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ULTIMATE TEXAS HOLD’EM

SÅDAN SPILLES ULTIMATE TEXAS H OLD’EM
Ultimate texas hold’em er et pokerbaseret spil,
der spilles mod huset, og hvor størrelsen på den
enkelte spillers indsats afhænger af hvornår i spillet
den foretages; jo tidligere indsats, jo større indsats.
Der spilles med ét sæt kort à 52 kort, og med op
til syv spillere.
Spillerne skal foretage to indsatser af samme størrelse
i henholdsvis ante og blindboksen, hvorefter dealeren
giver to kort til hver spiller og til sig selv med billed
siden nedad. Efter at have vurderet deres kort, pla
cerer de spillere der ønsker at fortsætte, en indsats på
det tre eller firdobbelte af deres anteindsats i play
boksen, eller melder pas.
De tre første fælleskort, floppet, gives herefter af
dealeren. Såfremt spillerne tidligere har meldt pas,
kan de enten placere en indsats på det dobbelte af
deres anteindsats i playboksen eller melde pas igen.
Såfremt spillerne tidligere har foretaget en indsats på
play, kan de ikke foretage yderligere indsatser.
Dealeren giver nu de to sidste fælleskort, river og
turn. Såfremt spillerne hidtil har meldt pas, skal de
nu enten foretage en indsats på play, svarende til
deres anteindsats, eller opgive og derved tabe både

deres ante og blindindsats. Såfremt spillerne tidligere
har foretaget en indsats på play, kan de ikke foretage
yderligere indsatser.
Den enkelte spiller og dealeren vil nu hver især
sammensætte den bedst mulige pokerhånd, med
deres to egne kort og de fem fælleskort.
For at kvalificere sig skal dealeren have mindst et par,
men er dette ikke tilfældet, så vil indsatsen i antebok
sen hverken vinde eller tabe, hvorfor spillerne kan
tage anteindsatsen tilbage.
Kvalificerer dealeren sig og spilleren har den bedste
hånd, så betales ante og play i forholdet 1:1 og blind
i henhold til ”Skema over vindende hænder”, mens
alle indsatser taber hvis dealeren har den bedste hånd.
Bemærk, at det kun er i forbindelse med anteindsatsen,
at dealeren skal kvalificere sig.
Såfremt dealeren kvalificerer sig, og dealeren og spiller
en begge har en pokerhånd af samme værdi, så vil
indsatsene på ante, play og blind hverken vinde eller
tabe, hvorfor spilleren kan tage disse indsatser tilbage.

TRIPS & YDERLIGERE REGLER
TRIPS
Trips er en valgfri indsat for spillere der har placeret
en ante og blindindsats. Indsatsen placeres i trips
boksen før kortene gives, og udbetales som vist under
vindende hænder på næste side:
En vindende tripsindsats udbetales uanset om
dealeren har en kvalificerende hånd eller ej.
Dette gælder også selvom dealeren vinder over spill
eren.

YDERLIGERE REGLER
1. En spiller må kun spille en hånd per spil, og der
må kun være en spiller per boks.
2. Hvis en spiller har en hånd af samme værdi som
dealeren, afgør det næsthøjeste kort (es højest), hvem
der vinder.
3. Hvis der, uanset omstændighederne, er givet
et ukorrekt antal kort til spilleren, erklæres disse ugyl
dige og spillerens kort vil blive samlet ind.
Ante, play og blind hverken vinder eller taber.

4. Hvis der, uanset omstændighederne, er givet et
ukorrekt antal kort til dealeren, erklæres ALLE givne
kort for ugyldige og samles ind. Ante, play og blind
hverken vinder eller taber.
5. Hvis der, uanset omstændighederne, bliver vendt
et kort under spillet. vil dette IKKE blive betragtet
som en fejlgivning. Kortet vendes med billedsiden
nedad og spillet fortsættes.
6. Når kortene er givet, må spillerne ikke se
hinandens kort eller vise disse til andre gæster.
Det er ikke tilladt at tale sammen eller udveksle oply
sninger, som har relation til spillet. Ethvert
brud på denne regel vil resultere i tab af spillerens
kort samt ante, play og blindindsatserne.
7. Efter at kortene er givet, må spillerne ikke tale
sammen på et sprog, som ikke er forståeligt for
dealeren eller inspektøren.

INDSATSER
Indsatsgrænserne vil fremgå af skilte på det
enkelte ultimate texas hold’em pokerbord.

VINDENDE HÆNDER & DRIKKEPENGE
Royal flush

Et par

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

To kort med samme værdi

Blind 500:1

Trips 50:1

Ingen udbetaling

Straight flush

Es og konge

Fem kort i samme kulør i rækkefølge

Blind 50:1

Trips 40:1

Ingen udbetaling

Fire ens
Fire kort med samme værdi

Blind 10:1

Trips 30:1

Fuldt hus
Tre ens og et par

Blind 3:1

Trips 8:1

Flush
Fem kort i samme kulør

Blind 3:2

Trips 7:1

Straight
Fem kort i rækkefølge i enhver kulør

Blind 1:1

Trips 4:1

Tre ens

DRIKKEPENGE
I forbindelse med gevinstudbetalingen er det sædvane
i internationale kasinoer, at vinderen takker de ansatte
for god service.
Således er det ved ultimate texas hold’em-bordene
sædvane, at en spiller der vinder på blind eller trips,
giver hvad der svarer til ti procent af de respektive ud
betalinger til dealeren. Disse chips kommes i en særlig
kasse på bordet, og indgår senere i en fælles pulje der
fordeles mellem alle kasinoets ansatte.

Tre kort med samme værdi

Trips 3:1
To par
To kort af en værdi, sammen med to
kort af en anden værdi

Ingen udbetaling

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

