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dette års WsoP er ved at lakke imod enden og som altid 
har det været et fantastisk show. rio all suite hotel & 
Casino er den perfekte scene for årets største poker 
event, og som udgangspunkt forløber såvel cashgames 
og turneringer så godt som man kan forvente. der 
bliver dog i kulissen truffet en række beslutninger, som 
efter vores mening er skadelige for pokeren og ikke 
mindst pokerspillerne.

i år er det primært strukturen i de mindre events, som 
udgør et stort ankepunkt. i de helt små events starter 
deltagerne med bare 60bb og selvom der er levels på 
1 time, er det bare ikke nok til at kompensere for den 
lave startstack. bevares, feltet i disse events er så 
eventyrligt ringe, at der stadig er en positiv equity at 
hente, men når der nu skal være så meget fokus på, 
hvor mange armbånd en spiller har, så er det vel ikke 
for meget at forlange, at den bedste spiller skal have 
den størst mulige chance for at vinde. 

Ydermere var der kort før WsoP periodens start tale 
om, at der skulle gives armbånd ud til vinderne af de helt 
små $500 events. vi er meget glade for, at det trods alt 
ser ud til, at dette ikke kom på tale alligevel, da det om 
noget ville have udvandet værdien af disse præmier. 
ja, nogen ville måske endda kalde det direkte pinligt at 
skulle fortælle folk, at ens flotte WsoP armbånd stam-
mer fra en sejr i en $500 event, der præmiemæssigt 
ikke kom i nærheden af Pokerstars’ søndagsturnering.

skær nogle events fra og giv i stedet spillerne en or-
dentlig struktur. når man ynder at kalde et poker-
stævne ”World series of Poker”, så må det være et 
krav, at struktur og spillerpleje bliver sat i højsædet. 

Mikael strunge                                 anders nielsen
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Minimumsraise, clickraise, gayraise er alle udtryk, der 
dækker over det samme. det betyder ganske enkelt at lave 
det mindst tilladte raise på et givent tidspunkt i no limit 
hold’em. 

i et standard no limit hold’em cash 
game er minimumsraiset det dår-
ligste play, jeg kan forestille mig 
preflop. dog kan et minimums-
raise være et ganske godt redskab 
postflop, såfremt bettet er i stør-
relsesordenen 2/3 - hel pot. jeg 
bruger det fra tid til anden i flere 
forskellige tilfælde: 

· som value raise
· Med draws
· som stonecold bluff kom-
bineret evt. med floating.

clickraise som value raise
når jeg laver et minimumsraise 
som value raise, er det som oft-
est med store made hands såsom 
set, straight, flush og top to par. et 
value raise af denne art indbyder 
til, at modspilleren forsætter i hån-
den. undtagelsesvist gør jeg det 
også med mere marginale hænder 
såsom toppar eller overpar mod 
dårlige spillere. jeg vil eksemplifi-
cere denne form for value raise ved 
et eksempel.

spillet er $25-$50 sh nlh. utg 
folder, og utg+1 raiser til $175. 

jeg caller i Co med

resten folder. effektive stacks er 
$5.000.

flop ($425):

Modstanderen byder $425, og jeg 
clic-raiser til $850. boardet er 
relativt ukoordineret, så derfor er 
straight drawet det eneste, der kan 
ramme. dette bekymrer mig dog 
ikke synderligt. for det første fordi 
det er sjældent, preflop raiseren 
sidder med 67 på hånden, og det er 
endnu mindre sandsynligt, at han 
har 23 eller 36. for det andet har 
jeg stadig redraws, såfremt mod-
standeren skulle ramme. Modstan-
deren caller de $425.

turn ($2.125): 

På turn kan jeg godt regne med, 
at modstanderen checker til mig, 
og jeg vil stikke ud hver gang her. 
specielt set i lyset af det eksempel, 

der kommer længere nede, hvor 
jeg floater. så jeg stikker $1600 
ud. Modstanderen tænker lidt og 
går all in. jeg caller naturligvis, og 
river er  

jeg scooper potten på $10.000, 
da modstanderen havde kQ. dette 
illustrerer også pointen i en vis 
grad. boardet er forholdvist tørt 
på floppet, så hvis jeg raiser med 
fuld pot, vil jeg give modstanderen 
en god mulighed for at slippe fra 
en marginal hånd (som han havde 
i dette tilfælde). Modstanderen vil 
ofte være tæt på drawing dead, 
hvis han på nogen måde har ramt 
floppet. er jeg så heldig (som i dette 
tilfælde), at han rammer 2 par på 
turn, slipper han aldrig fra den. 
som med alle de andre strategier, 
jeg har skrevet om, skal man også 
bruge denne med måde. jeg vil an-
befale, at du størstedelen af tiden 
laver et større raise på floppet end 
et clickraise. hvis du bruger click-
raiset noget af tiden, balancerer 
det fint med de andre scenarier, 
hvor jeg bruger det.

PostfloP gayraises
af rasMus “klaPhat” Carstensen

MånedsMagasinet 
PokerNet

04
nlhe Cash





click raise med et draw
spillet er $10-$20 sh nlh. utg samt utg+1 folder, og 
MP raiser til$70. jeg caller i Co med

resten folder. effektive stacks er $2.000.

flop ($170):

Modstanderen byder $170, og jeg clicker til $340. jeg 
håber naturligvis, at modstanderen folder nu, og jeg 
tager potten ned der. 

ellers har jeg dog stadig en række fordele:

· hvis modstanderen caller mit clickraise, er der en 
stor chance for, at han checker til mig på turn, hvorfor 
jeg kan nappe et gratis riverkort til mit draw, såfremt 
jeg ikke rammer på turn. havde jeg blot callet hans bet 
på $170, og modstanderen havde budt igen på turn, var 
prisen $510 ved et fuldt potbet.

· jeg har ”overtaget” teten i hånden og har dermed en 
god chance for at bluffe potten hjem, hvis der falder 
scare cards, der ikke rammer mit aktuelle draw. i dette 
tilfælde er en ruder et oplagt scare card.

· jeg har 8 outs, hvoraf de 6 er til nuts. herudover kan 
jeg samle 9 outs mere op, hvis der falder en spar på 
turn.

de dårlige nyheder:

· Modstanderen får muligheden for at reraise. hvis 
modstanderen skulle gå all in, har jeg tabt $340, hvor 
jeg kunne have trukket til nuts for $170. dog vurderer 
jeg, at de fleste spillere folder til clickraiset langt of-
tere, end de rykker all in. dette er også en af grundene 
til, at jeg anbefaler, at du anvender clickraiset med 
måde. jo oftere du anvender det, jo oftere vil du få et 
reraise.

· fold equity er en del mindre, end når du reraiser med 
størrelsesordenen fuld pot.

herfra spiller hånden næsten sig selv. det sværeste 
tilfælde er, når der falder en blank på turn, og mod-
standeren checker. hvornår skal man så bette igen, for 
at prøve at vinde potten her og nu, og hvornår skal man 
tage et gratis kort for at ramme sit draw på river. dette 
er naturligvis meget afhængigt af modstanderens spill-
estil. er han typen, der ikke kan smide toppar? så er 
det nok en god ide at checke. er han weak? så er det 
bare ud over stepperne.

float, bluff
det sidste fænomen, jeg vil gennemgå i denne artikel, 
er noget, der kan betegnes som en form for float play. 

se eventuelt min artikel i MPn #2. 
spillet er $10-$20 sh nlh. utg samt utg+1 folder, og 
MP raiser til$70. jeg caller i Co med 

resten folder. effektive stacks er $2.000.

flop ($170): 

Modstanderen byder $170, og jeg clicker til $340. situ-
ationen er næsten den samme som ovenfor, lige med 
den forskel at floppet er ikke helt så godt for mig. det 
er dog alligevel ganske godt spot at clickraise fordi:

· jeg kan repræsentere et set, da jeg også kunne spille 
det på denne måde

· jeg har position, og modstanderen i det aktuelle til-
fælde er rimelig tight postflop.

· Chancen for, at modstanderen har ramt et 10-høj 
board, er mindre, end hvis det f.eks. havde været es 
eller konge høj.

hvis modstanderen ikke folder til mit raise på floppet, 
vil jeg skyde ret ofte på turn, når han checker til mig. 
her vil en tight modspiller ofte være ”tvunget” til at fol-
de marginale hænder.

ude af position
i alle de ovenstående situationer har jeg haft den store 
fordel at sidde i position. du skal være lidt mere var-
som med at bruge clickraiset, når du er ude af position. 
en stor del af pointen ved at spille på denne måde er 
den information, du får på reaktionen på raiset, samt 
hvordan modstanderen agerer på turn. Clickraiser du, 
når du er ude af position, har modstanderen en stor 
mulighed for at trappe. så du bør være mere varsom 
med at bruge clickraiset ude af position.

big picture
som nævnt tidligere skal du passe på med ikke at over-
drive brugen af dette værktøj. derudover skal du sørge 
for at have en fornuftig balance mellem, hvor ofte du 
bruger det med hvilke hænder. bruger du det kun, når 
du har floppet en monster hånd, vil tænkende modspill-
ere hurtigt se det. det samme er naturligvis tilfældet, 
hvis du kun bruger det med drawing hands. 

Next stop vegas
i skrivende stund er der kun ganske få dage til at 
turen for mit vedkomne går til las vegas og dette års 
WsoP. jeg vil spille en håndfuld WsoP-events, og de-
rudover bliver der ganske givet lagt en del timer i live 
cash games. så det er min tanke, at jeg i næste artikel 
forhåbentlig kan berette om interessante hænder fra 
vegas.  
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Stu ungar vinder WSOP i 1980 fOran dOyle brunSOn

en meget ung Stu ungar keder 
Sig mellem hænderne

world series of poker anno 1980

amarillO Slim PreStOn får Sig en 
Smøg, inden WSOP blev POlitiSk kOr-
rekt Og fOrbød rygning ved bOrdene
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MaX lir! det er, hvad jeg tænkte, da jeg for et par måneder 
siden så, at arrangørerne af WsoP havde fyret op under 
en 5.000$ heads up event i år. det endte med, at ønsket 
om at spille den blev så stort, at jeg hoppede på et fly, 2 
uger før jeg virkelig skulle have været i vegas. jeg vil kom-
me med en beretning, samt prøve at analysere de vigtig-
ste hænder undervejs.. 

strukturen virkede forholdsvis 
hurtig, i betragtning af, at det 
skulle være verdensmesterskabet 
i heads up. 10.000 i startstack 
med 50/100 i blinds og 20 minut-
ters levels. op til eventen havde jeg 
primært fokuseret på, at jeg meget 
gerne ville have et hurtigt lead i 
mine matches. det behøvede ikke 
være stort, bare lige nok til at det 
ville påvirke en masse af de svage-
re spillere i eventen. 

nervøsiteten steg dog et par grad-
er, da feltet blev råbt op i mikro-
fonen under lodtrækningen. Mini-
mum 50% af navnene lød bekendte, 
og jeg fik straks associationer til 
alle de finaleborde, jeg har set på 
tv. hvor fanden var alle de random 
noobs, jeg havde drømt om!?!

halvdelen af feltet fik lov til at sidde 
over i første runde - jeg var dog 
ikke en af de heldige. til gengæld 
virkede min lodtrækning rimelig 
overkommelig. en ung fyr ved navn 
shannon uden et ansigt jeg kunne 
genkende, helt sikkert!

jeg starter rigtig friskt ud og spill-
er alle pots. har jeg limpet, byder 
jeg floppet og tager ned. når jeg 
raiser, vinder jeg også næsten 
alt, og jeg får også callet rigtig 
mange af hans raises og udspillet 
ham på floppet. generelt var han 
alt for tør, og jeg er glad for mine 
solbriller, for jeg har kæmpe jule-
lys i øjnene over denne gave af en 
lodtrækning. i disse situationer 
bliver jeg bare ved med at pounde 
på min modstander, da momentum 
er altafgørende. jeg rammer ikke 
meget, men hvis min modstander 
også er lidt kold, generer det mig 
ikke rigtigt, når det er ham, der er 
bange for at byde af frygt for at få 
et raise på nakken. dog rammer 
jeg et par enkelte rivers i medium 
pots, hvor jeg tydeligvis har været 
bagud. han ved derfor godt, at det 
ikke kun er made hands, jeg better.

den første spændende hånd opstår, 
da blinds stadig er 50/100. jeg har 
grindet ham ned i ca. 7.500, og jeg 
beslutter mig for, at tiden er kom-
met til mit første reraise preflop. 
han har gjort det til 325 Pf, og jeg 
smider den op på 1.100 med t7s.  

han betaler.

floppet kommer k73 i alle regn-
buens farver. jeg stikker 1.500 
ud og forventer at tage potten ned 
her. ikke helt efter planen vælger 
han at calle, og jeg får en lidt klam 
fornemmelse. På dette tidspunkt 
er jeg klar til at smide håndklædet i 
ringen og mucke min hånd face-up, 
hvis jeg ikke forbedrer min hånd. 
turn er en blank 8’er, og jeg check-
er til ham. han følger trop.

river bringer endnu en konge, og 
jeg checker igen, men har planer 
om at folde til et bet. heldigvis 
checker han bag og mucker, da 
jeg viser min hånd. det er super 
vigtigt, og jeg kan tydeligt se let-
telsen i dantheMan og sailors øjne, 
som står og kigger på fra railen. de 
var også sikre på, at han kunne slå 
en 7’er. efter kampen fortalte han 
mig, at han havde haft aj.

nu er jeg lige pludselig blevet rigtig 
pæn chipleader med over 15.000 i 
stakken. jeg når lige at tænke, at 
denne match er da vundet, da han 
skifter gear.

mit Heads uP 
eveNtyr ved wsoP 
af thijs “turbofluen” van tilburg 
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thijs i endnu en drabelig heads up duel - denne gang dog en lidt billigere en af slagsen, i Pokernet campen

han vinder de næste 3 små pots, og dette giver ham 
tydeligvis en portion selvtillid. samtidig virker det også, 
som om han rider lidt på en alt eller intet bølge på grund 
af hans lille stack. han får kæmpet sig op i 6.000, da jeg 
vælger at check-raise ham på et flop med 3 lave kort, 
efter han har raiset før floppet. i stedet for at smide, 
raiser han mig all in efter 30 sekunder, og jeg må drysse 
min uforbedrede Qt.  vi battler lidt frem og tilbage, men 
han er nu klart i førersædet, og jeg må sidde og se pas-
sivt til og se mig selv blive kørt over, når jeg ikke ram-
mer. Mit momentum fra de første 20 minutter er helt 
klart vendt, og vi nærmer os snart even i stacks. 

nu kommer vi så til det punkt i matchen, jeg helst ville 
springe over. det er bestemt ikke med stolthed i stem-
men, at jeg beretter om denne hånd. 
jeg får ajo i sb og raiser til 400 med en big blind på 
150. På dette tidspunkt har jeg kun et meget lille for-
spring, ca. 10.700 mod 9.300. shannon vælger så at 
reraise mig, og gør det til 1400 totalt. det er ikke første 
gang, han reraiser, og jeg kan egentlig sagtens være 
rimelig godt inde imod hans range. jeg vælger derfor at 
betale og tage den fra floppet.

floppet slår kQ3 med to spar. egentlig et ret skidt flop 
når jeg ikke har initiativet. han byder 1500 ud, og dette 
beløb tricker mig. han har én gang tidligere budt ud 
på samme måde på floppet, hvor jeg foldede. dengang 
havde jeg også en idé om, at han sagtens kunne være 
svag. dengang lykkedes det for ham, og han kan derfor 
have tiltro til, at disse halvpot-bets er rigeligt imod mig. 
derudover ville han så ikke byde mere med aa, ak, kQ, 
QQ og kk? 

jeg vælger derfor at byde efter potten og hæver flop-
pet til 4.500. her opstår problemet! han rykker all in, 
efter kun ca. 5 sekunder, på trods af at jeg har en pæn 

del af stakken inde. en overvældende kvalme rammer 
mig, og jeg bander og svovler indvendigt. 

Men jeg bliver nødt til at fokusere. jeg skal betale 3.400 
mere, og potten er allerede 15.200. det ligner jo umid-
delbart et instacall, men hvad er odds  for at ramme en 
inside straight på to kort? hmm, det ved donken her jo 
ikke og alle de der tommefingerregler for, hvordan man 
regner procenter ud for 2 streets, er long gone!

inden det skal vurderes endeligt, må jeg dog lige finde 
ud af, hvad jeg sætter ham på. jeg var i situationen ikke 
ét sekund i tvivl om, at jeg havde ramt ind i en kæmpe 
hånd. han var jo overhovedet ikke i tvivl om, at pengene 
skulle til midten. de hænder, jeg ikke synes gav mening 
med 1.500 bettet, er lige pludselig dem, der giver mest 
mening. det er altså en sløj range at være oppe imod! 
kan mit es være godt? umiddelbart er jeg ret sikker på, 
at det ikke er. Måske imod kj, men det er bare ikke den 
type hånd, jeg tror han reraiser med.  derudover virker 
det underligt at byde det beløb på floppet med et draw, 
da han risikerer, at jeg tager ham af det med et all in 
move. Måske jts, men det er også den eneste. 

folder jeg, sidder jeg tilbage med 4.800. ikke prangen-
de, men slet heller ikke umuligt! Mit umiddelbare bud 
er, at mine odds er lidt for dårlige til et inside straight 
draw. som i nok kan gætte, fortsætter min tankeproces 
ud af denne boldgade, og jeg ender med at smide hån-
den, godt bitter over den situation, jeg satte mig selv i. 

Problemet med mit raise er jo, at jeg næsten committer 
mig selv ved at tre-double hans raise. ville jeg spille, 
havde et call eller et raise tæt på minimum været langt 
bedre, da det er en billigere måde, hvis jeg er bagud. 
dette åbner selvfølgelig op for bluffs hos ham, men jeg 
tror bare ikke, han var typen, der ville skyde igen på 
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turn uden noget. derfor tror jeg, at et call havde været 
det korrekte, da mængden af information, jeg får ved et 
raise af den størrelse, jeg valgte, ikke er meget større 
end ved et call. og da slet ikke til den pris! jeg glemte 
helt at beskytte min egen stack og fokuserede udeluk-
kende på at vinde hånden, hvilket skulle vise sig at være 
en dyr fejl i en hu sng. det selv samme emne har jeg 
selv lært fra mig i den af mine artikler, der omhandlede 
blindlevel 25/50 i online sng’s. 

nå, moving on. kampen bølgede i et par minutter frem 
og tilbage i de næste par minutter, desværre med ham 
i førersædet. jeg er således nede i 4.300, da den af-
gørende hånd udspiller sig.
jeg får 63 på knappen og completer til 200. han check-
er. floppet slår 2 2 9 rainbow. han checker til mig, og 
jeg vælger at checke bag ham.
generelt better jeg disse hænder super meget, men da 
han var i teten, frygtede jeg rigtig meget et check-raise 
og jeg ville ikke tages med fingrene i kagedåsen. (kan i 
se, hvor meget momentum betyder? dengang jeg var 
bully, havde han insta check-foldet, og nu føler jeg, at 
han er i stand til at bluff check-raise).
turn er et es. han checker, og jeg vælger nu at prøve at 
hapse den. jeg byder 200, og nu bliver det interessant. 
han vælger at hæve til 700. 

What the fuck! 

skal jeg virkelig købe, at han har en 2’er? Måske, han 
kan sagtens have den, og hans linje er fræk. Men der er 
også rigtig gode muligheder for, at han er ude og købe 
potten. jeg betaler og efterlader mig selv med 3.200.
faktisk er dette move lidt spændende. det ser helt sygt 
ud på papiret. hvorfor ikke bare reraise all in og tage 
den ned her? dette kan der sagtens argumenteres for. 
når jeg caller, er det selvfølgelig for at bluffe riveren. 
et problem opstår dog, hvis han vælger at sætte mig all 
in på river. et meget grimt scenario, da min gutfeeling 
om at han intet har kan være rigtigt, og alligevel kan jeg 
ikke kalde. dog virkede han ikke som en, der hverken 
overbet-bluffede eller valuebettede på samme måde. 

en anden faktor, jeg er bange for, er, at han better riv-
er med et es i hulen, jeg skubber, og han føler sig pot 
committed. igen tror jeg ikke, at jeg er helt på den. jeg 
havde efterhånden fundet ud af, at han kunne spille en 
rigtig god omgang poker. og jeg tror bestemt, han kan 
folde sin hånd til gode pot-odds, hvis han føler sig slået 
- noget, jeg er sikker på, han vil med et es. 

nu har i jo sådan set mine argumenter for bare at calle 
hans check-raise. 
1: jeg mener stadig, jeg har folding equity ved et all in. 
2: jeg får oftest mere ud af ham, hvis han er ude i 
skæg.
 

riveren er en helt blank 7’er, og han better 1.600. der 
går kun få sekunder, før mine sidste chips er i potten. 
ikke et insta-skub, men et forholdsvis hurtigt et. dette 
kan han ikke rigtig bruge som et tell, da mit raise jo kun 
er et klik, og han regner derfor nok med, at jeg mener, 
han er committed, og skuespil derfor er unødvendigt. 

han sukker, mumler et eller andet og siger efter 10 
sekunder, at han er nødt til at calle med en meget 
ærgerlig grimasse. betalt! han vender j2 for trips, og 
jeg må sande, at mit read på hånden var way off. igen! 

På med et smil og sige tak for kampen. det var sgu fedt 
alligevel, selvom jeg selvfølgelig var super bitter over 
at ryge ud. jeg mødte en dygtig spiller, og jeg lavede 2 
dårlige reads. dantheMan og sailor så matchen til ende 
fra sidelinjen, og de havde præcis samme reads på min 
modstander, nemlig at han var stærk imod min aj og 
svag ved min 63. så jeg er ikke den eneste, der kan blive 
snydt af en god spiller. 

efter kampen så jeg på min modstanders player card, 
at hans fulde navn var shannon shorr. tilsyneladende 
en stor turneringschef, som blev nummer 4 på Card-
players 2006 rangliste. så absolut ikke nogen random 
noob.

det sidste, jeg når, er selvfølgelig lige at høre, hvad han 
havde mod min aj. han havde a9 i ruder. siCk!!! jeg var 
fandme foran og lagde mig på trods af gigantiske pot-
odds. dette krævede en del efterrationalisering. set i 
bakspejlet var det et sygt dårligt laydown. jeg fjernede 
helt muligheden for, at jeg var foran eller kun lidt ba-
gud, og det er jo altid en kæmpe fejl. der er altid en 
lille chance for dette, hvor underligt det end kan virke i 
visse situationer. 
en pudsig ting er, at jeg klart mener, hans 1.500 bet er 
en fejl, og dette ender med at være det, der tricker mig 
ud af potten. at han ikke ville bette denne størrelse med 
et draw. jeg har senere læst i hans blog på hans hjem-
meside, samt hans personlige cardplayer blog, at han 
bagefter også synes, at 1.500 bettet med a9 var det 
forkerte valg. et temmelig underlig situation; hans fejl 
får mig til at lave to andre fejl. først at raise så stort og 
efterfølgende at folde. 

shannon shorr klarede sig efterfølgende rigtig godt og 
endte i top 8, før han blev stoppet. han slog bl.a. j.C. 
tran og noah boeken ud på vejen. det kunne ellers have 
været god lir at møde dem!

jeg trøster mig lidt med, at jeg får positiv omtale af 
ham efterfølgende. det heler såret lidt, at han synes, 
jeg spillede rigtig godt, på trods af at jeg lavede et par 
grumme ting. Men eventyret sluttede, før det rigtig kom 
i gang.

MånedsMagasinet 
PokerNet

10
hu sng



aftaler ændrer karakter 
en del aftaler skal genforhandles, 
når jeg kommer tilbage. dette 
gælder vores fortune Poker rake-
back aftale, vores Pokernordica 
promotion aftale og vores betsafe 
rakeback aftale. 

fortune Poker opdateringen vil 
uden tvivl udmønte sig i en direkte 
fordel for spillerne, og det gælder 
også for folk, der allerede er signet 
op. james fra fortune har nemlig 
lovet, at Pokernetterne skal have 
endnu mere value. vores mål er, 
at vi efter en kort snak med james 
ikke bare promoter det bedste pok-
er room på boss Media netværket 
(i relation til service, chancen for 
skattefrihed etc.), men også kan 
præsentere den økonomisk bedste 
aftale for spillerne.

Pokernordica skal vi også have 
en snak med, og dette skyldes, at 
vi ikke længere ønsker at sende 
spillere til casinoernes dM i poker. 
denne event har snart så lidt med 
et ”dM i poker” at gøre, at vi ikke 
ønsker at støtte konceptet. vi skal 
derfor arbejde på en løsning, hvor 
månedsturneringerne fortsætte r 
men med andre præmier.

betsafe aftalen skal også ændres, 
da Cryptologic netværket endnu 
engang har skærpet reglerne for, 
hvordan man må sætte promotions 
op. vi håber meget, at vi på en eller 

anden måde kan fortsætte måned-
sturneringerne, men det er langt 
fra sikkert. vi vil også forsøge 
meget klart at analysere, hvad de 
nye rakeback forhold betyder for 
den enkelte spiller i forhold til den 
tidligere aftale.  

PokerNet har vokseværk
vi har valgt at ansætte endnu en 
fuldtidsmedarbejder hernede på 
Malta, og dette vil brugerne komme 
til at mærke meget hurtigt. sup-
porten vil blive forbedret, nye kon-
cepter vil blive udviklet og gamle 
projekter vil kunne vedligeholdes 
langt mere effektivt end i dag. den 
nye medarbejder vil tiltræde sin 
stilling om ca. en måned, og en 
præsentation vil selvfølgelig blive 
lagt op i forummet.  

udfordringer vedr. forummet
debatten på Pokernet har en ten-
dens til at udvikle sig i trends, og 
i øjeblikket er staking den  helt 
varme  kartoffel i forummet.  vi vil 
kigge meget grundigt på, hvad vi 
kan gøre fra Pokernets side for at 
sikre, at:

1) dem der ikke ønsker at se på 
staking tråde, kan filtrere dem fra
2) alle Pokernettere er klar over 
risikoen ved at stake andre poker-
spillere
3) risikoen for misbrug af folks 
gode vilje via staking indlæg kan 
minimeres

helt at forbyde tråde fra spillere, 
som ønsker en staker, er selvføl-
gelig en mulighed, men det virker 
dog som et voldsomt træk. en bedre 
løsning lader til at være, at oprette 
en decideret staking kategori (som 
kan filtreres væk fra forsiden) 
samtidig med, at vi fra Pokernets 
side udfærdiger nogle gode råd til 
folk, der overveje at stake en mere 
eller mindre fremmed pokerspiller.

udover staking trådende har der 
også igennem den seneste tid 
været et højt antal ”off-topic” eller 
”Pokernet ved alt” tråde. vi syntes 
selvfølgelig det er fantastisk, at 
Pokernetterne kan hjælpe hinanden 
med svar på hverdagsspørgsmål, 
men det skal ikke stjæle fokus fra 
den pokerrelevante debat. derfor 
overvejer vi at opsætte et maksi-
malt antal ”off-topic” indlæg, som 
kan figurere på den første eller 
de to første sider. dette betyder 
i praksis, at man ikke vil være i 
stand til at kunne skrive et off-
topic indlæg, hvis der i forvejen er 
mange på forsiden. forsøger man 
at snige et indlæg igennem i en an-
den kategori, vil det blive slettet 
med det samme, og man kan så 
overveje, om ikke tiden man brugte 
på at skrive indlægget kunne være 
brugt lidt bedre (f.eks. ved poker-
bordene).

jeg sidder i skrivende stund i flyet på vej hjem fra dette års WsoP camp, der ligesom sidste år 
var en solid blanding af udfordringer og oplevelser. jeg dvæler dog alligevel primært ved de op-
gaver, der venter på mig og resten af Pokernet teamet, når jeg kommer tilbage til Malta og jeg 
ser ingen grund til, at MPn læserne ikke skal delagtiggøres i, hvad der skal ske i den kommende 
tid.  af Mikael strunge

PokerNet informerer

www.PokerNet.dk
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World series of poker er netop afsluttet i las vegas, nær-
mere betegnet på rio all-suite hotel & Casino. WsoP er 
den største begivenhed på året for pokerspillere. 

vi har set lidt på, hvordan det gik. 

world series of 
Poker 2007
af anders “gene” nielsen

event 
nr.

variant buyin deltager
antal

vinder + evt. 
danske top resultater

1. præmie

1 Mixed hold’em 
World Championship

5.000$ 451 steve billirakis 536.287$

2 employee event
no limit hold’em

500$ 1.039 eric narciso 104.701$

3 no limit hold’em 1.500$ 2.998 Ciaran o´leary 727.012$

4 Pot limit hold’em 1.500$ 781 Michael spiegel 251.957$

5 Pot limit omaha & 
7 Card stud hi / lo

2.500$ 327 tom schneider
nr. 18: jan sørensen

214.347$
7.145$

6 limit hold’em 1.500$ 910 gary styczynski 280.715$

7 Pot limit omaha 
rebuy

5.000$ 145 burt boutin 825.956$

8 no limit hold’em 
rebuy

1.000$ 844 Michael Chu 585.774$

9 limit omaha hi/lo 1.500$ 690 alex kravchenko 228.446$

10 no limit hold’em 2.000$ 1.531 Will durkee 566.916$

11 7 Card stud 
World Championship

5.000$ 180 Chris reslock
nr. 5: theo jørgensen
nr. 21: jan sørensen

258.453$
46.530$

8.460$

12 no limit hold’em 
short handed

1.500$ 1.427 jason Warner 481.698$

13 Pot limit hold’em
World Championship

5.000$ 398 allen Cunningham 487.287$
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event 
nr.

variant buyin deltager 
antal

vinder + evt. 
danske top resultater

1. præmie

14 7 Card stud 1.500$ 385 Michael keiner 146.987$

15 no limit hold’em 1.500$ 2.628 Phil hellmuth jr 637.254$

16 h.o.r.s.e. 2.500$ 382 james richburg 239.503$

17 ladies no limit 
hold’em World 
Championship 

1.000$ 1.286 sally anne boyer 262.077$

18 limit hold’em 
World Championship 

5.000$ 257 saro getzoyan 333.379$

19 no limit hold’em 2.500$ 1.013 francois safieddine
nr. 6: lars bønding

521.785$
74.557$

20 7 Card stud hi/lo 2.000$ 340 ryan hughes 176.358

21 no limit 
hold’em shootout 

1.500$ 900 donald baruch
nr.15: jack rosenfeldt

264.107$
6.757$

22 no limit hold’em 5.000$ 640 james Mackey
nr. 7: jan sørensen

730.740$
81.343$

23 Pot limit omaha 1.500$ 578 scott Clements 194.206$

24 7 Card stud hi/lo 
World Championship

3.000$ 236 eli elazra 198.984$

25 no limit hold’em 2.000$ 1.618 ben Ponzio 599.109$

26 h.o.r.s.e. 5.000$ 192 ralph schwartz 275.683$

27 no limit hold’em 1.500$ 2.315 david stucke 603.069$

28 no limit hold’em 3.000$ 827 shankar Pillai 527.829$

29 razz seven Card 1.500$ 341 katja thater 132.653$

30 no limit hold’em 
short handed

2.500$ 847 hoyt Corkins
nr. 10: rasmus Carstensen
nr. 11: jesper Petersen

515.065$
33.507$
19.676$

31 heads up no limit 
hold’em World 
Championship

5.000$ 392 daniel screiber 425.594$

32 7 Card stud 2.000$ 213 jeffrey lisandro 118.426$

33 Pot limit omaha 
rebuy

1.500$ 293 alan smurfit 464.867$

34 limit hold’em 3.000$ 296 alexander borteh 225.483$

35 no limit hold’em 1.500$ 2.541 ryan Young
nr. 29: jonas klausen

615.955$
16.989$

36 omaha hi/lo 
World Championship

5.000$ 280 john guth 363.216$

37 Pot limit hold’em 2.000$ 599 greg hopkins 269.274$
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event 
nr.

variant buyin deltager 
antal

vinder + evt. 
danske top resultater

1. præmie

38 no limit hold’em 1.500$ 2.778 robert Cheung 673.628$

39 h.o.r.s.e 
World Championship

50.000$ 148 freddy deeb 2.276.832$

40 Mixed no 
limit hold’em 

1.500$ 620 fred goldberg
nr. 2: rene Mouritsen

204.935$
125.895$

41 seniors no 
limit hold’em 
World Championship

1.000$ 1.882 ernest bennett 348.423$

42 omaha hi/lo 1.500$ 687 lukasz dumanski 227.454$

43 limit hold’em 2.000$ 472 saifuddin ahmad
nr. 24: rehne Pedersen

217.329$
6.443$

44 omaha hi/lo 2.000$ 534 frank o´dell 240.057$

45 no limit hold’em 
short handed

5.000$ 728 William edler
nr. 21: rene Mouritsen

904.672$
21.898$

46 7 Card stud hi/lo 1.000$ 668 tom schneider
nr. 41: theo jørgensen

147.713$
3.283$

47 no limit hold 2.000$ 2.038 blair rodman
nr. 50: jeppe Mikkelsen

707.898$
12.982$

48 limit deuce to seven
 lowball rebuy

1.000$ 209 rafi amit 227.005$

49 no limit hold’em 1.500$ 3.151 Chandrasekhar billavara 722.914$

50 Pot limit omaha 
World Championship

10.000$ 314 robert Mizrachi
nr. 2: rene Mouritsen

768.889$
464.877$

51 s.h.o.e. 1.000$ 730 dao bac 157.975$

52 no limit hold’em 
rebuy

1.000$ 1.048 Michael graves 742.121$

53 limit hold’em 
shootout

1.500$ 720 ram vaswami 217.438$

54 no limit deuce to 
seven lowball rebuy
World Championship 

5.000$ 78 erik seidel 538.835$

55 no limit hold´em
 World Championship

10.000$ 6.358 jerry Yang
nr. 9: Philip hilm
nr. 29: Mikkel Madsen
nr. 33: Christian togsverd
nr. 45: stig top rasmussen
nr. 61: gus hansen

8.250.000$
525.934$
333.490$
285.678$
237.865$
154.194$
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larS bønding På finale-
bOrdet  i event 19: 
2.500$ nO limit hOld´em

theO JørgenSen På finale-
bOrdet i event 11: 
5.000$ 7 card Stud

rené mOuritSen På 
finalebOrdet i event 50: 
10.000$ POt limit Omaha

Jan v. SørenSen På finale-
bOrdet i event 22: 5.000$ nO 
limit hOld´em

danske finalebordsdeltagere ved wsoP 2007

PhiliP hilm På finalebOrdet i 
event 50: 10.000$ nO limit hOld´em 
main event
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denne bog har fulgt mig, lige fra 
jeg begyndte at tage poker seriøst 
(jeg er en dinosaur fra dengang 
Paradise Poker var klart største 
online poker site, og 20-40$ fixed 
limit hold‘em var det største spil 
på nettet). da jeg startede med 
poker, eksisterede der ikke så 
mange pokerbøger, men david 
sklanskys ”theory of poker” var 
heldigvis en af dem. det er en bog, 
jeg atter og atter vender tilbage 
til, og jeg har vel læst den i fuld 
længde en 4-5 gange og mange 
gange slået ting op i enkelte 
kapitler. jeg ved ikke, hvad der 
eksisterede før denne bog, men 
jeg er ret overbevist om, at sklan-
sky skrev en ret banebrydende 
bog, som på andre stofområder 
havde givet ham meget stor aka-
demisk anerkendelse.

som bogens titel siger, er det ikke 
så meget en “hvordan gør man 
i den konrete situation” bog. det 
er mere en bog, der giver en ref-
erenceramme, så man bedre kan 
tænke over, hvordan man skal 
gøre tingene, og som også giver 
mulighed for at skelne skidt fra 
kanel blandt mange af de gene-
relle pokerråd, man får. som et 
eksempel på dette kan nævnes, at 
det ofte i pokerlitteratur nævnes, 
at man mod slutningen af en turn-

ering bliver nødt til at spille løsere 
og mere aggressivt pga. de høje 
blinds og anter. dette er sådan 
set en generel regel, der gælder 
for alle former for poker. jo 
større blinds og anter er i forhold 
til de senere bets, jo flere hænder 
skal man spille (med forbehold for 
tilfælde med mulighed for store 
implied odds). jeg ser tit denne 
regel nævnt som noget specifikt 
for turneringer. theory of Poker 
forklarer det mere generelt. 

for at nævne nogen af de mange 
basale poker ting, bogen har 
kapitler om: the fundamental 
theorem of Poker, Pot odds, ef-
fective odds, implied odds and 
reverse implied odds, reading 
hands, bluffing, semibluffing og 
så videre. generelt illustrerer da-
vid sklansky tingene med eksem-
pler fra mange forskellige poker-
varianter.  

en af de ting, der meget ofte kom-
mer op på forskellige analysefora, 
er river betting. her har sklansky 
i kapitel 21 “heads up on the end” 
nok skrevet noget af det bedste, 
der eksisterer vedrørende denne 
del af spillet. 

noget af det mest interessante i 
bogen er, for mig, det, han skriver 

om “game theory”. det kan godt 
være lidt overraskende at få at 
vide, at jeg kan fortælle min mod-
stander nøjagtig, hvor ofte jeg har 
tænkt mig at bluffe på det sidste 
kort, og forudsat at jeg gør dette 
fuldstændig tilfældigt, kan han 
ikke gøre noget som helst ved det, 
hvis jeg sørger for en profitabel 
blufffrekvens.

selv om sklansky er matematiker, 
er alt matematik gennemgået ved 
hjælp af regneeksempler. Person-
ligt kunne jeg godt tænke mig lidt 
flere formler (bare i nogle noter), 
men det har han ikke brugt.

jeg vil lige gøre opmærksom på, 
at det er påvist, at sklanskys 
“fundamental theorem of Poker” 
i nogle multiway situationer ikke 
gælder, men det trækker ikke fra 
min vurdering af bogen. sklansky 
nævner det selv i min udgave af 
bogen, men jeg tror ikke, det var 
med i de første udgaver.

som det nok fremgår ovenfor, kan 
jeg umuligt give mindre end de 
maksimale fem stjerner.

måNedeNs bog
af kiM “kiMn” nielsen

klassikeranmeldelse: 
david sklansky: ”theory of poker”

“a Professional Poker 
PlaYer teaChes You hoW 
to think like one”
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stemNiNgsbillleder fra wsoP 2007

Phil hellmuth feJrer Sin WSOP SeJr 
Og bracelet nr. 11 i event nr. 15

dOyle brunSOn Og JOhnny chan ønSker 
hellmuth tillykke med SeJren daniel negreanu SOm 

under WSOP Skrev kOn-
trakt med POkerStarS

JOe hachem med POker-
fJæS Og SPOnSOrtøJ

allen cunningham vinder event nr. 13



_ navn _

rasmus carsteNseN  

_ alder _

27 år

_ Pokernet nick _

klaPHat _ Pokernetter siden maj 2003.  

_ bopæl _

årHus, daNmark

_ største pokeroplevelse_

WsoP er det største.dog ikke de store resultater at prale med 

_ erhverv _

caNd.scieNt.oecoN

klaPHat
af anders “gene” nielsen 
klaphat er en af de gamle drenge på Pokernet, trods sine kun 27 
år. han har været med i over 4 år, og har i den periode bidraget 
med over 2.000 indlæg i forummet. han spiller high stakes no limit 
hold´em på nettet og bidrager hver måned med artiker fra disse spil 
i MPn. lige nu er han i las vegas for at deltage i årets World series 
of Poker, hvor det lykkedes os at fange ham til et interview og en 
heads up duel.

Månedens Poker Portræt
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introduktion

an: hvornår og hvordan startede du med at spille pok-
er?

rC: Min første pokeroplevelse var i 8. klasse hvor vi 
spillede 5 card draw med stripped deck (2-6 var fjer-
net). jeg spillede primært sammen med 2 andre i hvert 
eneste frikvarter. spillet var det meste af tiden 3-hand-
ed, men ind i mellem lykkedes det os at lokke andre ind i 
spillet med deres frokostpenge. vores klasselærer for-
bød på et tidspunkt spil med kontanter på bordet. dette 
blev så afløst af et sindrigt ”point system”. et par år 
senere så vi ”rounders”, og begyndte at spille hold’em 
istedet.

an: hvordan blev det rigtigt seriøst?

rC: som jeg skrev lidt om i min første artikel i MPn så gik 
der længe inden jeg begyndte at tage det seriøst. det 
har nok først været omkring starten af 2005, jeg sådan 
rigtig for alvor begyndte at overveje strategier og brM. 
jeg vandt en online satellit til WsoP 2005 og inden ud-
gangen af 2005 var jeg en vindende spiller på 5/10 nl.

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

rC: Min foretrukne limit er 10/20 nl. Men i praksis spill-
er jeg alt fra 5/10 til 25/50 nl. jeg spiller på de fleste 
eu baserede sites. blandt andet ladbrokes og Party 
Poker.

an: det er mest i nlhe cash game sammenhæng man 
kender dig. spiller du andre poker varianter, turnering-
er eller helt andre spil? 

rC: da jeg så småt begyndte at spille i ny og næ på danske 
casinoer havde de faktisk kun 7-card stud på program-
met. jeg er blevet ganske habil i dette spil. i mit normale 
homegame spiller vi normalt dealers choice, hvor man 
kan vælge mellem stort set alle poker varianter man 
kan forestille sig. så repertoiret er ganske stort, og jeg 
mener at det er med til at gøre dig til en bedre poker-
spiller hvis du behersker andet end hold’em. Man lærer 
at tænke og analysere poker på en anden måde, når man 
fra spil til spil kan opleve at spille en ny variant.

an: når man læser artiklerne i MPn, lægger du op til 
en pænt loose aggressiv spillestil på de højere niveauer. 
kan du kort forklare fordele ved denne, og om du altid 
spiller på den måde?

rC: Min filosofi omkring dette går på at modspillerne 
begår langt de fleste fejl postflop, og derfor vil jeg gerne 
spille mange hænder med dem på floppet. så min stil er 
egentlig ikke så maniac-agtig preflop som man ser eks-
empelvis asger_b og tox spille. jeg ligger normalt stille 
og roligt ud når jeg sætter mig ved et bord, og skruer 
tilpas op for gassen alt efter hvem der ellers sidder ved 
bordet, og hvordan min position er i forhold til disse.

an: hvad er dit største swing?

rC: jeg tror det 30 buyin downswing jeg havde for nylig 
har været det største. 

an: hvordan påvirker så stort et swing dig og dit spil 

rC: 

an: har du nogensinde været broke?

rC: ikke siden jeg begyndte at tage spillet seriøst.

an: hvad er dit yndlingsmove på et pokerbord?

rC: Marginale valuebets på river der læner sig op ad 
grænsen til tis-værdi, fordi jeg har en ret god ide om 
hvad modspilleren sidder med.

an: hvis du skal give MPn´s læsere nogle gode råd til 
hvordan man bliver en bedre pokerspiller, hvad skal det 
så være?

rC: Man kommer rigtigt langt med bankroll Management. 
det er fristende at købe brede fælge og guldkæder for 
pengene når man rammer et opsving på eksempelvis 
1/2 nl bordene. Men man gavner sig selv mere som 
pokerspiller hvis man bruger gevinster til at bygge rul-
len større og se om man kan slå 2/4 nl, 3/6 osv osv. 
for at blive bedre skal du opsøge bedre og bedre mod-
standere.

an: hvad har du planlagt at du skal spille her i las ve-
gas? der er jo frit valg på næsten alle hylder af WsoP 
events, bellagio Cup events, cash games og casino spil.  

rC: jeg tager det lidt som det kommer. Men det er 
planen at spille så mange turneringer som muligt. jeg 
vil mene det er på tide at jeg udvikler mig som turner-
ingsspiller også.

an: hvor tit spiller du live poker og hvad synes du om live 
poker i forhold til at sidde hjemme og grinde 5-6 borde 
af gangen bag skærmen? 

rC: jeg spiller ca. 1 gang om måneden i homegames og 
klubber i århus. i disse spil handler det mest om hygge, 
og om at lukke op for alle de dårlige moves jeg ikke har 
råd til at lave på nettet, men som jeg har lyst til. forstået 
på den måde, at vi spiller ret lavt, som regel 5/10 dkk 
nl/Pl. det er en lav takst for de fleste i gamet, og lineup 
er ikke ligefrem fisket: Mark og kenn Pedersen, jesper 
P, Martin hansen, friis og ”gartneren”. når der skal 
spilles live poker på et mere seriøst plan er det til de 
store turneringer rundt omkring i verden, hvilket det for 
mit vedkomne bliver til 3-4 gange om året. der er ingen 
tvivl om at det for en cashgame spiller som mig er mest 
profitabelt at spille online. Men jeg er trods alt et socialt 
menneske og kommer derfor gerne ud. 

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

rC: klart jeg gør.

Månedens Poker Portræt
MånedsMagasinet 
PokerNet
MånedsMagasinet 
PokerNet

19



vi kaster os ud i en heads up dyst på stars. vi spiller 
50+2,50$ med 10 minutters levels, som giver masser af 
spil på de tidlige levels. 

første match 
jeg kommer skidt fra start allerede i første hånd. det 
skal siges at jeg ikke har spillet heads up med klaphat 
før, men jeg ved at han er lag, og vil continuation bette 
rigtigt mange puljer, samt vil lave tynde valuebets på 
river, hvis han fornemmer at han er foran. 

jeg starter med at raise 98o på knappen til 60 som 
klaphat caller. floppet kommer k86 twotone. jeg bet-
ter 80, klaphat checkraiser mig til 260, som jeg caller. 
På turn falder en dame i flushfarven. vi checker begge. 
klaphat byder 333 på river og jeg folder. skidt start.  

det bliver værre. lidt senere får jeg to tiere. klaphat 
raiser til 60, som jeg caller. floppet kommer 993 rain-
bow. jeg checkcaller 80. vi checker begge en 2´er på 
turn. På river falder en knægt. jeg stikker et lille bet på 
60 ud, som klaphat caller og viser kjs for et rivered par. 
alt for passivt spillet af mig, og jeg har kun mig selv at 
takke for at klaphat vinder den hånd. 

jeg er nu nede i 870 chips og det ser skidt ud. 

klaphat raiser til 60 og jeg caller med 64 i ruder. floppet 
kommer 542 rainbow med en ruder. vi checker begge. 
På turn falder ruder 3,
som giver mig en straight og et flushdraw. jeg stikker 
40 ud som klaphat caller. På river falder ruder dame, 

som fuldender min flush. jeg stykker 80 ud, som klaphat 
caller med es høj. 

så er jeg over 1.000 chips igen. 

nu føler jeg så småt at jeg begynder at få gang i spillet. 

næste interessante hånd, raiser jeg til 60 med 97s. 
klaphat caller. floppet kommer a22 rainbow. vi checker 
begge floppet.
turn er en 8´er og klaphat stikker 88 ud. jeg clickraiser 
med absolut røv og nøgler, og klaphat folder næsten in-
stant.  

et par hænder senere raiser jeg med 74o til 40. klaphat 
caller. floppet kommer Q42 twotone og klaphat stikker 
60 ud. et udstik jeg efterhånden har set ham lave en del 
gange. jeg clickraiser igen og han caller. På turn falder 
en 2´er mere. klaphat checker, jeg stikker 180 ud og 
tager potten hjem. vi er nu helt lige igen. 

blindst stiger herefter til 15/30 på level 2

klaphat raiser til 90 og jeg caller med j7s. floppet kom-
mer j98 rainbow. her er jeg klar til at spille potten til 
bunds med toppar og et inside straight draw (omend 
dette er lavt). jeg checker, klaphat continuation better 
til 150 (hvilket han gjorde 90% af gangene). jeg check-
raiser til 480, hvorefter klaphat folder. 

På nuværende tidspunt har jeg overtaget med knap 
2.000 chips. 

klaphat til venstre, og den senere vinder, hoyt Corkins med cowboy hatten til højre.
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jeg får jj på knappen og raiser til 90. klaphat skubber 
stakken til midten, og jeg caller. han vil på dette tids-
punkt lave dette skub med rigtigt mange pocket pairs 
og hænder som ak, måske endda aQ. han viser ak og 
vi er “off to the races”. knægtene holder dog hjem, og 
MPn redaktionen er foran 1-0. 

anden match

jeg starter rigtigt skidt som i første match.

i hånd 2 raiser jeg med 99 til 60 fra knappen og klaphat 
caller. floppet kommer t62 rainbow. jeg better 80, da 
floppet umiddelbart ser ufarligt ud, men bliver straks 
reraiset til 200. jeg caller og vi checker begge til et es 
på turn. her 
skulle jeg formentlig have stukket ud og repræsenteret 
esset, hvilket havde passet godt ind i mit preflop spil, 
men jeg vælger den passive linie. istedet falder et es 
mere på river. klaphat stikker 320 ud og jeg må folde. 

hånden efter ser jeg et gratis flop med t3o og stikker 
40 ud på et jt6 twotone flop. klaphat caller. På turn 
falder en knægt mere, jeg stikker 60 og klaphat caller. 
river er en tilsyneladende ufarlig 7´er. jeg checker, 
klaphat byder 180 og jeg laver et crying call. klaphat 
tabler 98o for en rivered openended straight og max 
tisværdi. 

jeg er nu nede i 830 efter få hænder, og rimeligt 
pissed. 

jeg raiser til 60 med t7o og klaphat caller. floppet kom-
mer a95 rainbow og jeg stikker 80 som klaphat caller. 
På turn falder en konge. klaphat checker, jeg stikker 
120 og klaphat caller. not good. På river falder endnu 
en konge. jeg 3rd barrel´er, ved at skubbe de sidste 
570 til midten på et meget scary board. klaphat caller 
med a8 og napper puljen og udligner til 1-1. 

hånden var elendigt spillet af mig. jeg skal selvfølgelig 
opgive puljen allerede på turn, da jeg vil blive callet ned 
af ethvert es. 

tredje match 
vi er tilbage ved all square og det hele skal afgøres i 
den tredje match. 

i første hånd raiser klaphat til 60 og jeg laver et friskt 
call med k4o. floppet kommer aa5 rainbow. her er jeg 
klar over, at jeg enten er håbløst bagud, eller rimeligt 
godt inde. vi checker begge på floppet. en dame falder 
på turn. jeg check-caller klaphats skæve bet på 88 
som lugter meget langt væk af et steal. På river falder 
en 7´er. jeg checker, det samme gør klaphat med j9o 
og jeg vinder en lille men dog betydningsfuld pot med en 
vis tisværdi, med konge høj.  

i 7. hånd raiser jeg til 60 med 65o. klaphat raiser til 
200, og jeg caller selvfølgelig med rigtigt gode implied 
odds. floppet kommer 864 rainbow. jeg rammer et 

godt flop med mellem par og et gutshot straight draw. 
alt afhængigt af, hvad klaphat har, kan jeg være foran 
(hvis klaphat har reraiset med fx. ak) eller have 9 outs 
mod et overpar. den er for god til at passe i en reraised 
pot. jeg checker, klaphat stikker 280 ud som forventet, 
jeg checkraiser allin og klaphat folder hurtigt hvad han 
efterfølgende sagde var kQs. 

jeg er oppe på knap 2100 chips – det ser rigtigt godt 
ud. 

i 8. hånd raiser klaphat til 60 og jeg ser et flop med 
a4o. floppet rammer mig lige i ansigtet med a64o. vi 
checker begge. På turn
falder endnu en 4´er og jeg stikker 60 ud. klaphat call-
er. På river falder en konge. jeg ved fra interview´et at 
klaphats yndlingsmove er at lave ultratynde valuebets 
på river, så jeg checker til ham. han skuffer mig ikke, 
da han stikker 111 ud. jeg rykker allin på ham, og han 
folder efter lang betænkningstid, hvad han sagde var 
k6. en hånd han selvfølgelig ikke kan calle med, når der 
ligger både et es og et pocket pair på bordet. havde 
han derimod haft et es, havde jeg helt sikkert fået alle 
chipsene. 

klaphat er nu nede på 631 chips og dermed rigtigt 
presset. 

hånden efter caller jeg med a7 i hjerter og vi ser et 
flop der hedder 532 med to hjerter. klaphat stikker 40 
ud, og jeg raiser til 120, men er klar til at spille om det 
hele. På turn falder hjerter knægt. klaphat checker, jeg 
stikker 120 og klaphat caller. På river falder klør es. 
klaphat går instant allin og jeg caller med nuts. klaphat 
viser t4o for en rivered straight, og en flot 2. plads i 
hånden. 

det var overordnet en rigtig god match, hvor den ene 
sng blev afgjort på et coinflip, og det endelige resul-
tat nemt kunne være faldet ud til klaphats fordel. der 
blev givet og taget af et godt hjerte, og der blev fundet 
rigtigt mange forskellige våben frem fra arsenalet af 
flere års erfaring fra begge spillere. heads up handler 
mere om psykologi og aggression end super gode kort, 
og det beviste matchen til fulde.  

MPn redaktionen fik endelig skovlen under en af pro-
filerne igen, så stillingen nu er 3-2 til profilerne. vi 
mangler stadig en match mod toxtoxtox fra nr. MPn 
5, så med den genvundne selvtillid ligger der måske en 
udligning og lurer.  

efter interviewets afslutning, fik rasmus lavet et rigtigt 
flot resultat i WsoP event nr. 30, som var en 2.500$ 
shorthanded nlhe turnering med 847 deltagere. ras-
mus blev nr. 10, og missede desværre finalebordet, 
men stadig et meget fornemt resultat i en stærkt be-
sat turnering, hvor rasmus bl.a. spillede med både erik 
seidel og john juanda en overgang, samt den endelige 
vinder hoyt Corkins. tillykke til rasmus!  
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herO: 13.500

du er velankommet til las vegas og efter et par dages 
afslapning og tilpasning til tidszonen, er du klar til at del-
tage i en af de mindre WsoP events. da du er vant til at 
spille meget shorthanded no limit hold´em cash, falder 
valget på 2.500$ shorthanded turneringen. 

der er 847 deltagere til start – både en masse af de 
rigtigt skrappe professionelle stjerner, men helt sikkert 
også rigtigt mange dårlige spillere med flere skillinger 
end poker skills. 

det går rigtigt godt i starten. du får opbygget en god 
solid stack efter at have slået et par spillere ud og spillet 
god solid shorthanded poker. i begynder så småt at 
nærme jer pengene. desværre har du den sidste times 
tid været totalt kortkold. du har foldet den ene hånd efter 
den anden, og bordet som du sidder ved må derfor se dig 
som værende tight. 

På nuværende tidspunkt er der ca. 120 spillere tilbage og 
der er penge til 80. du har 24.000 i chips med average på 
ca. 35.000. blinds er 600-1.200 med 100 i ante, så der 
ligger 2.400 i potten inden nogen form for action. 

du sidder utg og ser ned 
i det første kort

du tænker at det er på tide at unytte dit image som en 
tight spiller, så du raiser til 3.800, og regner med at tage 
potten hjem preflop. ingen af modstanderne ved, at du 
kun har set det ene kort! desværre caller sb som den 
eneste. 

sb har været rimeligt aktiv, dog uden at spille decideret 
maniac. altså, han spiller sådan nogenlunde standard 
loose aggressivt i en shorthanded turnering. han forsva-
rer sin big blind rimeligt ofte, men det kommer lidt bag på 
dig at han pludselig ”forsvarer” sin small blind.

flop:  

sb checker til dig, og du stikker 6.800 ud og håber at 
sb finder et fold frem. sb tænker kort tid og sætter dig 
allin. 

det er vist blevet tid til at kigge på det andet kort. frem 
dukker 

du har altså second pair, med en konge som kicker. du 
har ca. 13.500 bag dig, og potten indeholder ca. 36.000. 

 hvad gør du her - call eller fold?

for at svare på spørgsmålet, gå til følgende link:
http://www.pokernet.dk/mpn/handquiz.asp.

du skal have en profil på Pokernet, for at kunne deltage.

alle der deltager i afstemningen omkring månedens hånd, 
vil være berettiget til at deltage i en  1.000$ headhunter 
freeroll på Classic Poker torsdag den 2. august kl. 20.

har du endnu ikke konto på Classic Poker, kan du få dette, 
ved at følge dette link: 
www.classicpoker.com
 
turneringen vil være password beskyttet og password vil 
blive tilsendt pr. mail på selve dagen. 

måNedeNs HåNd
Hver måned vil mPN præsentere en ny hand quiz med spændende præmier. 

i denne måned præsenteres månedens quiz i samarbejde med classic poker

36.000

Sb: all 



i mange år har det blandt pokerspillere været accepteret 
som nærmest almen viden, at den korrekte måde at spille 
en pokerturnering på er at være påpasselig i de tidlige 
faser for senere at løsne op og udnytte det stramme im-
age til at stjæle mange chips. 

at sidde stille 
eller akkumulere 
af Mikael “dantheMan” strunge

denne tankegang virker også ved 
første øjekast som en fornuftig 
strategi. i starten af en turner-
ing kender du ikke dine modstan-
dere specielt godt (medmindre du 
selvfølgelig har spillet mod dem i 
andre turneringer), og det virker 
derfor som udgangspunkt hasar-
deret at spille mange marginale 
hænder.

en lang række af de spillere, som i 
de senere år har opnået de bedste 
resultater, arbejder dog ud fra en 
anderledes tankegang. jeg taler 
her om spillere som f.eks. daniel 
negreanu, sam farha, Phil ivey og 
til en vis grad også danske gustav 
hansen. dette er spillere, som i 
langt højere grad vil ud og se flops 
hele tiden. deres mål er at spille 
mange hænder i alle faser, og det 
er der et par meget gode grunde 
til.

først en mindre advarsel
at spille poker handler i meget høj 
grad om at finde sin egen stil. du 
kan blive rigtig dygtig og nå langt 
ved at kopiere de ting, du fornem-
mer virker for andre spillere, men 

vil du nå eliten, er du nødt til at 
tænke anderledes. når snakken 
falder på turneringspoker, så er 
noget af det første folk spørger om 
altid, hvordan ham daniel negreanu 
eller ham Phil ivey kan slippe af sted 
med at spille så mange hænder, 
som de gør, og svaret er sådan set 
meget simpelt, at de spiller godt 
post flop.

er du en dygtig pokerspiller, kan du 
trække en positiv forventning ud af 
rigtig mange spekulative hænder 
– specielt hvis du sidder over for 
svagere modstandere (hvilket du 
ofte vil gøre i turneringer). hvis 
du ikke spiller på et højt niveau, er 
denne spillestil nok den mest sikre 
måde at reducere dine vinderchan-
cer til en mikroskopisk teoretisk 
sandsynlighed. er du nybegynder, 
når det gælder pokerturneringer, 
så forsøg at få den konventionelle 
tight/aggressive (og senere loose/
aggressive) stil til at fungere. hvis 
du derimod allerede har skabt 
pæne resultater ved at tænke tra-
ditionelt, er det måske på tide at 
forsøge den meget sværere loose/
aggressive spillestil.

grundideen bag en lag spil-
lestil i turneringer
en turnering er ofte karakteriseret 
ved, at der er utroligt mange dår-
lige spillere. dette har fået folk i 
cash games til populært at kalde 
dem ”donkaments”. disse dårlige 
spillere er selvfølgelig årsagen 
til, at du kan tjene gode penge på 
at spille turneringer, men mange 
marginalt vindende spillere får ikke 
tjent meget på disse ”fisk”. de spill-
er nemlig så tight i den tidlige fase 
af turneringen, at langt de fleste 
dårlige spillere er røget ud, når 
de endelig begynder at åbne deres 
game op. en spiller, der i højere 
grad arbejder ud fra et lag syns-
punkt, vil dog spille mange hænder 
mod disse dårlige modstandere, 
hvilket giver ham muligheden for at 
blive betalt godt af. hele tanken bag 
den losse/aggressive stil i en turn-
erings tidlige faser er altså ganske 
enkelt at få en chance for at spille 
så mange hænder som muligt mod 
de dårligere spillere i feltet.

samtidig gør en lag spillestil dig 
langt sværere at regne ud for 
de bedre spillere ved bordet, og 
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dette er selvfølgelig til din fordel. faktisk vil dit spil ofte 
få mange af dine modspillere til at forveksle dig med en 
af de meget dårlige spillere, og det giver dig endnu en 
mulighed for, at akkumulere nogle chips, når du rammer 
godt, fordi dit spil ikke bliver respekteret. 

På Pokernets forum ses ofte se diskussioner, som om-
handler en problematisk hånd tidligt i en turnering. f.eks. 
vil en spiller ofte poste en situation, hvor han har floppet 
et stærkt top par, men sidder ude af position og bliver 
raiset. det første, analytikerne i debatten spørger om, 
er, hvad han ved om sin modstander, og her opstår der 
noget interessant. har modstanderen vist flere dårlige 
hænder frem ved showdown, så vil de fleste ofte vælge 
at risikere stacken med denne svage hånd. uanset hvilket 
spillemønster modstanderen ellers har, vil han, såfremt 
han ser mange flops, blive kategoriseret som en fisk, der 
skal betales af. dette sker på trods af, at lag’en udeluk-
kende har spillet store puljer med 2 par eller bedre.

omvendt vil de fleste spillere, der har en grundlæggen-
de viden om poker, hurtigt kunne komme væk fra oven-
stående situation, hvis de sidder over for en tight mod-
stander, der i stor stil spiller som dem selv.

Position
det siger sig selv, at du ikke kan forvente at floppe den 
bedste hånd hele tiden, hvis du konstant spiller inferiøre 
hænder. samtidig er det vigtigt, at du har muligheden 
for at udtrække den maksimale værdi af en hånd, når 
du rammer floppet godt. derfor er det essentielt, at 
langt de fleste hænder bliver spillet med god position. 
fra MP3, Cut off og button vil en lag spiller åbne utrolig 
mange puljer. jo svagere spillerne i blind positionerne 
er, jo flere pots kan du spille. en typisk dygtig lag vil nor-
malt fortsætte dette mønster, indtil en eller flere spillere 
stopper ham og begynder at re-raise. På dette tidspunkt 

vil han dog oftest vælge at skifte strategi og håbe på, at 
han inden for den næste runde samler en solid hånd op. 
ved at spille en aggressiv strategi har han altså vendt op 
og ned på den klassiske turneringsstrategi ved at spille 
loose for derefter at vente på en hånd, når modstand-
erne begynder at re-raise hans åbninger.
fordelen ved denne tilgangsvinkel er, at du ikke behøver 
at vente helt til endgame for at få værdi ud af et strat-
egiskifte. en klassisk tight/aggressive spiller kan bygge 
sit stramme image op over en hel dag blot for at finde 
ud af, at han bliver flyttet til et nyt bord, lige inden end-
gamet begynder, og dermed mister han den værdi, hans 
image har. en meget aktiv spiller vil dog ofte møde mod-
stand allerede på de tidlige levels i turneringen og kan 
altså allerede her foretage et stilskifte og opnå en værdi 
af dette.

variation og stilskifte er et nøgleord
hvis du lægger ud med at spille aggressivt, så er det et 
absolut must, at du kan skifte gear kontinuerligt. hele 
strategien går ud på at forvirre de gode spillere og få 
spillet mange puljer mod de dårlige. Men det nytter ikke 
noget, hvis de gode modstandere begynder at forstå, 
hvad det er, du laver. de kan ikke skade dig så meget ved 
at vide, at du spiller et standard tight/aggressive game, 
da der ikke er specielt mange modtræk til dette. Men 
finder de først mønstre i dit loose/aggressive game, 
så har de optimale muligheder for at straffe dig igen og 
igen.

det er derfor ekstremt vigtigt, at du forstår at balan-
cere dit spil. spillet før floppet vil dog som udgangspunkt 
blive balanceret helt automatisk. du åbner så mange 
hænder, at det er meget svært at få et read på denne 
del af spillet. På floppet bør du dog koncentrere dig 
meget om at få balanceret dit spil korrekt. draws, svage 
hænder og stærke hænder kan altid spilles på flere for-
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skellige måder, og det bør du benytte dig af. husk, at 
jo flere hænder du spiller, jo mere information giver du 
dine modstandere. sørg for, at denne information ikke 
afslører din styrke i en given hånd. 
 
formulering af konkret strategi
det specielle ved den meget aktive tilgangsvinkel er, 
at det ikke er muligt at opstille en konkret strategi. de 
hænder, du spiller, er i stor stil styret af din position og 
spillerne omkring dig, og den konkrete value i din hånd 
bliver mindre vigtig.

jeg vil som udgangspunkt anbefale, at du, såfremt du 
ønsker at teste denne spillestil af, tager positionen 
meget seriøst. spil praktisk talt, som du plejer fra tidlig 
position (altså meget stramt, hvor aQ er marginalhån-
den), og arbejd løst fra området omkring MP3 og hen til 
button. dette betyder, at du normalt vil raise hænder 
som 89o, 64s samt bedre og forsøge at spille mange 
hænder mod specielt spillerne i blind positionerne. det 
er klart, at jo tættere du er på button, jo mere margi-
nale hænder kan du spille, da risikoen for at en spiller 
bag dig betaler dit raise, samtidig med at han kan spille 
dig i position, falder væsentligt.

På floppet skal der continuation bettes langt største-
delen af gangene, uanset hvordan floppet ser ud. du 
skal udelukkende undlade at continuation bette hænder 
for at vise dine modstandere, at du rent faktisk evner at 
checke bagved engang imellem. de hænder, du checker 
bagved, bør så være hænder, hvor du forventer, at din 
modstander meget ofte har ramt eller har et draw, som 
han vil fortsætte i hånden med. hvis du har åbnet Qjs i 
spar og får en betaler i bb, er det fornuftigt at checke 
bagved på et 876 all ruder flop, fordi din modstander 
meget ofte vil have:

en høj ruder, som får ham til at trække efter flush
en 9’er, som får ham til at trække til en straight
en made hand med en 8’er, to par eller et set
et floppet monster (straight eller flush)

bliver du callet på floppet, skal du benytte din position 
og dine hand reading evner til at spille hånden korrekt 
på turn og river. lad være med at lægge en second bar-
rel, medmindre du har en god fornemmelse med hensyn 
til din modstanders mindset og hånd.

hele ideen bag denne spillestil er at akkumulere rigtig 
mange chips, når du rammer godt. dine hænder vil altid 
være et mysterium for dine modstandere, og de vil for-
vente, at du bluffer rigtig meget. ergo vil du meget ofte 
blive betalt af for stacken, hvis du med 75s rammer 
et k-7-5 board, og din modstander har callet med kQ. 
spiller du mod en tight spiller, kommer de fleste væk fra 
kQ, hvis der kommer mange chips i midten, men sidder 
du over for en tilsyneladende rigtig loose spiller, så co-
mitter mange for stacken.

selverkendelse
det kan ikke nytte noget, at du vil spille som daniel ne-
greanu, hvis du har evner som jamie gold. er du typen, 
der lidt for ofte kommer til at tabe stacken med et svagt 
top par, eller som fejllæser modstanderen og bluffer 
stacken væk, så vælg den tight/aggressive stil. den 
virker og skaber få rigtig svære beslutninger.

Men føler du, at du meget ofte kan calle folks hænder 
præcist, og at du forstår at time dine bluffs korrekt, 
så overvej at udnytte disse evner mere effektivt ved at 
spille flere hænder.

1.
2.
3.
4.
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banan børge havde en kæmpe lejlighed på vesterbrogade. 
det var på første sal, lige over for bymuseet. der var al-
tid fuld fart på om søndagen efter travløbene dengang i 
70´erne. folk kom derudefra i fyldte taxaer. Man spillede 
alt, men først og fremmest roulette. 

baNaN børge 
af little Me - danMarks “Pokerbedstefar”

der kom teaterdirektører, skue-
spillere, popsangere, hustlere, 
bookmakere og en enkelt kriminal-
betjent. jeg vil ikke nævne hans 
navn. det ville være forræderi, 
for han var en rigtig flink fyr. han 
arbejdede på et indviklet roulette-
system, og han vandt næsten hver 
anden gang. det var nu ikke så 
underligt, for han spillede kun på 
“chancerne”: rød/sort, store/små, 
lige/ulige.

det var brødrene Per og Max, der 
kørte rullen. sukkerdrengen finan-
sierede det hele.

jeg var lige kommet ind ad døren 
sammen med min makker, kaj med 
brillerne. vi havde været på cykel-
banen for at booke lidt for jøde 
david og john drengerøv. det var 
ikke gået så godt. Preben duckert, 
som var topfavorit, blev mast op i 
barriéren, og rudy rune vandt. det 

kostede os 5.000. vi betalte, som 
man jo skal, men david kom i vores 
sorte bog. den skulle byttes.

telefonen ringede. jeg tog den, 
fordi jeg stod nærmest: “der er 
rulleforretningen”.  “det er fol-
mer lindemand, hvad slog i sidst?” 
“nummer syv”, sagde jeg. ”små 
ulige rød første kolonne første 
dusin”.  “så har jeg 20 på nummer 
27”. han var lidt højrøstet. det var 
tydeligt, at han var stangstiv.

”Per”, sagde jeg, “det er folmer, 
han vil spille nummer 27 for 20”. “ 
nul”, sagde Per og sendte kuglen af 
sted. “vi spiller ikke med luftpenge. 
han må selv komme, så vi kan se 
skillingerne”.

kuglen blev sendt af sted og røg 
ned i nummer syv igen. “hvad slog 
han”? råbte folmer. “nummer 27”, 
sagde jeg og lagde røret på.

folmer var der i løbet af 5 minut-
ter. han havde taget valde og en ny 
mand med. fidibussen gjorde plads 
til dem ved det grønne bord i Pers 
ende. (rullen sad i midten i et ud-
skåret hul i bordpladen. der gik et 
filtbeklædt spilllebord ud til hver 
side. Max og Per passede hver sin 
ende.

“Må jeg præsentere min ven, slag-
termester olsen?”, sagde valde og 
blinkede til Per. “jaja”, mumlede 
Per, ”du får 10 procent”.

“slagtermester olsen er en meget 
dygtig forretningsmand”, sagde 
valde. “han sælger vand til 25 kro-
ner kiloet”.

“lad os få en farve, og det skal 
være tyvere”.  “sågerne”, sagde 
Per med et belevent smil. der gik 
et sekund, så stod der 5 stakke je-
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toner med 10 stk. i hver foran slagtermester olsen.

valde tegnede og forklarede, og slagtermester olsen 
stak ud. “nu skal du spille nummer 27”, sagde valde, 
men olsen spillede et andet nummer og ramte. “hvad 
si´r du så, valde”?

“jamen det er jo helt tilfældigt, at du rammer den der. 
det er jo ikke noget, du har regnet ud”. “kan man da 
regne det ud”?  “selvfølgelig kan man regne det ud. 
her gælder de store tals lov. over en længere distance 
kommer alle tallene lige ofte. nummer 27 er langt bagud 
i denne uge. den skal nok komme. udligningen kommer 
før gentagelsen, som albert einstein siger”.

Men olsen hørte ikke efter mere. feberen var over 
ham. han stak vildt ud, og glemte tit, at der var loft på. 
50 kr. på numrene og 500 kr. på chancerne.

valde skænkede en whisky op. olsen slugte den i ét 
drag, og stak 1.000 ud på rødt.  de ramte ikke, og Per 
tog brikkerne hjem. han prøvede igen med 1.000, og 
denne gang ramte han. Per honorerede med 500. der 
var jo loft på. Man kunne jo kun vinde 500 på rødt. valde 

rystede på hovedet. “tyren stønner, næsen bløder, men 
betyder det noget? han kan jo bare pumpe vand i nogle 
flere hamburgerrygge.”

han tabte 20.000 den aften og blev hjulpet ned i en 
taxa.

valde hævede 2.000 i provision og tog ind til byen for at 
finde en ny elev.

14 dage senere lavede politiet en kæmpe razzia. 20 
mand stormede ind, men der var ingen spillere. der sad 
bare to pensionister og så fjernsyn. 

aktionen var ellers planlagt ned til mindste detalje. Men 
der må alligevel være et eller andet, de havde overset.

kort tid efter blev vores kriminalbetjent indkaldt til 
samtale. de gav ham et tilbud, han ikke kunne afslå. han 
opsagde sin stilling.

senere blev han en udmærket fidibus, og det var da 
osse meget sjovere.
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seveN card stud

af anders “gene” nielsen

seven card stud var i mange år den fremherskende poker-
variant på danske casinoer og mange andre steder i verden. 
efter no limit hold´em har gået sin sejrsgang verden over, 
er spillet gået i glemmebogen mange steder. 

Men blandt dygtige pokerspill-
ere betegnes seven card stud og 
stud varianterne stadig som det 
sværeste spil at mestre. stud og 
stud varianter indeholder 3 ud af 
5 spil i h.o.r.s.e., så for at kunne 
blive en dygtig h.o.r.s.e. spiller er 
det alfa og omega at have sit på det 
tørre i stud varianterne. 

reglerne
spilforløbet i seven card stud vari-
erer fra hold´em på en del punk-
ter: 
1) der anvendes ikke med fælles 
kort på bordet, men hver spiller 
har sine egne kort. det kan give 
rigtigt mange åbne kort på bordet 
og meget info i forhold til mulige 
draws og hænder der er foldet.
2) der anvendes ikke blinds som i 
hold´em. derimod betaler alle spill-
ere en ante inden hånden starter. 
dette er fællespuljen ved start. 
3) der 5 byderunder mod kun 4 i 
hold´em. det giver større swings, 
da potterne bliver større. 
4) der er ikke en fast startrække-
følge hånden igennem. dette kan 
variere fra byderunde til byde-
runde, alt efter værdien af de åbne 
kort som de enkelte spillere kan 
vise frem. 

som eksempel nedenfor har jeg 
valgt 1/2$ limit seven card stud, 
med en ante på 0,10$. 

spilforløb

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. eft-
erfølgende raises 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 højeste kombination af de åbne 
kort.

På 5th street og 6th street uddeles 
der ligeledes et åbent kort til alle 
tilbageværende spillere, hvorimod
det sidste kort, 7th street, er 
et lukket kort til hver af de tilba-
geværende spillere. der bettes 
efter hvert kort. På disse streets 
er det ligeledes den spiller med den 
bedste kombination af åbne kort, 
som starter med at melde ud. 

showdown
den højeste 5-kort kombination af 
de 7 kort som hver spiller har ved 
showdown, vinder hele puljen. det 
sker sjældent at to spillere har den 

samme hånd ved showdown, da der 
jo ingen fælleskort er. når det sker, 
deles puljen ligeligt uden hensynta-
gen til kulører. 

starthåndsstrategi

generelt
starthånds strategien i seven card 
stud varierer ikke så meget fra 
fixed limit hold´em – dog har man 
ét kort mere at skele til, samt de 
øvrige modstanderes kort at for-
holde sig til. derudover får man kun 
ét kort mere på 4th street, så det 
er begrænset hvor meget stærkere 
hånden kan blive. udgangspunktet 
er derfor at man skal vente på høje 
par og høje kort, kombineret med 
mulige straight og flush draws. 

som bring in
Medmindre du har en 3-korts 
straight, 3-kort flush, et højt par i 
hulen eller et set, bør du altid be-
tale det lavest mulige bring in. hvis 
der efterfølgende bliver raiset til 
mere end dette, skal du folde din 
hånd, medmindre du har en rigtig 
god kombination (fx et lavt par kom-
bineret med et højt kort). i dette 
tilfælde kan du calle et halvt small 
bet. Call aldrig mere end et small 
bet som bring in, medmindre du er 
rigtig stærk.

øvrige spillere
har du én 3-kort straight, 3-korts 
flush, et højt par (helst esser eller 
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konger) og lignende kombinationer bør du oftest raise. 
ellers bør du oftest folde. 

4th street strategi
forbedre du din hånd på 4th street bør du ofte bette 
ud, hvis du formoder at du er foran. blev din hånd ikke 
forbedret, og fornemmer du at du er bagud i forhold til 
dine modstandere er det på tide at folde. helle folde en 
gang for meget på 4th street, end at lave et løst call på 
dette tidspunkt. et løst call kan medføre at du er med 
helt til river, hvilket er en af de største fejl i seven card 
stud. 

5th street strategi
Potten begynder så småt at blive stor. Men limits fordo-
bles på dette tidspunkt. spiller du videre fra 5th street, 
betyder det, at du ofte vil være med helt til showdown. 
så det bør man forholde sig til på dette tidspunkt. det 
er dyrt at gå med herfra, for så at folde til et bet på 7th 
street.  desuden er det en stor fejl at give gratis kort 
til modstanderne på 5th street. 

6th street
stort set samme som 5th street.

7th street strategi
alle kort er uddelt. har du en stærk hånd, er det med at 
bette ud, medmindre modstanderen ser stærkere ud. 
her kan det i stedet være en fordel at check-calle til 
ham, for ikke at blive reraiset. Potten er ofte så stor, 
at du har potodds til at calle med svagere hænder – de-
ciderede draws kan dog roligt foldes. det er katastro-
falt at folde vinderhånden på river. bliver der bettet og 
raiset inden den når til dig, kan du dog være sikker på 
at en svag hånd ikke kan vinde puljen og du kan folde 
med god samvittighed. 

generelt
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 stud, da den hele tiden 
skifter, alt efter hvem der har den bedste 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 seven card stud. 
det gælder om at få nogle penge i puljen, mens du er fo-
ran. Modstanderen vil ofte calle med dårligere hænder 
og dårlige draws, da det jo er limit poker der spilles.

bluff
bluffs kan godt lade sig gøre i seven card stud, 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 formentlig er bagud ifht., hvilke åbne kort han er 
oppe imod. det er ikke altid tilfældet i low limit seven 
card.

online
du kan seven card stud på stort set alle online poker 
sites. 
de fleste større sites arrangerer også dagligt seven 
card stud multitable turneringer med forskellige ind-
skud, ligesom det kan spilles som sng på mange sites. 
du skal dog ikke forvente ligeså mange deltagere som 
tilsvarende no limit hold´em turneringer.
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all in i en StOr PulJe

Shuffle uP and deal

det grimme armbånd SOm alle vil have fat i

Selv SPiderman kan 
blive træt i nakken
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Pokernet garanterer, at quizzen i bladet bliver afviklet fair, og at vinderne 
udvælges tilfældigt.

svar På sidste måNeds PokerNet quiz

resultat af quiz fra MPn #5:

der var i alt 93 deltagere, hvoraf 2 havde fundet 
frem til 3 rigtige. 

efter lodtrækning, fordeler præmierne sig som føl-
ger: 

3 valgfrie bøger fra Pokernets bogshop: 
runc
2 valgfrie bøger fra Pokernets bogshop: 
niclas
1 valgfri bog fra Pokernets bogshop: 
dexman, es99 og herod

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

tak til alle som deltog i quizzen
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