor 
flushdraw og overkort). turn: klør 5. 

bb better. Mange semibluff raiser rutinemæssigt et 
nutflush draw, men det er en fejl. Potten giver odds 
5,25:2 (38%) på dit bluff. du rammer din flush ca. 20% 
af gangene, så dit bluff skal virke 80% af 38% = 30%. 
din modstander skal altså folde turn 30% af gangen, før 
du er break even på dit semibluff. som hånden udspiller 
sig, sidder han med et godt es mere end 50% af gan-
gene, og det folder han aldrig. han folder også kun kk-
tt en del af gangene. desuden reraiser han altid aa/99, 
en del gange ak/aQ og nogen gange som bluff. hvis han 
reraiser 20% af gangene, så er dine odds 5,25:2,2 
(42%)*80% = 33,5% på dit bluff.

find situationer, hvor bluff delen af dit semibluff har 
odds. en aggressiv blindstealer raiser på button. du 
reraiser kj i klør fra sb. 

floppet er 986 med en enkelt klør. 

du better, knappen raiser, du caller. turn er klør dame. 

du chekker, button better, og du checkraiser. dit bluff 
kan nu repræsentere aa-tt, aQ/kQ/Qj/jt, samtidig 
er modstanderens hand range meget større end i det 
forrige eksempel: ax, aa-22, tx, 7x m.fl. du får odds 
6,25:2 (32%) på dit bluff, men har desuden 13-19 outs 
til en bedre hånd (vi antager 16), hvilket giver dig den 
bedste hånd på river 35% af gangene. dit bluff skal altså 
kun virke 32%*65%=21% af gangene.

i nogle situationer indser mange ikke, at de har et oplagt 
semibluff. spiller stealraiser på knappen, du caller med 
89s i bb, flop 56t. du bør check/raise floppet. ud over 4 
outs til en straight vil en 8’er eller 9’er ofte give dig den 
bedste hånd. dit bluff giver 5½:2 odds, hvilket er nok 
mod et steal. du bør calle, hvis du bliver reraised. dine 
4 straight outs alene er nok med odds 9½:1, da en stor 
hånd fra modstanderen ofte giver dig rigelig action, når 
du rammer dit godt skjulte inside straight draw. de-
suden kan du ofte bluff bette river, hvis modstanderen 
tager et frikort på turn. 

heads up flop autobluff
det mest almindelige bluff er at bette floppet heads 
up, når du er preflop agressor. de fleste flop rammer 
hverken dig eller din modstander, så initiativ vinder ofte 
potten. du bør derfor bette floppet, stort set hver gang 
du har raiset preflop og er heads up. dette gælder 
især, når du har position, hvor modstanderen allerede 
har vist svaghed ved at checke
.
da rigtig mange sh-spillere gerne betaler et enkelt bet 
på den billige bette-runde for at se et kort mere, bør du 
ofte bette igen på turn alene pga. pot odds. er du oppe 
mod big blind, vil potten være 3,25bb på turn, så din 
modstander skal blot folde 30% af gangene, for at du 
er break even.

om du fortsætter dit bluff på turn afhænger dels af 
modstanderen, men mest af kortene på bordet. På et 
bord med mange træk, f.eks. 5c7h8hjs 

vil modstanderen ofte calle turn med netop et træk – 
eller værre: check/raise som et semibluff – og du ender 
nu på river uden at vide, hvor du står. i denne situa-
tion indebærer et bluff altså ofte at byde både turn og 
river, så overvej nøje modstanderens tendenser, inden 
du beslutter, hvad der er bedst. overvej også, om din 
hånd måske har mere gavn af et gratis kort.

bluff er for det meste en heads up disciplin. det giver 
sig selv, at det er nemmere at få én modstander til at 
folde, end det er at få to eller flere modstandere til det. 
du bør derfor være meget mere konservativ med at 
bluffe, når potten er multiway. Mere om multiway bluff 
senere.

nogle argumenterer for en god blandet strategi, hvor 
du en del gange checker floppet, både når du er svag 
og stærk, er at du får flere penge ind på de dyre bet-
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te-runder, når du er stærk, og du kan få billige kort, 
når du er svag. jeg bryder mig ikke om denne strategi 
af flere årsager: i et spil, hvor mange tager et kort af 
på floppet og folder turn, mister du for megen value 
ved at checke (med både svage og stærke hænder).  
en blandet strategi giver din modstander gratis kort, 
som kan koste potten. du skjuler din hånds styrke lige 
så meget ved at vise konstant styrke, som du gør ved 
at blande dit spil. endelig mister du muligheden for at 
bygge en pot på floppet, som modstanderen har svært 
ved at komme væk fra, når du er stærk.

kend din modstanders hånd og dit eget image
de ovennævnte autobluff er rene procentspil. det vil 
sige, at de udelukkende baserer sig på, at modstand-
eren for det meste ikke rammer floppet. i alle andre 
situationer er det allervigtigste for succesfulde bluff, 
at du kender din modstanders mulige hand range, og at 
du ligeledes har kendskab til, hvordan han spiller sine 
hænder.

i short handed caller mange spillere ned til river, hvis 
blot de har et par. det betyder, at bluff først og frem-
mest virker mod es høj hænder og helt lave par. du 
raiser fra knappen med 98s. sb reraiser, og bb folder. 

floppet kommer Qj5 rainbow.

Modstanderen stikker det obligatoriske continuation 
bet ud. hvis sb er lag og har for vane at reraise a5+, 
76s+, suitede konger, alle par og alle 2 kort med ti eller 
bedre, så bør du hæve hans flop bet for en 7½:2 chance 
for at stjæle potten. er han derimod en af de tørre spill-
ere, som kun reraiser 55+ og aj+, så kan du folde med 
det samme. du bluffer med andre ord i situationen, hvor 
odds er, at modstanderen har en marginal hånd.

et andet eksempel: du raiser fra Co med Qts

tag reraiser i sb. du ved, hans range er temmelig stor 
her (a4s+, a8+, k9s+, alle par og alle 2 kort t eller 
bedre). 

flop: 79k. 

du bør en del gange calle floppet og raise turn. du 
repræsenterer her mindst en konge og en tag vil oft-
est smide ax hænder og underpar. du kan også raise 
floppet, hvis tag spiller meget tørt. både i dette og ov-
enstående spil skal du have et image som solid spiller. 
hvis du har spillet meget aggressivt, og blevet fanget i 
mange bluffs, øger du chancen for at blive callet i bund 
af es høj og lave par. skift da gear et stykke tid.

som det fremgår, er det vigtigt, at du kender dine mod-
standere, før du bluffer. der findes dog nogle tegn på 
en svag hånd, som du kan bruge i forbindelse med uk-
endte modstandere. når en spiller donker floppet (donk 
= at bette ind i en modstander, som har vist agression), 
er det oftest en svag made hand. det er en dårlig ide at 
bluffe her. for det første er det usandsynligt, at du kan 
folde en made hand, for det andet vil en donker tit calle 

og derefter donke turn igen, og du er lige vidt. Med det 
pludselige turn donk er det derimod en anden sag.

når en spiller donker turn, uden at have vist tidligere 
aggression, har han oftest et svagt par eller netop 
samlet et træk op: du hæver fra utg+1 med adQs

lag caller på knappen, og lP caller i bb. flop: 5ctskd. 

du better floppet, og begge caller. turn: 8c. nu better 
bb pludselig. du bør raise og bette enhver river, med-
mindre knappen caller. bb vil nogle gange have en svag 
konge, men oftere vil han have a8, at eller have samlet 
et træk op med acxc eller j9.

aggressive modstandere er de bedste at bluffe mod. de 
better ofte med marginale hænder og rene steals. de 
continuation better også næsten altid, når de er pre-
flop aggressor. Mod sådanne modstandere er potten 
ofte større, så dine bluff får bedre odds, og du kan vise 
mere styrke, når du raiser, end når du blot better.

resteal
det er naturligvis oplagt at bluffe, hvis du tror, mod-
standeren selv er på et bluff. dette er dog en af de situ-
ationer, hvor det er vigtigt at vide, om du bluffer eller 
ej. hvis du tror, modstanderen er på et steal, så over-
vej, om du måske har den stærkeste hånd.
 
ovenstående hånd, hvor du raiser 98s på knappen, og 
aggressiv sb reraiser, er en typisk steal-resteal hånd. 
På floppet hæver du for at repræsentere en knægt eller 
dame, og han får svært ved at forsætte med dårligere 
hænder end et par knægte. havde du i stedet ak, så 
overvej, om du måske har den bedste hånd, og om du 
bør lade ham bluffe ved blot at calle i bund (bemærk, at 
du samtidig har 10 outs til top par eller bedre).
 
det stærke bluff
det er vigtigt, at du spiller dine bluff på samme måde, 
som du spiller dine stærke hænder. ovenfor havde vi 
følgende eksempel: du raiser fra Co med Qts.

tag reraiser i sb. du ved, hans range er temmelig stor 
her (a4s+, a8+, k9s+, alle par og alle 2 kort t eller 
bedre). 

flop: k97. 

du bør en del gange calle flop og raise turn. det er et 
’dyrt bluff’, siden du spenderer 2½bb uden en hånd, 
men der er 4 grunde til at vente til turn:

1) hvis du raiser floppet, vil tag sætte dig på en rimelig 
bred range og calle med mange marginale hænder og 
draws (næsten altid korrekt med odds 9½:1). din fold 
equity på flop er altså meget lille, så du skal spendere 
endnu et bet på turn, hvis dit bluff skal lykkes.

2) du bør oftest spille store hænder (aa, ak, kk, QQ, 
jj, k9, 99, 77 på samme måde i lignende steal/resteal 
situationer, så hvis din modstander kender dit spil, 
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repræsenterer du stor styrke.

3) du spenderer lidt mere på dit bluff, men du vinder 
også mere, når det virker.

4) hvis din modstander checker turn, har du nu mulighed 
for et billigt bluff eller evt. at tage et gratis kort.

dit turn bluff er således kun ½bb dyrere end raise flop/
bet turn kombinationen, men sætter din modstander 
meget mere under pres.

et andet eksempel: en spiller raiser i MP, du caller i bb 
med kh7h 

flop 9d8h4h. 

igen anbefaler jeg, at du caller floppet og check/raiser 
turn som et semibluff. det koster dig 1bb mere end at 
calle, men du lægger mere pres på modstanderen, og 
du får muligheden for et gratis kort og et river bluff, 
hvis MP checker på turn.

et andet stærkt bluff er third barrel bluffet, hvor du 
better alle 3 bette-runder. det kræver et bord, hvor du 
kan repræsentere en stærk hånd, samt at du ved, at 
modstanderen er svag. du hæver i MP med 9h8h

lP caller på knappen. flop: jhtd6h. 

du better dit monster draw, lP caller. turn: as. 

esset er et godt kort at repræsentere med, så du bet-
ter igen, lP caller. river: kd. 

du missede, men bør bette igen: potten giver næsten 
6:1, og fordi du har vist styrke hele vejen, så skal lP 
nok finde et fold mere end 20% af gangene. dette er 
også en god hånd til at minde om, at når bordet ser 
farligt ud for dig, så gør det oftest også for din mod-
stander.

at bluffe i en multiway pot er naturligvis vanskeligt, 
fordi flere spillere skal folde, før det virker. der er dog 
et par ting, som virker til fordel for et bluff. folk er min-
dre tilbøjelige til at calle i bund med marginale hænder 
i en beskyttet pot, og et bluff ind i to eller flere spillere 
repræsenterer stor styrke. et eksempel: lag raiser i 
Co, tag reraiser på knappen, og du caller fra sb med 
kjs 

flop: 67a. du bør bette her. du får odds 9½:1 på dit 
bluff, og har ingen af modstanderne et es, folder de. 
lag raiser med mange hænder, og tag reraiser en lag 
med mange hænder. de vil således ikke have et es op 
til 40% af gangene. samtidig repræsenterer dit cold 
call i sb hænder som ak-at vældig godt. dette kræver 
naturligvis, at du har et tag image.

tag raiser i Co, lP caller i sb, og du caller  i bb med 
98s

flop: k65 rainbow. 

sb checker, og det samme gør du, tag better, sb caller. 
dette er et godt sted at check/raise og repræsentere 
kongen. du vil ofte blive callet af mindst en spiller, men 
du bør bette på turn alligevel, da mange spillere call-
er pr. automatik, når de allerede har et bet inde. læg 
mærke til, at det er et semibluff med din inside straight 
draw og backdoor flush draw. Ved at check/raise 2 
spillere viser du stor styrke, og de vil have svært ved at 
fortsætte uden en konge, men selv hvis de gør, skal du 
af og til  køre dit bluff i bund og bette til river. det er en 
variation over third barrel og handler om at overbevise 
5x/6x/aQ/aj om, at de er på draw.

dårlige bluff
nogle dårlige spillere bluffer efter ’koste hvad det 
vil’ metoden. de beslutter sig - ofte på floppet – til at 
repræsentere en monster hånd og better og raiser de-
refter som gale uden hensyntagen til modstanderens 
reaktion, eller hvilke kort der kommer efter floppet. 
dette er naturligvis en god måde at bruge penge på, 
men det er aldrig et godt bluff. Vælg dine bluff situ-
ationer med omhu.

det er dårligt at bluffe, efter du har vist svaghed. du 
raiser kt, bb caller. 

flop: 56Q. bb checker, du better, bb caller. 

turn: 9. bb checker, du checker. 

river: 9. bb checker. det er dumt at bluffe her. for det 
første vil du bette turn med ethvert par, så det er åben-
lyst, at du har en svag hånd, og bb vil calle med es høj 
samt ethvert par. for det andet er potten lille, og du får 
kun odds 3,25:1 på et dårligt bluff.

jeg har allerede nævnt dårlige semibluff ovenfor. sørg 
for at have odds til bluffdelen af dit semibluff.

det er også en dårlig idé at bluffe, når modstanderen 
checker efter at have vist styrke. tag raiser, du re-
raiser aQ. 

flop: 8tk. tag checker, du better, tag check/raiser, 
du caller. 

turn: 5. tag checker. hans check betyder ofte en svag 
made hand, der gerne vil billigt til showdown (a8, 99, 
at, jj) og nogen gange et draw (Qj, aj, j9 m.fl.). du 
folder ham under alle omstændigheder for sjældent til 
at et turn bet kan betale sig – så hellere tage det gra-
tis kort. dette samme gælder modstandere, der better 
hele vejen for til sidst at checke på river.

opsamling
nu har du læst en masse om bluff, og du er selvfølgelig 
vild i varmen for at prøve det hele af. Men lad være med 
at bluffe for meget! overvej altid dine odds, og kend de 
modstandere, du bluffer. Vær opmærksom på bordets 
dynamik: hvis du bliver callet for meget, så skru ned for 
bluff-blusset - og omvendt; hvis du får meget respekt, 
så skru op!
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Poker er først lige startet!
jeg er, som det nok kan udledes af 
ovenstående overskrift, ikke enig i 
alle disse dommedagsprofetier. in-
ternet gambling og i særdeleshed 
poker har slet ikke nået sit peak 
endnu. ser vi på situationen på 
verdensplan, så er det faktisk få 
steder, at online poker rigtigt har 
gjort sit indryk.

usa, scandinavien og england er 
faktisk de eneste regioner, som jeg 
vil mene er solidt dækket. resten 
af europa og det kæmpe marked 
der ligger og veter i asien er først 
ved at vågne op nu - og jeg tvivler 
meget på, at bølgen kan holdes til-
bage af love og restiktioner. 

overalt i verdenen er pengene fra 
online gambling industrien meget 
store. selvom det ikke er tilladt at 
drive pokersites fra de fleste lande, 
så skabes der alligevel massere af 
value igennem specielt markeds-
føring (affiliates tjener mange 
penge, som der skal betales skat 
af). samtidig er der også et pres 
fra en stor del af befolkningen i de 
fleste lande, som ønsker at have 
frihed til selv at vælge, hvad de 
vil bruge deres penge på. et godt 
eksempel på dette pres er “Poker 
Players alliance” som er vokset en 

del i usa.

sidst men ikke mindst skal man ikke 
glemme, at alle online pokersites 
og casinoer har enormt mange 
penge. disse bliver flittigt brugt 
på lobby arbejde og studehandler i 
specielt usa. jeg tvivler meget på, 
at den amerikanske lov vedr. tran-
saktioner til online gambling sites 
kan holde i mere end maksimalt 1-2 
år endnu.

hvad med fiskekvaoten?
skulle genåbningen af det ameri-
kanske marked falde sammen med, 
at asien så småt bliver åbnet, så 
kan alle Pokernettere godt finde 
stang og madding frem, for der 
bliver gode games som aldrig før.

asiaterne er vilde med at gamble 
på alt hvad der rør sig, og har man  
haft fornøjelsen af at sidde til bords 
med spillere fra disse lande, så vil 
man vide, at de ofte spiller ganske 
forfærdeligt. gambling er en del af 
deres kultur og de har intet imod at 
bruge mange penge på denne frit-
idsbeskæftigelse.

ovenstående er også grunden til, 
at man i så stor stil ser asiater 
på alle casinoer rundt omkring i 
verden. de går ikke op i om de kan 

skabe en positiv forventet værdi. 
de vil bare have lov til at stikke ud.

tidsperspektivet
det er selvfølgelig utrolig svært at 
svare på, hvornår dæmningerne 
bliver revet ned og fiskene igen kan 
svømme frit omkring. Men det er 
realistisk at tro, at vi allerede i lø-
bet af et års tid vil se enden på det 
amerikanske forbud. en lang række 
politikkere og fremtrædende per-
soner i det amerikanske samfund, 
har ved flere lejligheder kaldt 
denne lov for direkte åndsvag.

selvom jeg ikke er meget for at 
bruge udtrykket, kunne man også 
fristes til at kalde denne lov for 
“uamerikansk”. en borgers ret til 
selv at vælge, hvad han vil bruge 
sine penge på, er om noget en 
hjørnesten i kapitalismen, der 
vel dårligt findes mere rendyrket 
end i usa. det bør kun være et 
spørgsmål om tid, før det lykkedes  
at få omstødt den lov.

i mellemtiden kan vi håbe på, at tin-
gene lyser op i asien. en ting er i 
hvert fald sikkert - online poker er 
på ingen måde hverken dødt eller 
begravet! 

Pokermarkedet bevæger sig med en meget høj hastighed, men i kulissen kan man så småt mærke, 
at frygten begynder at melde sig. både pokerudbydere, affiliates og seriøse spillere ser mere og 
mere dystert på fremtiden. der er en generel konsensus i markedet om, at vi i fremtiden vil have 
store problemer med at skaffe nye spillere. flere og flere lande er begyndt at lave love der går 
imod internet gambling og antallet af fisk er hastigt nedadgående. af Mikael strunge

PokerNet informerer
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denne artikel behandler noget så oPhidsende, Men 
dog ganske fundaMentalt, soM PrefloP-sPillet og 
starthænder i short handed no liMit hold´eM. jeg kan 
allerede nu loVe, at næste Måneds artikel oM Continua-
tion bets Vil Være noget Mere interessant.

low stakes No limit 
hold em: 
start hæNder   

som nævnt i sidste måneds artikel 
bør starthænderne ikke spilles re-
ligiøst efter nedenstående retning-
slinjer, da du med fordel kan tage 
højde for:

- dynamik:
spil mange hænder mod dårlige 
spillere, spil færre hænder mod 
gode spillere
- eget image:
raise oftere, hvis du har et tight 
image, raise sjældnere, hvis du har 
været aktiv og/eller har et tiltet im-
age
- stack-størrelser:
Vær mere tilbøjelig til at spille spe-
kulative hænder med dybe stacks, 
og tillæg position større vægt 
end ellers. spil færre spekulative 
hænder og flere high card-hænder, 
hvis de forventede modstandere 
har en lille stack

det skal desuden nævnes, at an-
tallet af spillere ved bordet bør af-
spejles i starthænderne: ved færre 
spillere ved bordet end 6 kan og bør 
der spilles flere hænder.

first in
nedenstående er angående spil 
first in, dvs. når der er foldet til 
dig, dog ikke, når du sidder i sb 
– mere herom senere.

first in – altså uden forudgående 
action - er det spot i nlhe, hvor 
der kan spilles flest hænder. jeg 
vil derfor som udgangspunkt kun 
nævne konkrete hænder i dette 
afsnit og så selv lade læseren af-
gøre, hvad der menes, når der i se-
nere afsnit står ”... skal der spilles 
færre hænder”.

som udgangspunkt bør alle hænder, 
der spilles first in, raises. stan-
dard-raiset bør være i omegnen af 
pot-størrelsen, 3.5-4 bbs.

Par:
alle par raises fra alle positioner.

høje kort (to broadway-kort):
høje kort spiller fornuftigt i de fleste 
pots, dog er det tilrådeligt at smide 
ato, kjo, kts, Qjo, Qts, jto og ned 
utg og til tider også utg+1.

suitede esser:
kan i princippet også spilles fra alle 
positioner, dog vil spillere med man-
gler i postflop-spillet gøre klogt i at 
smide de dårligste hænder i kat-
egorien (i omegnen af a7s og ned) 
fra de tidlige positioner.

suitede connectors (t9s-54s):
disse kan også spilles fra alle posi-
tioner. suitede connectors er dog 
den hånd-type, der er mest afhæn-
gig af position. af denne grund kan 
det anbefales at åbne forholdsvis 
tight fra tidlig position, hvis spill-
erne til venstre caller liberalt. end-
videre er suitede connectors også 
for mange den sværeste type hånd 
at spille, specielt fra tidlig position. 
derfor er det fornuftigt at smide 
dem, hvis du arbejder på at spille 
mere tight preflop.
suitede one-gappers (j9s-75s) og 
suitede two-gappers (Q9s-85s) 
kan også raises, men på grund 
af de færre straight-muligheder 
kræver disse hænder mere gun-
stige betingelser.

andre hænder:
ethvert raise preflop er i bund og 
grund et angreb på blinds. hvis 
spillerne i blinds (og eventuelle 
spillere mellem dig selv og sb) 
folder meget, kan der angribes of-
tere, dvs. med en bredere range af 
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hænder. derfor stiger det optimale antal steal-forsøg 
i takt med sandsynligheden for at stjæle succesfuldt. 
således kan dårlige esser, suitede konger, offsuit con-
nectors og gappers, ja nærmest enhver hånd med bare 
et vist potentiale, raises som et steal. det kræver dog 
som sagt, at betingelserne er gode, og da det uund-
gåeligt vil give en del halvsvære postflop-beslutninger, 
anbefales begynderen ikke at steale voldsomt meget.

i position efter en eller flere limpere
et raise efter en eller flere limpere bør være til 3.5-
4bbs + 1bb pr. limper.
langt de fleste hænder, der kan spilles first in, kan 
også spilles efter en limper. dog bør de fleste steal-
hænder smides. endvidere bør der, efter to eller tre 
limpere, skæres ned på de let dominerede hænder (at, 
jto osv.), specielt hvis modstanderne har en tendens til 
at limpe high card-hænder.

efter en limper er det som oftest bedst at raise alle 
hænder, der spilles. efter flere limpere kan de mere 
spekulative hænder (suitede esser,  suitede connec-
tors og små par) ofte med fordel blot calles. det skyldes 
blandt andet, at muligheden for at vinde hånden pre-
flop er noget mindre med mange limpere. desuden er 
en del af incitamentet ved at raise spekulative hænder 
preflop at bygge potten for at kunne vinde stort, når 
hånden rammer. Med mange limpere er der stadig en 
god chance for at vinde en pæn pot i en pot, og derfor 
er det sjældent værd at investere mere end nødvendigt 
preflop.

det siger sig selv, at et eventuelt read på limperne er 
at foretrække. har de en tendens til at limpe for de-
refter at smide til et raise, kan der raises mere liberalt. 
limper de så godt som alle hænder, de spiller preflop, 
kan det være bedst at se floppet billigt, da deres range 
så ikke som normalt vil bestå af de dårligste hænder 
(de fleste spillere raiser gode hænder og limper knapt 
så gode hænder).

i position efter et raise
det forudsættes her, at raiset er et standard-raise, 
dvs. til 3.5-4bbs. her skal nu tages højde for raise-
rens range, herunder hvor stor vægt, han lægger på 
position, samt implied odds: nogle spillere limper 95% 
af alle hænder og raiser kun aa/kk/QQ. nogle spillere 
tager ikke hensyn til position, mens andre er noget 
mere loose i Co end utg.

Med implied odds menes både stack-størrelser og 
raiserens postflop-spil: en meget aggressiv spiller, der 
better alle streets, giver ikke suitede connectors og 
suitede esser gode betingelser, men er til gengæld en 
god modstander for et lille par. omvendt spiller små par 
ikke godt mod stramme, passive modstandere, mens 
suitede og/eller connectede hænder er fint inde.

i det hele taget er reads vigtige, når der er et raise 
foran. Mange hænder kan svinge fra fold over call til re-
raise afhængigt af modstanderen. det er derfor svært 
at give konkrete eksempler på, hvordan de forskellige 

hænder bør spilles. dog er der situationer, hvor et be-
stemt spil næsten altid er rigtigt på low stakes:

- store par bør reraises for value: esser, konger og 
damer er altid gode at reraise  med, det samme er som 
regel knægte og tiere. ak er også et automatisk re-
raise i langt de fleste spil.

- lavere par kan næsten altid calles profitabelt med 
100bbs.

- let dominerede hænder kan altid foldes – i værste fald 
har de en svag positiv forventning, men de er svære at 
spille og kræver som oftest en føling med spillet, som 
low stakes-spilleren endnu ikke besidder.

et par andre generelle betragtninger om spil efter et 
raise
der kan calles løsere med alle hænder, hvis raiseren 
spiller meget dårligt postflop.

der kan calles løsere med svage, spekulative hænder, 
hvis spillere bag eller i blinds er tilbøjelige til at calle, da 
dette resulterer i en multiway-pot med bedre implied 
odds.

der bør reraises med en bredere range, når raiseren 
er loose og/eller når effektive stacks er dybe.

efter et raise og et eller flere calls kan der calles løsere 
med spekulative hænder, mens high card-hænder nu 
endnu oftere er dominerede, hvorfor kun de bedste af 
disse bør spilles.

efter et raise og et reraise er mulighederne næsten 
altid 4-bet (aa, kk, i sjældne tilfælde ak) eller fold (alle 
ander hænder). et call med et højt par giver begge 
modstandere gode implied og muligheden for at spille 
korrekt uden at give specielt stor deception value. et 
call med en spekulativ hånd har for det første dårlige 
implied odds, for det andet har initial raiseren mulighed 
for at 4-bette, hvorefter du er nødt til at mucke uden at 
se floppet efter at have betalt en stor del af stacken.

for ikke at blive alt for let læselig kan det desuden være 
hensigtsmæssigt i sjældne tilfælde at reraise andre 
hænder end store par og ak. her er specielt suitede 
connectors og suitede one- eller two-gappers gode.

spil mod et reraise, når du har raiset
her er tre muligheder: raises fra position, fra blinds 
eller fra en limper. uden reads i øvrigt kommer det 
farligste reraise fra en limper (mange spillere limp-
reraiser aa og kk som de eneste hænder). et reraise 
fra blinds vil som regel være en stærkere hånd end et 
reraise fra position (forudsat at reraiseren forstår po-
sition), men dette opvejes noget af, at du i det første 
tilfælde har position.

som udgangspunkt står valget mellem call eller fold, 
når der bliver reraised. er stacks 175+bbs, kan et re-
raise komme på tale med aa/kk, men du går ikke helt 
galt i byen ved aldrig reraise på low stakes til et stan-
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dard-reraise. hvis modstanderen reraiser meget lavt, 
eksempelvis ved at click-raise, kan du overveje at re-
raise store par og eventuelt ak.

et par ting at tage hensyn til, når du overvejer et call:

- position:
du kan naturligvis calle mere liberalt i position. dog skal 
det siges, at position ikke betyder helt så meget i re-
raised pots, da en del hænder ender all-in på flop eller 
turn, hvorved den positionelle fordel forsvinder.
- implied odds og pot odds:
størrelsen af reraiset og stack-størrelser afgør, om 
det er profitabelt at calle med spekulative hænder.
- raiserens range:
nogle spillere reraiser så godt som alle hænder, de 
raiser first in, mens andre udelukkende reraiser aa. 
kend din modstander, og undlad at calle med let domi-
nerede hænder.

i blinds efter et raise
i modsætning til sidste afsnit er du her ude af position 
resten af hånden, hvis du vælger at calle. det betyder, 
at du er nødt til at calle (og reraise) med en smallere 
range end i position. de samme faktorer afgør, om en 
hånd skal spilles: raiserens range, herunder forståelse 
for position, samt implied odds.

implied odds er typisk noget lavere ude af position, lige-
som reverse implied odds på en eventuelt domineret 
hånd er større. Mange low stakes-spillere har en ten-
dens til at calle for løst i blinds, typisk ud fra en be-
tragtning om, at de allerede har penge i potten. det er 
klart, at dette faktum taler for at calle mere i blinds end 
i position, men den manglende position opvejer klart de 
lidt bedre odds, der fås på et call.

i blinds efter en eller flere limpere
da spil i blinds altid vil betyde spil ude af position (med 
undtagelse af blind-kampe, se nedenfor), må der 
naturligvis raises færre hænder end i position efter en 
eller flere limper. antallet af limpers har ligeledes stor 
indflydelse på, hvor mange hænder der kan raises. det 
skyldes, at der specielt ude af position vil være en eller 
flere spillere, der caller, samt at manglende position er 
en ekstra stor ulempe med flere spillere i potten. når 
det er sagt, skal der selvfølgelig sommetider raises. 

jeg anbefaler at raise til omkring 4.5bb+1 pr. limper 
i blinds. et par ting at tænke over, når du overvejer et 
raise fra blinds:
 
- om limperne er tilbøjelige til at calle eller folde, 
når de allerede har penge potten. ud fra dette kan det 
så anslås, hvor godt din hånd spiller mod deres range. 
er limperne således generelt glade for at limp-calle 
mellemgode esser og aldrig smide, når der kommer et 
es på floppet, er et sb-raise ind i 4 mand med a2s ikke 
en god ide.
- hvor godt din hånd spiller i henholdsvis un-
raised og raised pots. forventer du eksempelvis at få 
netop en caller, hvis du raiser et lille par fra sb, vil det 
ofte være at foretrække at se et billigt flop mod mange 
modstandere. På den måde vil du stadig have god mu-
lighed for at få fuld betaling med et set, men slipper for 
at investere en håndfuld bbs preflop.

Blind-kampe
den primære ting at holde sig for øje i en blind-kamp 
er, at hændernes værdi stiger med færre spillere i pot-
ten. det er klart, at dette kun holder, hvis modstand-
eren også er bevidst om dette. er du således oppe mod 
en modstander, der spiller sine hænder, som var der 6 
mand i potten, bør du bluffe mere og calle/raise/value-
bette mindre.

uden reads i øvrigt foretrækker jeg i sb at raise alle 
hænder, der spilles, og jeg spiller gerne en masse. dog 
skal den manglende position naturligvis tages i betragt-
ning.

tilsvarende hæver jeg de fleste hænder i bb, hvis sb 
completer.
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Matt Matros er professionel pok-
erspiller, med en matematisk ud-
dannelse som baggrund. han er 
skribent for Cardplayer og arbe-
jder ligeledes som pokercoach. 

dette er en anekdotisk bog, som 
fortæller, hvordan Matt Matros 
udvikler sig fra at spille på køk-
kenbordet med sine forældre til 
at vinde $700.000 for sin tredje 
plads i wPt finalen 2004.

bogen beskriver, hvordan han 
spiller med kammerater på uni-
versitetet og engang imellem spill-
er på casinoer. i en periode bor 
han temmelig langt fra et casino, 
og derfor beskriver han, hvordan 
man får et privat spil sat op. hans 
hovedkonklusion på dette område 
er, at hvis man skal have et or-
dentligt privat spil i gang, er det 
bedst selv at være vært.

det bedste i bogen er hans 
beskrivelser af de turneringer, 
han deltager i (og han skjuler hell-
er ikke sine heldige hænder). han 
har noteret mange af sine hænder 
og husker omstændighederne om-
kring turneringerne. hvis nogen 
har set hans meget underlige spil i 
den sidste hånd i wPt finalen, kan 
jeg da røbe, at han havde husket 
sine kort forkert.

et temmelig mislykket indslag er 
hans beskrivelser af regler og 
strategier for de forskellige spil, 
han giver sig i kast med. dels er 
det gjort meget bedre i bøger, 
som lægger hovedvægten på 
dette, dels tror jeg, at folk, som 
læser denne bog, kender regler 
og basisstrategier i forvejen.

der er sket meget store ændring-
er, siden Matt Matros skrev denne 
bog (udgivet i september 1995). 
specielt er online poker desværre 
blevet meget sværere at slå, end 
han beskriver det. denne betragt-
ning står for egen regning, men 
bogen er skrevet lige i Chris Mon-
eymaker / greg raymer perioden, 
og dengang var i hvert fald fixed 
limit hold´em en ren “cash cow“. 
desuden har han naturligvis ikke 
de seneste lovgivningsmæssige 
problemer i usa med.

jeg giver bogen tre stjerner ud af 
fem.

måNedeNs Bog
af kiM “kiMn” nielsen

Matt Matros: 
the Making of a Poker Player
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i no limit cash går man ofte med, 
selv når man har dårlige pot odds 
i håbet om, at man kan revanchere 
sig senere. dette hedder implied 
odds i pokersprog og har også 
sin plads i fixed limit, som neden-
stående hånd illustrerer. 

lidt usædvanligt for Casino Cos-
mopol i Malmø sad jeg ved et dår-
ligt bord. bordet var fyldt med 
tight aggressive spillere og kun to 
halvbløde spillere. jeg får 33 i bb. 
utg raiser, tre callere (heraf også 
de to “softspots”) og jeg caller 
også. selv om jeg kun næsten har 
umiddelbare pot-odds til at ramme 
settet, er der ikke tvivl om, at det 
er et korrekt call på grund af de 
bets, jeg får ind, hvis jeg rammer 
(implied odds). normalt siges det, 
at man skal have ca. 5:1 i pot-odds 
for at calle med et hvilket som 
helst par.

floppet kommer og er ikke specielt 
interessant for mig med kj5 rain-
bow. jeg checker og utg byder 
igen, og de to softspots caller 

igen. dette giver mig odds 12-1 
for at calle, hvilket ikke umiddel-
bart er nok, da jeg kun kan bruge 
to kort, og der er 45 kort, jeg 
ikke kan bruge (43 hvis jeg tager 
højde for, at den tight aggressive 
spiller utg næsten helt sikkert 
har to høje kort.) jeg folder altid 
til et turn bet, så jeg kan ikke tælle 
chancen for at ramme på sidste 
kort med.

Men der er forskellige ting, der 
taler til min fordel: 
- for det første har jeg god rela-
tiv position, det vil sige, at gan-
ske vist sidder jeg først, men jeg 
skal erklære mig sidst i forhold 
til preflop aggressoren, som jeg 
kan stole på better, da en 3´er på 
turn, vil se helt blank ud for ham. 
dette betyder, at de andre bliver 
fanget i midten, hvis jeg rammer 
3´eren. dette giver mig bedre im-
plied odds (jeg skal jo helst have 
mindst 5 store bets ind på turn og 
river, hvis jeg rammer på turn, for 
at kunne calle). jeg har også den 
fordel, at 3´eren vil være en blank 

for de andre, stort set uanset hvad 
de har. jeg kan til gengæld frygte, 
at utg allerede har et højere set, 
men man kan jo ikke få alt.

som du måske næsten kan regne 
ud, gik det som en drøm. jeg call-
ede, der kom en treer på turn, jeg 
checkede, utg bettede ud og de 
to softspots gik med på utg’s bet, 
for det er sådan softspots gør. alle 
spillere callede mit checkraise, og 
jeg fik et call mere fra alle tre på 
den blanke river. utg kiggede lidt 
mærkeligt på mig, da han jo var 
vant til, at jeg godt kan smide mine 
hænder, når jeg er bagud. Men jeg 
er ikke så meget i tvivl om, at min 
gode relative position og de to 
“softspots” efter utg var rigelig 
grund til at calle på floppet. 
 
Men se nu ikke dette som en op-
fordring til at spille alle mulige un-
derpar til floppet. situationen skal 
jo være helt rigtig, og langt de 
fleste gange står du med skægget 
i postkassen efter turnkortet.

imPlied odds - 
også i fixed limit
af kiM “kiMn” nielsen

i no liMit Cash gaMes er der Mange ting, soM Man skal 
Være oPMærksoM På. en af de Vigtigste ting i no liMit 
Cash er, så Vidt jeg forstår, eVnen til at Vurdere, oM 
Man får betaling, når Man raMMer et draw. 
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introduktion

koNg søreN af moNaco
af anders “gene” nielsen 

_ navn _

søreN koNgsgaard

_ alder _

19 år

_ Pokernet nick _

koNgsgaard _ Pokernetter siden juni 2005.  

_ bopæl _

skiVe, daNmark

_ største pokeroplevelse_

uden tvivl 3. pladsen ved ePt finalen i Monte Carlo 

_ erhverv _

studereNde
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an: hvordan blev det seriøst?

sk: Én måned efter min 18 års fødselsdag kvallede jeg 
mig til ePt deauville via en freeroll på bettson. det var 
en kæmpe oplevelse for mig, selv om jeg ikke havde en 
chance i turneringen. sidste sommerferie havde jeg så 
tid til at fordybe mig rigtigt i spillet, jeg fik spillet rigtigt 
mange turneringer online og resultaterne begyndte at 
blive rigtigt gode.

an: du har været aktiv på Pokernet i knap 2 år, altså fra 
før du måtte spille online om rigtige penge. spillede du så 
kun play money dengang? 

sk: hmmm, nej. jeg spillede freerolls og helt små cash-
games mens jeg var 17. Playmoney sprang jeg vist stort 
og flot over. 
 
an: hvor spiller du mest online, og hvad er dit favorit-
spil? 

sk: jeg spiller faktisk ikke ret meget online, da jeg jo skal 
passe min skole. Men når jeg har tid, er det de store on-
line turneringer fra 100$ buyin og opefter på forskel-
lige sites, samt lidt Pot limit omaha cashgame. Men jeg 
foretrækker faktisk live turneringer. jeg er en kæmpe 
cashgame donkey, så det holder jeg mig som regel fra at 
spille om større penge. 

an: du har haft kæmpe succes i live tours det sidste halve 
år. hvor mange har du spillet, og har du været en kæmpe 
skrubabe, eller har du rundspillet dine modstandere? 

sk: det er en kombination af mange faktorer, blandt an-
det rigtigt godt spil, men jeg har uden tvivl også haft mere 
held på min side, end hvad jeg statistisk set skulle have 
haft. jeg har faktisk ikke spillet ret mange flere turn-
eringer end dem jeg er kommet langt i. jeg har f.eks. kun 
spillet 4 ePt´s, hvoraf jeg har kvallet til alle fire online. 

an: hvad mener du er den primære forskel på at spille 
online og live?  

sk: i live turneringer har image en meget større ind-
flydelse, end det har online. folk lægger meget mere 
mærke til hvad der sker. jeg følger meget med i spillet 
live, og udnytter løbende de informationer om spillerne 
som jeg samler op. det er nok min store svaghed online, 
at jeg ikke på samme måde sidder og følger med i spillet, 
da jeg oftest spiller 4-6 turneringer samtidig, samt har 
radio eller tv kørende, læser Pokernet mv.  

an: hvis du skal give MPn´s læsere et par hurtige fif til 
live turneringer, hvad skal det så være? 
 
sk: det var et rigtigt godt spørgsmål. erfaring og rutine 
er jo uhyre vigtigt. hold øje med modstanderne og følg 
med i spillet. hvor aggressivt spiller de, kan de lægge en 
hånd ned osv. jeg planlægger ofte inden hånden opstår, 
hvordan jeg vil spille en given hånd mod den konkrete 
modstander. jeg kigger ikke så meget efter tells, men 
mere betting patterns. Men ellers kan jeg kun råde til at 
få opbygget et tight image i starten af en turnering, hvis 
strukturen ellers tillader det. det kan udnyttes senere 
når blindsene bliver højere, til at spille en kontrolleret 
aggressiv stil, uden dog at lade det tage overhånd. 

an: hvis nu man gerne vil have skovlen under ham der 
søren fra skive, kan man så rykke dig rundt live andre 
steder end til de store turneringer i udlandet? 

sk: det er faktisk sjældent, da jeg ikke har så meget tid 
og bor et stykke væk fra et casino. Men det sker da at 
man kan støde ind i mig til turneringer og cash games i 
århus eller københavn. 

an: så man må hoste op med både flybillet og et indskud 
til en ePt eller en anden større turnering, hvis man vil 
være sikker på at skulle spille mod dig?

sk: he he, ja, det kan man godt sige.  
 
an: er du klar på den obligatoriske heads up dyst mod 
MPn? 
 
sk: bare kom an. 
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shuffle up and deal
Vi spiller som sædvanlig bedst af 3. jeg foreslår 20-
handed heads up sng´s på ladbrokes. søren må først 
lige reloade kontoen før han er klar, men han når da i 
samme åndedrag at nævne, at han ikke spiller ret meget 
på ladbrokes, men at han da lige har kvallet til lad-
brokes Poker Million, et sæde til en værdi af 25.000$, 
som spilles til sommer. søren kvallede via en 1.000$ 
Mtt med 20 deltagere, som han vandt. stor respekt 
herfra, på trods af den stort set tomme konto j 

først match:
jeg får hurtigt fornemmelsen af at søren spiller en ret 
tight heads up strategi på de tidlige levels. han folder 
i hvert fald en del hænder fra knappen og jeg har stor 
succes med et min.raise ham, når jeg selv sidder på 
knappen. det er sjældent han raiser ude af position. 

første interessante hånd, hvor jeg sidder med 98s på 
knappen og raiser til 70. floppet kommer k87, søren 
checker og jeg stikker et halv pot bet ud. søren caller. 
På turn falder en blank. Vi checker begge. river er end-
nu en blank, og søren stikker 160 ud. jeg laver et løst 
call, søren viser kj og tager en pæn pot hjem. 

efter denne hånd er stacks 1900 til søren og 1100 til 
mig. jeg får kæmpet mig lidt tilbage, men mister lidt 
på et tidspunkt hvor jeg er ude i en skæg, søren raiser 
mig og jeg må smide. de fleste hænder går dog med et 
fold eller et pænt stort raise fra søren når han er på 
knappen, og et minraise eller call fra mig, når jeg er 
på knappen. der bliver ikke spillet ret meget tilbage på 
hverken mine eller sørens raises. 

På level 3 har søren 2100 og jeg har 900, da følgende 
hånd opstår. 
2100 / 900

jeg kigger ned i 88 i bb. søren limper bare ind for de 50. 
jeg raiser til 250, og søren caller efter lidt betænkning-
stid. floppet kommer tj5 med to spar. Med kun ca. 700 
tilbage, skal der til at ske noget, så jeg skubber de sid-
ste skillinger til midten. søren caller lynhurtigt og viser 
aa. ouch.  søren laver en runner runner flush, for lige 
at gnide den sidste salt i såret. 

anden match: 
jeg har efterhånden fået opbygget et pænt løst og ag-
gressivt image, så det lykkes mig at fange søren tidligt. 
jeg får kk i bb. søren raiser på knappen til 60 og jeg 
reraiser til 120. søren caller. floppet kommer kt8 
rainbow. jeg stikker et continuation bet af sted på 120. 
søren caller. På turn falder en blank, og jeg checker, 
for at trappe søren. han falder dog ikke i og checker 
bag mig. På river falder endnu en blank. jeg byder halv 
pot 240. søren caller og mucker QQ. 
  
der sker ikke mere på level 1, hvor jeg slutter med 
2.000 mod 1.000 til søren. 

På level 2 opstår denne interessante hånd. 
søren raiser til 60 fra knappen, og jeg caller med ajo. 
floppet kommer at4 rainbow. jeg stikker 100 ud og 
søren caller. På turn falder en 6´er. jeg checker og 
søren byder 150, som jeg caller. På river falder endnu 
et es. jeg byder 200, søren reraiser allin til 750 og jeg 
caller. søren viser a6 for et kedeligt setup, og pludselig 
er rollerne byttet rundt igen. 

På level 3 hedder stacks 2100 til søren og 900 til mig. 

jeg er ved at være presset. dels af blindsene der er 
steget til 25/50, og dels af min kæreste som i baggrun-
den er ved at være godt muggen over at jeg endnu ikke 
har ringet til en kammerat, som hun ellers har lovet 
ham, at jeg vil gøre. jeg må altså til at skrue op for 
tempoet. 

Med blinds på 25/50 raiser søren fra knappen til 150. 
jeg sidder med a3s og skubber skillingerne til midten. 
søren caller prompte og viser 99. ouch. 

floppet kommer 953. dobbelt-ouch. en 3´er på turn 
giver forhåbninger om et suckout af dimensioner, men 
den sidste mirakel-3´er udebliver på river og søren 
vinder dysten 2-0. kongen længe leve! 

søren spiller en bund solid omgang heads up, hvor han 
har tålmodigheden til at vente på at modstanderen 
begår fejlene – hvilket modstanderen i disse to sng´s 
lod sig lokke til at gøre. efter min smag lod søren mig 
stjæle alt for mange af hans blinds med minimum raises 
på de tidlige levels, hvor han ellers har gode implied 
odds til at se et flop med rigtigt mange kort. desuden 
udnyttede han ikke sin position så meget som jeg selv 
ville gøre, til at se en masse flops. Men resultatet kan 
der absolut ikke pilles ved og MPn-redaktionen må efter 
en god start på heads up dysterne, sande at træerne 
ikke vokser ind i himlen. stillingen er nu 3-1 til måne-
dens profiler, og MPn redaktionen har efter de seneste 
skrammer, planlagt en uges træningsophold med dybe 
analyser af hu sng disciplinen. Vi venter stærkt til-
bage!  
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Pengeblindhed er en hyPPigt forekoMMende og alVorlig 
lidelse, der tyPisk raMMer Mennesker, der er koMMet 
hurtigt til Penge, herunder PokersPillere. 

PeNge BliNdhed 
af Zorglub

for pokerspilleren er risikoen for 
at blive ramt af pengeblindhed sær-
ligt stor i forbindelse med skift til 
højere eller lavere limits end der, 
hvor han normalt spiller.

eftersom poker er et pengespil, er 
det ret skidt, når du mister din for-
nemmelse for dem - pengene. det 
er mit håb med denne artikel at give 
dig en bedre forståelse af penges 
natur og din relation til dem.

lad mig starte med et spørgsmål. 
hvor meget er 1.000 kr. værd for 
dig? 
før du svarer, lad mig præsentere 
et par svarmuligheder:

a) det er en god klat penge. 
jeg kan købe mange rare ting for 
en tusse.
b) ikke ret meget i og med at 
jeg sidder bænket i et spil 300-600 
hold’em på Casino Copenhagen
c) en rigtig god online 
bankroll, når jeg p.t. huserer på 
$0.25/0.5 bordene.

hvis du tænker lidt på ovenstående, 
burde det stå klart, at værdien af 
penge er kraftigt afhængig af den 

situation, du befinder dig i. Penge-
blindhed er en tilstand, der op-
står, når du forveksler forskellige 
situationsafhængige værdier med 
penge.

den første ting, du bør gøre dig 
klart, er, at i det øjeblik, du sæt-
ter dig ved pokerbordet, kommer 
dine penge til at repræsentere en 
meget mindre værdi for dig, end de 
gør, når du er ude at shoppe. På 
en eller anden måde føles jetoner 
ikke som rigtige penge, som du kan 
”bruge”, hvorfor mange er i stand 
til at kaste jetoner i grams med en 
hastighed, som ville forekomme 
dybt unaturlig, hvis det var rede 
penge. denne ”jeton-illusion” har 
som oftest stadig sin virkning, når 
en spiller svinger kreditkortet for 
at købe flere jetoner. det er stadig 
kun jetoner, du hæver. det er ikke 
før næste dag, det går op for dig, 
hvor meget du egentligt tabte, og 
hvad du kunne/skulle have købt for 
de penge. alene af denne grund er 
det almindelig sund fornuft ikke at 
tage  dankort og kreditkort med 
på casino - eller sørg i det mindste 
for at have dem i et andet rum end 
computeren, så du har en chance 

for at nå at tænke, inden du hæver 
løs. 

når man hertil lægger det faktum, 
at der findes et punkt, hvor man 
(selvom man er pengeblind) ved, 
at man har tabt alt alt for meget, 
og at man, uanset hvor meget man 
taber, yderligere stadig vil have 
tabt det samme – nemlig alt alt for 
meget, så er det altid en god ide på 
forhånd at have besluttet sig for, 
hvor meget man er villig til at tabe 
og holde fast i den beslutning, hvis 
det bliver aktuelt. spil (herunder 
poker) er kun sjovt, hvis du har den 
fornødne selvdisciplin til at stoppe, 
før du er så meget bagud, at alting 
bliver lige meget.

Men ud over denne generelle iagt-
tagelse omkring spil og penge-
blindhed så mener jeg også, at 
pengeblindhed har nogle vigtige 
implikationer for pokerstrategi. 
særligt når du rykker op eller ned 
i limit. tag f.eks. situationen, hvor 
du er vant til at spille $20/40 on-
line og beslutter dig for at rykke 
op til $50/100. i $20/40 er $1.000 
en pæn slat. Med gennemsnitlige 
puljer på $200-300 skal du altså 
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vinde en hel del pæne puljer, før du er oppe med $1.000 
for sessionen, ligesom du skal tabe stort og gennem 
en længere periode for at komme bagud med $1.000. 
På $50/100 bordet koster to omgange blinds dig det 
samme som en gennemsnitlig pulje på $20/40 bordet. 
dette påvirker typisk folks spil på to måder: a) det får 
dem til at forsvare deres blinds oftere, end de normalt 
gør, og b) det får dem til at spille overforsigtigt (de 
kræver en bedre hånd, end de normalt vil gøre i $20/40, 
eftersom de skal smide mange flere penge efter den). 
disse to effekter af pengeblindhed kan være virkelig 
hårde at overkomme, særligt når man tager hensyn til 
det faktum, at aggressionsniveauet sandsynligvis er 
højere, end de er vant til på det normale limit.

Pengeblindhed er også et problem, når du rykker ned 
i limit i forsøget på at minimere skaden under en dår-
lig periode. hvis du er vant til gennemsnitlige puljer på 
$1.000 og sessionsudsving i størrelsesordenen +/- 
$5.000, vil du nemt komme til at spille som en komplet 
maniac i et $20/40 spil. i hvert fald hvis du forsøger 
vinde det antal puljer på $20/40, der skal til for at lave 
en pæn vindende session på $50/100 målestok. det 
siger sig selv, at dette er opskriften på en katastrofe. 
det er derfor, man ind imellem oplever high limit spillere 
spille totalt loose aggressivt på lavere borde og ofte 
være en stranded hval i spillet.

Men heldigvis findes der et rigtigt godt middel mod 
pengeblindhed. i stedet for at tænke i pengeværdier 
måler jeg mine gevinster/tab i det antal gennemsnitlige 
puljer, jeg er fra break even. så hvis jeg er bagud med 
$2.500 i et $50/100, tænker jeg ikke på, hvad jeg kunne 
have købt for disse penge, ej heller på hvor lang tid jeg 
kan forvente at skulle bruge på at vinde dem tilbage i 
mit normale $20/40 spil. jeg nøjes med at forholde mig 
til det simple faktum, at jeg er bagud med 3-4 puljer 
– en situation, som jeg overvinder næsten dagligt.

ideen om at bruge den gennemsnitlige pulje som den uni-
verselle limit-uafhængige målestok og blindt fokusere 
på denne størrelse når du evaluerer din situation, kan 
hjælpe dig med at overvinde de hyppigst forekommende 
symptomer på pengeblindhed, lige som det vil gøre dig 
bedre til at undgå tilt i situationer, hvor du egentligt 
stadig er med i kampen.

faktisk kan dette lille trick gøre underværker med hen-
syn til at få flyttet dit fokus fra kortsigtede fluktuation-
er til din langsigtede hourly rate. du vil kunne mindske 
den desperate følelse af hastværk, når du er bagud, og 
følelsen af usårlighed, når du er foran. kort sagt – det 
er et værktøj til god sans for proportioner og en velbal-
anceret sindstilstand, hvilket nærmest er en forudsæt-
ning for at kunne konkurrere på højt niveau i poker.
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world series of Poker er den største pokerbegivenhed i 
verden, og spilles i 2007 fra den 1. juni til den 17. juli. 

hvor godt kender du wsoP historien og hvor godt kender 
du Pokershop.dk? 

spørgsmål 1. hvilken pokerspiller var den første der 
vandt 10 af de eftertragtede wsoP bracelets? 
a: Phil hellmuth
b: johnny Chan
C: doyle brunson

spørgsmål 2. hvor mange wsoP bracelets har ted for-
rest?
a: 5
b: 6
C: 7

spørgsmål 3. jan sørensen har som eneste dansker 
prøvet at vinde en wsoP bracelet. Men hvor mange har 
han vundet?
a: 1
b: 2
C: 3

spørgsmål 4. i hvor mange forskellige farver forhandles 
desert sands Ceramic chips på Pokershop.dk?
a: 6
b: 7
C: 8

spørgsmål 5. Phil hellmuth har vundet ikke mindre end 10 
wsoP bracelets, siden hans main event sejr i 1989. Men 
hvad er der specielt ved disse?
a: de er alle vundet i 3.000$ events eller dyrere
b: han har været chipleader da han nåede finalebordet 
hver gang
C: de er alle vundet i hold´em

spørgsmål 6. hvem har gennem tiderne cashet for flest 
penge til wsoP, uden at have været på finalebordet i Main 
event?
a: Phil ivey
b: david “Chip” reese
C: layne flack

spørgsmål 7. wsoP europe er en ny turneringsserie, 
der spilles for første gang i september. hvad bliver buyin 
til Main event?
a: 10.000 $
b: 10.000 eur
C: 10.000 £

spørgsmål 8. hvad er prisen for et sæt Copag 100% 
Plastic Poker size 4-farve kort på Pokershop.dk?
a: 64 kr. 
b: 74 kr. 
C: 89 kr. 

spørgsmål 9. hvad havde ricki nielsen på hånden, da han 
blev slået ud af wsoP i 2006? 
a: aks
b: a3o
C: 66

spørgsmål 10. hvad er aldersgrænsen, for at deltage i 
wsoP?
a: 18
b: 20
C: 21

spørgsmål 11. hvilken dansk tV kanal sender esPn´s 
optagelser fra wsoP? 
a: kanal 5
b: Zulu
C: wsoP vises ikke på dansk tV

spørgsmål 12. en gut med et dansk-klingende efternavn 
nappede som den eneste to wsoP bracelets i 2006. hvad 
er hans navn?
a:  Carlos Mortensen
b: jeff Madsen
C:  thor hansen

spørgsmål 13. hvornår åbnede Pokershop.dk?
a: sommeren 2004
b: sommeren 2005
C: sommeren 2006

for at kunne deltage i konkurrencen, kræves det, at du 
er oprettet med en profil på Pokernet. 

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

svarene vedrørende Pokershop.dk kan findes på www.
pokershop.dk. 

sidste frist for besvarelse er torsdag den 24. maj.

blandt de besvarelser med flest korrekte svar, trækkes 
der lod om følgende præmier fra Pokershop.dk: 

1 gavekort på 1.000 kr. 
1 gavekort på 500 kr. 
1 gavekort på 300 kr. 

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

månedens quiz præsenteres i samarbejde med pokershop.dk.

i denne måned kan du vinde gavekort fra pokershop.dk, ved at svare rigtigt på en stribe 
spørgsmål om world series of poker? 





der har aldrig Været, og der Vil sandsynligVis aldrig 
Mere dukke en juleMand soM leo oP På den danske Po-
kerarena. jeg kendte haM oPrindelig fra b&w, hVor Vi 
Var Maskinarbejdere i afdeling 6 På ChristianshaVn. 

leo og PostkorteNe 
af little Me - danMarks “Pokerbedstefar”

jeg lånte ham tit en 10´er til mad-
pakken, for han gik altid død, når 
vi spillede poker på loftet i goth-
ersgade nr. 40. Pengene var små i 
50´erne, men der var altid mange 
penge i pokerspillet. jeg fatter ikke, 
hvor alle de penge kom fra. det var 
som om vinderne ikke brugte pen-
gene. de blev bare gemt til poker, 
og ugen efter var det nogle andre, 
som opbevarede dem.

leo havde et leica kamera, og han 
var en dygtig fotograf. han tjente 
lidt lommepenge ved at fotografere 

børnene på legepladserne og give 
dem en seddel med hjem til foræl-
drene. en dag fandt han på at af-
fotografere nogle ”franske” post-
kort. han kunne sælge dem for 2 
kr. pr. stk., og det gik så stærkt, at 
han ikke kunne nå at lave dem hur-
tigt nok. nu lyder 2 kr. ikke af ret 
meget, men hvis du ganger med 10, 
får du et mere reelt billede af pen-
genes værdi dengang.

han åbnede et antikvariat og satte 
andre folk til at fremstille billed-
erne. Pengene væltede ind, og han 

lancerede bladet weekend sex. det 
var selvfølgelig strengt forbudt, og 
en dag kom politiet og tømte hele 
forretningen. nu skulle der så køre 
en retssag og falde en dom, som 
kunne appelleres, og leo vidste 
godt, at politiet ikke ville komme 
igen, før der var faldet en endelig 
dom.

historien kørte på forsiden af eks-
tra bladet i lang tid. alle læste om 
forretningen på sønder boulevard, 
og det hæmmede absolut ikke sal-
get. 
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leo købte en offsetmaskine, og bladene sprøjtede ud. 
køberne kunne dårligt vente, til tryksværten var tør. 
der kom folk fra jylland og købte et vognlæs af gan-
gen. 

han var smart nok til at blive millionær på rekordtid. 
han fik filmstudie, eksportafdeling og flere forretninger 
på Vesterbro.

leo spillede nu i de dyrere sjak, og han averterede i 
Politiken efter forretningsfolk, der ville spille poker med 
ham. jeg har aldrig set eller hørt om, at han skulle 
have vundet, bare en enkelt gang. han strålede som en 
sol, når han ramte en belly-buster, og han så helt fort-
vivlet ud, når det mislykkedes. 

leo var med i alle spillene. Vi spillede mest 5 card draw. 

hvis han ikke havde et par eller en joker, købte han 5 
nye kort. ”jokerne må da være et eller andet sted”, 
som han sagde. det faldt ham aldrig ind, at modspill-
erne kunne sidde med dem. 

hvorfor spillede han i det hele taget poker? det var en 
sygdom. han rystede, han svedte og adrenalinen pum-
pede. han ønskede kun spændingen. en gang købte han 
mig ned i en kæmpe pot. jeg havde en straight, inden vi 
byttede. han købte fire kort til sit es, og endte med et 
fuldt hus. ”det må du meget undskylde leon” sagde han 
og gav mig det halve af puljen. 

sådan var leo bare. et sjovt kapitel i mit syndige liv.

god bless him.
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razz
af anders “gene” nielsen

raZZ er i MPn saMMenhæng hVerken en børneraPPer fra 
aalborg eller et griMt udslæt, Men deriMod en rigtig 
sPændende og sjoV Poker Variant. raZZ er en af de neM-
Meste Varianter at lære at sPille stort set fejlfrit På 
de laVere liMits, og saMtidig begår Modstanderne tons-
Vis af fejl, hVilket betyder at raZZ forholdsVis hurtigt 
kan sPilles Med en fin Profit.   

reglerne
spilforløbet i razz er det samme 
som i seven card stud, dog med den 
modifikation at det er den laveste 
hånd der vinder puljen.  

som eksempel ledenfor har jeg val-
gt 1/2$ limit razz, med en ante på 
0,10$. 

Ved start: 
alle spillerne betaler en ante, og 
der uddeles to lukkede og ét åbent 
kort til hver spiller. 

spilleren med det højeste åbne kort 
skal vælge om han vil betale et bring 
in på et halvt small bet (0,50$), 
eller et helt small bet (1$). den 
næste spiller kan vælge at folde, 
calle bring in (hvad enten dette er 
på et halvt eller et helt small bet) 
eller raise til et helt small bet. rais-
es herefter vil altid være på et helt 
small bet.  

når alle aktive spillere har betalt 

lige meget, eller folded deres kort, 
uddeles 4th street kortet, som 
igen er åbent. første mand til at 
melde ud på 4th street og efterføl-
gende streets er den spiller med 
den laveste kombination af de åbne 
kort. 

På 5th street og 6th street uddeles 
der ligeledes et åbent kort til alle 
tilbageværende spillere, hvorim-
od det sidste kort, 7th street, er 
et lukket kort til hver af de tilba-
geværende spillere. der bettes 
efter hvert kort. 

Vinder af hånden ved showdown, er 
den bedste kombination af de 7 kort 
til en 5-korts low-hånd. straight og 
flush tæller ikke imod imod dig, og 
esset er det laveste kort, så den 
bedste mulig razz hånd er a2345, 
også kaldet et wheel. hvis to spill-
ere har en 7-low, ses der på de 
højeste kort og ned mod de laveste 
kort. f.eks. er en a2367 hånd la-
vere dårligere end en 23457 hånd. 

der er modsat omaha hi/low ikke 
krav om at low-hånden skal være 
8 eller lavere. den vindende low 
hånd kan sagtens være a358Q eller 
56722 – det er dog sjældent at par-
hænder vinder puljen, da man ved 
showdown jo har syv kort at kombi-
nere til en low hånd. 

starthåndsstrategi

som bring in: 
som tvungen indsats skal du altid 
betale det lavest mulige bring in. 
hvis der bliver raiset til mere end 
dette, skal du folde din hånd, med-
mindre du har a2, a3 eller 23 som 
de to skjulte kort. i dette tilfælde 
kan du calle et halvt small bet. Call 
aldrig mere end et small bet som 
bring in.  

øvrige spillere:
har du en 7-low eller bedre (tre 
lave kort, hvor det højeste kort er 
en 7´er) skal du raise. ellers skal 
du folde. dog kan du med en 8-low 
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limpe ind, hvis der er flere limpere før dig, og flere af 
dem har højere åbne kort end dig. 

4th street strategi
fik du et lavt kort på 4th street, så spil din 4-korts hånd 
aggressivt med bets, raises og evt. reraises. fik du et 
højt kort (9 eller højere), gør klar til at folde, med mind-
re dine modstandere alle har højere åbne kort end dig.  
5th street strategi:
fanger du et lavt kort til en made low hand, er det bare 
med at få fyret nogle bets af, specielt hvis dine 3 åbne 
kort er lavere end dine modstanderes. 

har du derimod 4 kort til en 7-low eller bedre, kan du 
ofte drawe mod gode potodds. 

6th street
stort set samme som 5th street. 

7th street strategi
alle kort er uddelt. har du en god low hånd, fx 7-low 
eller bedre, er det med at bette ud. har du derimod en 
mere tvivlsom hånd, f.eks. en 8-low, og din modstander 
formentlig har været på et draw (han har callet hele 
vejen, i stedet for at raise) kan det være en fordel at 
check-calle til ham, da han sjældent betaler med en 
dårlig hånd, men raiser dig, hvis han har ramt sit low 
draw. 

Vær opmærksom på, de åbne kort de andre spillere har, 
som er outs for dig. disse skal selvfølgelig fraregnes, 

når du udregner potodds og vurderer hvorvidt du har 
brug for at forbedre din hånd. 

Position er ikke så vigtigt i razz, da den hele tiden 
skifter, alt efter hvem der har den laveste synlige low. 
det er langt vigtigere at forholde sig til de åbne kort 
hos dig eller din modstander.  

slowplay
slowplay kan ikke anbefales i lowlimit razz. det gælder 
om at få nogle penge i puljen, mens du er foran. Mod-
standeren vil ofte calle med dårligere hænder og dår-
lige draws, da det jo er limit poker der spilles. 

Bluff
bluffs kan godt lade sig gøre, men man er ofte afhængig 
af at modstanderen kan fremvise lavere kort end dig 
selv. desuden er man afhængig af at modstanderen er 
en tænkende spiller og kan analysere at han er langt 
bagud ifht., hvilke åbne kort han er oppe imod. det er 
ikke altid tilfældet i low limit razz. 

online
du kan spille razz som cashgame på bl.a. Pokerstars, 
full tilt Poker og absolute Poker. 

Pokerstars og full tilt Poker arrangerer dagligt mul-
titable razz turneringer med forskellige indskud, lige-
som det kan spilles som sng på begge sites. 
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at oPføre sig ordeNtligt

af anne “babeee” sChöndorff

jeg haVde Via en konkurrenCe Vundet adgang til ePt’en 
i barCelona i 2006 og røg ud På 2. dagen. det Var rigtig 
ærgerligt, for der Var kun  40 Pladser til Pengene. 
blinds Var På dette tidsPunkt 1.500-3.000, jeg haVde 
27.000 tilbage, og snittet Var På Ca. 50.000, så jeg Var 
Pænt Presset.

hånden hvor jeg røg ud, udspillede 
sig på følgende måde: 
Vivi säthren til højre for mig (utg) 
clickraiser. jeg går all in med ako 
(måske ikke det bedste move, men 
jeg skal jo doble på et eller andet 
tidspunkt. alene hendes raise på 
6.000 vil forøge min krympende 
stack med ca. 26% ).

jeff lisandro, som endte på en 7. 
plads, går all in bag mig og har os 
begge dækket. Vivi ender med at 
caller med ca. 10.000 mere end 
mig.

lisandro viser QQ, dulle viser aQ. 
en rigtig god situation for mig til at 
triple op med 39% vinderchance og 
Vivi helt væk med kun 4%. 

boardet kommer desværre med 5 
lave kort, og begge vi tøser ryger 
ud.

jeff lisandro er glad for at have 
vundet, men da han pludselig op-
dager, at han har slået to Piger 
ud i Én hånd, bliver han nærmest 
ekstatisk - han vælter nu stolen 
bagover, hujer og hejer og skriger: 
”so now the girls can go home to 
their boyfriends!!!”

nuvel – jeg er ærgerlig over at ryge 
ud, men jeg er endnu mere rasende 
over, at ryge ud til en mand, der 
ikke kan finde ud af bare at være 
glad og skrabe sine chips til sig – 
en mand, som helt klart ikke kender 
betydningen af ordene etikette og 
respekt. jeg går ud og ryger en 
cigaret lige bagefter og får sundet 
mig lidt - og da jeg kommer tilbage, 
er bordet blevet brudt op. havde 
han stadig siddet der (det var lige 
ved kanten ud til publikum), havde 
jeg nok ikke kunnet nære mig og 
havde været nødt til at gå over og 
fortælle ham et par ting eller to om 

proper opførsel og etikette.

jeg har selv en enkelt gang opført 
mig skidt overfor en anden spiller 
og behandlet ham med meget lidt 
respekt (læs: disrespekt) – forskel-
len på jeff lisandro og mig er bare, 
at jeg, i modsætning til jeff lisan-
dro, undskyldte over for modspill-
eren, da jeg så ham næste gang. 
heldigvis var han godt klar over, at 
jeg bare var knotten over at være 
røget ud. Men det var alligevel pin-
ligt - at skabe sig som jeg gjorde, 
og jeg var bestemt ikke stolt af mig 
selv. selvom det er træls at ryge 
ud, er det trods alt meget sjældent, 
at der er nogen form for grundlag 
for at svine andre mennesker til og 
være direkte ubehagelig og hånlig. 

der er virkelig ingen undskyldning 
for at være ubehagelig over for 
en modstander. når hånden er i 
gang, er jeg helt klart på, at man 
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bruger de kneb, man har for hånden, f.eks. de piger, 
der synes, det er en fordel at stritte lidt ekstra med 
forpartiet for at få hylet sin modstander ud af den. det 
synes jeg er okay. alle kneb (næsten) gælder, Mens du 
spiller og hvis du vel og mærke giver udtryk for, at det 
bare er lir og spas. husk dog på, at tale er sølv, men 
tavshed er guld og den, der lever skjult, lever godt – og 
kan være sig selv bekendt i pokerverdenen og i livet i 
det hele taget.

det er ikke kun i løbet af et spil, du skal opføre dig or-
dentligt. ordentlig opførsel gælder i allerhøjeste grad 
også over for personalet, der arbejder på det sted, du 
spiller – hvad enten det er på et stort, flot casino et 
spændende sted i verden eller på et lille ydmygt sted i 
danmark. nu er det jo begrænset, hvor meget jeg selv 
har spillet live andre steder end i dansk Pokerforbunds 
lokaler nord for københavn, men både i forbundet og 
på Casino københavn og på casino i barcelona har jeg 
oplevet episoder, hvor dealerne blev behandlet med den 

største disrespekt - og dét kan ingen spillere, hverken 
gode eller dårlige, kvindelige eller mandlige være bek-
endt. Personalet er på arbejde og gør uden tvivl, hvad 
de kan for, at spillet og aftenen i det hele taget skal 
forløbe så godt som muligt – for alle parter. 

så en opfordring herfra! behandl andre mennesker med 
respekt! både i poker som i livet generelt!  

enden på episoden med jeff lisandro blev for øvrigt, at 
jeg dagen efter mødte karen i lobbyen på hotellet. hun 
var event og marketing manager for Pokerstars i bar-
celona. hun fortalte mig, at hun havde delt en taxa med 
lisandro, da de skulle tilbage til hotellet aftenen før, og 
at hun havde skældt ham ud for at være så ”rude”.
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wsoP qualifiers
af anders “gene” nielsen

wsoP står allerede for døren. i år afvikles wsoP i perioden fre-
dag 1. juni til tirsdag den 17. juli, med main event startende fre-
dag den 6. juli. til dem der har ambitioner om at kvalificere sig, 
vil MPn her give et overblik over mulighederne på de forskellige 
netværk. 

Pokerstars
33$ rebuy multitable tours med mindst ét garanteret 
sæde 3 gange dagligt.
subqualifiers til denne via 2$ turbo rebuy multitable 
tours

160$ double shootouts med ét garanteret sæde 4 
gange dagligt..
subqualifiers til denne via 5,5$ turbo rebuy multitable 
tours

650$ multitable tour hver søndag kl. 00.00. en ud af 18 
kvalificerer sig til wsoP.
subqualifiers til denne via mange forskellige tours 

1.050$ multitable tour hver fredag kl. 02.30. en ud af 
11 kvalificerer sig til wsoP.

desuden muligt at kvalificere sig via fPP-tours med bu-
yin fra 40 til 4.000 fPP, samt sng multitable tours. 

hvis man kvalificerer sig via Pokerstars, får man gratis 
7 nætters hotel eller 1.000$ spending money, hvis man 
samtidig accepterer at anvende Pokerstars merchan-
dise i turneringen.

har man w$ på sin Pokerstars konto, eller er man su-
pernova og har rigtigt mange fPP´s, kan man bruge 
disse til at købe sig ind i udvalgte indledende wsoP 
events.   

full tilt Poker
216$ multitable tour hver søndag kl. 03. en ud af 60 
vinder et wsoP sæde. 
1.060$ multitablte tour hver torsdag kl. 03. en ud af 12 

vinder et wsoP sæde. 
322$ multitable tour hver tirsdag kl. 03. en ud af 40 
vinder et wsoP sæde.

der er subqualifiers til alle ovenstående

full tilt afvikler en 535$ multitable tour den 17. juni kl. 
24, hvor der er garanteret 100 sæder til wsoP. 

På full tilt er det også muligt at kvalificere sig til 
50.000$ horse turneringen. det sker i en 1.060$ mul-
titable tour søndag den 10. juni kl. 21, hvor der er ga-
ranteret 2 sæder. 

herudover er der dagligt multitable tours til indledende 
runder af wsoP, med buyin fra 26-216$. 

Party Poker
220$ multitable tour onsdag kl. 20 og lørdag-søndag kl. 
24 med et garanteret sæde. en ud af 55 vinder et wsoP 
sæde.  
600$ multitable tour fredag kl. 24 med fire garanterede 
sæder. en ud af 20 vinder et wsoP sæde. 

subqualifiers til disse via forskellige multitable tours og 
sng´s.

desuden afvikler Party sng step turneringer, hvor man 
via en stribe sng´s kan kvalificere sig til en 1400$ step 
5 turnering, hvor vinderen får et wsoP sæde. Man kan 
indtræde hvor man har lyst i disse stepturneringer. 

hvis man kvalificerer sig via Party Poker, får man gratis 
hotelophold så længe man er med i hovedturneringen. 
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cryptologic
480$ 6-max double shootout lørdag kl. 23 med et wsoP 
sæde til vinderen. 
185$ double shootout lørdag kl. 22 med et wsoP sæde 
til vinderen. 
530$ multitable tour søndag kl. 22.30 med et sæde ga-
ranteret. en ud af 24 vinder et wsoP sæde. 

subqualifiers til disse via forskellige multitable tours og 
sng´s.

ultimateBet
215$ multitable tour hver fredag og lørdag kl. 03.30. 
en ud af 60 vinder et wsoP sæde. 

subqualifiers til disse via forskellige tours

Bodog
270$ multitable tour hver mandag og torsdag kl. 03.15 
og søndag kl. 00.20. en ud af 48 vinder et wsoP sæde. 

subqualifiers til disse via forskellige tours

absolute Poker
108$ multitable tour hver søndag kl. 02.30. en ud af 
110 vinder et wsoP sæde. 

Prima Poker netværket
162$ multitablte tour hver lørdag kl. 20. en ud af 100 
vinder et wsoP sæde. 

subqualifiers til denne via forskellige multitable tours

først søndag i måneden kl. 19 og 03.30 afholdes en 
1.600$ multitable tour, hvor en ud af 10 vinder et wsoP 
sæde. 

ongame netværket
700$ multitable tour hver onsdag og lørdag kl. 21. en 
ud af 24 vinder et wsoP sæde. 

subqualifiers til denne via forskellige multitable tours 
og sng´s.

everest Poker
109$ multitable tour hver anden lørdag kl. 17. en ud af 
130 vinder et wsoP sæde. 

subqualifiers til denne via forskellige multitable tours.

everest poker har også multitable tours til enkelte min-
dre wsoP events. 

Betfair Poker
780$ multitable tour hver torsdag kl. 23.15. en ud af 20 
vinder et wsoP sæde. 

subqualifiers til denne via forskellige multitable tours 
og sng´s.

ladbrokes Poker
1400$ multitable tour hver torsdag kl. 21.30. en ud af 
10 vinder et wsoP sæde. 

subqualifiers til denne via forskellige multitable tours.

Pacific Poker
135$ multitable tour sidste fredag hver måned kl. 
22.05. en ud af 100 vinder et wsoP sæde. 

subqualifiers til denne via forskellige multitable tours.

Boss media
700$ multitable tour søndag den 27. maj kl. 20.30. en 
ud af 20 vinder et wsoP sæde. 

subqualifiers til denne via forskellige multitable tours.

iPoker
375$ multitable tour hver søndag kl. 19.00. en ud af 40 
vinder et wsoP sæde. 

subqualifiers til denne via forskellige multitable tours.
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jeg er nu nået til Vejs ende i Min artikelserie oM heads 
uP sng’er. i løbet af denne artikelserie har jeg fået 
beskreVet forskellige strategier til de forskellige 
stadier i hu sng’er. her i Min sidste artikel Vil jeg tage 
fat På de sidste to leVels, soM På Mange Punkter Minder 
oM hinanden. 

heads uP sNg del iV
eNd game 
af thijs “turbofluen” Von tilburg

Mange spillere angriber de høje 
blinds, hvor preflop-spillet er klart 
dominerende, fra en matematisk 
vinkel. de gør dette, fordi de 
matematiske analyser er langt 
nemmere end normal poker med 
postflop-spil, da du på den måde 
kun skal behandle én bette-runde 
samt kunne vurdere, med hvilken 
range modstanderen caller pushes 
eller pusher med. jeg har dog valgt 
en lidt andet indgangsvinkel til min 
artikel, da jeg personligt altid har 
handlet mere ud fra min feeling 
på det givne tidspunkt, og det har 
været min vej til succes. derudover 
vil jeg komme ind på nogle forskel-
lige situationer og mine erfaringer 
i disse. 

selvom jeg i princippet er kommet 
til level 4 med blinds på 50/100, vil 
jeg for ikke at gentage mig selv til-
lade mig at blande level 5, 100/200, 
ind også. de steder, hvor det kun 
gælder for et enkelt level, vil jeg 
påpege det.

i indledningen skriver jeg, at jeg 
spiller ud fra mit feel. Men hvor-
dan definerer jeg dette feel, og 
hvordan bruger jeg det? for mig 
er feel en kombination af mit read 
på modspillerne samt min umid-
delbare vurdering af, hvordan de 
andres ”state of mind” er på det 
specifikke tidspunkt. det er svært 
at beskrive, hvordan jeg pludselig 
får fornemmelsen af, at nu gør 
modspilleren nok snart noget an-
det, end hvad jeg vil have ham til. 
det kommer nok med erfaringen og 
bliver en form for sjette sans. eller 
også bilder jeg mig bare noget ind, 
da jeg jo sjældent får resultatet at 
se. denne feeling kommer typisk, 
når jeg skal til at pushe for 5. gang 
i træk med en skodhånd, men væl-
ger at folde i stedet. Men en feel-
ing handler ikke kun om, hvornår du 
skal skubbe fra sb med høje blinds. 
det er jo nemt nok at forholde sig 
til, hvis du tager et hand chart og 
udvider modspillerens calling range 
mere og mere for hver gang, du 
skubber. det handler også om at 

fornemme, hvordan spilleren vil 
justere sig i forhold til dig, og hvilke 
kontratræk du kan bruge. et par af 
de generelle tendenser vil jeg se-
nere komme ind på.

Push-frekvenser
som du nok efterhånden ved, er 
jeg meget aggressiv, når blinds 
bliver høje. dette gør jeg, da de 
fleste spillere bliver bange og gør 
det modsatte. det er en generel 
tendens, at selv løse spillere ikke 
vil calle all ins. disse spillere caller 
gerne 25% af deres stack væk pre-
flop med en lortehånd, men ser de 
et all in, bakker de ud. dette kan og 
skal selvfølgelig udnyttes. Mod de 
fleste modstandere raiser jeg der-
for all in preflop, hvis jeg vil raise 
i stedet for de sædvanlige 3xbb 
raises. dette gør jeg primært, hvis 
enten min modstander eller jeg kun 
har 8-10 bbs. 
Med blinds på 50/100 ser jeg flere 
flops, end jeg gør på det næste 
level, hvis jeg har den rette mod-
stander. det er kun mod rigtig ag-
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gressive modstandere, at det hurtigt bliver all in-poker, 
da jeg ikke kan samle lige så mange pots op på floppet. 
grunden til at jeg spiller flere flops på 50/100, selvom 
jeg kun har f.eks. 8 bbs, er, at jeg hellere vil stjæle lidt 
på gode flops og prøve at få value, når jeg tror, jeg har 
ramt bedst. selvom blinds versus min egen stack er 
den samme med 8 bb på level 4 og level 5, er blinds’ne 
vigtigere at samle op på level 5, da de udgør en større 
del af de samlede chips. desuden er jeg med 8 bbs på 
level 5 ikke er så langt bagud, som jeg ville være på level 
4. 

generelt er det en god ide, hvis du øger din aggressiv-
itet, jo færre bbs du har. Ved 50/100 i blinds skubber 
jeg stort set hver gang fra sb med 5 bbs og ned. limper 
modstanderen, skubber jeg mindst hver anden gang. 
har jeg 6-7 bbs, skubber jeg typisk imellem 50% og 70% 
af alle mine hænder, og har jeg 8-10bbs, pusher jeg 
minimum hver tredje gang – mod en del spillere skub-
ber jeg dog oftere. det afhænger ikke kun af min hånds 
styrke, om jeg skubber. jeg skubber med glæde 32off, 
hvis jeg føler, modstanderen vil folde en bred vifte af 
hænder. og når jeg vælger at limpe, kan det typisk være 
med en hånd, hvor jeg kan floppe top par eller et draw. 
top par hænderne er selvfølgelig for at få value på dår-
ligere hænder, og på draw hænderne skubber jeg, fordi 
de giver mig muligheden for at skubbe ind over mod-
standeren, hvis han prøver at stjæle potten på floppet. 
desuden har jeg ofte outs, når jeg better, og han caller. 
hvis de effektive stacks er over 10 bbs, raiser jeg typisk 
mine standard 3xbb og tager den derfra. dog varierer 
jeg det en smule, hvis jeg tror, min modstander vil rea-
gere på en bestemt type raise. jeg caller meget sjæl-

dent raises med så få bbs, men jeg folder eller skubber 
alt efter min hånd og alt efter hvor ofte min modstander 
raiser, samt hvordan han plejer at reagere på all ins. På 
level 5 med 100/200 i blinds skubber jeg minimum 2/3 af 
alle mine hænder preflop, og det er minimum! 

aggressive modstandere
det hænder, at du løber ind i en spiller, der ved, at det 
er godt at lægge pres på modstanderen. og det kan 
være rigtig irriterende, da dette piller en rigtig stor 
bid ud af din positive forventning. Men hvordan forsva-
rer du dig så mod dette? det er egentlig ikke så svært 
at spille imod, da du hurtigt vil få dannet dig et overb-
lik over modstanderens push-frekvens. jeg antager, 
at han skubber alle hænder. så kan du calle med alle 
hænder, der slår en helt random hånd, dvs. skillelinjen 
ca. ligger ved t7 suited og j8 off. du kan faktisk calle 
med mere, eftersom blinds ikke er regnet med. dette er 
dog forudsat, at du ikke har en positiv forventning over-
hovedet her i slutningen af spillet. dog caller de fleste 
spillere for lidt, og hvis modstanderen kan finde ud af 
at pushe, men måske kun caller pushes med top 20% af 
alle hænder, og du pusher hver gang, kan du godt vente 
med at calle, til en lidt bedre hånd dukker op. her kan 
du justere din calling range til at være lidt strammere, 
f.eks. en hånd fra top 35%. 

det er dog de færreste modspillere, der skubber hver 
gang. derfor er det vigtigt, at du justerer dit calling 
range ud fra, hvor ofte modstanderen skubber. her er 
det ren matematik og intet feel. feel bruger jeg kun, når 
jeg skal vurdere, hvordan modstanderen vil reagere på 
mine handlinger. 
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i beregningerne skal medtages, at 
der er stor +eV i at spille videre, 
hvis modstanderen kun pusher og 
caller pushes sjældent. 

gode generelle ideer
i dette afsnit vil jeg give nogle tips 
og tricks, som kan være gode at 
bruge i forskellige situationer:

1) Mine erfaringer siger mig, at 
man ofte kan samle nogle nemme 
pots op, når effektive stacks er 
over 12 bbs på level 4. jo nærmere 
man kommer på 15 bb stacks, 
desto bedre er playet. som jeg har 
skrevet i de første artikler, raiser 
jeg sjældent ude af position. dette 
kan jeg så udnytte på level 4, hvor 
det er dejligt bare at samle blinds 
op engang imellem. hvis modstand-
eren limper meget, raiser jeg der-
for et sted mellem hver fjerde og 
femte hånd, når han completer. Min 
hånd er ligegyldig, da jeg samler op 
ofte nok til at gøre det til +eV i sig 
selv. jeg vil faktisk helst gøre det 
med en dårlig hånd. Med en medium 
hånd kan jeg nemlig langt nemmere 
spille floppet. når jeg gør det, går 
jeg ikke all in, men raiser bare til 4 
bb. grunden til at jeg ikke gør det 
oftere er rimelig indlysende. jeg 
vil have min modstander til at tro, 
at jeg bare har samlet flere gode 
hænder op på det seneste, end jeg 
gjorde i starten af matchen. de-
rudover gør jeg det heller ikke ofte 
nok til at modstanderen kan limpe 
sine store handsker, da han får 
meget mere value ud af at raise og 
håbe på, jeg kommer over toppen.

2) når du er meget aggressiv med 
hensyn til de høje blinds, vil nogle 
modspillere prøve at få dig til at 
sløve ned. et våben, som modspill-
erne typisk bruger, er at click raise 
fra sb. det er typisk noget, jeg ser, 
når jeg har været godt i gang, og 
spillet er et par hænder inde i 4. lev-
el. Modspillerne bliver frustrerede, 
hvis de ønsker at se flops og ikke 

kan komme til det på grund af min 
aggressive stil. derfor tror mange 
spillere, at de kan vise styrke til en 
billig pris ved at raise til 200. Prob-
lemet for dem er bare, at de typisk 
anvender det, når effektive stacks 
er lidt over 10bb. Med denne gen-
eralisering i baghovedet gør dette 
det meget oplagt for mig at pushe. 
for det første har jeg masser af 
folding equity, da jeg ikke tilbyder 
vildt gode pot odds. for det andet 
ser modstanderen nu ikke et raise, 
han ser et reraise! og for det tred-
je er det kun få tænkende spillere, 
der click raiser en monster hånd 
preflop, da de fleste mener, det 
giver deres hånd væk.

3) dette er lidt i tråd med punkt 2, 
dog gælder dette punkt i lige så høj 
grad for 100/200 i blinds som for 
blinds, der lige er tanden lavere. 
har du været meget aggressiv og 
har pushet konstant fra knappen, 
kan du med fordel limpe stærke 
hænder en gang imellem. dette er 
lidt kontroversielt, da mange spill-
ere går meget op i strømlining af 
spillet, og det gør jeg principielt 
også. Men jeg ved af erfaring, at 
det virker, når du limper af og til - 
selv i 500$ og 1.000$ sng’s. grun-
den til at det kan være profitabelt, 
er, at mange modspillere på dette 
tidspunkt vil være meget frus-
trerede over, at du kontrollerer 
slagets gang. de ser en mulighed 
for at komme ind i kampen og skub-
ber, da du jo raiser ekstremt meget 
og derfor må have en virkelig dårlig 
hånd, når du completer. det be-
høver slet ikke være jj+, der er 
tale om her, men også mange an-
dre relativt stærke hænder, hvis 
du vurderer, at modstanderen vil 
skubbe rigtig ofte. det kan f.eks. 
være a9 eller kQ, som du limper, 
da disse er meget langt foran mod-
standerens range. 

4) når du er meget aggressiv med 
dine all ins, kan det betale sig at 

folde engang imellem, på trods af 
at modstanderen smider meget. i 
kender fornemmelsen, hvor man 
tænker “fuck, hvor må han være 
træt af mig!” og når i begynder 
at tænke sådan, er han det oft-
est. derfor kan det være smart 
at lade næste sb gå og folde, hvis 
hånden ikke er noget specielt. ikke 
kun fordi der er større chance for, 
at modstanderen caller. Men også 
fordi du skal prøve at kontrollere 
hans frustration. er han nået til 
et punkt, hvor det kan være lige 
meget, og han caller med knægt 
høj, kan det lige pludselig ikke be-
tale sig at pushe 62o. Ved et fold 
indikerer du, at du benytter hand 
selection og måske bare har haft 
lidt skrub. dette vil gøre det nem-
mere at stjæle de næste par gange 
med dårlige hænder.
  
de ovenstående punkter virker typ-
isk bedst mod ukendte modstan-
dere, da de fleste lærer af deres 
fejl, især dem som spiller på en 
mere regulær basis. juster derfor 
dit spil til din historie. dette er eks-
tremt vigtigt, da du ellers pludselig 
kan befinde dig i scenarier, hvor du 
slet ikke får noget ud af halvdelen 
af dine store hænder. 

for at blive bedre til endgamet er 
det vigtigt, at du har megen erfar-
ing, da du lærer at genkende de 
små ting. Prøv især at sætte dig 
ind i dine modspillerens tanker og 
vurder, hvad mange spillere ville 
gøre, hvis de var i den enkelte 
situation. udarbejd herudfra nogle 
kontratræk, så modspilleren ikke 
vil være i stand til at justere sit spil, 
men altid vil være et skridt bageft-
er. det pudsige er, at hvis modspill-
erne ser dig som super aggressiv, 
synes de nok også, at du er en dår-
lig pokerspiller og ønsker ofte at 
spille mere. de vil alt for sent opd-
age, at de er blevet udspillet hele 
vejen. det er faktisk smukt!
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Næste Nummer ude
PriMo _ juni _ 2007 

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 #3:

der var i alt 105 deltagere, hvoraf én havde fundet 
frem til 4 rigtige og 9 havde 3 rigtige. 

efter lodtrækning, fordeler præmierne sig som føl-
ger: 

1 x 3 valgfrie bøger fra Pokernets bogudsalg: 
lithas
1 x 2 valgfrie bøger fra Pokernets bogudsalg: 
bridgeking
3 x 1 valgfri bog fra Pokernets bogudsalg: 
fCkrogh, Capsici og andreasQ    

de 6 rigtige svar ser ud som følger: 1: b, 2: d, 3: b, 
4: C, 5: C

tak til alle som deltog i quizzen

MånedsMagasinet 
PokerNet

MånedsMagasinet Pokernet Maj 2007 _ nuMMer 04 gratis
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