Black Jack
Black Jack regler

Formålet med spillet er at opnå en hånd, hvor værdisummen af kortene på hånden er tættere på 21 end bankørens hånd

Kortværdier

2 til 10: Som kortet angiver
Billedkort : 10
Es: 1 eller 11

Spillets forløb:

Hver spiller ved bordet foretager sin indsats.
Bankøren giver to kort til hver spiller samt til sig selv. Spillernes kort vender med billedsiden opad, hvorimod bankørens andet kort
vender med bagsiden opad.
Spilleren til venstre for bankøren starter, og spillerne har efter tur følgende muligheder;
1) "jeg står" - spilleren ønsker ikke flere kort, og turen går videre til næste spiller.
2) "jeg fortsætter"- spilleren modtager endnu et kort, der lægges med ansigtet op af.
3) " jeg deler" - hvis spilleren har fået to ens kort, kan han vælge at dele disse kort til to separate hænder. Spillerens indsats
fordobles, idet spilleren skal foretage den samme indsats på begge hænder, som han oprindelige gjorde på den første hånd.
Bankøren giver et kort til begge hænder, og hver hånd spilles seperat.
4) "jeg dobler" - spilleren ønsker at fordoble sin indsats, og bankøren giver kun et kort og turen går videre til næste spiller.

Hvis spillerens kortværdi på hånden overskrider 21, forlader han automatisk spillet, og bankøren inddrager spillerens indsats.
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Hvis en eller flere af spillerne stadig er med i spillet, er det til sidst bankørens tur til at spille sin hånd. Bankøren skal følge
nedenstående regler.
Hvis bankørens samlede kortværdi er under 17, skal han tage endnu et kort.
Hvis bankøren har en samlet kortværdi over 16, skal han stå.
Hvis bankøren overskrider 21, vinder de andre spillere, som stadig er med i spillet.

Hvis bankøren ikke overskrider 21, sammenligner han sin kortværdi med de tilbageværende spilleres en efter en.
Hvis bankørens kortværdi er større end spillerens kortværdi, inddrager bankøren indsatsen.
Hvis spillerens kortværdi er lig bankørens, er det uafgjort, og spilleren beholder sin indsats.
Hvis spillerens kortværdi er større end bankørens, vinder han et beløb svarende til sin indsats. Hvis spilleren får en kortværdi på 21
(eks. et es og en knægt), kaldes det Black Jack. Spilleren vinder da 1 : 1½ (eks. en indsats på 10 giver 15 igen)
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