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S

V

SKAFFA DIG DEN BÄSTA HANDEN I DENNA POKERDUELL!

MÅL
Att vinna spelmarker genom att få den bästa femkortskombinationen på spelplanen. Den
spelare vars spelmarker har det högsta sammanlagda värdet efter tre omgångar vinner.

INNEHÅLL
Spelplan, en kortlek med 52 kort, 90 spelmarker (40 st 10 USD-marker, 30 st 50 USDmarker, 20 st 100 USD-marker) samt en röd tärning.

V

FÖRBEREDELSER
1. Lägg spelplanen på ett bord. Placera dig mitt emot din motspelare som i bild 1. Ta bort
de två poängtabellerna från kortleken och ge spelarna var sin. Placera spelmarkerna och
kortleken bredvid spelplanen så att båda spelarna kan nå dem.
Gemensamma kortplatser
Kortrader

Bild 1
2. Varje spelare kastar tärningen. Den spelare som får högst poäng blir dealer under den
första spelomgången.
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TRE

OMGÅNGAR

–

SEX SPELSÄTT

Varje spel består av tre omgångar. De kan spelas på sex olika sätt enligt beskrivningarna
nedan. Varje omgång inleds med att dealern placerar kort på spelplanen och kastar
tärningen för att bestämma vilken typ av spel som ska spelas. Detta förklaras i
detalj nedan.
Spelarna får omväxlande agera dealer. Dealern blandar korten och placerar dem bredvid
spelplanen med framsidan nedåt. Före varje spelomgång gör dealern sedan följande:
Omgång 1 – Vänder upp de tre översta korten i leken och placerar dem med framsidan
uppåt på de första tre gemensamma kortplatserna, på det sätt som visas i bild 2. Därefter
placerar dealern två 100-marker på varje kort.
Omgång 2 – Vänder upp de fyra översta korten i leken och placerar dem med framsidan
uppåt på de första fyra gemensamma kortplatserna. Därefter placeras två 100-marker på
varje kort.
Omgång 3 – Vänder upp de fem översta korten i leken och placerar dem med framsidan
uppåt på alla de fem gemensamma kortplatserna. Därefter placeras två 100-marker på
varje kort.
Viktigt! Var noga med att blanda leken mellan omgångarna.

r

Bild 2

POKERHAND
I pokerhanden ingår de kort som du har på handen och alla de kort som ligger på
spelplanen.
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SPELTYPER
Nybörjare bör välja Dra 1 (som beskrivs nedan) för att bekanta sig med spelet. För erfarna
spelare kan dealern kasta tärningen för att bestämma vilken av de sex speltyperna (se
beskrivning nedan) som ska spelas i en omgång. I stället för att kasta tärningen kan dealern
få välja en av de sex spelversionerna nedan.

V

• Om dealern slår en etta spelas Dra 1: När det är din tur drar du ett kort från leken
och spelar det. Spelarna turas om att göra detta.
• Om dealern slår en tvåa spelas Dela 2: När det är din tur drar du två kort från leken.
Du spelar det ena kortet och ger det andra till motspelaren. Motspelaren spelar sedan
det kort son han eller hon har fått av dig. Därefter drar din motspelaren två kort. Spelet
fortsätter sedan med att spelarna drar kort varannan gång.
• Om dealern slår en trea spelas Hålla 3: Varje spelare får tre kort som starthand. När
det är din tur spelar du ett av korten och fyller sedan på handen genom att dra ett kort
från leken. Spelarna turas om att göra detta.
• Om dealern slår en fyra spelas Spela 4: Varje spelare får fyra kort som starthand.
När det är din tur spelar du ett kort från handen. Spelarna turas om att göra detta. När
bådas starthänder är slut får varje spelare fyra nya kort. Spelarna spelar växelvis när de
har fått sina fyra nya kort.
• Om dealern slår en femma spelas Dela 5 öppna: Fem kort vänds upp från leken
och placeras bredvid spelplanen. När det är din tur väljer du ett av korten och spelar det.
När alla fem korten har används, vänds fem nya upp. Spelarna turas om att spela ut först
efter varje ny omgång med fem kort.
• Om dealern slår en sexa spelas Crazy: Kasta tärningen tills något annat än en sexa
kommer upp. Siffran anger vilken version av Crazy ni ska spela och korten kan placeras
på endera (eller båda) sidor om spelplanen. Du kan då blockera motspelarens händer.

V

SPEL

V

UTAN INSATSER

Så här spelas en omgång: Dealerns motspelare inleder omgången. Varje spelare ska
i tur och ordning bygga upp en hand genom att placera kort på kortplatserna (raderna)
på den egna sidan av spelplanen. De gemensamma korten kan räknas in i båda spelarnas
händer. När båda spelarna har placerat fyra kort på en rad (för totalt åtta kort plus det
gemensamma kortet) är raden full. Spelaren med den högsta femkortskombinationen
vinner de två 100-markerna på det gemensamma kortet. När alla rader har fyllts tas
spelmarkerna bort och placeras framför den spelare som har vunnit dem. Omgången
är då slut.

V

Vinna: Spelet är slut efter tre omgångar. Båda spelarna räknar ihop värdena på sina
spelmarker. Spelaren med den högsta summan vinner.

SPEL

MED INSATSER

Den här versionen spelas enligt samma regler som ovan förutom att du kan satsa
spelmarker. Dealern ger varje spelare 800 USD i spelmarker (10 st 10-marker, 8 st 50marker och 3 st 100-marker). Före varje omgång placerar dealern två 50-marker på varje
gemensamt kort.

42746i179H2H Poker.indd

6

090542746179

12/9/05

HEAD TO HEAD POKER

RULES (SCANDI)

11:03:35

När det är din tur kan du välja att placera din insats på markern på det gemensamma
kortet. Du måste dock göra det innan du spelar ut något kort. När du spelar Dra 1 eller
Dela 2 har du rätt att titta på dina nya kort innan du satsar.
Viktigt! Du får inte höja insatsen med mer än 100 åt gången och inte heller med mer än
din motspelares totala markervärde. Högst 200 får satsas per kort och omgång (högst 600
under omgång 1, 800 under omgång 2 och 1 000 under omgång 3).
När du har bestämt dig för att satsa måste du tala om detta för motspelaren. Placera sedan
din mark på markern på det gemensamma kortet. (Du får inte spela ut något kort förrän
satsningen är klar.) Motspelaren måste sedan gå med eller lägga sig genom att göra något
av följande:
1. Accept and Raise (Gå med och höja): Motspelaren avstår från att satsa och
ger dig direkt en av de två 50-markerna, plus den spelmark som du satsade på det
gemensamma kortet. Den andra 50-markern ligger kvar på det gemensamma kortet tills
vidare.
2. Accept and Call (Gå med och syna): Motspelaren satsar lika mycket och lägger
sedan till ytterligare marker. Du måste då göra något av följande:
•

Gå med och höja genom att satsa lika mycket som den totala insatsen och sedan
höja den ytterligare. Spelet fortsätter.

•

Gå med och syna – se nedan.

•

Lägga dig.

3. Decline (Lägga dig): Motspelaren satsar lika mycket som du och ber dig spela ett
kort. Spelet fortsätter med att du spelar ett kort och avslutar din tur som spelförare.
Viktigt! Inga marker får satsas på rader om endast en 50-mark återstår på det
gemensamma kortet. Spelarna fortsätter dock att spela kort på de tomma kortplatserna på
dessa rader.
Vinna en rad: När raden är full (med 9 kort) får inga fler satsningar göras och spelaren
med den högsta kombinationen på raden vinner alla spelmarker på det gemensamma
kortet.
Vinna: Efter tre omgångar räknar spelarna samman värdet på sina spelmarker. Spelaren
med det högsta markervärdet vinner. Om spelarna har samma markervärde tar de i tur och
ordning det översta kortet i den återstående leken. Det högsta kortet vinner.

OAVGJORT
Om båda spelarna har Straight Flush, Flush, Straight eller Högst kort vinner den spelare som
har det högsta enskilda kortet. Om båda spelarna har samma högsta kort, vinner den som
har det högsta näst högsta kortet och så vidare.
Om båda spelarna har Två par eller Par vinner den spelare vars återstående kort är högst.
Om båda spelarna har samma högsta kort, vinner den som har näst högsta kortet och
så vidare.
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DK

LAV DEN BEDSTE HÅND I DENNE POKERDUEL!

SPILLETS

FORMÅL

Vind chips ved at danne den bedste kombination med fem kort på brættet. Spilleren med
den højeste totale værdi af chips efter tre runder vinder spillet.
V

INDHOLD
Spillebræt, 52 spillekort, 90 chips (40 $10-chips, 30 $50-chips, 20 $100-chips) og én rød
terning.

FORBEREDELSER
1. Anbring spillebrættet på et bord. Du og din modstander sidder på hver sin side som
vist i figur 1. Fjern de to oversigtskort fra kortspillet, og giv en til hver spiller. Anbring
chipsene og spillekortene ved siden af spillebrættet, hvor de nemt kan nås.
Fællesområder
Kortrækker

Figur 1
2. Hver spiller kaster terningen. Spilleren med højeste antal øjne er dealer i den
første runde.
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TRE

–

RUNDER

SEKS MÅDER AT SPILLE DEM PÅ

Hvert spil består af tre runder. Disse runder kan spilles på seks forskellige måder som
beskrevet nedenfor. I starten af hver runde anbringer dealeren kortene på spillebrættet og
kaster terningen for at afgøre, hvilken type runde der skal spilles. Dette er beskrevet mere
detaljeret nedenfor.
De to spillere skiftes til at være dealer. Dealeren blander kortene og anbringer dem med
billedsiden nedad på spillebrættet. Dealeren gør derefter følgende i hver runde:
Runde 1 – Tag tre kort fra toppen af kortbunken, og anbring dem med billedsiden opad på
de tre første fællesområder som vist i figur 2. Derefter anbringer dealeren to $100-chips på
hvert kort.
Runde 2 – Tag fire kort fra toppen af kortbunken, og anbring dem med billedsiden opad på
de første fire fællesområder. Derefter anbringer dealeren to $100-chips på hvert kort.
Runde 3 – Tag fem kort fra toppen af kortbunken, og anbring dem med billedsiden opad
på alle fem fællesområder. Derefter anbringer dealeren to $100-chips på hvert kort.
Vigtigt: Sørg for at blande kortene mellem runderne.

Figur 2

POKERHÅND
En “pokerhånd” består både af de kort, du holder, og de kort, du har anbragt på
spillebrættet.
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TYPER

AF RUNDER

Førstegangsspillere bør vælge “Træk 1” (beskrevet nedenfor) for at lære spillet at kende.
Hvis spillerne er øvede, kan dealeren kaste den røde terning for at finde ud af, hvilken af de
seks typer af runder (beskrevet nedenfor) der skal spilles i runden. Eller i stedet for at kaste
terningen kan dealeren vælge en af de seks versioner beskrevet nedenfor.

V

• Hvis dealeren slår 1, skal I spille “Træk 1”: Når det er din tur, skal du trække et
kort fra kortbunken og spille det. Spillerne skiftes til at have ture.
• Hvis dealeren slår 2, skal I spille “Del 2”: Når det er din tur, skal du trække to
kort fra kortbunken. Spil det ene af kortene, og giv det andet til din modspiller.
Din modspiller spiller derefter kortet, du har givet ham/hende. Din modspiller
trækker derefter to kort, og spillet fortsætter på denne måde, hvor spillerne skiftes til
at have ture.
• Hvis dealeren slår 3, skal I spille “Hold 3”: Ved starten af runden får hver spiller
tre nye kort på hånden. Når det er din tur, skal du spille et kort og tage et nyt kort fra
kortbunken op på hånden. Spillerne skiftes til at have ture.
• Hvis dealeren slår 4, skal I spille “Spil 4”: Ved starten af runden får hver spiller fire
nye kort på hånden. Når det er din tur, skal du spille et kort fra din hånd. Spillerne skiftes
til at have ture. Når kortene på begge hænder er brugt, får hver spiller fire nye kort. Når
spillerne har modtaget de fire kort, skiftes de til at spille.
• Hvis dealeren slår 5, skal I spille “Del 5 åben”: Ved starten af runden vendes fem
kort fra kortbunken og lægges med billedsiden opad ved siden af spillebrættet. Når det
er din tur, skal du vælge et af kortene og spille det. Når alle fem kort er brugt, vendes
fem nye kort. Spillerne skiftes til at vælge først, hver gang fem nye kort vendes.

V
f

• Hvis dealeren slår 6, skal I spille “Crazy”: Kast terningen, til der slås et andet antal
øjne end “6”. I kan spille en “Crazy” version af det aktuelle spilnummer, hvor I kan
anbringe kortene på en side (eller begge sider) af brættet, hvis I vil. På denne måde vil
du kunne blokere din modspillers gode hånd/hænder.

SPILLET

UNDEN INDSATSER

Sådan spiller du en runde: Dealerens modspiller starter en runde. Hver spiller laver på
skift hænder ved at lægge kort ned på områderne (rækkerne) på sin side af spillebrættet.
Fælleskortene tæller for begge spilleres hænder. Når begge spillere har lagt fire kort på
en række (i alt otte kort plus fælleskort), er rækken færdig. Spilleren med den højeste
kombination af fem kort vinder to $100-chips fra fælleskortet. Når alle rækker er færdige,
flyttes chipsene og anbringes foran den spiller/de spillere, der vandt dem. Sådan slutter
runden.
Sådan vinder du: Spillet slutter efter tre runder. Begge spillere tæller deres værdi af
chips. Spilleren med den højeste værdi vinder.

SPILLET

MED INDSATSER

Denne version følger generelt de samme regler som beskrevet ovenfor, bortset fra at du
kan gøre indsats med pokerchips. Ved starten af spillet giver dealeren hver spiller $800 i
chips (ti $10-chips, otte $50-chips og tre $100-chips). Ved starten af hver runde placerer
dealeren to $50-jetoner på hvert fælleskort.
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Når det er din tur, kan du vælge at placere din indsats på toppen af et fælleskorts chips.
Men du skal gøre det, før du spiller et kort. Når der spilles “Træk 1” eller “Del 2”, må du se
dit/dine nye kort, før du gør en indsats.
Vigtigt: Indsatsen må ikke hæves med mere end $100 på en gang og heller ikke mere
end modspillerens samlede værdi af chips. Den maksimale indsats er $200 pr. kort pr.
runde (maksimum $600 i runde 1, $800 i runde 2 og $1.000 i runde 3).
Hvis du beslutter at gøre en indsats, skal du sige det til din modspiller. Placer derefter de
chips, du vil satse, på toppen af fælleskortets chip (egentligt er dit kort først med i spillet,
når indsatserne er stoppet). Herefter skal din modspiller enten matche din indsats eller
trække sig ved at gøre en af følgende tre ting:
1. Decline: Din modstander afstår fra at gøre nogen indsats og giver dig med det samme
både en af de to $50-chips og den/de chips, du lagde på fællekortet. Den anden $50chip bliver på fælleskortet.
2. Accept and Raise: Din modspiller svarer igen på din indsats og forhøjer den. Derefter
kan du gøre en af følgende ting:
•

Accept and raise, hvor du svarer igen ved at give en højere indsats.
Spillet fortsætter.

•

Accept and call – se nedenfor.

•

Decline.

3. Accept and Call: Din modspiller svarer igen på din indsats og kræver, du spillet et kort
med det samme. Spillet fortsætter så, når du har sluttet din tur ved at spille et kort.
Vigtigt: Spillerne må ikke foretage indsatser på rækker, hvis der kun er $50 tilbage på
fælleskortet. Men spillerne kan fortsætte med at lægge kort på de tommer områder i disse
rækker.
Sådan vinder du en række: Hvis en række er færdig (alle 9 kort er anbragt), stopper
indsatserne på denne række, og spilleren med den højeste kombination i denne række
vinder alle chipsene på fælleskortet.
Sådan vinder du: Efter tre runder skal begge spillere lægge værdien af deres chips
sammen. Spilleren med den højeste samlede værdi af chips vinder spillet. Hvis det er
uafgjort, skal hver spiller trække et kort fra toppen af kortbunken. Højeste kort vinder.

UAFGJORT
Hvis der er uafgjort med Straight Flush, Flush, Straight og Højeste kort, vinder spilleren med
det højeste kort. Hvis begge spilleres kort er lige høje, så afgøres det med næsthøjeste kort
og så videre.
Er der uafgjort med To par og Par, vinder spilleren med det højeste kort tilovers. Hvis
begge spilleres kort er lige høje, så afgøres det med næsthøjeste kort og så videre.
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N

SETT SAMMEN DEN BESTE HÅNDEN I DENNE POKERDUELLEN!

MÅL
Å vinne pokerchips ved å sette sammen den beste kombinasjonen av fem kort på brettet.
Spilleren med høyest samlet verdi av chips etter tre runder vinner spillet.
V

INNHOLD
Spillebrett, kortstokk med 52 kort, 90 pokerchips (40 chips à $ 10, 30 chips à $ 50,
20 chips à $ 100) og én rød terning.

FORBEREDELSER
1. Legg spillebrettet på et bord. Du og motstanderen sitter overfor hverandre som vist i
figur 1. Ta de to rangeringskortene ut av kortstokken, og gi ett til hver spiller. Plasser
pokerchipene og kortstokken ved siden av spillebrettet slik de er lette å nå.
Fellesfelter
Kortrader

Figur 1
2. Hver spiller kaster terningen. Den spilleren som får høyest tall, er dealer for
første runde.
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TRE

RUNDER

–

OG SEKS MÅTER Å SPILLE DEM PÅ

Hvert spill består av tre runder. Disse rundene kan spilles på seks ulike måter som beskrevet
nedenfor. Ved begynnelsen av hver runde plasserer dealeren kort på spillebrettet og
kaster terningen for å avgjøre hvilken type runde som skal spilles. Dette er forklart i detalj
nedenfor.
Jobben som dealer går på omgang mellom spillerne. Dealeren stokker kortene og plasserer
dem med billedsiden ned ved siden av spillebrettet. Dealeren gjør så følgende i hver runde:
Runde 1 – Snur tre kort fra toppen av kortstokken, og plasserer dem med billedsiden opp
på de tre første fellesfeltene, som vist i figur 2. Dealeren plasserer så to chips à $ 100 på
hvert kort.
Runde 2 – Snur fire kort fra toppen av kortstokken, og plasserer dem med billedsiden opp
på de første fire fellesfeltene. Dealeren plasserer så to chips à $ 100 på hvert kort.
Runde 3 – Snur fem kort fra toppen av kortstokken, og plasserer dem med billedsiden opp
på alle de fem fellesfeltene. Dealeren plasserer så to chips à $ 100 på hvert kort.
Viktig! Pass på å stokke kortene mellom rundene.

Figur 2

POKERHÅND
En pokerhånd omfatter alle kortene du holder i hånden og alle kortene du har plassert på
spillebrettet.
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TYPER

AV RUNDER

De som spiller første gang, bør velge Trekk 1 (beskrevet nedenfor) for å bli kjent med spillet.
Erfarne spillere lar dealeren kaste den røde terningen for å avgjøre hvilken av de seks typene
av runder (beskrevet nedenfor) som denne runden skal være. Eller de lar dealeren velge en
av de seks typene som er beskrevet nedenfor, i stedet for å kaste terningen.

V

• Hvis dealeren får 1, spiller dere Trekk 1: Når det er din tur, trekker du ett kort fra
kortstokken og spiller det. Spillerne trekker etter tur.
• Hvis dealeren får 2, spiller dere Del 2: Når det er din tur, trekker du to kort fra
kortstokken. Spill ett av kortene, og gi det andre kortet til motstanderen. Motstanderen
spiller så det kortet hun eller han fikk. Så trekker motstanderen to kort, og spillet fortsetter
som beskrevet ved at dere spiller etter tur.
• Hvis dealeren får 3, spiller dere Hold 3: Ved begynnelsen av runden får hver av
spillerne tildelt tre kort som hun eller han holder i hånden. Når det er din tur, spiller du
ett kort og supplerer dem du har i hånden ved å trekke ett fra kortstokken. Spillerne
bytter tur.
• Hvis dealeren får 4, spiller dere Spill 4: Ved begynnelsen av runden får hver av
spillerne tildelt fire kort som hun eller han holder i hånden. Når det er din tur, spiller
du ett av de kortene du har i hånden. Spillerne bytter tur. Når begge har brukt opp de
kortene de har i hånden, får hver av spillerne fire nye kort. Spillerne bytter på å spille først
etter at fire nye kort er gitt.
• Hvis dealeren får 5, spiller dere “Del 5 åpent”: Ved begynnelsen av hver runde snus
fem kort fra kortstokken, og de legges med billedsiden opp ved siden av spillebrettet. Når
det er din tur, velger du ett av kortene og spiller det. Når alle fem kortene er brukt, snus
fem nye kort. Spillerne bytter på å begynne etter at sett på fem kort er snudd.

V

• Hvis dealeren får 6, spiller dere “Crazy”: Kast terningen igjen til den viser et annet
tall enn “6”. Så spiller dere en “Crazy”-versjon av dette spillet ved at spillerne plasserer
kortene sine på hvilken side de vil (eller begge) hvis de ønsker det. Dette gjør det mulig å
blokkere motstanderens gode pokerhånd.

SPILL

V
V

UTEN SATSING

Spille en runde: Dealerens motstander starter en runde. Så bygger hver spiller hender
etter tur ved å legge kort på feltene (radene) på hans eller hennes side av spillebrettet.
Felleskortene teller for begge spillernes hender. Når begge spillerne har spilt fire kort på
en rad (totalt åtte kort pluss felleskortet), er raden komplett. Den spilleren som har den
høyeste kombinasjonen av fem kort, vinner de to chipene à $ 100 fra felleskortet. Når
alle radene er fylt ut, blir chipene fjernet og blir lagt foran spilleren eller spillerne som har
vunnet dem. Dermed avsluttes runden.

V

V

Vinne: Spillet avsluttes etter tre runder. Begge spillerne legger sammen verdien av
chipene sine. Spilleren med høyest sum vinner.

SPILL

MED SATSING

Denne versjonen spilles generelt etter de samme reglene som ovenfor, bortsett fra at dere
kan satse med pokerchips. Ved starten av spillet gir dealeren hver spiller chips for $ 800
(ti chips à $ 10, åtte chips à $ 50 og tre chips à $ 100). Ved starten av hver runde plasserer
dealeren to chips à $ 50 på hvert felleskort.
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Når det er din tur, kan du velge å plassere en satsing oppå chipen på et felleskort. Du må
imidlertid gjøre dette før du spiller et kort. Når dere spiller Trekk 1 eller Del 2, kan du se på
det nye kortet ditt, eller kortene, før du satser.
Viktig! Du kan ikke raise (høyne) med mer enn $ 100 av gangen og heller ikke mer enn
motstanderen din har av total verdi i chips. Du kan maksimalt satse $ 200 per kort per
runde (maksimalt $ 600 i runde 1, $ 800 i runde 2 og $ 1000 i runde 3).
Hvis du bestemmer deg for å satse, forteller du dette til motstanderen. Så plasserer du de
sjetongene du vil satse, oppå chipen på felleskortet. (Du spiller ikke kortet ditt før satsingen
er avsluttet.) Motstanderen din må så akseptere eller avslå satsingen din ved å gjøre én av
disse tre tingene:
1. Decline: Motstanderen din avstår fra å satse, og gir deg umiddelbart én av de to
chipene på $ 50, i tillegg til satsingssjetongene dine fra felleskortet. Den andre chipen
på $ 50 ligger fortsatt på felleskortet så lenge.
2. Akseptere og raise: Motstanderen matcher satsingen din umiddelbart og høyner
med noe. Da må du gjøre ett av følgende:
•

Akseptere og raise: ved å matche den totale satsingen og øke den enda mer.
Spillet fortsetter.

•

Akseptere og calle – se nedenfor.

•

Decline.

3. Akseptere og calle: Motstanderen matcher satsingen din og ”ser” deg, så du må
spille et kort straks. Spillet fortsetter så, siden du avslutter turen din med å spille kortet.
Viktig! Spillerne kan ikke plassere innsats på rader der det bare er én chip på $ 50 igjen
på felleskortet. Spillerne fortsetter imidlertid å spille kort på tomme felter
i disse radene.
Vinne en rad: Hvis en rad er komplett (alle ni kort på plass), avsluttes satsingen på denne
raden, og spilleren med høyest kombinasjon i raden vinner alle chipene på felleskortet.
Vinne spillet: Etter tre runder summerer begge spillerne verdien av chipene sine.
Spilleren med høyest total verdi av chips, vinner spillet. Hvis det er uavgjort, trekker hver
spiller et kort fra toppen av kortstokken som er igjen. Spilleren med høyest
kort vinner.

UAVGJORT
Ved uavgjort med Straight Flush, Flush, Straight og Høyeste kort vinner den spilleren som
har det høyeste kortet. Hvis begge spilleres høyeste kort er det samme, avgjør det nest
høyeste, og så videre.
Ved uavgjort med To par og Ett par vinner den spilleren som har det høyeste av resten
av kortene. Hvis begge spilleres høyeste kort er det samme, avgjør det nest høyeste, og
så videre.

42746i179H2H Poker.indd

15

090542746179

12/9/05

HEAD TO HEAD POKER

RULES (SCANDI)

11:03:39

FIN

LUO ITSELLESI PARAS KÄSI TÄSSÄ POKERIKAKSINTAISTELUSSA!

TAVOITE
Luo itsellesi laudan paras viiden kortin yhdistelmä ja putsaa pelimerkit itsellesi. Pelin voittaa
se pelaaja, jonka pelimerkkien kokonaisarvo on suurin kolmen kierroksen jälkeen.

y

SISÄLTÖ
Pelilauta, 52 kortin pakka, 90 pokeripelimerkkiä (neljäkymmentä 10 dollarin pelimerkkiä,
kolmekymmentä 50 dollarin pelimerkkiä ja kaksikymmentä 100 dollarin pelimerkkiä), yksi
punainen noppa.

ALKUTOIMET
1. Aseta pelilauta pöydälle. Sinä ja vastustajasi istutte vastakkaisilla puolilla kuvan 1
mukaisesti. Ota kaksi pistelaskukorttia pois korttipakasta. Kumpikin pelaaja saa yhden
pistelaskukortin. Aseta pokeripelimerkit ja korttipakka pelilaudan viereen niin, että niihin
on helppo ylettyä.
Yhteiset tilat
Korttirivit

Kuva 1
2. Kumpikin pelaaja heittää noppaa. Suurimman silmäluvun saanut pelaaja on jakajana
ensimmäisellä kierroksella.
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KOLME

KIERROSTA JA KUUSI ERI TAPAA PELATA NE

Kukin peli koostuu kolmesta kierroksesta. Kierrokset voidaan pelata kuudella eri tavalla.
Pelitavat on selitetty seuraavassa. Jakaja asettaa kortit pelilaudalle kunkin kierroksen alussa
ja heittää noppaa. Nopan silmäluku määrää sen, millainen kierros pelataan. Tarkat ohjeet
ovat seuraavassa.
Pelaajat toimivat jakajana vuorotellen. Jakaja sekoittaa korttipakan ja asettaa sen arvopuoli
alaspäin pelilaudan viereen. Jakajan työt eri kierroksilla:
Kierros 1 – Ota pakan päältä kolme korttia ja aseta ne arvopuoli ylöspäin ensimmäiseen
kolmeen yhteiseen tilaan. Katso kuva 2. Tämän jälkeen jakaja asettaa kaksi 100 dollarin
pelimerkkiä kunkin kortin päälle.
Kierros 2 – Ota pakan päältä neljä korttia ja aseta ne arvopuoli ylöspäin ensimmäiseen
neljään yhteiseen tilaan. Aseta kunkin kortin päälle kaksi 100 dollarin pelimerkkiä.
Kierros 3 – Ota pakan päältä viisi korttia ja aseta ne arvopuoli ylöspäin kaikkiin viiteen
yhteiseen tilaan. Aseta kunkin kortin päälle kaksi 100 dollarin pelimerkkiä.
Tärkeää: Muista sekoittaa korttipakka aina kierrosten välissä.

Kuva 2

KORTTIKÄSI
”Korttikäsi” sisältää kädessäsi olevat kortit ja pelilaudalle asettamasi kortit.

KIERROSTEN

TYYPIT

Kun peliä pelataan ensimmäistä kertaa, kannattaa valita pelityypiksi ”Vedä 1” (kuvattu alla).
Tämän pelityypin avulla on helpointa totutella pelin kulkuun. Jos pelaajilla on jo kokemusta,
jakaja heittää punaista noppaa. Nopan silmäluku määrää pelattavan kierroksen tyypin. Eri
kierrostyyppejä on kuusi, ja ne on selitetty seuraavassa. Jakaja voi myös suoraan määrätä
pelattavan kierroksen tyypin.
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• Jos nopan silmäluku on 1, pelattava kierros on ”Vedä 1”: Vedä vuorollasi pakasta
yksi kortti ja pelaa se. Pelaajien vuorot seuraavat toisiaan.
• Jos nopan silmäluku on 2, pelattava kierros on ”Jaa 2”: Vedä vuorollasi pakasta
kaksi korttia. Pelaa toinen korteista ja anna toinen kortti vastustajallesi. Tämän jälkeen
vastustaja pelaa antamasi kortin. Tämän jälkeen vastustajasi vetää pakasta kaksi korttia ja
toimii edellä olevien ohjeiden mukaan. Pelaajien vuorot seuraavat toisiaan.
• Jos nopan silmäluku on 3, pelattava kierros on ”Pidä 3”: Kierroksen alussa
kummallekin pelaajalle jaetaan kolme korttia. Pelaa vuorollasi yksi kortti ja ota pakasta
tilalle uusi kortti. Pelaajien vuorot seuraavat toisiaan.
• Jos nopan silmäluku on 4, pelattava kierros on ”Pelaa 4”: Kierroksen alussa
kummallekin pelaajalle jaetaan neljä korttia. Pelaa vuorollasi yksi kätesi kortti. Pelaajien
vuorot seuraavat toisiaan. Kun kumpikin pelaaja on pelannut kätensä kaikki kortit,
pelaajille jaetaan neljä uutta korttia. Pelaajat aloittavat vuorotellen uusien korttien
pelaamisen.
• Jos nopan silmäluku on 5, pelattava kierros on ”Jaa 5”: Ota kierroksen alussa
pakasta viisi korttia ja aseta ne näkyviin pelilaudan viereen. Valitse vuorollasi yksi kortti ja
pelaa se. Kun kaikki viisi korttia on käytetty, paljasta viisi uutta korttia. Pelaajat aloittavat
vuorotellen pelaamisen aina, kun viisi uutta korttia on paljastettu.
• Jos nopan silmäluku on 6, pelattava kierros on ”Hullu” kierros: Heitä noppaa
uudelleen, kunnes nopan silmäluku on jokin muu kuin kuusi. Pelistä pelataan nyt
silmäluvun osoittaman kierrostyypin ”hullua” versiota, jossa kortit asetetaan pelilaudan
toiselle puolelle tai molemmille puolille. Näin voit estää vastustajasi hyvän käden / hyvät
kädet.

PELAAMINEN

ILMAN PANOSTA

Kierroksen pelaaminen: Jakajan vastustaja aloittaa kierroksen. Kumpikin pelaaja
muodostaa vuorollaan kädet asettamalla pelikortit pelilaudan oman puolensa tiloihin
(riveihin). Yhteiset kortit ovat mukana kummankin pelaajan käsissä. Kun kumpikin pelaaja
on pelannut neljä korttia yhteen riviin (yhteensä kahdeksan korttia ja yhteinen kortti), rivi
on valmis. Parhaan viiden kortin yhdistelmän saanut pelaaja voittaa kaksi 100 dollarin
pelimerkkiä, jotka ovat yhteisen kortin päällä. Kun kaikki rivit ovat valmiina, pelimerkit
poistetaan ja asetetaan voittaneen pelaajan / voittaneiden pelaajien eteen. Kierros
päättyy tähän.

y
V

Voittaminen: Peli päättyy kolmen kierroksen jälkeen. Kumpikin pelaaja laskee
pelimerkkiensä arvot yhteen. Suurimman pelimerkkien yhteisarvon saanut pelaaja voittaa.

PANOKSET

PÖYTÄÄN ENNEN PELIN ALKUA

Tässä versiossa noudatetaan pääsääntöisesti edellä selitettyjä sääntöjä. Voit kuitenkin
asettaa panoksia pokeripelimerkeillä. Pelin alussa jakaja antaa kummallekin pelaajalle 800
dollarin arvosta pelimerkkejä (kymmenen 10 dollarin pelimerkkiä, kahdeksan 50 dollarin
pelimerkkiä ja kolme 100 dollarin pelimerkkiä). Kunkin kierroksen alussa jakaja asettaa kaksi
50 dollarin pelimerkkiä kunkin yhteisen kortin päälle.
Voit omalla vuorollasi lisätä oman panoksen yhteisen kortin pelimerkkien päälle. Tämä on
kuitenkin tehtävä ennen kortin pelaamista. Jos pelattavan kierroksen tyyppinä on ”Vedä 1”
tai ”Jaa 2”, voit katsoa uuden kortin tai uudet kortit ennen panoksen asettamista.
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Tärkeää: Panosta voi korottaa enintään 100 dollarilla kerrallaan. Panoksesi ei voi
myöskään ylittää vastustajalla olevien pelimerkkien arvoa. Kortti- ja kierroskohtainen
enimmäispanos on 200 dollaria (600 dollarin enimmäispanos kierroksella 1, 800 dollarin
enimmäispanos kierroksella 2 ja 1 000 dollarin enimmäispanos kierroksella 3).
Jos päätät asettaa panoksen, ilmoita tästä vastustajallesi. Aseta sitten panokseksi haluamasi
pelimerkit yhteisen kortin pelimerkin päälle. (Pelaat korttisi vasta, kun kaikki panokset
on asetettu.) Tämän jälkeen vastustajasi joko vastaa panokseesi tai hylkää sen toimimalla
seuraavasti:
1. Hylkääminen: Vastustajasi kieltäytyy vastaamasta panokseesi ja antaa sinulle toisen
kahdesta 50 dollarin pelimerkistä sekä pelimerkkisi, jotka asetit yhteisen kortin päälle.
Toinen 50 dollarin pelimerkki jää toistaiseksi yhteisen kortin päälle.
2. Hyväksyminen ja korottaminen: Vastustajasi vastaa heti panokseesi ja nostaa sitä.
Sinulla on nyt seuraavat vaihtoehdot:
•

Hyväksy ja korota vastaamalla kokonaispanokseen ja korottamalla lisää.
Pelaaminen jatkuu.

•

Hyväksy ja katso. Ohjeet ovat seuraavassa.

•

Hylkää.

3. Hyväksyminen ja katsominen: Vastustajasi vastaa panokseesi ja ”katsoo”, jolloin
sinun on pelattava yksi kortti. Pelaaminen jatkuu siten, että päätät vuorosi pelaamalla
kortin.
Tärkeää: Pelaajat eivät voi asettaa panoksia sellaisille riveille, joiden yhteisessä kortissa on
vain yksi 50 dollarin pelimerkki. Pelaajat jatkavat kuitenkin korttien pelaamista näiden rivien
tyhjiin tiloihin.
Rivin voittaminen: Jos rivi on valmis (kaikki 9 korttia ovat paikoillaan), tähän riviin ei
voida enää lisätä panoksia. Yhteisen kortin kaikki pelimerkit voittaa se pelaaja, jolla on paras
yhdistelmä tässä rivissä.
Voittaminen: Kumpikin pelaaja laskee pelimerkkinsä yhteen kolmen kierroksen päätteeksi.
Pelin voittaa se pelaaja, jonka pelimerkkien kokonaisarvo on suurin. Tasapelitilanteessa
kumpikin pelaaja vetää kortin pakan päältä. Korkein kortti voittaa.

TASAPELIN

RATKAISU

Jos kummallakin pelaajalla on värisuora, väri, suora tai korkein kortti, yhdistelmän korkein
kortti ratkaisee. Jos kummankin pelaajan korkein kortti on sama, toiseksi korkein kortti
ratkaisee ja niin edelleen.
Jos kummallakin pelaajalla on kaksi paria tai pari, korkein jäännöskortti ratkaisee. Jos
kummankin pelaajan korkein kortti on sama, toiseksi korkein kortti ratkaisee ja niin
edelleen.
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POÄNGTABELL • OVERSIGT
Nedan beskrivs möjliga femkortskombinationer från den högsta till den lägsta:
Her er de mulige kombinationer med fem kort, bedste hånd først og dårligste til sidst:

STRAIGHT FLUSH:

STRAIGHT FLUSH:

STRAIGHT FLUSH:

VÄRISUORA:

FYRTAL:

FIRE

FIRE

LIKE:

NELOSET:

KÅK:
FULLT

ENS:

FULDT
HUS:

HUS:

TÄYSKÄSI:

FLUSH:

FLUSH:

FLUSH:

VÄRI:

STRAIGHT:

STRAIGHT:

STRAIGHT:

SUORA:

TRETAL:

TRE

ENS:

TRE

LIKE:

KOLMOSET:

TVÅ

PAR:

TO

TO

PAR:

KAKSI

PAR:
ETT

PARIA:

PAR:

PAR:

HÖGST

PAR:

PARI:

KORT:

HØYESTE

KORT:

HØJESTE

KORT:

KORKEIN

KORTTI:

Obs! Kort av samma valör måste inte vara placerade intill varandra. Kort i följd kan förekomma i valfri ordning.
Bemærk: Kort med samme talværdi skal ikke nødvendigvis placeres ved siden af hinanden. Fortløbende tal kan
være i hvilken som helst orden.
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RANGERINGSOVERSIKT • PISTELASKUKAAVIO
Her følger kombinasjoner av fem kort rangert fra øverst til nederst:
Seuraavassa on lueteltu viisi mahdollista korttiyhdistelmää. Yhdistelmät on lueteltu
suurimmasta pistearvosta pienimpään pistearvoon.
• Fem kort i följd och i samma färg. (Esset kan vara högst eller lägst.)
• Fem kort i rækkefølge og i samme farve. (Esset kan være højt eller lavt.)
• Fem kort etter hverandre i samme farge. (Ess kan være på topp eller i bunn.)
• Viiden samaa maata olevan kortin suora. (Ässä voi olla ykkönen tai neljätoista.)
• Fyra kort av samma valör.
• Fire kort med samme talværdi.
• Fire kort med samme tallverdi.
• Neljä numeroarvoltaan samaa korttia.
• Tre kort av samma valör och ett par av en annan valör.
• Tre kort med samme talværdi og to kort med en anden talværdi.
• Tre kort med samme tallverdi og to kort med en annen felles tallverdi.
• Kolme numeroarvoltaan samaa korttia ja yksi pari.
• Fem kort i samma färg.
• Fem kort med samme farve.
• Fem kort i samme farge.
• Viisi samaa maata olevaa korttia.
• Fem kort i rad oavsett färg. (Esset kan vara högst eller lägst.)
• Fem kort i rækkefølge i forskellige farver. (Esset kan være højt eller lavt.)
• Fem kort etter hverandre i ulike farger. (Ess kan være på topp eller i bunn.)
• Viiden eri maata olevan kortin suora. (Ässä voi olla ykkönen tai neljätoista.)
• Tre kort av samma valör.
• Tre kort med samme talværdi.
• Tre kort med samme tallverdi.
• Kolme numeroarvoltaan samaa korttia.
• Två kort av samma valör och ytterligare ett par av en annan valör.
• To kort med samme talværdi og to med en anden talværdi.
• To kort med samme tallverdi og to kort med en annen felles tallverdi.
• Kaksi eri paria (pari muodostuu numeroarvoltaan samoista korteista).
• Två kort av samma valör.
• To kort med samme talværdi.
• To kort med samme tallverdi.
• Kaksi numeroarvoltaan samaa korttia.
• Annan valfri kombination.
• Andre kombinationer.
• Enhver annen kombinasjon.
• Mikä tahansa muu yhdistelmä.
Merk: Kort med samme tallverdi trenger ikke ligge ved siden av hverandre. Kort med tall etter hverandre kan
ligge i en hvilken som helst rekkefølge.
Huomautus: Samannumeroisten korttien ei tarvitse olla vierekkäin. Peräkkäiset numerot voivat esiintyä missä
tahansa järjestyksessä.
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