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World series of Poker ligger bag os og med et par store 
danske resultater i bagagen kan vi roligt kigge fremad 
imod næste udfordring. det store WsoP cirkus kommer 
nemlig for første gang til europa og lander i London den 
6. september. en stor del af de veletablerede ameri-
kanske navne stiller op, men mon ikke at europæerne 
med hjemmebanen i ryggen kan hive nogle solide resul-
tater hjem?

Vi glæder os meget til at se, hvor stort feltet bliver til 
de forskellige events, og vi håber at vi hvert år i frem-
tiden vil få fornøjelsen af at se disse store turneringer 
på europæisk jord. 

det betyder meget for udviklingen af poker herhjemme, 
at spillet ikke bare opfattes som en amerikansk ”dille”, 
men at der opstår flere og bedre tilbud i europa. 

dette gælder bestemt også i danmark, hvor pokeren 
i øjeblikket holdes meget tilbage af en forældet opfat-
telse af loven om hasardspil. Lad os håbe at dette tiltag 
er et skridt på vejen imod en mere korrekt opfattelse af 
pokerspillet i danmark og resten af verdenen
 

Mikael strunge                                 anders nielsen
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Hjem til Aarhus?
Eller blot på besøg

et par dage?
Vi sætter 10 sæder på højkant til en af de mest

interessante turneringer på dansk jord. The Open 2007,

som afholdes i Aarhus i perioden d. 12.-15. september.

Vinderne af de 10 sæder skal alle spille Day 3 -

d. 14. september. Indeholdt i præmien er overnatning

på Royal Hotel, så længe du er med i turneringen. 

På Scandic Bookmakers Poker

kan du kvalificere dig på følgende måder:

28. august: $1500 The Open Freeroll
29. august: $1500 The Open Freeroll
30. august: $1500 The Open Freeroll
31. august: $1500 The Open rebuy

+ add on $5 + $0.50 tourney (unlimited)
1. september: $1500 The Open rebuy

+ add on $5 + $0.50 tourney (unlimited)
2. september: $1500 The Open rebuy

+ add on $5 + $0.50 tourney (unlimited)
3. september: $1500 The Open rebuy

+ add on $10 + $1 tourney (one rebuy)
4. september: $1500 The Open rebuy

+ add on $10 + $1 tourney (one rebuy)
5. september: $1500 The Open $20 + $2 tourney 
6. september: $1500 The Open $20 + $2 tourney



i dette og næste nummer af MPn vil mit indslag handle om 
centrale hænder fra mine cash game sessions i forbin-
delse med WsoP 2007 i Las Vegas.  

Live poker har naturligvis masser 
af ligheder med internet poker, men 
der er bestemt også en del faktor-
er, der adskiller sig. en væsentlig 
forskel er, at der i langt de fleste 
spil fra 5-10 nL og derover er un-
capped buy-in. dette betyder, at 
man kan købe sig ind for så meget, 
man lyster, hvorimod det online er 
mest udbredt, at man maksimalt 
kan købe sig ind for 100BB.

Man kan naturligvis ”nøjes” med at 
købe sig ind for 100BB, hvis man 
føler sig mest tryg ved dette. dog 
bør man i en ideel verden have 
alle ved bordet dækket, eller som 
minimum have alle weak spots ved 
bordet dækket. en fornuftig taktik 
på dette punkt kan være at starte 
med at lægge 100BB op og derefter 
observere bordet i 15-30 minutter. 
Herefter bør man være i stand til at 
se, hvor de svage spillere på bor-
det sidder, og hvor meget de sidder 
med foran sig. Herefter er det blot 
at gribe til lommen og lægge nok op 
på bordet, så man får fuld valuta, 
når man fanger fisken på det fork-
erte ben.

når man sidder og spiller 200-
300BB effektivt, bør man være op-
mærksom på særligt 3 ting:

· starthændernes værdi ændrer 
sig: aQo, kQ osv. bliver mere mar-
ginale og bør spilles varsomt. Par, 
connectors, semi-connectors bliv-
er mere værdifulde.

· Position har altid været vigtig og 
bliver endnu vigtigere, jo dybere de 
effektive stacks bliver.

· implied odds stiger - dette specielt 
for (små) par, connectors og semi-
connectors.

specielt det sidste punkt vil jeg se 
nærmere på i denne artikel. jeg 
vil starte med et eksempel på, 
hvornår det kan være et godt move 
at calle, selvom man kun har et gut-
shot draw.

implied odds og gutshot
to dage efter, jeg var ankommet, 
spillede jeg WsoP event 27, som 
var en $1.500 nLHe turnering. jeg 
var til bords med Phil Hellmuth og 
Young Phan, og jeg spillede ret for-
nuftig turneringspoker. det nyttede 
dog ikke det store, da jeg blev bad 
beatet i 3 store pots og var ude på 
level 4. jeg var dog langt fra træt 
af poker, så turen gik til the Vene-
tian. jeg kom i et nLH spil med $5 
og $10 blinds. 

efter et par timer kom følgende 
hånd op:

der er straddlet til $20 og 2 limp-
ers til mig i Cut off. jeg limper også 
med 

Begge blinds compleater, og utg 
checker sin option.

Flop ($120): 

der checkes rundt til den første 
limper, der nu byder $40, og man-
den efter caller. jeg har godt nok 
kun et gutshot straight  draw, men 
jeg får minimum 4:1 i potten. Hvad 
der er endnu bedre: manden der 
stikker ud har omkring $2.000 fo-
ran sig, hvilket betyder, at mine im-
plied odds potentielt er op til 50:1. 
der er dog en del spillere efter mig, 
der skal agere. det kan både være 
godt og dårligt nyt. På den ene side 
kan jeg være tvunget til at opgive 
potten, hvis der kommer et stort 
raise. På den anden side er der 
flere potentielle deltagere i potten, 
hvilket kan forbedre både pot- og 
implied odds. 

live Poker: caSh game 

hiStorier fra laS vegaS

aF rasMus “kLaPHat” Carstensen
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så jeg caller, og det samme gør 2 spillere efter mig.

turn ($320): 

der checkes rundt til ham der stak ud på floppet, og han 
byder nu $120. jeg har nu det bedst mulige straight 
draw i spillet: double-gutshot til nut straight (dog kun 
6 outs til pure nuts, da der ligger et potentielt farve-
træk). jeg overvejer et raise men ender med at calle. 
en spiller i tidlig position caller også.

river ($680):

Ba-da-bing! jeg har nuts! det bliver endnu bedre, da 
spilleren i tidlig position nu stikker $200 ud i smasken 
på os. aggressoren fra de tidligere streets caller 
rimelig hurtigt. jeg overvejer nu, hvordan jeg skal få 
mest value. spilleren i tidlig position sidder med om-
kring $1.800 tilbage, spilleren i MP sidder med omkring 
$1.000, og jeg dækker dem begge. jeg finder et raise 
til $800 passende. spilleren i tidlig position går så i 
boksen i et øjeblik, spørger til mit chipstack og ender 
med at sige ”aLL-in!”. MP folder, og jeg dobbelt checker 
lige mine kort i hulen samt boardet for at sikre mig, at 
jeg har nuts, inden jeg caller. jeg var dog ret sikker på, 
at det ville blive en split pot med to gange nuts. Heldig-
vis kan jeg til stadighed blive forundret over mine mod-
spillere, idet han viser et par i firere for en lav straight. 
Mens han reloader, forklarer han: ”jeg troede ikke, du 
havde den”. ok, fair nok. Men så kan vi vel hurtigt blive 
enige om, at et call havde været en del bedre fra hans 
side: ingen grund til at forære mig de sidste $1.000. 
Men jjeg klager ikke: ship it!

Side pot action får puljen til at eskalere 
Hånden her udspillede sig et par dage senere, og vi skal 
se et eksempel på, hvordan en short stack kan få stor 
indflydelse på puljens størrelse.

$5-$10 nLHe på Ceasars Palace. 4 spillere har limpet 
til mig i Co. jeg limper med

Flop ($65): 

Helt fornuftigt flop for mig, idet jeg har nut straight 
med bagdørs farvetræk. der bliver checket til en spiller 
i MP, der stikker $40 ud. jeg sidder med $2.000, og 
MP har mig dækket, så jeg vil forsøge at bygge potten 
så stor som muligt tidligt. jeg raiser til $140 og bliver 
ganske fornøjet, da spilleren i BB går all-in for $400 i 
alt. der foldes om til MP, der går i tanken, inden han 
beslutter sig for at raise til $1.200 i alt. det er et helt 
typisk isolations-raise. Havde han blot callet, havde 
der været stor risiko for, at jeg var røget med videre i 
potten på et draw, idet boardet er meget draw heavy. 
desværre for ham har jeg nuts her. så jeg går all-in 
for omkring $2.000 i alt. MP caller rimelig hurtigt og 
spørger mig, om vi skal ”run it twice”. jeg afslår og ser 
med glæde, at boardet ikke parer på turn og river. jeg 
så aldrig hans hånd, men jeg er ret sikker på, han havde 
et par i ottere eller tiere. BB havde aQ og var stærkt 
medvirkende til, at en limpet pot på 6,5BB voksede til 
næsten 450BB på floppet.

Spildynamik og table talk
de to ovenstående hænder kunne i og for sig sagtens 
havde udspillet sig online. ofte vil det ske, når man har 
siddet i et spil i et stykke tid, vil man med visse mod-
spillere spille 2-300BB effektivt. så man skal naturlig-
vis altid være opmærksom på størrelser på stacks og 
implied odds. 

den sidste hånd jeg vil beskrive er dog meget live pok-
er-agtig, men det gør den ikke mindre interessant. jeg 
er tilbage på the Venetian i et $5-$10 spil.
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en asiat, der er kommet til bordet med $10.000 
(1.000BB), har foldet alle hænder de 2 første runder, 
og det er alt, jeg ved om ham, da jeg aldrig har spillet 
med ham før. Han åbner nu for $40 utg. 2 spillere caller 
i mellemhånd, og jeg betaler derfor fra knappen med

Flop ($190): 

jeg har nu samlet et open ended straight draw op, 
hvilket i og for sig er gode nyheder. der er dog ét men i 
den sammenhæng: i omaha er det nærmest en dødssynd 
at trække efter flushes og straights på et parret board. 
det er næsten det samme i nLHe, når man spiller med 
dybe stacks. Her sidder jeg med $3.500 foran mig, og 
utg har mig dækket. 

Videre til hånden: alle checker til mig, hvilket kan være 
en stærk indikator for, at ingen har ramt floppet så-
dan for alvor. Havde potten været 3-vejs eller heads 
op, kunne jeg nok godt regne med, at utg ville lave et 
continuation bet en meget stor del af tiden. dog er det 
sådan, at puljer ofte vil være 4-5-6-7 vejs i sådan et full 
ring live spil. Her kan man altså ikke regne så meget 
med, at aggressor continuation better så ofte. derfor 
tror jeg faktisk ikke umiddelbart, at utg har ramt flop-
pet. så jeg stikker $140 ud. utg betaler til min over-
raskelse, og knap så overraskende folder de 2 spillere 
i mellemhånd.

turn ($470): 

jeg rammer min broadway-straight, og til min store 
overraskelse griber utg ud efter chips nærmest med 
det samme. Han siger bet (og mumler lidt), stabler og 
fumler lidt. der kommer nogle chips ud over linjen, og 
jeg spørger dealeren, hvor meget der er budt. ”$220”, 
svarer dealeren, og jeg gør klar til at calle. jeg overve-
jer slet ikke et raise her, da alarmklokkerne så småt er 
begyndt at ringe i mit hoved. idet jeg finder chips frem, 
ser jeg, at utg i samme øjeblik får fumlet flere chips ud 
over linjen. ”Hvad sker der dér?”,spørger jeg dealeren. 
dealeren ser også en smule forvirret ud, og i samme 
øjeblik siger utg: ”jeg sagde bet $320”. dealeren siger, 
at det har han ikke hørt og spørger folk for enden af 
bordet, om der er nogen, der har hørt det. utg+1 siger, 
at han ”måske” har hørt noget. så siger dealeren til 
mig, om det er noget, jeg vil gøre en sag ud af (kalde 
på poker room manager), eller om jeg vil lade utg bette 
$320. 

Hvad skal man så lige sige i sådan situation? Hvis jeg 
insisterer på at gøre en sag ud af det, virker jeg svag, 
hvilket jeg slet ikke er interesseret i, da jeg allerede er 
lidt småbekymret for den måde, hånden udvikler sig 
på. 

jeg svarer: ”hvad er reglerne på området, hvem skal 
have hørt ham sige beløbet, for at det er gældende?” 
dealeren tilkalder så manageren, der efter at have fået 
forklaring fra dealeren bestemmer, at bettet er $220. 
jeg caller.

river ($910): 

utg skyder med det samme $900. adr, ret sick spot! 
Han repræsenterer så meget et fuldt hus, at min 
straight ser ret skidt ud. det, som så er rigtig ærger-
ligt, er den episode, der udspiller sig på turn. Her ser 
jeg rigtig svag ud, da det ser ud, som om jeg ønsker 
bettet så lille som muligt. derfor kan det godt have in-
duceret en sidste barrel fra utg’s side, såfremt han 
var ude i skæg. derudover kan det muligvis også have 
induceret et hårdt valuebet af trips 10’ere. dette finder 
jeg dog mindre sandsynligt. som læseren muligvis kan 
fornemme, så fandt jeg et crying call frem, og utg vis-
er (naturligvis) Q10. Havde det lille uheld på turn ikke 
udspillet sig, tror jeg faktisk, jeg var endt med et fold 
på river. Live poker er charmerende på sin helt egen 
måde.

den største tyr ever
i næste udgave af MPn kommer anden del af min be-
retning fra Vegas, hvori jeg fortæller om, hvordan til-
stedeværelsen af en meget dårlig spiller med mange 
penge kan ændre dynamikken i spillet fuldstændig. 
denne spiller er til dato den største tyr, jeg har spillet 
med live.
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Held er en mærkelig størrelse. jeg er aldrig rigtig heldig 
– nej, jeg er god! klinger denne tankegang bekendt? Hører 
du også til dem, der mener, at når du vinder, så er det på 
grund af dit talent, og når du taber, så er det primært på 
grund af uheld?

at adskille held og talent kan være 
virkeligt svært indimellem. statis-
tisk set vil aa vinde 4 ud af 5 gange 
mod en tilfældig hånd. så hvis du 
spiller aa heads up mod big blind og 
taber, hvor uheldig er du så? 80%? 
Betyder dette, at du er 20% heldig, 
når du vinder?

det må kunne konkluderes ud fra 
ovenstående, at det ikke er muligt 
helt at adskille held fra talent. ikke 
desto mindre ved jeg af erfaring, 
at evnen til at adskille de to faktisk 
er en ret afgørende faktor i poker. 
Hvis du ikke besidder denne evne, 
vil du ikke kunne gennemanalysere 
dit spil – dvs. være i stand til at 
vurdere dine beslutninger ved bor-
det. dine resultater for en session 
siger meget lidt om kvaliteten af 
dit spil. og uanset kvaliteten af dit 
spil er det, du lærer, egentlig mere 
værd end det, du vinder, idet først-
nævnte er at betragte som en in-
vestering i fremtidige resultater.

og nu til en lidt pudsig betragtning 
vedrørende indlæring: du lærer 
meget mere af at tabe, end du gør 
af at vinde. og hvorfor nu det? jeg 
kan fortælle, hvordan jeg har det. 
når jeg vinder, kan jeg slet ikke få 
armene ned. jeg er høj på suc-

ces, så det interesserer mig ikke 
rigtigt, at jeg måske lavede et par 
tvivlsomme beslutninger underve-
js. jeg vandt jo alligevel.

Men når jeg har taget en ordentlig 
en på hattepulden, kan jeg ikke 
rigtigt glemme sessionen. Længe 
efter at spillet er slut, bliver jeg 
ved med at spørge mig selv, hvad 
der gik galt. nøglehænderne kører 
rundt i mit hoved igen og igen. Hvad 
gik galt? jeg burde jo have vundet 
med mit overlegne talent - burde 
jeg ikke?

når du på denne vis genspiller ses-
sionen i dit hoved efter at have 
forladt bordet, vil du normalt først 
stoppe op ved et par hænder, hvor 
du var rigtig uheldig. en eller ander 
klam stodder ramte sin 3-outer på 
river og vandt en kæmpe pulje for 
næsen af dig. Måske gjorde han det 
endda flere gange i løbet af afte-
nen, eller de skiftedes måske til at 
tage dig bagfra på skift.

disse nøglehænder udgør ofte 
den mest åbenlyse forklaring på 
dit nederlag. Hvis du havde vun-
det alle disse puljer, havde du ikke 
tabt. Problemet ved bad beats som 
forklaringer på noget som helst er 

imidlertid, at du ikke kan lære noget 
af dem. du spillede din hånd, som 
den skulle spilles, og du var uhel-
dig. eller du blev involveret i et coin 
flip, hvor hverken du eller din mod-
stander kunne have spillet jeres 
hænder meget anderledes.

uanset hvad så er konklusionen, 
at du tabte, fordi du ikke var hel-
dig nok. Men hvis du søger efter 
at forbedre dit spil, skal du lede 
efter de situationer, hvor du led 
små men unødvendige tab. For på 
lang sigt er det de små dråber, der 
er afgørende - de hænder, hvor du 
lod dig suge med uden nogensinde 
rigtigt at få gjort op med dig selv, 
hvorfor du skulle involvere dig. de 
calls, du lavede, selvom din mave-
fornemmelse fortalte dig, at du 
skulle smide. de gode hænder, som 
du ikke fik budt ordentligt op. og de 
hjernedøde bluffs, du lavede mod 
modstandere, der ikke smed en en-
este hånd hele aftenen. 

det er disse situationer, der af-
gør din skæbne på lang sigt, for 
det er disse situationer, hvor dine 
beslutninger er afgørende for, hvor 
meget du vinder eller taber i hån-
den. store puljer opstår som oftest 
i situationer, hvor to spillere begge 

at tage de lektioNer 

dU betaler for 
aF ZorgLuB 

Poker PsYkoLogi
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har en stor hånd, som de ikke kan komme væk fra. det 
er der altså ikke specielt meget talent i! 

så du bør vænne dig til at løbe samtlige hænder igen-
nem i dit hoved, når du er motiveret til at kigge dit spil 
efter i sømmene - typisk efter en drøj aften ved bor-
dene. og du bør have en notesbog, hvor du skriver dine 
iagttagelser ned. i min notesbog har jeg alle mulige iagt-
tagelser noteret hulter til bulter, f.eks.:

· Lad være med at føle dig forpligtiget til at spille videre 
fra floppet, alene fordi du hævede preflop
· Lad være med at spille, når du er træt
· Lad være med at bluffe calling stations 

dette er bare tre lektioner, jeg har fået ved at gennemgå 
spillede hænder. så sørg for, at du også tager de lek-
tioner, som du betaler for.

Hvis du gerne vil forbedre dit spil, bliver du nødt til at 
bruge en hel del tid på at tænke over dit spil væk fra 
bordene. der er simpelthen ingen vej udenom. in-
dimellem oplever jeg (specielt unge mandlige) spillere, 
der opfatter sig selv som guds gave til pokerverdenen. 
de Ved, hvordan man spiller poker, og de er ikke blege 
for at dele ud af deres visdom ved bordet. nogle af disse 
spillere spiller egentlig ganske fornuftigt. Men deres 
ego står helt klar i vejen for, at de nogensinde bliver 
bedre. når de taber, er det, fordi de er uheldige. Fair 
nok, men denne indstilling betyder selvsagt, at de aldrig 
opdager de situationer, hvor talent rent faktisk gjorde 
en forskel. 

de bedste spillere, jeg kender, har faktisk alle en ret 
ydmyg holdning til sig selv og til spillet. de ved, at de 
færdes blandt havets store fisk og ikke er døde af det 
endnu, og de ved, at hvis de vil fortsætte med det, så 
er evnen til hele tiden at lære nyt mere afgørende, end 
hvad de allerede ved.

et sidste tip til at sikre, at du tager de lektioner, du be-
taler for, er at spille med stop-tab. jeg laver aldrig re-
buys (i wish!). jeg sætter mig til bordet med det beløb, 
jeg er indstillet på, at jeg kan tabe (online typisk et stan-
dard bring in i fixed limit), og hvis jeg taber dette beløb, 
rejser jeg mig fra bordet og holder min. 10 minutters 
pause. dette er en smart ting at gøre af forskellige år-
sager:

· det sikrer, at du lærer af dine erfaringer, mens du sta-
dig har dem i frisk erinding.

· det giver dig en pause, så du kan få dine følelser 
under kontrol. jeg kender ingen, der ikke påvirkes 
følelsesmæssigt af at få røven på komedie, og jeg 
kender heller ikke nogen, der spiller lige så godt, når 
det kører skidt for dem sammenlignet med, hvordan de 
spiller, når det hele glider i olie for dem. stop tabet si-
krer, at du lige får tjekket din følelsesmæssige status, 
og gør det nemmere at undgå at tilte det hele væk.

· som følge af ovenstående gør det dig også bedre til 
at undgå seriøse indhug i din bank roll på grund af tilt. 
Faktisk kender jeg en del pro’er, hvis største svaghed 
er det faktum, at de er komplet ude af stand til at for-
lade spillet, når de er bagud. jeg har set folk spille 48 
timer i streg og tabe det meste af rullen på denne måde. 
Har du sådan et leak, er resten af dine talenter egentlig 
mindre vigtige.

· i kender sikkert talemåden ”if you can’t spot the 
sucker in your first half hour at the table, then you are 
the sucker!”. Hertil skal siges, at hvis du spiller over 
dit normale limit og føler dig omgivet af fisk, så er der 
faktisk også en god chance for, at fisken er dig. og det 
skyldes, at high limit poker er meget aggressivt og kan 
være rimeligt loose i perioder. derfor bør du aldrig ude-
lukke muligheden for, at du er overmatchet, når du får 
klaps. og når du befinder dig i den situation, er det en 
hel del smartere at skifte til et lavere bord i stedet for 
at reloade og smide endnu mere til overmagten.

så ”sing when you’re winning”, men også ”when you’re 
loosing” – der er gode lektioner og stof til eftertanke i 
begge…
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ePt race slut om 10 dage 
d 1. september slutter vores ePt 
race på Pokernordica og det bliver 
spændende at se, hvem der løber 
med pladsen. Feltet er i hvert fald 
trukket hårdt op og intet er afgjort 
på forhånd. når dette første ePt 
race er afsluttet vil vi begynde at 
forhandle med Pokernordica om, 
hvad vi kan finde på næste gang. 
som vi tidligere har nævnt i såvel 
forumet som i nyhedsbreve, så 
mener vi, at Pokernordica har de 
bedste spil på nettet (de dårligste 
spillere) lige i øjeblikket.

desværre er der ofte mangel på 
action, men om aftenen er der 
masser at komme efter, hvis man 
godt kan lide at spille nL25 op til 
nL200. jeg har i hvert fald person-
ligt formået at slå no Limit Hold´em 
spillene ret markant og det siger 
en del, når selv en Fixed Limit fisk 
kan være med.

Læs mere om vores Pokernordica 
kampagne her: 
http://www.pokernet.dk/tilbud/
pokernordica.asp

dcooP
Vi har stadig ikke fundet en spon-
sor til dette års danish Champion-
ship of online Poker, men vi kæm-
per hårdt for sagen. det er vores 
helt klare mål, at dette års dCooP 
skal være en event med en masse 
flotte addede præmier, så vi skal 

nok til forhandlingsbordet et par 
gange endnu, før vi kan offentlig-
gøre strukturen.

Vi håber på en bred opbakning fra 
brugerne omkring dette års mes-
terskaber.

det officielle dm i Poker
der har været skrevet meget om 
kasinoernes dM arrangement og 
det skal ikke være nogen hemme-
lighed, at vi bestemt ikke er be-
gejstret for det setup som de har  
skruet sammen.

For det første virker hele ideen om 
en turnering, hvor man skal igen-
nem en kvalifikationsrunde for-
kert. Pokerturneringer bør sættes 
op som enkeltstående events, og 
så kan kasinoerne tjene så meget 
de vil på at afholde satellitter til 
turneringerne. Men at tvinge folk 
igennem satellitterne er grun-
dlæggende forkert, da de har en 
helt igennem elendig struktur, som 
mindsker den gode spillers chance 
for at klare sig igennem. når vi lige-
frem snakker om en turnering der 
bærer navnet ”dM i poker” så må 
man kunne forlange, at der er en 
god struktur, som sikrer den bed-
ste spiller den optimale chance.

For det andet er det uhyrligt at 
tvinge almindelige folk igennem 
satellitter, mens store navne får 
adgang via afstemning. Hvis så 

bare disse ”store navne” rent fak-
tisk var gode pokerspillere, men 
det er det ikke. de opstillede kan-
didater er alle spillere, der kunne 
tænkes at tiltrække medierne til 
turneringen.  altså også skuespill-
ere, komikere og andet godt folk.

For det tredje får kun 3% af de 
tilmeldte en præmie. igen er der 
fra kasinoernes side fokuseret på 
medierne, da dette unægtelig vil 
skabe en førstepræmie på omkring 
en million danske kroner.

når alt kommer til alt mener vi det 
er direkte pinligt at kalde dette ar-
rangement dM i Poker, og heldig-
vis er der andre kræfter, der har 
samme holdning. om en uges tid 
afholdes det første møde om at  
skabe det første officielle dM i 
Poker og det forventes, at der vil 
være en bred opbakning fra spon-
sorer, forbund og spillere. Vi ser 
meget frem til dette tiltag og vil 
gøre vores til, at dette arrange-
ment bliver med fokus på pokeren 
og pokerspillerne
.

sommeren er typisk et lavpunkt i gambling branchen over en bred kam, og det er der ikke noget 
at sige til. Folk vil selvfølgelig hellere nyde solen end at spille poker. Vores varmeste årstid er dog 
så småt ved at være slut, og derfor vil vi i denne udgave af Pokernet informerer kaste lidt lys på, 
hvad man som Pokernetter kan forvente af tiltag igennem efteråret
 af Mikael strunge

PokerNet informerer

www.PokerNet.dk
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“What happens in Vegas stays in Vegas”. dette har i mange 
år været mantraet for drengerøve verden over, når de 
stimler sammen i syndens by for at feste, drikke og gam-
ble. Med let bøjet hoved og med ydmyg stemmeføring må 
vi dog melde, at vi har tænkt os at skyde en hvid pil efter 
de syv ord og lægge kortene på bordet – hermed følger 
dantheMan’s WsoP Camp beretning for 2007.

the way of the SJUft

aF MikaeL “dantHeMan” strunge

en god start
i år havde jeg fornøjelsen af at have 
ansvaret for Pokernet campen i 
hele perioden, som var udmålt til 
ca. 40 dage. jeg var bekymret for, 
at dette trods alt ville være for lang 
tid at opholde sig i Vegas, men fik 
overbevist mig selv om, at det nok 
skulle gå. turen gik fra Malta over 
München og san Francisco til Las 
Vegas, og heldigvis var der ikke de 
store problemer med at connecte i 
usa.
 
normalt er jeg ikke typen, der får 
det store jetlag, da jeg i forvejen 
har en lettere svingende døgnryt-
me, men i år var det anderledes. 
jeg sov meget lidt de første dage 
og kunne ikke rigtigt finde ud af, 
hvad der var op og ned på uret. 
dette resulterede i, at jeg en af de 
første dage vågnede ved, at solen 
var på vej ned. jeg kiggede på uret 
og så, at kl. var 19.30. jeg var ikke 
helt glad for at have sovet 15 timer, 
men følte mig godt udhvilet, så jeg 
sprang hurtigt i bad og snuppede 
en taxa til strippen. jeg tænkte, 
at jeg kunne tage en rigtig mand-
folkesession på 30 timer og på den 
måde justere døgnrytmen. Yes sir, 
fantastisk ide!

jeg beslutter mig for at trille ind 
til Mirage. Forrige år boede jeg 
næsten en måned på hotellet, og 
det er jo altid rart at starte i velk-
endte omgivelser. jeg styrer efter 
entreen direkte mod pokerrummet 
og sætter mig i et nL500 game, 
hvor et par gutter spiller Hu. sweet 
at få 3-vejs action i Las Vegas. da 
jeg har spillet i en times tid, gaber 
dealeren og siger: ”i am off soon 
- these long nights are killing me”, 
og jeg får en underlig fornemmelse 
i maven. jeg kigger mig omkring og 
bemærker, at der kun er 5-6 spil i 
gang, hvilket er underligt, da Mi-
rage har et af Las Vegas’ største 
poker rooms. jeg spørger derfor 
dealeren, hvad klokken er, og han 
svarer: ”it’s 9 sir”, hvilket jeg med 
pinlig røst må besvare med: ”Øh-
hhh, aM or PM?”. spillet stopper i 
et par minutter, mens dealeren og 
mine to modstandere griner af mig, 
men jeg forstår da, at det altså er 
morgen. jeg casher ud, finder en 
taxa og kører hjem for at få lidt 
mere søvn.

dagen efter skulle den første gut 
ankomme til campen. da jeg tog 
hjemmefra, var jeg en smule nervøs, 
da der ikke var mange Pokernett-

ere, som havde lyst til at slå vejen 
forbi Las Vegas i starten af juni 
måned. i hvert fald var ”sailor” den 
eneste profil, som jeg skulle dele 
tag med i den tidlige periode, men 
det viste sig heldigvis, at han var 
en flink fyr, som tilmed delte mine 
interesser for øl, pool og poker. go 
figure!

Pool-interessen skulle dog vise sig 
at blive en rimelig dyr fornøjelse 
for mig, da sailor mildest talt er 
pænt skrap til det spil. jeg vil abso-
lut ikke kalde mig selv håbløs og vil 
gætte på, at jeg i snit skal til bordet 
5-6 gange for at gøre mig færdig 
i 8-ball (almindelig pool, red.). da 
vi ikke kendte noget til hinandens 
spil, aftalte vi, at vi startede med 
et standard-game uden odds og 
derefter justerede handicappet 
ved, at taberen fik lov at fjerne en 
bal fra bordet i næste spil. Hvis 
f.eks. jeg skulle tabe 3 spil i træk 
(hvilket viste sig at være noget nær 
en naturlov), så måtte jeg fjerne 3 
baller fra bordet i spil nr. 4.

Ca. 7 øl og 8-9 spil senere står vi 
i den absurde situation, at jeg må 
fjerne samtlige baller fra bordet, 
efter at sailor har breaket. Man 
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kan altså godt postulere, at jeg endte med at betalte 
ret meget for at finde ud af, hvor handicappet skulle 
placeres.

turbofluen og Sjokko melder deres ankomst
efter en periode, hvor sailor og jeg primært har brugt 
tid på at grinde, ankommer turbofluen og sjokko, som 
havde forkortet deres ophold i Mexico, for at thijs (tur-
bofluen) kunne komme til Vegas og spille $5.000 Hu 
eventen ved WsoP. nu da vi er blevet flere, kommer der 
hurtigt gang i sagerne, så mængden af øl, spiritus og 
prop bets stiger støt. specielt da vi opdager, at der lig-
ger en 9 hullers pay and play golfbane tæt på campen, 
er der ikke et øje tørt. sjokko er med Handicap 11 klart 
den bedste spiller af os fire, mens thijs og daniel begge 
ville ligge oppe i 80’erne, hvis dette var muligt. thijs skal 
dog have ros for at være en af de til dato mest under-
holdende golfspillere, jeg har været vidne til. Manden 
tager med fuld koncentration op til 5 prøvesving (som 
vel og mærke alle dykker et par gode centimeter ned i 
den amerikanske muld) for derefter at ændre sin still-
ing fuldstændig, når han går til bolden. jeg syntes, det 
var så sjovt, at i alle sammen skal have lov til at se det 
på video:

campen fyldes op
over de næste dage ankommer resten af Pokernet 
profilerne, og huset begynder at få mere liv. desværre 
har flere i campen været så donket, at de er kom-
met til Vegas uden en bærbar computer. alle, der har 
været her, ved, at man med jævne mellemrum får spat 
af hastigheden i live cash games og lyden af enarmede 
tyveknægte. derfor tager man hurtigt en del hele og 
halve dage hjemme, hvor der oftest bliver split rollet en 
masse online poker. Men når både turbofluen, sjokko 
og kalashnikov vælger ikke at have en bærbar med, så 
bliver det rimelig presset. i hvert fald var min PC rimelig 
efterspurgt, og det betød blandt andet, at jeg ikke fik 
lavet så meget arbejde fra Las Vegas, som jeg ellers 
havde planlagt.

turbo spiller hU 5k eventen
en ting, jeg havde set frem til, var at se turbofluen 
spille heads up eventen. Først og fremmest fordi han 
er rimelig dygtig i denne disciplin, men også fordi han 
havde solgt en del procenter i sig selv, som vi var flere, 
der havde købt af.

WsoP området er dog meget kaotisk denne dag, fordi 
de ikke har dealere nok på arbejde. de fleste af de me-
darbejdere, der er mødt op, skal bruges til at servicere 

de mange spillere, som skal del-
tage i Hu eventen, og derfor er 
der kun ca. 10 cash game borde 
åbne, og det eneste med en ac-
ceptabel kø er 4/8 FLHe gamet. 
de har dog allerede på dette 
tidspunkt nævnt, at starten på 
Hu turneringen vil blive forsin-
ket 1-2 timer, så vi beslutter os 
for at slå tiden ihjel ved at spille 
4/8 FLHe gamet. Meget kan man 
sige om FLHe på lave niveauer, 
men kedeligt er det ikke. efter 
30 minutter kommer en mand til 
bordet, og efter at have spillet et 
par hænder proklamerer han, at 
den eneste måde at vinde på er 
ved at spille blindt. det begynder 
han så på. Han better ikke på no-

Videoen kan kun ses i unZooMed Mode

ZooM ud For at se Videoen
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james fra Fortune Poker steger bøffer på grillen til dansker festen

get tidspunkt, men checker og caller hele vejen for til 
sidst at squeeze sine kort meget langsomt og se, om 
han har vundet. en fantastisk fyr at have med. 

i denne korte session lykkedes det mig at mucke den 
vindende hånd for, hvad jeg selv mener, er første gang 
i min pokerkarriere. jeg turner en spar flush med Qjs 
(på et ellers ragged board), raiser et bet, og en fyr 
med position cold caller med, hvad jeg er ret sikker 
på må være spar es (han er placeret så langt væk fra 
mig som muligt). riveren er endnu en lav spar, og jeg 
checker til min banemand, som better. jeg mener ikke, 
jeg kan folde, da potten er på 12-13BB, og jeg må der-
for mucke, da villain viser, hvad jeg tror er ak med spar 
es op. Først da dealeren er ved at blande næste hånd, 
kommenterer en af de andre spillere, at det er rimelig 
sick at vinde en så stor pot med a høj på et board med 
4 spar. det var altså klør es, han havde ved siden af sin 
ruder konge. jeg sidder og grubler lidt over hans turn 
betaling og finder trøst i, at det sker i et 4/8 game og 
ikke i et 30/60 game.

thijs’ turnering går desværre ikke så godt. grunden til 
dette beskriver han nok bedst i sin beretning fra sidste 
nummer af MPn, som du kan finde her: 
h t tp ://webmentor. ipapercms.dk/Poker net/
MPn/2007/juli/?page=8

en –ev session på Planet hollywood
når jeg sidder her en måneds tid efter og tænker til-
bage, så er det svært at huske, hvad jeg egentlig lave-
de i Vegas. dagene har en fantastisk evne til at smelte 
sammen, men jeg husker dog ret tydeligt en aften på 
Planet Hollywood. Vi havde brugt det meste af efter-
middagen på at spille pool og hygge os i campen, og 
omkring kl. 24.00 besluttede vi, at vi ville tage til strip-
pen for at spille noget low limit og få nogle drinks. Vi 
tog derfor til Planet Hollywood (det tidligere aladdin’s), 
hvor de har et velfungerende low limit poker rum og er 
villige til at åbne ”private spil”.

efter 3-4 timers spil er jeg 6-7 buy ins nede til blandt 
andet turbodonken, som vælger at betale et ellers fan-
tastisk semi-bluff af med a høj. Folk er på dette tids-
punkt begyndt at blive godt visne, så vi beslutter os for 
at komme videre i byen. På vejen ud af casinoet spotter 
jeg et af de der primitive lykkehjul, som de har stående 
alle steder (80 numre og muligheder for at få odds fra 
1:1 og op til 40:1). jeg placerer små $100 på nogle af 
de felter, der giver mest igen, og rammer til 20 gange 
pengene. ship it! det hotte hjul får selvfølgelig tyrene til 
at strømme til bordet, men jeg er udmærket klar over, 
at hjulet nu er koldt og nøjes derfor med kun at tabe 
50% af gevinsten tilbage til casinoet.
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ovenfor: resultatet af vores indkøb   Højre: selve indkøbssedlen

det sætter dog gang i gruppen, og inden længe 
er folk samlet om et spil texas Hold em chal-
lenge, som jeg har ladet mig fortælle også er 
at finde på Casino Copenhagen i disse dage. 
det bliver til et rigtig sjovt spil med en masse 
råb, skrig, skrål, dobbelt t&t’s og ikke mindst 
tab. efter et par timers casino hold em er kl. 
ved at nærme sig 5-6 stykker om morgenen, 
og de fleste er ved at være trætte, men da vi 
bevæger os ned ved taxikøen, bliver vi compet 
en limousine (tror også vores samlede tab var 
over 6-7k i det hold em casino game, og det 
er trods alt en slat), og så kan man kun køre 
på ”Minten”. det viser sig dog, at ”Minten” er 
fuldstændig overrendt, så da vores limousi-
nechauffør ikke kan sælge os som berømthed-
er, der skal foran køen, kører han os videre. 
Vi ender på ”Haven”, som med en fin kvalitet 
er tæt på at være det nye ”Minten”. jeg kunne 
fortælle en rigtig sjov historie fra denne aften, 
som involverer en helt igennem kæmpe strip-
per, men jeg vælger at lade være i respekt for 
folks privatliv.

wSoP går i gang
omkring WsoP periodens start er der lidt ud-
skiftninger i campen. FredBrink flytter blandt 
andet ind på et hotelværelse, som var med i 
den WsoP pakke, han vandt, og tre unge gut-
ter flytter ind i campen.

desværre er selve WsoP main event ikke no-
gen stor succes for beboerne i campen. kun 
kalashnikov går videre til dag to, men bliver of-
fer for en dag med absolut kolde kort.

turbofluen (thijs) må siges at være den, der 

får mest ud af WsoP main event i form 
af en masse tV. Han var nemlig placeret 
lige til venstre for scotty nguyn og deres 
bord var valgt som tV bord. På dette bord 
får thijs lavet et par gode plays, inden han 
ryger ud, så mon ikke vi får et par af disse 
at se på esPn?

dansker fest
Vi havde i år den store ære at arrangere 
danskerfesten og på trods af, at Pokernet 
Campen tilsyneladende var ekstremt van-
skelig at finde for Las Vegas’ taxachauffør-
er, så kom der da en del. selve indkøbet til 
denne sammenkomst var dog noget af en 
udfordring. efter at have plaget folk om at 
hjælpe med det i nogle dage gav thijs til 
sidst op og kørte med mig til supermarke-
det, hvor vi fyldte 3 store indkøbsvogne 
med mad, drikke og snacks. det tog 
kassedamen over 20 minutter at køre alle 
vores varer igennem. 

selve aftenen var rigtigt hyggelig. For-
tunes poker manager ”james” grillede 
bøffer og pølser på grillen og havde et par 
ipods og nogle Zippo lightere med, som 
der blev trukket lod om.

alt i alt var det en hyggelig tur til Vegas i 
år på trods af, at der var nogle problemer 
med internet, aircondition og mangel på 
skrub, men når alt kommer til alt, så er 
40 dage i sin city meget. Hvis vi beslutter 
os for også at stable campen på benene 
næste år, så bliver det nok kun i en peri-
ode på 20-25 dage. 
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Bob Ciaffone har været med i 
poker “altid”, og han var en af de 
forfattere, der også eksisterede 
før poker boomet. Han har skre-
vet noget af det bedste om big bet 
poker, før sklansky/Millers nL bog 
og Harringtons turneringsbøger 
kom på gaden. 

denne bog er for folk, som kend-
er til Hold’em poker og gerne vil 
sættes ind i regler og strategier 
for omaha og omaha high low. den 
er til gengæld ikke specielt dyb-
degående, når det gælder strat-
egier.

Men hvis du bare læser det, han 
rent faktisk skriver om strategier, 
så ved du lige så meget eller mere 
om strategierne end de fleste 
spillere, jeg har spillet omaha 
mod.

en irriterende ting ved bogen er 
de mange reklamefremstød for 
spillet. jeg tror, det bliver nævnt 
mange gange, at det er et af de 
spil, der virker, som om der er 
mest held i, og derfor er det et 
perfekt spil til at lokke tyrene til. 
det er ganske vist en god ting, 
men jeg forstod det første gang. 
omvendt kan man selvfølgelig 
sige, at gentagelse fremmer 
forståelsen… j

Bogen er en opdatering af de 
tidligere udgaver, men jeg synes 
ikke, den er særlig gennemskre-
vet. der er stadig alt for meget 
om Fixed Limit omaha High, som 
vel er en stort set uddød poker-
form. Men der er kommet et afs-
nit med om internet poker, og der 
er en kraftig forbedring i form af 
et kapitel med eksempler og med 

korrespondance om hænder med 
en elev.

jeg giver bogen 3,5 stjerner, 
idet den opfylder formålet om 
en indføring for hold‘em spillere 
i omaha. det kunne have været 
fire stjerner, men jeg trækker den 
halve fra på grund af Bob Ciaffones 
manglende anstrengelser med at 
revidere de gamle kapitler.

måNedeNS bog
aF kiM “kiMn” nieLsen

klassikeranmeldelse: 
Bob Ciaffone 
“omaha Poker the action game”
21. Century edition 
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riverspillet i no Limit Hold’em har ændret sig meget med 
enkelte markante profiler i pokerverdenen – heriblandt 
legendariske Zweig (Prahlad Friedman), der konsekvent 
Pottede river – om det var et tyndt value bet, pure nuts 
eller et stonecold bluff.

blockiNg betS På river 

i No limit hold´em

aF asger “asger_B” BoYe

Mange associerer et ”block-bet” 
på river med et bet i størrelses-
ordenen af en halv pot, hvorefter 
man folder til et raise fra modstan-
deren. denne tilnærmede definition 
blev dog re-defineret med Zweig’s 
(og hans efterfølgeres) brug af 
riverbet-størrelse, hvor et block-
ing bet altså ligeledes kunne være 
fuld pot.

definitionen er således, at et block-
ing bet er et bet, hvor betteren 
(der sidder ude af position) må 
folde til et raise fra modstanderen. 
dette bet er altså ikke afhængigt af 
størrelsen af bettet, men nærmere 
af stacksizes og betterens holding 
samt boardets tekstur.

de centrale spørgsmål går således 
på, hvilke faktorer betteren (he-
refter refereret til som ”hero”) må 
medtage, når vedkommende skal 
foretage et blocking bet.

For at begrænse diskussionen skal 
følgende sandhed fastslås: 

Et blocking bet er uinteressant, 
hvis hero ved, at modstanderen 
altid caller med dårligere hænder 
og raiser med bedre hænder.

dette trivielle faktum er vigtigt, 
fordi det fastslår, at hvis hero kan 

handle perfekt på modstanderens 
action, er bet-størrelse og timing 
ligegyldig – dog med undtagelse af, 
at hero går all-in.

desværre er verden ikke så god 
mod hero, hvorfor der eksisterer 
en række usikkerheder omkring 
den enkelte modstander. komplek-
siteten kan kun kortlægges i store 
linjer, og hver strategi skal tilpass-
es situationen.

der er to overordnede riverspils-
måder, hvor blocking bets spiller 
forskellig rolle. jeg vil behandle 
dem separat, idet de hver har 
meget stærk indflydelse på block-
bettets funktion.

1 dynamisk bet-størrelse på river.
2 strømlinet bet-størrelse på riv-
er.

jeg er klar over, at det netop 
tidligere er blevet nævnt, at river-
bet-størrelse ikke var af afgørende 
betydning for blocking bettet – men 
dette var kun i forhold til defini-
tionen. Bettets rolle afhænger sta-
dig stærkt af, hvordan man sam-
mensætter sit riverspil.

tilhængere af 1) varierer sin bet-
størrelse kraftigt. det betyder, at 
de har hele arsenalet og kan bette 

en hvilken som helst størrelse med 
en hvilken som helst holding på et 
hvilket som helst tidspunkt. tilhæn-
gere af 2) derimod better altid det 
samme på river – hvilket oftest vil 
være ¾ - fuld pot, men stærkt af-
hængigt af deres aggressionsniv-
eau (acceleration af potten!) på 
tidligere streets.

det skal slås fast med det samme: 

Den dynamiske bet-størrelse er 
den strømlinede bet-størrelse 
overlegen, hvis og kun hvis hero er 
modstanderen stærkt overlegen og 
har en grundig indsigt i modstand-
erens spil. Den er derimod stærkt 
underlegen, hvis hero ikke er helt 
klar over, hvordan modstanderen 
reagerer på de forskellige bet-stør-
relser og situationer.

dynamisk bet-størrelse
i forbindelse med den dynamiske 
bet-størrelse skal hero altså sørge 
for at designe sine river bets 
således, at han fremkalder den øn-
skede situation hos modstanderen. 

aflæsningen starter i modstand-
erens forståelse af boards:

nogle modstandere spiller parrede 
boards (flops) yderst påpasseligt.
nogle mener, at et es altid er et al-
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deles sandsynligt scare card hos og/eller for modstan-
deren.
nogle tillægger tilstedeværelsen af en potentiel straight 
eller flush meget store betydning – i den ene eller anden 
forstand.
... og mange flere afarter.

denne detaljering kan bruges til at fremskrive modstan-
derens sandsynlige river-reaktion på forskellige bets 
– såfremt man har for øje, at denne reaktion naturligvis 
svinger en del i forhold til hvem, modstanderen spiller 
mod.

når man har et indtryk af disse faktorer, er næste skridt 
at overveje, hvordan modstanderen så vil reagere på 
river bets af forskellige karat.

Lad os sige, at hero kommer til river med en uforbed-
ret kk, boardet er ragged, men der ligger et farve-
træk fra floppet af. Farvetrækket rammer nu på river. 
Hero kender modstanderen og ved, at vedkommende 
dels ofte vil raise et farvetræk på floppet, dels vil han 
sandsynligvis ikke calle turn med bare et farvetræk. 
Hvis modstanderen er typen, der tillægger en flush lille 
betydning, kan det være aldeles aktuelt med et overbet 
på river. Modstanderen vil ofte mene, at hero simpel-
then prøver at repræsentere en farve, men modstan-
deren tror jo samtidig ikke på, at den kommer særligt 
ofte. Han kan derfor calle tyndt med 1-par hænder, og 
samtidig, og meget vigtigt, så skal modstanderen ofte 
have en anselig holding, for at han raiser med ingenting. 
overbets kan derfor, mod en specifik slags modstander, 
fremprovokere, at modstanderen caller med noget, han 
ellers ville have foldet, hvis han ikke var blevet forvirret 
af bet-størrelsen, og hero kan samtidig handle perfekt, 
hvis han raiser. nogle modstandere tager selvfølgelig 
dette et skridt videre, men mod denne slags modstand-
ere er hypotesen jo netop, at en variabel bet-størrelse 
er en kedelig løsning, hvorfor hero ikke bringer sig i 
denne situation.

Hvordan variable block bets mere præcist sammen-
sættes, vil jeg lade være op til læseren at sammen-
sætte, men jeg foreslår, at man går varsomt frem. 
eventuelt kan man spotte et let offer ved bordet (gerne 
en tight, nogenlunde aggressiv, simpel sag) og eksperi-
mentere med, hvordan sådan en modstander reagerer 
på, at man sammensætter sit river-spil – og samtidig 
fastholde sin normale strømlining mod de andre mod-
standere.

Strømlinet bet-størrelse
Med hensyn til den strømlinede bet-størrelse er det 
stadig nogenlunde samme fremgangsmetode, når man 
anvender blocking bets. efter kortlægningen ændrer 
anvendelsen dog karakter, fordi strømliningen selvføl-
gelig gør, at man har frekvenserne af river bets at just-
ere på. idet strømliningen ofte vil accelerere potten 
mere, vil det på grund af standard stack sizes gøre, at 
man kan bette sjældnere på river.
dette er ikke i sig selv et problem, men simpelthen bare 
en faktor, man må forholde sig til.

i ovenstående eksempel med unimproved kk må man  
for eksempel oftere check-folde (alternativt check-calle 
engang imellem) og enkelte gange også bet-calle, fordi 
det vil være nemmere for modstanderen at repræsen-
tere en flush.
Men igen – det har alt sammen noget med den specifikke 
modstander at gøre, og her er det desværre fuldstæn-
dig umuligt at generalisere.

Helt overordnet set skal det dog slås fast, at man bør 
undlade at bette, hvis man ikke ved, hvad man skal 
foretage sig til et raise, jf. min artikel i MPn nr. 5 om at 
have en plan. Ved den dynamiske bet-størrelse kommer 
dette automatisk, fordi man prøver at frembringe en 
specifik reaktion hos modstanderen hele tiden. Ved den 
strømlinede bet-størrelse derimod er det i højere grad 
noget, man skal tvinge sig selv til at tænke på.



_ navn _

mikael StrUNge  

_ alder _

26 år

_ Pokernet nick _

daNthemaN _ Pokernetter siden april 2004.  

_ Bopæl _

Sliema, malta

_ største pokeroplevelse_

da det gik op for mig, at jeg kunne leve af spillet 

_ erhverv _

direktør

daNthemaN
aF anders “gene” nieLsen 
Mikael strunge deler navn med en dansk digter, som midt i 80´erne 
troede at han kunne flyve fra 4. sal - hvilket han (for ham) desværre 
ikke kunne. Bortset fra navnet, har de to strunge´r dog ikke meget 
tilfælles. Pokernet´s strunge holder begge ben fast plantet på jor-
den. Mikael har i snart en del år levet af spil og investeringer ud fra 
en kold og kynisk eV analyse af alle situationer – det være sig poker, 
aktier, sportsbetting, fravalg af forsikringer eller udstik på men-
neskekrikker. siden starten af 2007 har han dog fungeret som direk-
tør i virksomheden der ejer Pokernet. jeg fangede Mikael i forbin-
delse med et af hans besøg i danmark, for at få en snak om bl.a. 
poker og Pokernet.      
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Mikael i sit rette element på Malta

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

Ms: Hele min familie elsker at spille. Min morfar introdu-
cerede mig for poker da jeg var barn og jeg kan huske 
ofte at have set ham spille med hans venner. da jeg blev 
10 år fandt jeg et pokerspil på min fars meget primitive 
computer og derfra lærte jeg reglerne ordentligt. jeg 
begyndte dog først at spille rigtig meget på handelss-
kolen, hvor hvert frikvarter var en hård dyst om 2-kro-
ner og femmere.

an: Hvordan blev poker rigtig seriøst?

Ms: da internet pokeren blev en realitet. jeg havde 
spillet de gamle spil meget og forstod, at poker var et 
skillgame, men med internettet og hold em blev det plud-
selig klart, at der var penge at tjene og derfra begyndte 
poker at være mere en udfordring end et spil. 

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

Ms: jeg spiller på praktisk talt alle netværk, da jeg ser 
det som en del af mit job at være godt opdateret. i peri-
oder vil jeg fravælge enkelte sites eller netværk på gr-
und af en latterlig politik eller en ringe support, men jeg 
tilgiver dem som regel igen på et tidspunkt. jeg spiller 
mange forskellige limits, fordi jeg spiller alle spil. Fixed 
limit hold em spiller jeg op til 50/100, hvis spillene er 
gode. det er de dog ikke så ofte på de niveauer længere, 
hvorfor jeg ofte spiller lavere. no limit hold em spiller jeg 
som regel på middle limit niveau og det samme gælder 
PLo, PLo/8, stud/8, Horse osv. 

an: jeg ved at arbejdet med at udvikle Pokernet tag-
er meget af din tid. Hvor meget poker får du reelt set 
spillet?

Ms: jeg får ikke spillet så meget mere og det kan 
mærkes. når man får logget en masse timer, så har man 
en bedre føling med spillet. Man bliver slet og ret rusten, 
når man ikke får spillet så meget. jeg vil vurdere at jeg 
lægger 20-25 timer månedligt i pokeren nu om stunder. 

an: så vidt jeg ved spiller du stort set alle varianter af 
poker. Hvad er dit bedste spil, hvad er dit yndlingsspil og 
kan du fortælle lidt om, hvad denne alsidighed betyder 
for dig? 

Ms: ja, jeg spiller praktisk talt alle varianter, men mit 
bedste spil er uden tvivl fixed limit hold´em, mens Horse 
er mit yndlingsspil. at kunne spille flere varianter giver 
dig nogle fordele. en fixed limit hold em spiller har ofte 
gode egenskaber indenfor specielt multiway play og 
valuebetting, mens no limit spillere gør sig mere i pot 
kontrol, hand reading og metagame. det er selvsagt, at 
de værdier det ene spil lærer dig kan overføres til det 
andet. F.eks. mener jeg at en meget stor del af no limit 
hold em spillerne på middle limit niveau value better helt 
forfærdeligt. omvendt mener de nok, at jeg caller lidt 
for meget.

an: Hvad er dit største swing?

Ms: en sjat over 400BB, hvilket ikke er meget i short-
handed hold em. jeg har været heldig i den afdeling. 

an: Hvordan påvirker sådan et swing dig og dit spil 

Ms: som udgangspunkt påvirker swings mig ikke meget. 
jeg har prøvet en del snart og forsøger virkelig at opre-
tholde et så uforstyrret sind som muligt, når det kom-
mer til poker. 

an: Har du nogensinde været broke?

Ms: nej, aldrig rigtig broke.

an: Hvad er dit yndlingsmove på et pokerbord?

Ms: et meget tyndt men korrekt call af den slags der 
sætter folk på tilt kan gøre mig rigtigt varm indeni.

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

Ms: efter min mening skal man arbejde med sig selv før 
man arbejder på sit game. Poker er 25% pokerskills og 
75% selvkontrol. Flere af verdens bedste spillere er 
praktisk talt konstant broke, fordi de insisterer på at 
spille imod denne lille flok, der rent faktisk er bedre end 
dem selv. Flere spillere på Full tilts høje borde er su-
veræne eksempler på dette fænomen.  
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Homegame i Pokernet campen. Bemærk de 4 newcastle Browne ale foran Mikael, mens resten drikker Cola

an: du har lavet en del indenfor pokerverdenen – hvad 
er det sjoveste?

Ms: jeg syntes det er spændende at lave tV. jeg har 
været med til to produktioner mht. poker. den første 
var en serie af pokerskoler, som skulle sendes lige inden 
en transmission fra en pokerturnering. der skulle jeg 
fungere som underviser og skrive manuskripter. des-
værre nåede det aldrig at blive sendt, da arrangørerne 
fik problemer med deres sponsor. jeg arbejdede også 
som konsulent på det reklamefremstød for Bwin som hed 
”Players table”. konceptet var meget simpelt, at jokeren 
skulle give nogle poker råd. 

an: så det var dig fik ham til at snakke om players, 
ballers, hustlers og grinders

Ms: inden folk begynder at råbe af mig om, hvor plat de 
syntes programmet var, så vil jeg godt understrege, at 
jeg kun skrev den pokertekniske del af manuskripterne 
og hjalp jokeren med rent faktisk at ligne en pokerspiller. 
jeg er rigtig godt tilfreds med det del jeg havde ansva-
ret for. jokeren kigger på sine kort som en pokerspiller 
og better som en pokerspiller og det var mit mål. og så 

mener jeg heller ikke de ting han siger, er direkte fork-
erte.

an: du flyttede til Malta i foråret 2007, og havde virk-
somheden Pokernet med i flyveren. Hvad var baggrun-
den for dette?  

Ms: i danmark er det ikke lovligt at markedsføre uden-
landske spiludbydere. Vi havde længe planer om at ”tage 
kampen op”, men vi indså simpelthen at vi ikke var store 
nok til at løfte den opgave. 

an: Vender du så tilbage til danmark, hvis lovgivningen 
ændres herhjemme, eller bliver man afhængig af varmen 
og de billige fadbamser?  

Ms: Mmmmm... Fadbamser… (Mikael forsøger at imit-
ere Homer simpson med begrænset held, red.). På nu-
værende tidspunkt er der ikke truffet nogen afgørelser 
omkring, hvordan vi reagerer på en ændring af lovgivnin-
gen i danmark.

an: du har fortalt mig, at Pokernet har ansat en fuldtids 
medarbejder på Malta fra oktober. Hvad er planerne for 
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Pokernet i forhold til brugerne, og vil brugerne komme 
til at mærke udvidelsen i medarbejderstaben?

Ms: ja, helt bestemt. Vi håber med ansættelsen af 
en ekstra mand, at vores service niveau overfor bru-
gerne kan hæves endnu mere. desuden giver de eks-
tra hænder os plads til, at skabe endnu flere projekter, 
som i sidste ende gør det sjovere og mere lærerigt, at 
være en del af Pokernets community. 

an: På Pokernet var der på et tidspunkt en spændende 
diskussion om eV og forsikringer. du kom med nogle 
interessante meninger vedr. tegning af forsikring. Har 
du nogen forsikringer, og kan du ikke prøve at ridse 
dine synspunkter op for MPn´s læsere?

Ms: jeg mener nu ikke min holdning er så kontroversiel 
igen. Hvis dealeren på et Black jack bord tilbyder dig en 
forsikring imod black jack, så tager man den ikke, fordi 
det er et bet med en meget høj negativ forventning. 
det samme faktum gør sig gældende, hvis dealeren i 
stedet for at sælge en forsikring imod black jack sæl-
ger en forsikring imod skader på ens bil. Forsikrings-
selskaber har overskud, fordi de tager mere for deres 
forsikringer end de udbetaler i erstatninger. Har man 
derfor penge nok til, at kunne dække evt. skader på 
ens bil selv, så er en forsikring slet og ret bare end-
nu et negativt eV bet, som man bør afslå. Bettet kan 
selvfølgelig være positivt, hvis man ved, at man er en 
gennemelendig bilist, men den rake der skal slås er høj, 
så det nytter ikke noget, at man bare er små-ringe. 
Man skal være helt væk!

det siger dog sig selv, at man ikke bør undlade at for-
sikre sig, hvis ikke man har økonomisk overskud til at 
modstå en periode med negativ varians. Man kan vel 
kalde det en form for real life bankroll management. af 
denne årsag er jeg ikke 100% fri for forsikringer, men 

det er ikke langt fra. 

an: jeg hører med jævne mellemrum dit navn i forbin-
delse med nogle - i manges øjne – underlige bets. kan 
du godt lide at bette på andet end poker? 

Ms: jeg kan godt lide at lade propperne springe. jeg 
har sparket sko efter Ladbrokes skilte til et Pokernet 
arrangement, løbet om kap med en hund, spillet på 
menneskekrikker på travbanen, løbet nøgen rundt og 
meget andet. det fede ved gambling verdenen er netop, 
at man bliver taget i alt hvad man siger. Forsøger du 
at slippe lidt blær ud om, hvor hurtigt du løber kan du 
roligt regne med, at en eller anden gut foreslår et bet. 
som amarillo slim Preston altid sagde: ”Hvis et emne er 
værd at diskutere, så er det også værd at vædde om”.

an: du bruger næsten en måned i Las Vegas hvert år 
i forbindelse med Pokernets WsoP Camp. Hvordan er 
det at være så meget i syndens by?

Ms: Las Vegas er selvfølgelig Mekka for en pokerspiller 
og jeg har igennem Pokernet Campen mødt nogle rigtig 
flinke mennesker, hvis bekendtskaber jeg meget nødigt 
ville være foruden i dag. at bruge nogle uger i Las Ve-
gas med hvad dertil hører af gambling, fest og hygge er 
virkelig rart. Men det kan nemt blive for meget. i år var 
vi flere fra kampen som var der i op til 40 dage, og man 
bliver simpelthen udkørt til sidst. næste år regner jeg 
med kun at køre campen i 3 uger. 

Vi har valgt ikke at spille den traditionelle dyst mellem 
MPn redaktionen og månedens profil, da der er så stort 
interessesammenfald mellem de to parter, at onde 
tunger meget nemt ville kunne så tvivl om udfaldet af 
denne dyst. Med andre ord – vi vil ikke beskyldes for ved 
collusion at have fremprovokeret en udligning til 3-3. 
stillingen er derfor fortsat 3-2 til profilerne. 

optagelse af Players table sammen med jokeren
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du har netop sat dig ned i et online no Limit Hold´em 
shorthanded spil. Blinds hedder 10$/20$ og du har 
2.000$ foran dig. det samme har dine modstandere. 

der bliver foldet rundt til Cut off der raiser standard til 
$70. 

Cut off er en forholdsvis ny regular på netværket, så du 
har ikke så meget info om ham, ud over at han virker lidt 
til den loose aggressive side.  

spilleren på knappen går herefter rimelig hurtigt allin. 

knappen er en britisk vindende regular, som du vurderer 
til at være tight/passiv. du har aldrig set ham lave dette 
move før. 
r
spillet er nystartet og du har ingen indikationer på, om 
han skulle være tiltet. du har heller ingen anelse om dy-
namikken Cut off og knappen imellem.

Chancen for at det er et misclick vurderes som lille – un-
der 1%.

Fra small blind kigger du ned i to sorte konger.

Big Blind er en forudsigelig tight spiller, og vil helt sikkert 
folde, medmindre han vågner op med to esser, eller de to 
sidste konger. 

Hvad gør du her - Call or fold?

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

alle der deltager i afstemningen om månedens hånd, vil 
deltage i lodtrækning om 3 x 2 bøger fra Pokernets Bog-
salg. 

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

sidste frist for besvarelse er mandag den 9. september.

Hero: 2.000$

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

i denne måned præsenteres månedens quiz i samarbejde med pokernets bogsalg

button:  
All in 2.000$

Cut off: 
rAise 70$





Hvis du er turneringsspiller og overvejer at få lavet en 
pokerrelateret tatovering, så kan du godt glemme alt om 
at få tegnet yndlingshånden på skulderen eller 4 esser 
på brystkassen. nej, der skal stå ”Fold equity” med bred 
pensel fra hæl til nakke.

biNd for øJNeNe og 

iNd med SkilliNgerNe

aF MikaeL “dantHeMan” strunge

at spille endgamet i en turner-
ing handler om hele tiden at akku-
mulere chips, og bemærk, hvordan 
ordet ”akkumulere” bliver brugt 
som verbum i stedet for ”vinde”. 
det bør nemlig i denne fase aldrig 
være dit mål at vinde dine chips ved 
at fremvise den bedste hånd, men i 
stedet at samle dem sammen uden 
større kamp. en enkelt big blind er 
på dette stadie en masse værd, 
og tager man alt det med, som 
derudover ligger på bordet uden 
kamp, vil man ofte kunne forøge en 
gennemsnitsstack med 10 % eller 
mere. kan man samtidig få en åb-
ners 2-3 BB med oven i købet, står 
man med et scoop.

det er 3-bettet, der betaler 
regningerne for succesrige 
turneringsspillere

rigtig mange spillere har dog 
svært ved at skulle raise eller lige-
frem reraise en ”dårlig” starthånd, 
og det skyldes ofte, at de simpel-
then er vokset op med nogle meget 
håndfaste regler for, hvad en pok-
er hånd er værd, og hvordan man 
skal tænke, når man analyserer 
den. alle normale værdifastsæt-
telser af en pokerhånd starter med 
spørgsmålet: ”Hvilke to kort har jeg 
på hånden”. sådan bør en turner-
ingsspiller som udgangspunkt ikke 
tænke i endgamet, og en god måde 
at træne en anden tankegang på er 
slet og ret ved ikke at kigge på sine 
kort. På nettet vil man typisk kunne 
undgå at se sine kort ved at sætte 
en ”post-it” eller et lille stykke pa-
pir op på skærmen, så det dækker 

for kortene (husk dog at stack size 
skal være synlig).

et par basis tanker og noget 
forberedelse
at spille uden at kunne se sine kort 
er en reel og meget givtig øvelse 
for turneringsspillere. det er ikke 
et festtrick, en tryllekunst eller en 
mere kreativ form for negativ eq-
uity gambling, selvom det ofte bliv-
er fremstillet sådan, når en spiller 
gør det. Man bør dog heller ikke 
nære nogen forventninger om, at 
man pludselig vil begynde at rense 
den ene turnering efter den anden, 
fordi man har bind for øjnene. dertil 
er værdien af et højt par trods alt 
stadig for stor.

en anden vigtig ting at bemærke er, 
at denne øvelse bør bruges i end-
gamet af en turnering alene. Lad 
være med at starte på første blind 
level med dækkede kort, for det er 
meget svært at spille 100BB dybt 
poker uden at vide, hvad man har 
i handsken. drop også tankerne 
om at spille sng’s på denne måde. 
Med få spillere tilbage i en sng 
skaber du i høj grad din eV ved at 
vide, hvornår du skal betale lige 
så meget, som du skaber den ved 
at vide, hvornår du skal stjæle. i 
en turnering er rollen som tyv den 
vigtigste.

jeg tror, at de fleste vil have det 
dårligt ved at skulle dække deres 
kort, hvis de når til endgamet i en 
stor søndagsturnering, så spil no-
gle mindre turneringer, hvor du fra 
starten gør op med dig selv, at du 

vil spille blindt, hvis du er med, når 
feltet rammer fasen lige før boblen. 
turneringer som f.eks. Poker-
stars’ 180 mands sng’s er oplagte 
til denne form for træning.

Hvad får man ud af at spille blindt?
Hele målet med denne øvelse er at 
flytte spillerens fokus fra kortene 
til spillerne. kan du ikke se din hånd, 
er der kun én måde at optimere dine 
chancer på, og det er ved at holde 
øje med de andre spillere og bette 
på en hensigtsmæssig måde.

Målet skulle gerne være at blive 
komfortabel med det faktum, at du 
som succesrig turneringsspiller 
ofte bør spille inferiøre hænder, 
alene fordi dynamikken og/eller 
modstanderen tillader det. 

det er sjovt at se de første WPt 
afsnit, hvor gustav Hansen slår 
igennem med en meget aggressiv 
spillestil. Mike sexton, som i stor 
stil repræsenterer den gamle og 
mere konservative skole inden for 
poker, kan ikke rigtigt forstå, hvor-
for gustav i den ene hånd vælger 
at spille 52o, mens han i den næste 
vælger at drysse a4o. Men svaret 
var og er stadig, at positionen og 
dynamikken passede godt til en åb-
ning i den første hånd, men dårligt i 
den anden, og dette faktum ”trum-
fer” styrken af gustavs hånd til en 
vis grad (en grad der ganske givet i 
gustavs øjne inkluderede a4o).

at spille blindt i praksis
det siger næsten sig selv, hvad 
du skal fokusere på, når du spiller 
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blindt. Her er en umiddelbar liste:

1) hvad er min position og stacksize

det er oplagt at positionen er altafgørende. det kan sag-
tens være korrekt at åbne utg i visse tilfælde, men de er 
trods alt få. næsten alle hænder vil blive spillet fra mel-
lemposition eller senere. din stack size er også meget 
vigtig. du har forhåbentligt chips nok til at kunne 3-bette 
en åbner og stadig have en solid fold equity, men der op-
står en del situationer, hvor scenarierne ved et 3-bet 
ikke er så attraktive. Har du f.eks. et antal BB i starten af 
20’erne (f.eks. 22BB), skal du have en ret perfekt situ-
ation for at 3-bette. Hvis vi antager, at en modstander, 
der dækker dig, åbner til 3BB, kan du nemlig ikke 3-bette 
ham til f.eks. 10BB uden at binde dig selv til potten. om-
vendt er 22BB heller ikke sjove at kaste til midten med 
potentialet til at hente 4-5 hjem til stacken.

2) hvem er aggressiv, og hvem er scared

der er altid folk, som spiller uhørt stramt i slutningen 
af en turnering, og de bruger som oftest det meste af 
deres tid i lobbyen. Her følger de med i, hvordan de stille 
og roligt tjener et par ekstra dollars, når de andre spill-
ere ryger ud. desværre for dem er præmiestrukturen 
i turneringer så toptung, at det aldrig nogensinde vil 
kunne betale sig at ”blinde sig ud” på så høj en plads som 
muligt.

Har du en dårlig hukommelse, kan du tage et stykke pa-
pir og notere, når dine modstandere åbner, 3-better og 
overgiver en blind. du skal dog passe på ikke at vænne 
dig for meget til dette, da det så pludselig ikke bliver så 
rart at skulle sidde i WsoP main event med 2 borde til-
bage og skulle trække på din hukommelse i stedet.

det siger sig selv, at det er de aggressive spillere, du 
skal 3-bette, og de scared spillere, du skal stjæle blinds 
fra. Men husk, at dine modstandere konsekvent skifter 
holdning til spillet og deres eget image. Har en spiller 

åbnet to hænder i træk, vil han ganske givet forvente, 
at han får action, såfremt han prøver igen. ergo vil han 
nok forholde sig rimelig passivt igennem de næste 3-4 
hænder, før han igen tager arbejdshandskerne på.

omvendt vil en aggressiv spiller, som grundet en række 
dårlige situationer ikke har fået lov til at bide til bollen i 
længere tid, være meget ængstelig for at få et raise ind. 
der er spillere, som åbner praktisk talt alle hænder, når 
de efter en runde uden gode muligheder endelig får en 
mulighed for at være først inde i en weak spillers blind. 
dette faktum bør du udnytte til at få lagt nogle af de 
meget profitable 3-bets, som er så vigtige at få ind.

3) bid mærke i betting patterns hos din modstan-
dere

Visse spillere har nogle klare mønstre i størrelsen på 
deres raises og continuation bets. at få pejlet sig ind 
på disse mønstre har selvsagt en rigtig stor værdi, så 
sørg for at være opmærksom, hvis en spiller varierer 
sine åbninger og/eller benytter nogle mere eller mindre 
”skæve” beløb. 

4) hold øje med flere borde

når der er 30-40 spillere tilbage, kan du åbne de andre 
borde og udnytte den ventetid, som med jævne mellem-
rum opstår i et pokerspil, til at spotte tendenser hos 
resten af feltet.

afsluttende betragtninger
du skal selvfølgelig ikke forvente, at du efter et par timer 
med tape på skærmen kan spille endgame som daniel ne-
greanu, men hører du til den store andel af pokerspillere, 
som bare har ekstra svært ved at være aktiv nok, når 
det gælder, så kan denne øvelse hjælpe rigtig meget. 

det koster ganske givet nogle penge at spille turneringer 
blindt, men for langt de fleste er disse lærepenge givet 
rigtig godt ud.
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jeg tror, han var en årgang 1930. jeg har kendt ham siden 
1948. Harry var skabt som en græsk gud, og det var skide 
uretfærdigt, for han havde aldrig dyrket sport eller levet 
sundt. som 16-årig fik han, efter 7 års skolegang, et job 
som arbejdsdreng på en kassefabrik. det var akkordarbe-
jde, og de var 8 drenge.  

harry gUldarm 
aF LittLe Me - danMarks “PokerBedsteFar”

Han var ikke særlig flittig, men om 
fredagen, som var lønningsdag, 
slog han ”sekseren” op for de andre 
drenge og blankede dem af. det gik 
fint i 3 uger, men så rottede de sig 
sammen og gennembankede ham, 
så han dårligt kunne kravle hjem.

Han sagde, at han aldrig mere ville 
være lønslave, og det løfte holdt 
han, til han fik et taxakørekort 35 
år senere.

det var noget af en præstation.

da han var stoppet på kassefab-
rikken, mødte han en dag op i sax-
ogade 66 på byens mest berygtede 
kaffebar. stedet, hvor alt kunne 
købes for penge. den hed bare 
“66” i folkemunde. den var utallige 
gange blevet stormet af både Hipo 
og politiet. Harry, var opdraget på 
et børnehjem.  Han satte sig på gul-
vet lige inden for døren og begyn-
dte at slå “sekseren” op. Han havde 
på forhånd lovet tjeneren 10 pro-
cent af kagen, så det blev accept-
eret. Harry lagde et par hundrede 
op og begyndte at slå. småtyrene 
vågnede op og gav sig 
til at stikke ud. Først småpenge. 
Meget små penge: enører, toører, 
femører og tiører.

“tjener”, råbte Harry. “giv mig lige 
et stort glas til “bosserne”.

alt under 25 ører røg op i glasset, 
og nu begyndte der at komme hele 
kroner og femkronesedler i spillet.

i løbet af et par timer var småtyrene 
blanket af og Harry havde tjent 900 
kr. Han gav tjeneren en hund plus 
“bosserne”, og småtyrene fik en 
bajer.

“jeg kommer igen i morgen”, sagde 
Harry og gik ud på gaden. det var 
en god dag. den gav lisså meget 
som 2 måneder på kassefabrikken. 
Én ting havde Harry lært: Lønarbe-
jde duer ikke.

Harry mødte på sit nye arbejde 
hver dag. spillet blev større, og det 
var ikke ualmindeligt, at tjeneren fik 
4-500 plus bosserne.

en dag kom der en meget stor 
mand og kiggede på. “Hvor meget 
er der at skyde efter” spurgte han. 
“alt, hvad øjet ser”, svarede Harry 
og løftede hænderne fra pengene. 
den store mand tog lynhurtigt alle 
sedlerne og puttede dem i lommen. 
“Man kalder mig rulle Børge”, sagde 
han og forsvandt med en høj latter.  
Harry var lamslået. Han gik ud på 
gaden og prøvede at tænke klart og 
logisk. Harry kunne slet ikke slås, 
men det der måtte stoppes, om så 
han skulle købe en revolver. Han gik 
lidt rundt i gaderne for at køle af 
og samle tankerne. i dannebrogs-

gade lå Cafe det gamle Vesterbro. 
Harry gik derind og fik hurtigt øje 
på Vesterbros stærkeste mand, 
Henning dupont.

“davs, Henning”, sagde Harry, 
“Hvis du har tid at sludre et øjeblik, 
vil jeg gi´ dig et godt tilbud”.

der blev købt et par bajere, og 
Harry satte ham ind i situationen. 
“du kan blive min makker. du får 50 
procent. du skal bare sørge for, at 
der ikke er nogen, der tager pen-
gene. så skal jeg nok sørge for, at 
de yngler”.

Harry rejste sig. Henning stak hån-
den frem. “Vi har en aftale” . “klok-
ken 12 i morgen i 66.”

“jeg er der klokken 12”. Harry 
smed en hund til en omgang øl og 
forlod stedet.

klokken 12 trådte Harry ind ad 
døren. Han var i nålestribet tøj, 
blød hat og smarte solbriller. Han 
var som klippet ud af en amerikansk 
gangsterfilm.

Henning var kommet, og tjeneren 
havde sat et lille bord frem til 
bankøren.
Harry havde tjent mange penge på 
det sekserspil. Han turde i begyn-
delsen ikke have dem på sig, men 
fik opbevaret pengene hos familie 
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og folk, han stolede på. Men nu var det noget andet. 
Han havde fået en kompagnon og en livvagt. nu gik han 
med 10-20.000 på sig. det var noget, der lokkede spill-
ere til.

spillet startede nu med 1.000 kr. i banken Henning sad 
diskret ved siden af og holdt vagtsomt øje. der blev 
hurtigt sort af mennesker rundt om det lille bord.

Pludselig stod der en meget stor mand foran bordet. 
“Hvor meget er der at skyde efter”? spurgte han. “alt, 
hvad øjet ser”, sagde Harry og løftede hænderne fra 
pengene. Børge rakte ud efter pengene, men nåede 
ikke at ta´ dem. Faktisk nåede han slet ikke at se, hvad 
der ramte ham. Han skvattede ned ad trappen og rul-
lede bevidstløs rundt på fortovet. “nå, det er derfor, 
han hedder rulle-Børge”, grinede Harry og tændte en 
cigar.

jeg tror, makkerskabet holdt et par år. Cafe 66 blev 
busted, Harry var blevet en kendt storspiller og kunne 
nu klare sig uden livvagt.

Han var en farverig person. Harry,s meritter fylder 
mere end én bog.

en gang smed han i en kodyl brandert 20.000 kr. i pejsen 
i Maxim Bar, fordi der var for koldt.

en gang så jeg ham kaste terninger om 80.000. “sund-
holm eller d’angleterre”, råbte han og slog snake-eyes, 
2 ettere, et taberslag.

5 minutter senere var han i gang med en 25-øres rom-
my. ”the show must go on”, som han sagde.

sådan var Harry. Han tog aldrig noget alvorligt. Han var 
overbevist om, at han kun var anbragt på denne planet, 
for at han kunne more sig.

Sekserspillet (fortuna)
Vi har lavet en lynguide til “sekseren”, som er nævnt i 
historien. 

Bankøren har en plade foran sig. Pladen er inddelt i  6 
felter. Felterne er nummereret  med tallene fra 1 til 6.
i stedet for en papplade bruges ofte spillekort. .

Bankøren har et raflebæger og 2 terninger. Han rasler 
terningerne og lader bægeret stå med bunden i vejret 
og terningerne i.

spillerne skal nu gætte på, hvilke tal, der er under 
bægeret.

Hvis man gætter på, at der er er en femmer på en af de 
to terninger, lægger man fx 10 kr. på felt nummer 5.

Hvis du ikke rammer, tager bankøren din indsats. Har 
han slået én femmer, skal han lægge 20 kroner oven på 
din 10´er. slår 2 femmere (Pas fem) skal han lægge 40 
kr. på din 10´er.

Bankøren har altså kun en fordel, når han slår et dob-
beltslag. det gør han hver sjette gang. tilbagebetaling-
sprocenten er på 97%.

spillet er så nemt, at enhver kan lære det på 20 
sekunder. derfor kan man altid få det startet på værts-
huse, kræmmermarkeder og mange andre steder. 
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h.o.r.S.e.

aF anders “gene” nieLsen

dette er ikke en artikel om avanceret trav betting, men de-
rimod en introduktion til pokervarianten H.o.r.s.e., som 
er et af de spil der er vokset mest i popularitet over de sid-
ste par år. specielt efter at WsoP i 2006 introducerede en 
50.000$ buyin H.o.r.s.e. event, som ud over at være den 
WsoP event med højeste buyin, også er den mest pres-
tigefyldte WsoP titel blandt de professionelle.  

Spillet
H.o.r.s.e. er ikke én men hele 5 
pokervarianter, og der kræves 
en meget bred pokerviden, for at 
kunne mestre spillet. 

Hvert bogstav repræsenterer sin 
egen variant. 

H = Hold´em
o = omaha high / low
r = razz (7 card stud low)
s = stud (7 card stud high)
e = eight or better (stud high/low)

alle varianterne spilles som Fixed 
Limit, så der kræves en del omstill-
ing, hvis du er vant til at spille no 
Limit Hold´em. 

grundlæggende strategi
Læg mærke til at 3 af de 5 variant-
er er stud varianter. det er derfor 
alfa og omega for at blive en habil 
H.o.r.s.e. spiller, at man forstår 
de grundlæggende strategier og 
spilforløbet i stud. Men det er ikke 
nok at kunne mestre 7 card stud 

high, hvis ikke man forstår det helt 
basale i de andre varianter. 

det er bedre at kende den grun-
dlæggende strategi og have et højt 
bundniveau i alle 5 varianter, end 
at være top skrap i to varianter og 
elendig i de tre andre varianter. er 
du typen der kun kan koncentrere 
dig om ét spil, bør du holde dig til 
dette. Har du derimod en bred 
poker ballast, og forstår forskel-
lene og lighederne spillene imellem, 
er H.o.r.s.e. helt sikkert noget for 
dig. 

i de tidligere numre af MPn, har 
jeg set nærmere på de forskellige 
varianter der indgår i H.o.r.s.e. 
jeg har med vilje ikke kigget på 
Hold´em, da de fleste MPn læsere 
kender reglerne og den helt grun-
dlæggende strategi til Hold´em. 
dog kan du i MPn´s artikelarkiv 
finde flere artikler om primært 
shorthanded Fixed Limit Hold´em. 

de andre spil varianter er behand-
let i følgende MPn artikler:

omaha high / low – fra MPn nr. 3:
http://webmentor.ipapercms.
dk/Pokernet/MPn/2007/april/
?page=32

razz – fra MPn nr. 4:
http://webmentor.ipapercms.
dk/Pokernet/MPn/2007/Maj/
?page=32

seven card stud – fra MPn nr. 6:
http://webmentor.ipapercms.
dk/Pokernet/MPn/2007/jul i/
?page=28

seven card stud high / low – fra 
MPn nr. 5:
http://webmentor.ipapercms.
dk/Pokernet/MPn/2007/juni/
?page=30
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online
du kan spille H.o.r.s.e. på bl.a. Pokerstars og Full tilt 
Poker. disse sites er de største der udbyder H.o.r.s.e. 
og dermed også dem der har det mest varierede udbud 
af cash game limits og også mest action.
 
Pokerstars og Full tilt Poker arrangerer også dagligt 
H.o.r.s.e. multitable turneringer med forskellige ind-
skud, ligesom det kan spilles som sng. du skal dog ikke 
forvente helt så mange deltagere i H.o.r.s.e. turn-
eringer, som no Limit Hold´em turneringer med tilsvar-
ende buyin. tendensen er dog klart stigende. 

live
det er desværre ikke muligt at spille H.o.r.s.e. turn-
eringer på de danske casinoer. det er også meget 
begrænset i de danske pokerklubber rundt omkring. 
Faktisk er det primært til WsoP at der kan spilles 
H.o.r.s.e. turneringer med højere buyin. 

i Las Vegas udbydes der ligeledes mixed cash games 
hvor flere eller alle varianterne fra H.o.r.s.e. indgår. i 
mange private kortklubber i danmark er det store cash 
game ligeledes et mixed game (dealers choice). 

Har du ambitioner om nogensinde at skulle spille ”the 
Big game” på Bellagio med ivey, gus Hansen, doyle 
Brunson og de andre topskrappe pro´er, er dette spil 
altid et mixed game med op til 10 forskellige varianter.  

den første udgave af WsoP europe der afvikles i Lon-
don fra 6. september, indeholder en 2.500£ H.o.r.s.e. 
turnering. Læs mere om turneringen her: 
http://www.worldseriesofpoker.com/tourney/tour-
neydetails.asp?groupid=316
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NæSte NUmmer Ude
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Svar På måNedeNS håNd

resultat af månedens hånd fra MPn #6:

der var i alt 108 deltagere, hvoraf 59% svarede call 
og 41% svarede fold. 

den pågældende hånd var spillet af klaphat til WsoP. 
klaphat callede i den konkrete situation. Modstand-
eren viste en meget underligt spillet t8 i hjerter. turn 
og river var blanke, og klaphat hev en rigtig god pot 
hjem, som førte ham til en 10. plads i turneringen.

tak til alle som deltog i månedens hånd, og tak til de 
50 mand som deltog i freeroll´en på Classic Poker. 
Med så få deltagere, var der ganske fin værdi i turn-
eringen for alle. 
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