
 

 

ACES Nordic Open 2023 

FAQ 
 
 
 

1. Er en pengepræmie mulig fra en satellitturnering i stedet for en videredeltagelse i main event? 
Nej, de to kvalifikationsdage sender dig videre i turneringen på forudbestemte dage. Tirsdag d. 6. 
juni sender dig videre til Dag 1A – Onsdag d. 7. juni sender dig videre til Dag 1B 

 
2. Kan jeg spille flere dage på samme event? 

Ja, du kan spille flere dage – eksempelvis Dag 1A, 1B og 1C. 

Hvis du går videre fra flere dage, bliver det med den bedste stack til Dag2 

 
3. Kan du tilmelde dig main event og samtidigt spille en satellit? 

Ja, hvis du kvalificerer dig videre fra satellitturneringen, kan du afmelde dit oprindelige køb senest kl. 03.45 
natten før turneringen. 

 
4. Kan jeg re-enter i ANO, hvis jeg ønsker at surrender mine jetoner eller gå ud af turneringen? 

Ja, i kassen de første 4 levels i satellitturneringen, eller de første 3 levels på dag 1A og dag 1B i main 
event(re-enter skal ske i kassen inden level starter efter pausen) 
På Guldhånden-eventet kan din ene re-enter ske når som helst før det 5 level starter. 

 
5. Får jeg ny full stack, hvis jeg kommer efter at turneringen er sat i gang? 

Ja, hvis du tager dit sæde indenfor de late registration levels op til Dag2 

 
6. Kan jeg overføre min plads til en anden, hvis jeg vinder en plads i en satellit? 

Ja, men kun for satellitter – ikke på dage, hvor du tager din stack med videre i turneringen 

 
7. Hvad koster entry fees – hvor stor er start stacken – strukturer 

Find alle svarene på ANO landingsside under Programoversigt 

 
8. Hvornår åbner cash games under ANO? 

Cash-bordene åbner så hurtigt turneringen tillader det – følg med på PokerAtlas eller på gaming floor i 
selve kasinoet. 
TNL 20/20 min. 500kr. – max 5.000kr. TNL 
20/50 min. 2.000kr. – max 20.000kr. PLO 
50/50 min. 3.000kr. 

 
9. Kan du komme på venteliste hvis turneringen er udsolgt? 

Vi gør vores bedste for at åbne ekstra borde, efterhånden som andre turneringer slutter. Hvis vi 
tilbyder alternates, vil de kun blive solgt i kassen på turneringsdagen ved turneringens begyndelse. 
Der vil ikke være venteliste for alternates. 
(Re-entries har forrang i re-entry-perioden. Spillere, som ønsker en re-entry skal tydeligt gøre opmærksom 
på at de ønsker at købe en re-entry inden de forlader bordet.) 

 

10. Hvornår slutter turneringen hver dag – og hvad med spisepauser? 

Find alle svarene på ANO landingsside, under Programoversigt 
 
 

 

https://casinocopenhagen.dk/sites/default/files/aces_nordic_open_2023.pdf
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