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3. VÆDDERUNDE (TURN)

Pokerhånden dannes ud fra i alt syv kort: 2 lukkede
og 5 fælleskort. Der spilles med et almindeligt sæt á
52 kort, og med op til 10 deltagere.

4. VÆDDERUNDE (RIVER)

mest spillede pokervariant og er meget populært.
Puljen vindes ved enten at have den bedste pokerhånd bestående af fem kort, eller ved at få de øvrige
spillere til at opgive.
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Croupieren banker i bordet og brænder
øverste kort af spillekortene. Herefter lægges det 4. åbne kort og 3. vædderunde
starter. Denne runde spilles som 2. vædderunde.

SPILLET

Croupieren banker i bordet og brænder øverste kort
af spillekortene. Herefter lægges det 5. og sidste
åbne kort og 4. vædderunde starter. Denne runde
spilles som 2. og 3. vædderunde.

1 . VÆDDERUNDE (PRE-FLOP)

REGLER OG UDTRYK

Alle spillere får 2 lukkede kort. Første spiller satser
(SMALL BLIND) og anden spiller satser (BIG BLIND).
Den tredje spiller i rækken kan nu vælge at:
CALL (lægge det samme som den forrige spiller)
RAISE (lægge det samme beløb som den forrige 		
spiller og hæve med et beløb fastsat af
gældende limit)
FOLD (gå ud af spillet)
Dette går hele bordet rundt, indtil alle spillere har
lagt det samme beløb i potten eller har lagt sine kort
(FOLD) og er ude af spillet.

2. VÆDDERUNDE (FLOP)

Croupieren banker i bordet og brænder øverste kort
af spillekortene. Herefter lægges 3 åbne kort og 2.
vædderunde starter. Igen er det første spiller, der
skal satse. Spilleren kan vælge følgende:
CHECK (forblive i spillet uden at lægge indsats)
BET
(lægge en indsats ifølge den gældende limit)
Anden spiller og resterende spillere kan nu
vælge følgende:
CHECK (kun hvis der er er sagt CHECK fra første 		
spiller)
CALL (lægge det samme som den forrige spiller)
RAISE (lægge det samme beløb som den forrige 		
spiller og hæve med et beløb fastsat af gældende limit)
FOLD (gå ud af spillet)

SHOWDOWN: En Texas Hold´Em poker hånd består
af 5 kort. Hvor mange, spilleren bruger af sine lukkede kort, er ligegyldigt.
POT: Vinderen er den, som har den bedste kombination på 5 kort ud af 7. Pot gives til vinderen, og et
nyt spil kan begynde. Pot kan også vindes tidligere
i spillet, hvis alle andre spillere i en runde har lagt
deres kort.
LIMIT: Der kan spilles med flere forskellige limits.
CASINO AALBORG spiller No Limit eller Spread Limit.
Casinoets ledelse fastsætter den gældende limit.
TABLE STAKE: Alle spillere skal lægge et, af casinoets ledelse fastsat beløb, ved begyndelsen af sit spil.
Beløbet må ikke fjernes fra bordet, så længe man
ønsker at spille, og der må ikke tilføres beløb ud over
de gældende Table Stake regler.
DEALER BUTTON OG SPILLEPLADSER: En dealer
button er et markeringssymbol, der stilles foran den
spiller, der har plads nr. 1. Dealer button rykker en
plads i urets retning efter hvert endt spil.
Spilleren til venstre for dealer button har plads nr. 2.
Plads nr. 2 får altid kort som den første.
SMALL BLIND: Spilleren på plads nr. 2 er forpligtet
til at give Small Blind
BIG BLIND: Spilleren på plads nr. 3 er forpligtet til at
give Big Blind.
TAX: Dealer afregner 2% tax af den samlede pot.
Dog maksimalt 200 kr.
TRONC: Der forventes drikkepenge til personalet
(tronc) på ca. 2% af den samlede pot.

Royal flush
A, K, Q, J, 10
i samme kulør
Straight flush
5 i samme kulør
i rækkefølge
4 ens

Fuldt hus
3 ens og 2 ens
Flush
5 i samme kulør
Straight
5 i rækkefølge.
Ikke samme kulør
3 ens

2 par

1 par
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