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POKER

TEXAS HOLD’EM

Texas hold’em – eller bare hold’em – er et af de  
mest udbredte og populære pokerspil. Der spilles 
med ét sæt à 52 kort og med op til ti spillere.

Spillet går ud på at vinde puljen, ved enten at  
danne den bedste pokerhånd bestående af fem  
kort, ud fra de to lukkede kort som hver spiller  
har og de fem fælleskort, eller ved at få de  
andre spillere til at opgive.

OMAHA

Omaha poker er en spændende pokervariant,  
som er udsprunget fra det populære texas hold’em.

Der spilles med ét sæt à 52 kort og med op til  
ti spillere.

Spillet går ud på at vinde puljen, ved enten at  
danne den bedste pokerhånd bestående af fem  
kort, ud fra to af de fire lukkede kort som hver  
spiller har og tre af de fem fælleskort, eller ved  
at få de andre spillere til at opgive.

Draw poker er den originale oprindelige form for 
poker, men til trods herfor spilles det kun sjældent 
på kasinoer. Draw poker adskiller sig fra de mere 
gængse pokerspil ved, at alle spiller får tildelt fem 
kort, at der kun spilles to runder og at det er muligt  
at bytte alle fem kort.

INDSATSERNE

Indsatsgrænserne vil fremgå af skilte på 
det enkelte pokerbord.



Første budrunde: Alle spillere får to lukkede kort. 
Spilleren efter store blind melder som den første  
enten: pas (fold), (call) svarer store blind indsat-
sen, eller forhøjer (raise) inden for den tilladte 
grænse. Herefter melder de øvrige spillere.

Anden budrunde: Dealeren “brænder” det øver-
ste kort, hvorefter han giver tre åbne fælleskort 
kaldet “floppet”. Spilleren med lille blind melder 
som den første enten: check (forbliver i spillet 
uden at lægge indsats) eller foretager en indsats 
(bet). Herefter melder de øvrige spillere.

Tredje budrunde: Det fjerde fælleskort, kaldet  
“the turn” gives, og spillerne melder ligesom i  
anden runde.

Fjerde og sidste budrunde: Det femte og sidste 
fælleskort, kaldet “the river” gives, og spillerne 
melder ligesom i anden runde.

“Showdown”: Efter tur viser de tilbageværende  
spillere deres to lukkede kort. Den spiller der kan 
danne den bedste pokerhånd bestående af fem kort, 
ud fra sine egne to kort og de fem fælleskort, vinder 
puljen. I tilfælde af uafgjort deles puljen.

I hvert spil “udnævnes” en spiller til fiktiv dealer,  
ved at få en dealermarkør foran sig. Markøren går 
efter hvert spil videre til den næste spiller, og som  
altid i poker, i urets retning.

For at der altid skal være en pulje at spille om,  
er der to tvungne indsatser:

•  Lille blind, der svarer til halvdelen af mindste- 
indsatsen, placeres af den første spiller efter den  
fiktive dealer.

•  Store blind, der svarer til mindsteindsatsen,  
placeres af den anden spiller efter den  
fiktive  
dealer.

SÅDAN SPILLES TEXAS HOLD’EM
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Første budrunde: Alle spillere får fire lukkede kort. 
Spilleren efter store blind melder som den første  
enten: pas (fold), (call) svarer store blind indsatsen, 
eller forhøjer (raise) inden for den tilladte grænse. 
Herefter melder de øvrige spillere.

Anden budrunde: Dealeren “brænder” det øverste  
kort, hvorefter han giver tre åbne fælleskort kaldet 
“floppet”. Spilleren med lille blind melder som den 
første enten: check (forbliver i spillet uden at lægge 
indsats) eller foretager en indsats (bet). Herefter 
melder de øvrige spillere.

Tredje budrunde: Det fjerde fælleskort, kaldet  
“the turn” gives, og spillerne melder ligesom  
i anden runde.

Fjerde og sidste budrunde: Det femte og sidste 
fælleskort, kaldet “the river” gives og spillerne  
melder ligesom i anden runde.

“Showdown”: Efter tur viser de tilbageværende 
spillere deres lukkede kort. Den spiller der kan  
danne den bedste pokerhånd bestående af fem 
kort, ud fra sine egne to kort og tre af de fem 
fælleskort, vinder puljen. I tilfælde af uafgjort 
deles puljen.

I hvert spil “udnævnes” en spiller til fiktiv dealer,  
ved at få en dealermarkør foran sig. Markøren går 
efter hvert spil videre til den næste spiller, og som  
altid i poker, i urets retning.

For at der altid skal være en pulje at spille om,  
er der to tvungne indsatser:

•  Lille blind, der svarer til halvdelen af mindste -
indsatsen, placeres af den første spiller efter  
den fiktive dealer.

•  Store blind, der svarer til mindsteindsatsen,  
placeres af den anden spiller efter den fiktive  
dealer.

SÅDAN SPILLES OMAHA



I hvert spil, uanset hvilken pokervariant der spilles, 
afregner dealeren 20 kr. til den fælles progressive 
pokerpulje. Når en spiller får en royal flush,  
udbetales hele puljen.

I texas hold’em skal spillerens vindende hånd  
mindst bestå af et af de to lukkede kort.

Den aktuelle pokerpulje, der opdateres en gang 
dagligt, vises ved pokerbordene.

Danmark Poker Pot, er altid mindst 5.000 kr.

VINDENDE HÆNDER DANMARK POKER POT

Royal flush
Es, konge, dame, knægt, ti i samme kulør

Straight flush
Fem kort i samme kulør i rækkefølge 

Fire ens
Fire kort med samme værdi

Fuldt hus
Tre ens og et par

Flush
Fem kort i samme kulør

Straight
Fem kort i rækkefølge i enhver kulør

Tre ens
Tre kort med samme værdi

To par
To kort af en værdi, sammen med to 

kort af en anden værdi

Et par
To kort med samme værdi

Hver spiller må højst indsætte 50.000 kr. for  
hvert spil.

Bordafgift: 5% af puljen op til det højeste bereg
ningsgrundlag på 2.000 kr. (højeste afgift 100 kr.)

I alle tvivlstilfælde vil den endelige afgørelse  
være op til kasino manageren.



All in/alt inde: Når en spiller lægger samtlige sine 
resterende chips i puljen.

Call: Lægge det samme beløb som den forrige spiller.

Check: Forblive i spillet uden at lægge en indsats. 
Dette kan kun lade sig gøre, hvis ingen af de øvrige 
spillere forhøjer, eller hvis ingen forudgående i  
budrunden, har lagt en indsats.

Fold: Lægge sine kort ned og udgå af spillet.

Full pot: Den højeste indsats, svarende til alle  
indsatser i puljen.

Half pot: Den højeste indsats, svarende til halvdelen 
af alle indsatser i puljen.

No limit: Indsatserne skal udgøre et fastsat mindste-
beløb, mens der ikke er en øvre beløbsgrænse; dog 
kan indsatsen aldrig være højere end spillerens table 
stake og må ikke ved showdown sammenlagt have 
overskredet 50.000 kr.

Raise: Lægge det samme beløb som den forrige spiller 
og hæve med et beløb fastsat af den gældende limit.

String bets/maskerede indsatser: En utydelig  
tilkendegivelse af en spillers indsats.

Split limit: Den laveste limit bliver brugt i de to  
første budrunder. Den højeste skal bruges fra tredje 
budrunde.

Spread limit: I alle budrunder har spillerne  
mulighed for at satse mellem den laveste og den  
højeste. Indsatsen skal dog kunne deles med 50 kr.

Table stake: Hver spiller skal lægge et af kasinoet 
fastsat beløb på bordet ved begyndelsen af sit spil. 
Table staken må ikke fjernes fra bordet under spillet, 
og der må ikke tilføres beløb ud over de gældende 
table stake regler. Størrelsen på table stake af hænger 
af de enkelte spils indsatsstruktur.

DRIKKEPENGE

I forbindelse med gevinstudbetalingen er det sæd-
vane i internationale kasinoer, at vinderen takker de 
ansatte for god service.

Således er det ved pokerbordene sædvane, at en 
spiller der vinder en pulje, giver hvad der svarer til 
én procent til dealeren. Disse chips kommes i en 
særlig kasse på bordet og indgår senere i en fælles 
pulje, der fordeles mellem alle kasinoets ansatte.

ORDFORKLARING


