
MånedsMagasinet 
PokerNet

MånedsMagasinet Pokernet juni 2007 _ nuMMer 05 gratis

coNtiNuatioN bets
short handed no liMit holdeM

Månedens Poker Portræt

16 - 18

også i dette Nummer: måNedeNs aNmeldelse: Winning in tough hold‘eM gaMes _ Nlhe: continuation bets 
_ Pokerbedstefar fortæller: Porno jørgen _ asger_b: at have eN PlaN _ andre varianter: seven card high 
/ loW

at bette for value
short handed fixed liMit holdeM

10 - 13

mr. toxic
toxtoxtox er Månedens Profil

22 - 25



leder mPN Nr.05  
et danMarksMesterskab for PokersPillere?

indhold side 4 No limit hold em fixed limit hold emside 10 Poker Psykologiside 14

PokerNet iNformerer _ i denne 
måned vil vi xxx.

side 15 PokerNet iNformerer

måNedeNs Portræt

side 16 side 20

No limit hold´em _ jacob “Phearlezz” 
fortæller om, hvorfor og hvornår man 
som preflop aggressor skal anvende 
continuation bets.

bogaNmeldelse _ kim nielsen har 
lavet en udvidet anmeldelse af den nye 
2+2 bog: “Winning in tough hold´em 
games”.

No limit hold´em _ rasmus “klaphat” 
carstensen skriver i denne måned om 
hvordan små pocket pairs bør spilles.

fixed limit hold´em _ jan “noman-
son” ingemansen skriver i denne måned 
omvalue bets i shorthanded fixed limit 
games.

Psykologi _ asger “asger_b” boye 
fortæller om det at have en plan, når 
man spiller poker generelt og mens man 
spiller konkrete hænder.

måNedeNs Portræt _ vi har sat 
toxtoxtox stævne til en snak om high 
stakes poker og vodka smoothies. 

side 22

måNedeNs aNmeldelse

quizside 26 quizside 29

måNedeNs quiz _ i denne måned 
prøver skal quizdeltagerne igen forud-
sige fremtiden, i form af h.o.r.s.e.-
turneringen til WsoP. 

måNedeNs quiz _ i denne måned 
prøver vi noget nyt. i stedet for at vide 
skal quizdeltagerne i denne måned 
kunne forudsige fremtiden.

Poker bedstefar _ historien om 
porno jørgen og texas hold´em.

side 28 Poker bedstefar fortæller aNdre variaNterside 30 side 32

seveN stud high/low _ kan du klare 
at skulle dele potten med en taber?

overbets _ asger_b brygger videre 
på klaphats artikel fra MPn #4.

22

12 - 14

4 - 8

for kort tid siden blev det offentliggjort, at den største kasi-
nokæde i danmark vil invitere 15 udvalgte pokerspillere, som 
kan få lov at købe sig direkte ind i deres dM finale og dermed 
slipper for at skulle gå igennem kvalifikationsrunderne. ar-
gumentet er at disse spillere ikke gider at spille en turnering 
med bare et par tusinde kroners buy in og at et rigtig dM bør 
have disse spillere med.

vi er på Pokernet redaktionen enige i, at et stort dM selvføl-
gelig bør være besøgt af en masse af de store danske spill-
ere. vi er bare meget uenige i måden hvorpå man lokker disse 
spillere med. et danmarksmesterskab bør være en turner-
ing, hvor alle har lige vilkår, og denne tildeling af finalepladser 
er et meget stort skridt i den forkerte retning. samtidig har 
dM kvalifikationsrunderne så dårlig en struktur, at vi dårligt 
kan tale om en pokerturnering. 

Man kunne nemt få den opfattelse, at kasinoernes dM ikke er 
en event for pokerspillere, men snarere en event der handler 
om, at få så mange kendte ansigter (og derigennem et stort 
presseopbud) i sæderne som muligt. 

dette sidste udspil fra kasinogruppen har dog fået græsrød-
derne i pokeren i bevægelse. spillerne vil ikke finde sig i det og 
vi vil fra Pokernets side med glæde indgå i et samarbejde med 
specielt de danske pokerforbund om at lave danmarks første 
rigtige danmarksmesterskab. 

et danmarksmesterskab for pokerspillere!

         Mikael strunge                                 anders nielsen
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jeg elsker alle pocket par i no limit hold´em, også selvom 
det ikke er esserne eller kongerne. jeg er ikke den store 
bruger af poker tracker og den slags værktøjer, men jeg 
er ganske overbevist om, at alle pocket par er meget prof-
itable for mig. 

introduktion

jo større par, desto nemmere er 
de at spille. i denne måned vil jeg 
beskrive en aggressiv tilgang til 
det at spille de små pocket par i 
shorthanded no limit hold’em cash 
games. når fundamentet er på 
plads med hensyn til de små par, 
burde det være nemt at udvide til 
de større par.

jeg betragter 22, 33, 44, 55 og 66 
som værende små pocket par. 77, 
88, 99 og 1010 betegner jeg som 
mellem pocket par, og de rester-
ende par betegner jeg som store 
pocket par.

Preflop er strategien faktisk ret 
simpel: er der endnu ikke åbnet for 
et raise før mig, raiser jeg potten 
med alle par i alle positioner. Med 
andre ord, hvis jeg har et par toere 
utg i et $10-$20 nl spil, åbner jeg 
for $70. 

er der et raise inden mig, vil jeg 
som oftest nøjes med at calle for 
set-value. der er dog undtagelser, 
hvor jeg overvejer et reraise. jeg 
er meget forsigtig med at reraise 
med små pocket par, når jeg er ude 
af position. undtagelserne på dette 
punkt kan du blandt andet læse om 
i den artikel, jeg skrev i MPn nr. 3 
om squeeze play. når jeg sidder i 
position over for spilleren, der har 
raiset, er et reraise specielt en 
god ide, hvis de effektive stacks er 
dybe.

at limpe ind er en udbredt strate-
gi for de små pocket par blandt 
mange spillere. her er tanken at 
se floppet billigt for at se, om man 
flopper settet. Min tanke omkring 
det at spille et lille par er, at jeg 
bliver nødt til at spille en raised pot 
for at have den bedste mulighed 
for at vinde alle pengene fra den 
spiller, der rammer toppar, når jeg 
selv har ramt trips. gode spillere 

betaler ikke hele stakken i en un-
raised pot. jeg vil herunder give et 
par konkrete eksempler.

det, der sker det meste af tiden
spillet er $10-$20 6-handed nlh. 
utg folder, og jeg siger $70 fra 
utg+1 med

alle på nær sb folder.

flop ($160): 

det, der tit sker, når jeg sidder 
med et lille par, er, at der kommer 
tre overkort på floppet. det vil altså 
sige, at floppet ikke er specielt godt 
flop for mig. der er dog flere gode 
nyheder:

· Min hånd er nem at slippe ud af, 
hvis jeg møder modstand.

Pocket Pairs
af rasMus “klaPhat” carstensen
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· jeg tog kontrollen før floppet og har derfor som oftest 
første mulighed for at skyde efter potten postflop.
· floppet indeholder et es, som jeg sagtens kan 
repræsentere.

sb checker, og jeg byder $160. sb folder. havde jeg 
floppet mit set, havde jeg naturligvis også stukket $160 
ud på floppet og håbet på at få action. jeg slowplayer 
aldrig mine gode hænder. dette er der flere grunde til. 
her er de vigtigste:

· jeg vil bygge potten så stor som muligt tidligti hånden. 
dette vil gøre det sværere for modspilleren at slippe 
fra en marginal hånd på turn eller river.
· får jeg ikke action på floppet, får jeg det formentlig 
heller ikke senere i hånden, medmindre jeg er slået.
· Min normalt aggressive stil gør, at det harmonerer 
med den store mængde af continuation bets, jeg bru-
ger. der er ingen grund til at sætte farten ned, når jeg 
rammer en hånd.

et mindre lukrativt tilfælde
spillet er $10-$20 6-handed nlh. utg og utg+1 folder, 
og jeg siger $70 fra MP med 

alle på nær co folder.

flop ($170): 

jeg byder $170, og co caller. dette er en af de situa-
tioner, hvor jeg må opgive potten (med mindre jeg skulle 
være så heldig at ramme set på turn eller river). det 
kan også en sjælden gang ske, at co er på et draw, og 
jeg er heldig at vinde potten ved showdown på river.

det mest lukrative tilfælde
spillet er $10-$20 6-handed nlh med effektive stacks 
på $2.500. utg og utg+1 folder, og jeg byder $70 fra 
MP med 5[d]5[s] 

alle på nær knappen folder.

flop ($170): 

jeg byder $170, og knappen raiser til $500. i disse til-
fælde reraiser jeg sjældent. argumentet for at reraise 
skulle være, at såfremt spilleren på knappen skulle 
være på et draw, får han ikke odds til at drawe. Modar-
gumenterne for at reraise er:

· jeg definerer min hånd for kraftigt og giver dermed 
modspilleren chancen for at slippe for billigt fra en 
marginal hånd.
· skulle knappen være ude i et bluff, skal han have chan-
cen for at investere flere af sine penge i det.
· stack størrelser passer godt til at check-raise all in 
på turn.

Modspilleren har i mine øjne nu følgende hand range:
1) toppar med rimelig kicker (ak er mulig, men mindre 
sandsynlig da han nok ville reraise preflop, når han sid-
der i position).
2) 2 par, som formentlig er bund 2 par, da han gerne 
spiller connectors, men formentlig ikke k5 eller k6.
3) draw. både flush draw og straight draw er mulige 
samt kombinationer af disse.
4) toppar med flush draw (kt, kj eller kQ i klør).
5) bluff.

turn ($1.170): 

jeg checker, og knappen byder $800. jeg går all in for 
$1.930, og knappen caller. 

river ($5.030): 

knappen viser: 

og vinder en stor pot. i situationer, hvor river ikke 
bringer lige det, du ønsker dig, må du tage det gode 
gamle udtryk frem: ”decisions, not results”. På floppet 
er jeg 70 % favorit til at vinde hånden, og på turn er jeg 
80 % favorit til at vinde potten.

reraised pots, hvad nu?
fra tid til anden vil du løbe ind i et reraise, når du har 
åbnet fra tidlig position med et lille par.
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spillet er $10-$20 6-handed nlh med effektive stacks 
på $2.500. utg folder, og jeg byder $70 fra utg+1 
med

der foldes om til knappen, der raiser til $210. jeg skal 
altså betale $140 for at se floppet. jeg flopper settet ca. 
1 af hver 7,5 gange. Pot odds har jeg ikke. til gengæld 
har spilleren på knappen stadig $2.290 bag sig. jeg 
skal altså investere $140 for at have muligheden for 
at vinde de $2.290 plus det, der ligger i potten allerede 
($310). såfremt jeg ofte vinder alle pengene fra knap-
pen, når jeg rammer settet, så har jeg gode implied 
odds til at lave det call. jeg skal altså overveje følgende 
om modspilleren, når jeg møder et reraise:

· hvor stor er hans stack? så snart de effektive stacks 
er under 70bb, begynder de implied odds (efter min 
mening) at blive marginale.
· hvor loose er han preflop? er han en tight spiller, der 

kun reraiser med de store par og ak, er det mest opti-
malt for mig. er han mere loose og laver disse reraises 
med en stor range, vil han oftere folde, når jeg check-
raiser ham all in på floppet. 
· hvor loose er han postflop? spillere, der ikke kan 
slippe fra et overpar på floppet, er at foretrække.   

raised pots er vejen frem
Min hovedpointe med denne artikel er, at du først og 
fremmest skal spille raised pots med alle pocket par. 
en anden pointe er, at du så vidt muligt selv skal være 
den aggressive spiller. På den måde vil du være favorit 
til at tage de pots ned, hvor hverken du selv eller mod-
spilleren rammer noget på floppet. limp-caller du med 
pocket 4’ere, og floppet kommer 6 j a, er det meget 
svært at spille videre derfra, og du er ofte tvunget til 
at folde din hånd.
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mPNs raise or fold liste 

raise

fold

den tidligere pokerpro og pokerkommentator ken lennaard er endnu engang kommet i søgelyset, 
da han er blevet anholdt i en sag om insiderhandel med aktier. tidligere har han været omtalt i en 
sag om organiseret pokersnyd:
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,1074278,00.html

lucky You får premiere i usa - og kritikerne hagler filmen ned. filmen er ellers godt besat med 
drew barrymore, eric bana og en hel stribe pokerstjerner - men det hjælper lige lidt, hvis histo-
rien er dårlig: 
http://www.rottentomatoes.com/m/lucky_you/

et flertal i folketinget er parat til at legalisere turneringspoker. 
justitsminister lene espersen vil nedsætte et udvalg, som skal forberede en legalisering af poker i hjemmet og klub-
berne, efter at de konservatives tom behnke har taget sagen op: 
http://politiken.dk/indland/article308253.ece

Pokerstars fejrer hånd nr. 10.000.000.000 (10 milliarder) med at udlodde 1 million dollars i addede præmier, 
lodtrækning mv. vinderen af hånd nr. 10 milliarder er en low stakes spiller, som inden hånden havde 12$ på sin konto, 
men som med 83 i hjerter fanger en flush på turn og scorer hovedgevinsten på 100.000$:
http://www.pokerstarsblog.com/2007/05/justine0003-wins-pokerstars-ten.html
 

World Poker tour præsenterer deres nye værtinde, den 23-årige layla kayleigh. MPn vil lade læserne selv bedømme, 
om hun kan accepteres til at præsentere de forskellige casinoer og lave interviews med de spillere der ryger ud: 
http://www.laylakayleigh.com/

den 30-årige jacob Pedersen kan efter 4 måneders pokerkarriere kalde sig millionær, da han vinder ParadisePokers 
“slaget om norden 3” på bahamas:
http://ekstrabladet.dk/poker/article299897.ece

WsoP har besluttet at gøre payout strukturen fladere til dette års WsoP. det betyder, at turneringerne vil være knap så toptunge, 
mens folk generelt bliver belønnet mere for at komme i pengene. MPn tror på at det er vejen frem, taget i betragtning,det høje 
ement af held som turneringspoker indeholder:
http://www.pokerpages.com/poker-news/news/world-series-of-poker-flattens-payout-to-money-finishers-in-2007-wsop-
event-29704.htm



når jeg spiller på 6 max borde, vinder jeg 15-18% af mine 
hænder. det er cirka ’fair share’, altså den andel hænder 
jeg ville vinde, hvis vi automatisk delte alle hænder ligeligt 
mellem alle spillere. 

den andel ligger nogenlunde stabilt, 
uanset om jeg har en vindende eller 
tabende session. hvordan kan jeg 
så vinde penge, når jeg ikke vinder 
mere end de andre?

det åbenlyse svar er, at jeg tjener 
mere end mine modstandere i de 
hænder, jeg vinder, og taber min-
dre i dem, jeg taber. dette under-
streger vigtigheden af at bette for 
value og trække mest muligt værdi 
ud af sine vinderhænder. i sid-
ste måned skrev jeg om at bluffe, 
hvilket er godt at kunne, men i low 
limit sh - hvor gud, hver mand og 
hans søster går til showdown med 
marginale hænder som 3. par, es 
høj, konge høj, samt trækker til 
inside straights og andet de ikke 
har pot odds til - kommer næsten 
alle pengene fra at bette for value. 
bluff derfor minimalt (og kun i de 
rette situationer som beskrevet i 
sidste artikel), men bet for value, 
alt det du kan.

lad os se på en1/2$ 6max hånd 
postet på Pokernet for nylig. 

MP raiser, button og sb caller. det 
samme gør hero i bb med

flop: 

hero checker, MP better, alle caller 
– hvilket er helt rigtigt af hero. han 
får odds 11:1 med andet par og et 
bagdørs draw til både en straight 
og en flush. desuden kan han mulig-
vis have den bedste hånd allerede.

turn: 

hero checker, MP better, button 
raiser, sb caller, og hero caller. 
igen korrekt med odds 5½:1, nu da 
han har samlet et flush draw og et 
inside straight draw op.

river:

hero better sin straight, MP folder, 
button raiser, sb folder, og hero 
caller.

hero bør reraise for value i denne 
situation. kun ak og k9 slår ham, 
han deler med enhver anden 9’er 
og slår 88, tt, 55, QQ, aQ, kQ, t8, 

Qt, Qj samt ethvert bluff. hverken 
ak eller k9 er særlig sandsynlige 
hænder for MP at raise med på 
turn, så hero har den bedste hånd 
eller deler mere end 50% af gan-
gene.

nogen vil måske sige, at potten er 
stor allerede, så hvorfor risikere 
at blive re-reraiset for blot en en-
kel bb mere. Pottens størrelse er 
underordnet. det eneste, som be-
tyder noget, er oddset i den situa-
tion, du er i lige nu. hvis du normalt 
har en win rate på 1bb pr. time, 
så svarer en ekstra bb i en enkelt 
hånd til en hel times poker. derfor 
er det vigtigt at udnytte alle situ-
ationer, hvor du kan få ekstra value 
ud af en hånd.

jeg nævnte 50% tidligere. Mod en 
enkelt modstander skal et value bet 
have odds bedre end 1:1. du skal 
altså vinde dit bet mere end 50% 
af de gange, modstanderen caller, 
før det kan betale sig. når du value 
better, spiller du kun om dette ene 
bet i modsætning til, når du caller, 
hvor du spiller for hele potten.

value bet på river
i shorthanded limit hold´em, hvor 
mange spillere går til showdown 
med marginale hænder, og mange 

shorthaNded limit 
holdem del iv 
- at bette for value

af jan “noManson” ingeMansen

fl cash
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trækker til draws, de ikke har odds til, er der meget 
værdi i at bette både gode og knap så gode hænder på 
river. lad mig tage et eksempel mere:

du raiser fra MP med

button og bb caller.

flop:

bb checker, du better, og begge caller.

turn: 

bb checker, du better, button folder, og bb caller.

river:

bb checker. Mange spillere checker nu deres par 9 - 
både af frygt for, at bb har ramt en dame eller konge, og 
fordi de tror, han ikke caller uden minimum næsthøjeste 
par. det er en fejl. 

bb vil oftest vise initiativ et sted i hånden, når han ram-
mer top par, og hvad vigtigere er; han vil ofte calle med 
både en 9’er med dårligere kicker (98, t9, j9) og endda 
lavere par (87, 65, a7, a5, 88, 66). 

en god huskeregel: når modstanderen har været passiv 
gennem hele hånden, så se bort fra turn og river kort, 
når du beslutter, om du skal bette for value.

spillere, der ofte tager gratis showdown i stedet for at 
bette, kan ikke være vindende spillere i short handed 
limit hold’em. tænk på, hvor ofte du står i ovenstående 
situation.

lad mig tage fat på en anden situation: 

MP raiser, du reraiser på button med

kun MP caller.

flop:

du better, MP check/raiser, du caller.

turn: 

MP better, du caller.

river: 

MP checker. dette er oftest tegn på, at han ønsker et 
billigt showdown, og du bør bette for value. der faldt in-
gen farlige kort for MP på river, så hans check betyder 
oftest en svag hånd (aj, Qj, jt, a8, tt, 99, aQ, Qt). du 
vil nogen gange være slået af en svag konge, men oft-
est er du foran og vil blive callet af ethvert par og nogen 
gange aQ.

havde riverkortet været et farligt et af slagsen, er det 
oftest bedst at checke bag ved, da mange aggressorer 
checker selv ak for et billigt showdown.

raise for value
du raiser i MP med

sb og bb caller.

flop: 

sb better, bb caller. du bør calle floppet og raise  på 
turn. du får godt nok value ved at raise floppet, men det 
gør ethvert flush draw også, og desuden vil et raise ikke 
beskytte din hånd, da begge modstandere oftest caller, 
når de først har lagt 1sb i potten. ved at raise turn 
får du mere value, når du er foran og straffer draws 
maksimalt. havde button været i hånden i stedet for bb, 
havde det været bedre at hæve floppet for at beskytte 
din hånd.

turn: 

sb better, bb caller, du raiser, sb caller, bb folder.

river:

sb checker. om du better igen på river, kommer an på dit 
read på sb. hvis han kan finde på at bluff check/raise, 
så er det oftest bedst at checke. det samme gælder, 
hvis han sjældent vil calle med en dårligere hånd. Men 
er han den mistænksomme sheriftype, så send endnu 
et bet af sted.
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du bør også raise turn, hvis der falder a, k eller Q (husk, 
at farlige kort også ser farlige ud for dine modstand-
ere). k og Q giver dig ekstra outs, og du bør calle, hvis 
der bliver reraiset – dog bør du oftest folde på river. 
bliver du reraiset på et es eller blankt turnkort, så er 
det på tide at folde.

du bør altså raise din hånd på floppet, når det kan 
hjælpe med at beskytte den, men også når du har en 
ikke så sårbar hånd, og der er god chance for at blive 
reraiset:

du raiser i MP med

en loose-aggressive spiller i sb reraiser, og bb som er 
loose-passive caller. det samme gør du.

flop: 

sb better, bb caller, du raiser, sb reraiser, bb caller, 
du caller.  nogen ville lave et slowplay med et set, men 
ved at raise med det samme får du flere penge i potten. 
sb vil ofte enten reraise med det samme eller check/
raise turn, og du vinder flere penge på den måde. de-
suden bygger du en stor pot, der er svær for begge 
modstandere at komme væk fra. du risikerer naturlig-
vis at miste bb på floppet, men caller han ikke her, vil 
han oftest folde til aggression på turn alligevel.

er potten hu, bliver det vigtigt at vurdere, om din mod-
stander vil folde til et raise, med en hånd, han ellers ville 
bette hele vejen:

du raiser i co med

kun bb caller.

flop: 

bb better, du caller.

turn: 

bb better. du kan ofte med fordel lave et ’value call’ og 
raise på river. havde bordet imidlertid været 

skulle du have raiset for at beskytte mod bb’s draws 
(98, jt, t8, t7 + flush draws).

også i hu kan det ofte betale sig at raise floppet, hvis du 
har rigtig stærke hænder af samme grunde som nævnt 
ovenfor. især hvis modstanderen har vist aggression 
preflop. en effekt af at raise her er, at modstanderen 
ikke tager et flop raise nær så seriøst som et turn raise 
og ofte går til showdown med gode esser (ak-aj) på 
lave boards.

value check
som nævnt i tidligere artikler er sh en aggressiv af-
fære. derfor kan det ofte betale sig at komme billigt 
til showdown med marginale hænder. du raiser fra co 
med

kun bb caller.

flop: 

bb checker, du better, bb caller.

turn: 

bb checker. du bør nu checke, dels for at beskytte mod 
check/raises fra dårligere hænder, dels for at inducere 
river bets fra dårligere hænder og dels for at trække til 
dit inside straight draw.

det samme gør sig gældende med gode esser, der ikke 
har ramt. du raiser i MP med

kun bb caller.

flop: 

bb checker, du better.

turn:

bb checker, du checker.

river: 

bb checker, du checker.

Mod loose passive calling stations er det dog ofte bed-
re at bette turn for value i denne situation, hvis der er 
mange mulige draws, han vil calle med.

nlhe cash
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Pokerspillere er generelt meget alene. det er i sagens na-
tur en meget individuel hobby (/arbejde), hvor du i langt de 
fleste situationer skal træffe beslutningerne selv – uden 
hjælp fra andre.  

at have eN PlaN 
af asger “asger_b” boYe

det betyder også, at pokerspillere 
meget ofte laver ”planer”, og disse 
planer er ofte meget detaljerede, 
men de bliver også meget hurtigt 
forkastet, når skrubbet ændrer 
sig. for eksempel har jeg selv en 
ny plan ca. hver uge: nu skal jeg 
spille det ene og det andet, grinde 
noget af det, blive bedre til det og 
det og flytte penge de og de steder 
hen – og når ugen så er omme, har 
jeg enten vundet en hel masse eller 
tabt en hel masse, og så har jeg 
besluttet mig for at lave en ny plan 
– der oftest holder endnu kortere 
tid. Planer er gode, hvis du vil holde 
en vis form for selvdisciplin, og alle 
ved, at selvdisciplin er fundamentet 
for godt pokerspil.

På samme måde er det meget af-
gørende for dit pokerspil, at du 
sammensætter en plan for, hvor-
dan en hånd skal spilles. i en lang 
overgang var det et af mine første 
punkter til fish-spotting: folk, der 
laver en eller anden handling for 
derefter at gå helt i boksen over 
det mest sandsynlige udfald af den 
handling.
det kan for eksempel være folk, 
der har callet et raise med 87s i sb 
– hvor co har raiset. floppet kom-
mer så 844 med et farvetræk, sb 
checker, co better, som han plejer, 
og sb check-raiser, hvorefter co 
caller. turn slår en j, og sb tænker 
heeeelt i bund. Man kan næsten se 

ham sidde der og vride sig, tage sig 
til hovedet og tænke: ”hvad nu?”. 
ja, makker – der skete sådan set 
noget af det mest forventelige! nu 
er MPn læsere naturligvis ikke så 
dumme, at de begår den her slags 
helt banale fejl. Men konceptet er 
også aldeles relevant mellem gode 
spillere. for eksempel spillede jeg 
for noget tid siden følgende hånd 
mod sasuke, som jeg har forsøgt 
at revse ham for lige siden – med 
medium succes naturligvis.

spiller et 10/20$ blinds, og vi 
starter med 2.200$ effektivt i 
startstack. spillet er 5-handed, 
og sasuke raiser til 80 utg, og jeg 
reraiser ham fra knappen med 64 i 
ruder til 250. begge blinds folder, 
og sasuke caller. floppet kom-
mer k62 med et flushdraw i spar. 
sasuke checker, jeg stikker mit 
standard continuation bet på 375$ 
ud, og sasuke raiser til ca. 950$. 
aha! hér kan jeg selvfølgelig bare 
autofolde og mene, at det var da 
ærgeligt. Men jeg tænker lidt over, 
hvor mange hænder sasuke egent-
lig check-raiser sådan et flop med, 
og hiver derefter resten af stak-
ken ind. der sker nu dét, at sasuke 
tænker ned til allersidste sekund 
af timebank´en for at ende med at 
calle med QQ – som er et godt call. 
i got levelled – efter først at havde 
levelled ham. faktum er, at han ville 
have spillet den hånd helt fantas-

tisk, hvis han bare havde callet mit 
all-in med det samme efter hans 
check-raise. netop hans check-
raise på sådan et board gør, at jeg 
vil skubbe en hel masse forskellige 
hænder, såsom es højt flushdraw, 
alle par og muligvis også aQ/aj 
– derfor er det aldeles godt at calle 
et allin med netop QQ/jj. Prob-
lemet er sådan set bare, at sasuke 
ikke vidste det, før han havde gjort 
det. ”accidents happen” var der et 
koncept, der hed, på 2+2. at man 
gør noget, af en eller anden grund, 
som viser sig at være det bedst 
mulige – uden at man selv er klar 
over det.

Moralen er, at det er yderst vigtigt 
at vide, hvordan du har tænkt 
dig at betragte din modstanders 
sandsynlige reaktion på en given 
aktion. i sasukes tilfælde har jeg jo 
reelt kun 2 valgmuligheder – skub 
eller fold, og da fold er passivt, kan 
hans flop check-raise kun retfær-
diggøres, hvis han ved, hvad han 
gør til et skub.

jeg foreslår, at du øver dig i at 
forudse mulige flop/turn/rivers, og 
så lave en plan for, hvad du vil gøre 
til de forskellige ”typer” af kort 
og villains mulige handlinger. det 
burde give dig et særdeles stort 
overskud – både spillemæssigt og 
på bundlinjen.
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wsoP
World series of poker er den ubetin-
get største event i pokerverdenen, 
og den tiltrækker folk fra alle lande. 
det er svært at forklare hvordan 
stemningen er ved WsoP, men i 
udtrykkets mest positive forstand, 
kan man sagtens kalde WsoP ”et 
cirkus”. der er spillere i udklæd-
ning, tons vis af tilskuere, massere 
af cashgames, boder hvor der bliv-
er solgt merchandise osv..

Mens hele dette cirkus kører, har 
en god pokerspiller en fantastisk 
mulighed for at forsøde bankrollen. 
langt de fleste live cash games i las 
vegas er at betragte som værende 
”gode” i forhold til de standarder 
man møder på internettet, men de 
spil der kører i den store konfer-
encesal på ”the rio” hører under 
kategorien ”absurd soft”. forklar-
ingen på hvorfor dette er tilfældet 
skal (selvfølgelig) findes i forholdet 
mellem professionelle og amatør-
er. sætter du dig normalt i f.eks. 
et $1.000 buy in no limit hold´em 
game i las vegas, så kan du regne 
med at sidde på bord med i hvert 
fald et par professionelle spillere 
og en del dygtige hobbyspillere. 

Men under WsoP bruger de fleste 
professionelle deres kræfter på at 

spille WsoP events og samtidig er 
en stor del amatører samlet for at 
kigge på.

når disse har stået i flere timer og 
kigget på de profesionelle spillere 
vil de selv have nogle kort på hån-
den. På dette tidspunkt vil de dog 
som ofte være meget ivrige for 
at spille og det resulterer i nogle 
mildest talt marginale call downs 
og nogle meget store ”gus hansen 
bluffs”. 

jeg skal ikke sige med 100% sik-
kerhed, at ovenstående faktorer er 
de udslagsgivende, men et faktum 
er i hvert fald, at spillene indenfor 
WsoP området er nogle af de bed-
ste jeg personligt nogensinde har 
set.

konferencelokalet er dog et nega-
tivt aspekt. det er stort, meget lyst 
og meget larmende. har man ikke 
solbriller og MP3 afspiller med, er 
det meget svært at holde til meget 
mere end et par timers action.

fantasy Poker
vores fantasy Poker konkurrence 
er også startet sammen med WsoP 
og det bliver spændende at se, 
hvilken Pokernetter der er bedst 

til at udpege feltets stærkeste 
spillere.

vi har fået nogle gode præmier og 
et godt set up i år, så vi håber at 
rigtig mange vil deltage.

gratis tur til wsoP campen
kunne du godt tænke dig at opleve 
WsoP stemningen sammen med en 
håndfuld flinke Pokernettere, så 
husk at fortune Poker på torsdag 
afholder en freeroll, hvor vinderen 
får 2 ugers ophold i Pokernet 
campen under WsoP Main event 
samt rejsepenge ($1.000).

læs mere her: 
http://www.pokernet.dk/forum/
show.asp?tid=132968

Nyheder på online fronten
den første månedlige Pokernor-
dica turnering med added value 
bliver spillet på på tirsdag. 

derudover er den første unikke 
månedlige bonus til Pokernetterne 
blevet offentliggjort. læs mere i 
følgende tråd: 
http://www.pokernet.dk/forum/
show.asp?tid=133095
 

World series of Poker er kommet godt i gang i las vegas og dette betyder også, at Pokernets 
årlige WsoP camp samt fantasy Poker spil er ved at komme i omdrejninger. vi vil også i denne 
udgave af Pokernet informerer snakke lidt om de aftaler vi vil tilbyde på Pokernet i den kom-
mende periode. vi har nyheder på netværk som Merge gaming, ipoker og boss Media.  
 af Mikael strunge

PokerNet informerer

www.PokerNet.dk
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floppet er for mindre rutinerede spillere både den sværeste 
og vigtigste budrunde at spille rigtigt i no limit hold´em. 
jeg vil i denne artikel fokusere på den første beslutning, 
den aggressive spiller som regel står over for postflop: 
bet eller check?

low stakes No limit 
hold em: 
coNtiNuatioN bets
af jakob “Phearlezz”

et continuation bet (herefter c-bet) 
defineres her som et bet på floppet 
fra den spiller, der satte det sidste 
raise ind preflop. andre steder er 
c-bet defineret som et bet fra ag-
gressoren på sidste budrunde og 
kan altså forekomme på både flop, 
turn og river. jeg foretrækker at 
bruge begreberne second og third 
barrel om opfølgende bets på turn 
og river, og jeg vil i øvrigt ikke kom-
me nærmere ind på konceptet, da 
asger_b tidligere har skrevet en 
glimrende artikel herom. læseren 
bør dog mærke sig, at frekvenserne 
for et c-bet og for opfølgende bets 
hænger sammen.

c-bettet har en række fordele. har 
jeg ramt floppet, better jeg naturlig-
vis for value og for at beskytte min 
hånd. har jeg ikke ramt floppet, er 
der stadig en lang række fordele 
ved at c-bette. i tråd med min ge-
nerelt aggressive tilgang til poker 
foretrækker jeg at c-bette alle 
flops som udgangspunkt (se forbe-
hold senere). dette har en række 
fordele, selv når jeg ikke har ramt 
en made hand og sandsynligvis har 
den dårligste hånd:

- i sig selv har c-bettet ofte en 
positiv forventning: modstanderen 
(modstanderne) folder simpelthen 
ofte nok.

- mit image bliver forbedret, og 
modstanderne bliver på et tids-
punkt trætte af mig. dette betyder 
erfaringsmæssigt, at de før eller 
siden vil begynde at spille tilbage 
mod mig med dårlige hænder.

- jeg får mere værdi ud af mine 
gode hænder, da modstanderne 
oftere betaler når jeg better efter 
floppet, hvis de har set mig være 
meget aggressiv tidligere.

- jeg kan være heldig at ramme den 
bedste hånd på turn eller river. Mit 
c-bet resulterer således i, at jeg 
vinder en større pot.

c-bettets størrelse
nogle spillere better så godt som 
altid samme procentdel af potten, 
typisk fuld pot. jeg foretrækker 
at lade størrelsen af mine c-bets 
afhænge af floppets tekstur: jo 
mere koordineret, des mere bet-

ter jeg. da modspillerne ofte træk-
ker uprofitabelt efter især flushes, 
gælder det nemlig om at give dem 
en dårlig pris, som de dog er vil-
lige til at betale. jeg svinger fra lidt 
over halv pot (fx k72 rainbow) over 
75 % (fx t42 med to kulører) til fuld 
pot (j98 med to kulører).

som udgangspunkt bør størrelsen 
af c-bettet være uafhængigt af, 
om du har ramt floppet eller ej. 
det skyldes naturligvis, at et fåtal 
af modstanderne er observante 
og groft ville udnytte det, hvis du 
eksempelvis bettede fuld pot med 
made hands, bettede 75 % pot med 
draws og bettede halv pot med 
overkort der har misset. det er 
altså, som i ethvert andet aspekt af 
nlhe, vigtigt at du holder dine bet-
ting-mønstre konstante, så du ikke 
giver dyrebar information væk.

når det så er sagt, er de færreste 
modstandere på low stakes obser-
vante. det betyder, at du mod disse 
– og kun mod disse – profitabelt 
kan afvige fra et strømlinet bet-
ting-mønster. Mange spillere caller 
ethvert bet med en eller andet form 
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for hånd (fx et par eller et draw) og folder, hvis de intet 
har. det kan således konkluderes, at du mod disse mod-
standere kan bette småt uden en hånd og stort med 
en hånd. det bør dog bemærkes, at selv de elendigste 
spillere før eller siden vil lægge mærke til denne ten-
dens.

Potsize-hensyn
der kan også være idé i at lade størrelsen af c-bettet 
afvige fra normalen for at manipulere potstørrelsen 
med stacks på omkring 100bb. eksempelvis kan det 
være fornuftigt at bette mere end vanligt med en stærk 
hånd, hvis det betyder, at stacks på river passer til 
et skub, hvor et valuebet ellers ville have været mere 
oplagt.

et eksempel:

jeg hæver fra knappen med 

bb betaler som den eneste. bb er tight preflop, men 
har svært ved at smide top par. han sidder med 80bb.

Pot 8bb, floppet kommer: 

jeg antager for eksemplets skyld, at bb kun vil calle 
med en konge, som han dog til gengæld sjældent vil 
kunne smide.

normalt vil der ske følgende:

flop:
check, bet 4bb, call. Pot 16bb.

turn: 

check, bet 10bb, call. Pot 36bb.

river: 

bb har nu 62bb tilbage og kan ikke forventes at betale 
et all in, så det typisk forløb vil være: 
check, bet 27bb, call. Pot 90bb.

better jeg i stedet større på floppet, ser det således 
ud:

check, bet 7, call. Pot 22bb.

check, bet 18, call. Pot 58bb.

bb vil nu have 51bb tilbage og med overvejende 
sandsynlighed betale et skub, så jeg i stedet tager en 
pot på 160bb, altså en nettoforskel på 35bb.

det, du her skal holde dig for øje, er, at det større c-
bet vil folde nogle hænder, som et normalt c-bet ville 
få calls fra. dette opvejes dog mere end rigeligt af de 
gange, vi får de ekstra 35bb ud af modstanderen.

også mod en shortstack kan der være grund til at bette 
noget andet end standard. den nedenfor beskrevne 
taktik er meget gennemskuelig, men da shortstacks 
som regel sjældent er observante, og du i øvrigt sjæl-
dent skal spille mod dem igen, kan det være værd at 
overveje.

en shortstack med 150 % af pot tilbage efter floppet 
har oftest en del hænder i sin range, som han altid fold-
er eller går til bunds med. ideen er at c-bette så stort 
eller småt, at shortstacken med de hænder, der ligger 
mellem sikkert fold og sikkert call-down, træffer den 
beslutning, du gerne vil have ham til at træffe.

et par eksempler:

du raiser til 4bb fra knappen med

Modstanderen som har 20bb caller. Pot 8bb, modstan-
deren har 12bb tilbage.

flop:

du kan regne med at få betaling af enhver konge, 9´er 
og 5´er fra mange spillere, samt ethvert par uanset 
vores bets størrelse. det der derfor interesserer os 
mest, er gutshots og nøgne esser. disse bliver som of-
test foldet til et standard-bet på 5bb, men vil til tider 
gå allin, hvis du kun c-better 3bb. da du gerne vil have 
disse hænder med til så dårlige odds og samtidig kan 
tåle at give et billigt turnkort, kan et mindre bet her 
være mere profitabelt.
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sidder du tilsvarende med adQd 

på et flop der hedder

vil et dårligt es, en dame eller en nøgen ruder konge 
sommetider folde et standard-bet i omegnen af 85 % 
pot, mens et c-bet på 3-4bb kan medføre at modstan-
deren skubber.

hvornår bør du så ikke c-bette?
som tidligere nævnt er mit standardspil at stikke ud på 
ethvet flop, når jeg er den aggressive preflop. der er 
imidlertid en del forhold, der kan gøre et c-bet til den 
næstbedste løsning:

- modstanderen betaler hele vejen med any pair eller a 
høj (og jeg ikke kan slå dette).

- jeg har været meget aktiv på det seneste, og samti-
dig misser jeg floppet (har jeg været meget aktiv, åbner 
jeg i øvrigt noget strammere end vanligt af netop denne 
grund).

- jeg har en marginal til god hånd, og modstanderen har 
for vane at folde til et bet, medmindre han har monster, 
men kan godt lide at bluffe, hvis andre viser svaghed. i 
samme boldgade er det som regel bedst at opgive en 
hånd der misser floppet uden kamp, hvis modstanderen 
lige er blevet skudt af et par hænder.

- jeg har nuts eller tæt på. bemærk her, at slowplay på 
floppet Meget sjældent kan anbefales, især hvis du i 
øvrigt c-better så godt som hver gang. Mod mere ob-
servante modstandere end gennemsnitsspilleren på 
low stakes er det aldrig en dårlig ide at mikse dit spil op 
med jævne mellemrum, men det bør bestemt være und-
tagelsen frem for reglen. På low stakes kan jeg ikke se 
mig selv slowplaye floppet, medmindre modstanderen 
er short (og jeg derfor kan få resten ind på turn og/
eller river), og jeg har et godt read på ham.

- der er for mange spillere i potten, når jeg samtidig 

har misset totalt. i et low stakes-spil vil jeg være noget 
tilbageholdende med at c-bette uden at have ramt, hvis 
der er tre spillere til floppet, og jeg vil så godt som ald-
rig c-bette med 4 spillere eller mere uden at have ramt 
en made hand eller et godt draw.

andre faktorer, der kan have indflydelse på, om et c-bet 
er profitabelt:

- position/frikort - position giver sig selv. sidder du på 
mellemhånd, og spilleren bag dig er weak, mens spill-
eren foran dig er en calling station, kan et bet være fint, 
da det folder spilleren bag dig, så du kan checke på turn 
med unimproved overkort.

- reads – kan modstanderne lide at checkraise, og om 
de er weak eller ej.

- floppets tekstur - er det sandsynligt, at modstanderne 
har ramt, deres range taget i betragtning? kan de for-
ventes at spille tilbage uden at have ramt, hvis de ikke 
tror, du har ramt (sker ikke ret ofte på low stakes)?

- din hånd - det er ofte fordelagtigt at semibluffe med 
tre spillere, da du dels har en pæn chance for at tage 
den med det samme, dels gerne vil bygge en stor pot, 
hvis du rammer på turn eller river. Med tre eller flere 
spillere til floppet er der i øvrigt den ekstra fordel frem 
for heads up, at du sommetider får begge/alle mod-
standere med og dermed har en fin mulighed for at få 
fuld betaling, hvis du rammer.

der er således en del ting at forholde sig til, når du over-
vejer et c-bet med en misset hånd. da det for langt de 
fleste spillere kræver flere hundrede tusinde hænder 
under bæltet at nå at gennemtænke alt dette på ethvert 
flop, kan du som tommelfingerregel med fordel hælde til 
at stikke ud, når potten er heads up og til at checke, når 
der er tre eller flere i potten.
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Arbejdsløse Brian har fået en genial idé...

Stake-deal
søges af ungt
pokertalent
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forfatterne af ovenstående bog 
er succesrige high stakes spillere 
på nettet. jeg har selv spillet mod 
stoxtrader i et af mine sjældne 
besøg på 80/160, men det var full 
ring, så spillet var meget stan-
dard.

som titlen siger, handler det 
meget om hårde borde og dygtige 
modstandere. i sagens natur 
kommer bogen jo så til at handle 
meget om krig om blinds og spil 
med meget få spillere i potten. 
de indleder med nogle kapitler om 
preflop spillet og angiver nogle 
alenlange empiriske tabeller som 
skal illustrere profitabiliteten af 
forskellige hænder i forskellige 
situationer. heldigvis uddrager de 

også nogle konklusioner og angiv-
er et udvalg af hænder man skal 
stjæle med og forsvare blinds med 
i forskellige situationer. 
Men hvis man elsker at kigge på 
Pokertracker tabeller kan man 
få lang tid til at gå med at kigge 
på tabellerne. de har ikke meget 
tilovers for folk som ikke følger 
preflop linien ud fra en eller an-
den forkølet undskyldning om, at 
man så bliver for forudsigelig. 
der er så mange hænder der skal 
spilles, at de andre ikke kan vide 
hvad man har alligevel, så de ser 
det som mangel på disciplin at 
spille andre hænder. for mit eget 
vedkommende skal jeg til at spille 
flere hænder på knappen og færre 
hænder i andre positioner.

en af de konklusioner, som jeg tror 
kan bruges på lavere niveau, og 
som jeg vil følge slavisk fra nu af, 
er at  hvis man spiller i small blind, 
skal man altid reraise hvis man 
spiller (med kun en modstander 
i potten allerede). eksempelvis 
skal man reraise med følgende 
udvalg af hænder mod et typisk 
steal-raise fra sen position: 22-
QQ, a6s+, a8+, k9s+, kto+, Qjo, 
og jts (Man kan godt lægge nogle 
hænder til eller trække nogle fra 
afhængig af modstanderens hand 
range). som det ses er aa og kk 
ikke med, men det skyldes, at det 
er de to eneste hænder som det 
i et vakuum er bedst kun at calle 
med (det er ikke en fordel at få 
bb ud med disse hænder). Men 

måNedeNs bog
af kiM “kiMn” nielsen
nick “stoxtrader“ grudzien og 
geoff “zobags“ herzog:  
“Winning in tough hold‘em games. 
shorthanded and high-stakes 
concepts and theory for limit 
hold‘em”
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hvis man gør det, er man af bal-
ancemæssige hensyn nødt til også 
at calle med hænder som  jts og 
88. så for at bevare balancen kan 
man bare reraise hver gang man 
spiller i small blind i denne situa-
tion. i det hele taget går det igen-
nem bogen, at man spiller mod 
observante modstandere, så man 
skal forsøge at balancere sit spil.

en anden ting jeg har lagt mærke 
til ved preflop rådene, er at de 
lader til simpelthen at hade dår-
lige kickere, naturligvis på grund 
af risikoen for at være domineret. 
de bruger et afsnit på at forklare 
hvorfor det er bedre at forsvare i 
bb med Q7o end k2o selv om k2o 
i en all in situation er en bedre 
hånd. der er ikke mange af deres 
anbefalede hænder der indeholder 
kort under en femmer.

endnu et råd, jeg har taget til mig, 
er, at hvis man forsvarer sig med 
et call i bb og kun har en mod-
stander er den generelt mest prof-
itable linie når man flopper godt at 
checkraise flop, bette turn og bet-
te river. balance i spillet fremkom-
mer så ved at man også semibluff 
checkraiser gode draws. desuden 
forsøges det også at variere ved 
at følge andre linier og forfatterne 
kommer ind på i hvilke situationer 
det er bedst at følge andre linier 
som f. eks. at bette ud allerede på 
floppet eller vente til turn med at 
checkraise. 

senere kommer så det videre spil 
på flop og turn. rådene bærer 
tydeligt præg af, at man spiller 

mod meget aggressive modstan-
dere, som er i stand til at folde. 
sommetider har jeg en fornem-
melse af at de råder mig til at spille 
som en chipsprøjtende hulemand. 
f. eks. er der et afsnit om hvornår 
man skal forsvare sig mod et mu-
ligt frit show-down raise ved at 
semibluff tre-bette på turn. hvis 
jeg havde forsøgt det på lavere 
niveau ville jeg hurtigt blive fat-
tig (men der betyder turn raises 
også mere). jeg tror dog ikke, at 
de mener, at det er en spillemåde 
der skal anvendes ret tit.

jeg overdriver måske lidt i oven-
stående afsnit, for det er også 
gennemgået hvornår man bør 
følge passive linier, for  eksempel 
i  langt foran/langt bagud situ-
ationer og mod overaggressive 
dårlige modstandere. der er også 
en gennemgang af hvornår man 
skal bruge det såkaldte “turn val-
ue check”´.

bogen slutter med en gennem-
gang af en masse hænder som 
stoxtrader har spillet og nogle 
quizzer. heldigvis kommer man 
lidt ned på jorden i forhold til de 
mange esoteriske spillemåder 
der er gennemgået og det meste 
forekommer meget rimeligt og kan 
også anvendes på lavere niveauer. 
dog skal man huske, at på lavere 
niveauer kan man udlede mere af 
modstandernes aktioner (f.eks. 
er raises meget mere ærlige på 
lavere niveauer).

for det meste, kan mange af de 
ting man læser i pokerbøger om 

hold’em anvendes i både no limit 
og limit. jeg synes at denne bog 
er meget specifikt henvendt til 
limit spillere, fordi mange af de 
ting man gør for at få modstand-
erne til at folde, kræver gode 
pot-odds, som man sjældent har 
i no limit. Måske kan en no limit 
spiller få noget ud af især preflop 
og de passive linier, men han/hun 
skal holde tungen lige i munden, 
når han/hun læser bogen. 

jeg synes, det er en ret god bog, 
hvis man kan lade være med at 
overføre alt til en 5/10 grind situ-
ation. jeg vil endda sige, at no-
get af det ikke vil virke på 30/60, 
idet det bare vil føre til et forvir-
ret call-down fra modstanderen. 
Men deres udvalg af hænder til at 
stjæle og forsvare blinds vil jeg 
tage til mig.

bogen slutter med en lille forman-
ing, som jeg godt vil give videre, 
selv om vi alle har hørt det før: 
bogen handler om at udnytte små 
fordele, men det kan alt sammen 
være ligegyldigt, hvis man ikke 
sørger for, at de store ting som 
table selection, at styre sin bank-
roll og undgå tilt er i orden.

jeg giver bogen fire stjerner af 
fem. fem stjerner hvis man spiller 
på de højeste limits.
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introduktion

mr. toxic
af anders “gene” nielsen 
toxtoxtox har været med på Pokernet i snart 2½ år. han spiller high 
stakes no limit hold´em på nettet, og meget gerne heads up. han er 
21 år, har ingen døgnrytme og lever og ånder poker i lange perioder. 
han er den pokerspiller jeg kender som spiller flest hænder, raker 
mest og stadig er i stand til at følge med i diverse serier, Pokerfora 
og Msn samtaler. vi satte ”vidunder”-drengen stævne, til en samtale 
om high stakes poker, tilt, vegas, grinding og mange andre ting.   

_ navn _

christiaN togsverd  

_ alder _

21 år

_ Pokernet nick _

toxtoxtox _ Pokernetter siden januar 2005.  

_ bopæl _

købeNhavN, daNmark

_ største pokeroplevelse_

WPt turneringen i los angeles 

_ erhverv _

Prof. PokersPiller
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introduktion

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

ct: da mit første visakort kom ind ad 
døren havde jeg allerede haft partypoker 
liggende på computeren i et par år. det 
var helt oplagt at smide størstedelen af 
mine surttjente tennistræner penge ind 
og komme igang.

an: hvordan blev det rigtigt seriøst?

ct: jeg begyndte at studere på dtu lige 
efter sommerferien det år jeg blev stu-
dent. dtu er ikke paradis på jord, men 
de har wireless der virker, den ros skal 
de have. så til stort set hver forelæsning 
var jeg nødt til på ét eller andet tidspunkt 
lige at snuse til hvad der skete på bor-
dene. 

an : du startede så vidt jeg ved med at 
spille fixed limit. hvordan gik det, og 
hvorfor skiftede du til no limit?

ct: i 2005 tog jeg min første rejse med 
pokerspillere. kasperc og mig tog til 
barcelona for at spille ePt og møde an-
dre pokerspillere. her mødte jeg nogen 

af mine nu bedste venner: tune, MarkP, 
hardgrove, kennP og skov. alle sammen 
dygtige til nl og storvindere. det gik 
bare op for mig, at der nok var større 
muligheder i denne variant.

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

ct: i dag spiller jeg alt fra 5/10$ til 25/50$ 
blinds og næsten kun hu. Min foretrukne 
side er Prima efterfulgt af full tilt, lad-
brokes og betfair. 

an: du er den person jeg kender, som 
nok spiller flest hænder på en måned. 
hvor mange borde spiller du af gangen, 
hvor lange sessions, og hvordan holder 
du styr på modstanderne undervejs?

ct: når jeg spiller hu spiller jeg ofte 
kun 2 borde, men nogle gange op til 4, 
hvis spillene er gode. er jeg ude i noget 
6-handed kan jeg godt komme op på 6-8 
borde. det tror jeg efterhånden der er 
mange der er skrappe nok til at kunne 
følge med i.
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an: jeg har hørt et rygte om, at du var den mest rakende 
spiller på to forskellige netværk i den samme måned. er 
det et rygte der er sandt, og kan vi evt. få lidt flere de-
taljer? 

ct: jeg har i hvert fald flere gange været den mest rak-
ende på pokerplex (crypto). crypto har jo for vane at 
rake ustyrlige summer især i hu og når man så samtidig 
spiller en del bliver det til rigtig mange dollinger. i om-
talte situation spillede jeg vist også meget ultimatebet 
den måned.  

an: hvordan er din spillestil?

ct: tilpassende 

an: hvad er dit største swing, og hvordan påvirker så 
store swings dig og dit spil?

ct: Mit største swing på en dag er +100k$ op og -80k$ 
ned. de 80k$ tog 1½ time at tabe og jeg kunne ikke sove 
bagefter! en anden swingy session var i Monte carlo, da 
jeg lagde serienumre på 100$ sedler sammen, om op til 
5k$ ad gangen mod empiremaker2 og Mark vos. 

an: har du nogensinde været broke?

ct: jeg har været tæt på et par gange, men udover de-
cent bankroll management har jeg lært konsekvent at 
rykke ned i takst hvis lokummet brænder. 

an: hvad er dit yndlingsmove på et pokerbord?

ct: klickraise i skæg

an: hvis du skal give MPn´s læsere nogle gode råd, hvad 
skal det så være?

ct: hvis man vil lave seriøse dollars er der tre ting der 
spiller ind: god bankroll management, en masse erfaring 

og en masse timers spil. det er ikke noget man komme 
sovende til. 

an: du har spillet en del ePt´er og du rejser snart til 
WsoP? er det til de store turneringer man skal fange 
tox fremover? 

ct: forhåbentlig er det jo ved finalebordet i de turn-
eringer. i forhold til hvor mange live tours jeg har spillet 
i år, er jeg absolut ikke tilfreds. til gengæld har jeg lært 
sindssygt meget om live poker. samtidig har jeg mødt 
en masse mennesker. jeg satser på at blive ved med at 
spille disse turneringer og glæder mig til jeg rammer sk-
rubbet for alvor!

an: sidst vi spillede poker sammen var til homegame hos 
mig. jeg husker du trashtalkede alle fra du kom og til du 
tog af sted, drak en masse vodka-smoothies, blev se-
jlende stiv, og stak af sted med stort alle skillingerne. er 
det en typisk tox live session? 

ct: ja. Muppets. ej, det skal siges at der ikke findes et 
home game som hos gode gamle gene!

an: der er jo tradition for at MPn udfordrer månedens 
profil til en headsup dyst. tør du samle handsken op?

ct: ka i skrabe sammen til det?

desværre når vi ikke at få spillet heads up duellen, inden 
tox rejser afsted til las vegas, for at deltage ved årets 
WsoP. så resultatet må i vente med til næste nummer 
af MPn. 

efter interviewets afslutning blev det offentliggjort at 
tox er nyt medlem på team 1623poker. tillykke til tox 
med dette og held og lykke til WsoP, 
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i 2006 havde h.o.r.s.e. turneringen 143 deltagere, der 
hver lagde 50.000$ i buyin. turneringen blev vundet af 
chip reese efter en maraton sesssion heads up mod 
andy bloch. chip reese kunne efter sejren lægge knap 
1,8 mio.$ til sin bankroll. 

h.o.r.s.e. turneringen er i 2007 ligeledes med 50.000$ 
buyin og den betragtes som den mest prestigefyldte ti-
tel blandt spillerne. turneringen spilles i 2007 fra 24-28. 
juni. 

kig ind i krystalkuglen, og fortæl MPn, hvordan det går 
i 2007. 

spørgsmål 1. hvor mange deltager i h.o.r.s.e. turnerin-
gen i 2007? 
a: under 150
b: 150 – 200
c: 201 – 250
d: over 250

spørgsmål 2. hvor langt når den bedst placerede dan-
sker?
a: finalebordet (top 9)
b: 10-20
c: 21-50
d: udenfor top 50

spørgsmål 3. fra hvilket land kommer den bedst pla-
cerede nordiske spiller?
a: danmark
b: finland
c: norge
d: sverige

spørgsmål 4. hvor gammel er vinderen af årets h.o.r.s.e. 
turnering? 
a: 21 - 36
b: 36 - 45
c: 45 - 55
d: over 55

spørgsmål 5. hvor stor en andel af chipsene i spil, har 
chipleaderen når de når til finalebordet?
a: under 20%
b:  20-25%
c:  25-30%
d: over 30%

spørgsmål 6. hvilken af følgende spillere bliver bedst pla-
ceret?
a: daniel negreanu 
b: doyle brunson 
c: gus hansen
d: Phil ivey

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

sidste frist for besvarelse er søndag den 24. juni kl. 
21.00

blandt de besvarelser med flest korrekte svar, trækkes 
der lod om følgende præmier fra Pokernets bogudsalg: 

1 x 3 valgfrie bøger
1 x 2 valgfrie bøger
2  x 1 valgfri bog

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

i denne måned præsenteres månedens quiz i samarbejde med Pokernets bogudsalg





Porno jørgen var en frisk spiller.  han spillede det hele: 
poker, mausel, skak, backgammon, roulette, baccarat, 
sekseren, craps, heste og meget mere. You name it – he 
played it. 

PorNo JørgeN 
af little Me - danMarks “Pokerbedstefar”

jørgen rejste en del i england og var 
en foregangsmand, når der blev in-
troduceret nye spil i danmark. der 
var lidt oste børge over ham. han 
var altid venlig og imødekommende. 
en fuldendt gentleman.

det var en søndag i de gode, gamle 
dage, da coke var cola og aviser 
kostede penge. 

vi var på traverbanen. restaura-
tionen var fyldt op med alle slags 
spillere. ude i hjørnerne blev der 
spillet seven-eleven og spillet var 
højt. 

simon ræv havde reserveret fire 
borde. han var byens største il-

legale bookmaker. i loftet over de 
fire borde havde politiet boret et 
hul, hvor igennem de fotograferede 
alle hans indskud, men det var der 
ingen, der havde lagt mærke til. 
hans odds var 10 procent højere 
end totalisatorens og han havde 
en kæmpe omsætning. alle foto-
grafierne blev senere fremlagt i 
byretten, og simon ræv blev klædt 
af til skindet.

jørgen uddelte invitationer til de 
tilstedeværende pokerspiller. 16 
stk i alt. efter travløbene kørte vi i 
4 taxaer til hans lejlighed på Peter 
bangsvej. jeg kørte sammen med 3 
spillere fra taxaklubben: jens Pe-
ter, fætter finn og abraham.

der var ingen smalle steder hos 
jørgen. han sendte en vogn af sted 
efter smørrebrød, og han havde 
masser af drikkevarer. det eneste, 
der manglede var bandarolerne. 
stemningen var god og kortene 
kom frem. 

“nu skal i for resten se et herligt 
spil, som breder sig over hele usa 
og england”, sagde jørgen. ”det 
er verdens nemmeste spil. Man 
gir kun 2 kort til hver spiller, og så 
bliver der vendt 5 fælles kort op på 
bordet. alle har lige gode chancer.  
anY tWo cards can Win. det hed-
der texas holdem. vi snupper lige 
et par prøvespil”.
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københavns første texas-sjak var i gang, og der var 
pæne puljer hele tiden. der røg hurtigt en del spillere 
ud, men der kom nye til. telefonkæden virkede fint. 
abraham gik hurtigt død. han sad og sov på en stol. 

ud på de små timer havde jørgen vundet så mange 
store sedler, som han kunne proppe ned i sine bryst-
lommer. han sagde tak for spillet og trak sig tilbage. 
han tog sig en stiv whisky og lagde sig på lædersofaen 
og faldt hurtigt i søvn.

vi var nu kun 4 spillere tilbage, så vi aftalte at spille en 
halv time mere.

det var blevet lyst udenfor, da vi gik ud på trappen. 

“hvad med abraham”? spurgte jens Peter. 
“han sover. det er ikke vores problem”, sagde fætter 
finn. 

vi smækkede døren og spadserede til taxaklubben, 
hvor vi drak morgenkaffe.

jørgen vågnede en times tid senere. lejligheden var 
tom, og det samme var hans lommer.

der gik et år, før jeg mødte abraham igen. det var hos 
hans med øret i valdemarsgade. han stak hånden frem, 
men jeg sagde: “nej nej, jeg kender dig ikke mere efter 
det nummer, du lavede med Porno jørgen”. han nægt-
ede det ikke, men sagde bare: “jamen du kendte jo slet 
ikke min situation”.

jeg har mødt mange dejlige mennesker ved pokerbor-
dene, men abraham var ikke et af dem.

Med glæde har jeg hørt, at det går jørgen godt ude i 
den store verden. episoden fik vist ikke rigtigt nogen 
betydning for ham. han er altid kreativ. han lavede, som 
den første dansker, t-shirts med logo på, og lavede vist 
en god skilling på det. hils ham fra mig, hvis du skulle 
møde ham på din vej.
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seveN card stud high/low

af anders “gene” nielsen

i de to forrige numre af MPn har jeg præsenteret omaha 
high / low og razz. nu er turen kommet til seven card stud 
high / low, og indenfor et par numre bør alle læserne være 
fuldt påklædt til at kunne begå sig i et low limit h.o.r.s.e. 
cash game eller en tilsvarende turnering.   

reglerne
spilforløbet i seven card stud high / 
low er tilsvarende det i seven card 
stud, dog med den modifikation at 
puljen ved showdown deles mel-
lem den bedste og den “dårligste” 
hånd. den dårligste hånd må dog 
maksimalt være 5 forskellige kort 
med en otter som det højeste.  

som eksempel nedenfor har jeg 
valgt 1/2$ limit seven stud high / 
low, 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 laveste 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 efterfølgende 

streets er den spiller med den bed-
ste 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. 

Puljen deles som sagt op i to ved 
showdown.vinder af high hånden 
afgøres på helt normal vis som i 
seven card stud. vinder af low hån-
den, 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 low hånd 
er a2345, også kaldet et wheel. 
hvis to spillere har en 7-low, ses 
der på de højeste kort og ned mod 
de laveste kort. f.eks. er en a2367 
hånd dårligere end en 23457 hånd. 
der er ligesom i  omaha hi/low krav 
om at low-hånden skal være 8 eller 
lavere. er der ingen af spillerne der 
har en gyldig lowhånd ved show-
down, går hele puljen til high hån-
den. 

starthåndsstrategi

stud high / low spilles som udgang-
spunkt som et low spil. tre høje 

kort som ikke er koordinerede bør 
ikke spilles, medmindre man er 
bringin. Men ellers handler det om 
tre lave kort som er koordinerede. 
a23 er den bedste starthånd. 
grunden til dette er, at stud er et 
drawing game, hvor det handler om 
at scoope hele puljen. Men ofte går 
ens draws ikke altid som man havde 
forventet. starter man med en 
low hånd, kan man være heldig at 
ramme både en low og en high hånd 
og scoope hele puljen, eller ramme 
en high hånd som vinder halvdelen 
af puljen. starter man derimod med 
tre høje kort, vil man meget sjæl-
dent scoope puljen, da der trods alt 
skal bruges 5 kort under en nier, og 
ens high hånd vil ofte blive overha-
let indenom af en af modspillerne.

undtagelsen er selvfølgelig sets, 
høje par med et højt sidekort o.lign. 
som ofte kan vinde high hånden, og 
af og til scoope, hvis der ikke kom-
mer en low. sidstnævnte er dog 
sjældent.    

4th street strategi
her bliver det svært at beskrive 
den konkrete strategi, men har du 
et rigtigt godt draw til både high og 
low, er det med at fyre nogle bets 
af. er dit draw eller din hånd mere 
tvivlsom, er det på dette tidspunkt 
du må give den op. Meget ofte vil 
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man, hvis man spiller videre fra 4th street, være med 
helt til showdown. draw kun, når du med stor sandsyn-
lighed drawer til den bedste hånd.

5th street
vær opmærksom på din(e) modtander(e)s up-cards. 
ofte er puljerne multiway, så mener du at du er foran 
er det med at bette løs - og meget gerne raise dine 
modstandere ud af potten. er du derimod bagud, skal 
du passe på ikke at blive fanget mellem to made hands. 
det koster nemt en 2-3 bigbets ekstra, og så er po-
toddsene pludselig ikke så gode.

6th street
stort set samme som 5th street. er i 3 på sixth street 
og du sidder med en weak high og det samme gør man-
den bag dig, så handler det om at raise den svage high 
hand ud af potten og tage halvdelen af potten.
7th street strategi
alle kort er uddelt. har du en god high eller low hånd, fx 
7-low eller bedre i low, er det med at bette ud. har du 
derimod en mere tvivlsom hånd, kan det være en fordel 
at check-calle til modstanderen, da han sjældent be-
taler med en dårlig hånd, men raiser dig, hvis han har 
ramt en god hånd. 

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 stud high low. det 
gælder om at få nogle penge i puljen, mens du er foran. 
Modstanderen vil ofte calle med dårligere hænder og 
dårlige draws, da det jo er limit poker der spilles. 

bluff
bluffs kan sjældent anbefales i seven stud high / low. 
din modstander vil meget ofte have et godt draw eller 
en made hand til enten high eller low puljen. 

online
du kan spille seven card high / low som cashgame på 
bl.a.stort set alle større online poker sites.  

der findes også af og til turneringer, men udbuddet er 
ikke så stort. det er størst på Pokerstars og full tilt 
Poker, specielt i forbindelse med større events som 
WcooP og ftoPs.  
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tilføJelse til overbets

af asger “asger_b” boYe 

i sidste nummer af MPn forklarede klaphat, hvordan over-
bets kan anvendes som bluffs og valuebets. idet han er 
mindre tydelig omkring, hvornår bluffet og valuebettet skal 
anvendes, har jeg en mindre, men central tilføjelse.

for langt de fleste pokerspillere, 
som spiller nl50-nl600, skal over-
bettet bruges i en slags level 0-
grad. klaphat forklarer ved hans 
aj vs. kj –hånd, at han netop kan 
tillade sig at valuebette slim, fordi 
hans modstander prøver at sam-
mensætte hans hand range og end-
videre har en indsigt i, hvad han 
traditionelt burde gøre i den slags 
situationer. sådan virker tingene 
ikke, når man dels er en urutineret 
overbetter (dvs. man kun netop er 
startet på at ville overbette), eller 
man spiller lavere limits. hér skal 
der anvendes en relativt simpel 
logik:

overbet i et bluff, hvis du tror vil-
lain sidder med en marginal hånd, 
og det er ”let” at have en stor 
hånd. det gælder for eksempel, 
hvis boardet læser aQj75 med en 
mulig flush, og du er næsten sikker 
på, at villain har noget aldeles mar-
ginalt på hånden såsom et es med 
en hvilken som helst kicker. det er 

næsten samme tankegang, klaphat 
bruger, når han better 2,5 gange 
pot med at på Q95Q2 boardet.

tilsvarende skal der overbettes 
for value i de tilfælde, hvor du har 
en stærk eller nogenlunde stærk 
hånd og er næsten overbevist om, 
at modstanderen er svagere – og 
det saMtidig er ”svært” at have en 
stærk hånd. lad os for eksempel 
sige, at floppet er Q73 uden flush-
draw, turn er en 2´er, der slog 
et flushdraw, og river er en 9´er, 
hvor flushdrawet missede. spillet 
er gået således, at du har aa på 
hånden og 1,5 gange potten tilbage 
på river. Modstanderen har check-
callet både flop og turn. På højere 
limits ved de fleste modstandere 
godt, at du kan tillade dig at over-
bette med kQ og bedre, og de har 
derfor meget svært ved at calle dig 
tyndt. det er simpelthen en anden 
form for logik, der skal bruges på 
højere limits. Men på lavere limits 
og hvis du kun netop er startet med 

at overbette, bliver de fleste mod-
standere yderst mistænkelige ved 
et overbet. skal man repræsentere 
en hånd, der er lige så stor som 
bettet, er der praktisk talt kun sets 
og 2 (store) par i spil. hvis mod-
standeren har en Q, er set i damer 
mindre sandsynligt, og siden du 
meget sjældent har Q7 eller byder 
turn med Q9 (og rammer top 2 par 
på river), ligner det meget et rent 
bluff (for low/mid-limit spillere), og 
du kan derfor få nogle ultratynde 
calls.

På de limits, klaphat spiller, 
er dynamikken anderledes, og 
frekvensen/situationen skal til-
passes til den specifikke mod-
stander og dynamik. Men på lavere 
limits skal du bare holde dig til ov-
enstående princip, som snildt kan 
give god value i overbets.
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Næste Nummer ude
PriMo _ juli _ 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 #4:

der var i alt 97 deltagere, hvoraf 7 havde fundet 
frem til 13 rigtige. 

efter lodtrækning, fordeler præmierne sig som føl-
ger: 

gavekort på 1.000 kr. Pokershop.dk: 
niclas
gavekort på 500 kr. Pokershop.dk: 
freakstar
gavekort på 300 kr. Pokershop.dk: 
lithas    

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

tak til alle som deltog i quizzen
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