Poker
Poker Regler

Kan spilles af 2-8 spillere, dog anbefales 5-6 spillere. Der bruges et almindeligt spil kort på 52 kort (ingen jokere). Kortene har sin
sædvanlige værdi, pånær esserne, som både kan repræsentere højeste eller laveste værdi.
En person styrer banken (dealeren), dvs. giver kort og samler indsatser.

Spillets gang

Hver spiller lægger et aftalt startbeløb for at "købe sig ind i spillet". Deltagerne får hver 5 kort. Man har nu to muligheder. Man kan
enten "checke", hvilket vil sige, at man bliver i spillet uden at gøre en indsats - eller man kan gøre en indsats. Hvis alle spillere
"checker" stopper runden, og startbeløbet overføres til den næste runde.
Muligheden for at "checke" falder bort så snart én spiller har gjort sin indsats. Derefter må man melde "pas" - og dermed udgå af
runden - hvis ikke man ønsker at gøre nogen indsats.
Når en spiller har sin tur, har han tre muligheder:
1) Han kan forhøje indsatsen, hvilket vil sige, at han først skal lægge, hvad der svarer til den højeste indsats, der tidligere er gjort i
runden, og derpå forhøje sin indsats med det ønskede beløb.
Det anbefales, at man på forhånd aftaler et "loft", dvs. et maximumbeløb ved indsatser.
2) Han kan vælge at "se", hvilket vil sige, at han ikke forhøjer indsatsen, men blot lægger, hvad der svarer til den højeste indsats, der
tidligere er gjort i runden..
3) Han kan melde "pas" og dermed trække sig af spillet. Han mister da evt. indsatser.

1. Runde

1. runde:
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Man gør sin indsats efter tur.
Runden afgøres:
1) når alle spillere - pånær én - har meldt "pas" og forladt spillet.
2) når alle tilbageværende spillere har meldt "se". Derefter får de mulighed for at "bytte" kort (1-4 kort). Herefter begynder anden
runde.

2. Runde

1) Den spiller, som åbnede første runde, dvs. ham som første gjorde sin indsats - istedet for at checke - har retten til at starte anden
runde. Ligesom i første runde har han valget mellem at "checke" eller gøre sin indsats.
2) Efter at første spiller har gjort sin indsats, er det som i første runde ikke længere tilladt at checke. Spillerne har nu valget mellem at
melde "pas", "se "eller forhøje."
3) Som i første runde fortsætter spillet indtil:
- at alle pånær én spiller har meldt "pas".
- at alle tilbageværende spillere har meldt "se".
4) Spillerne viser sine kort. Den spiller, som har den højeste "hånd", vinder.

Kortværdier (startende med højeste hånd)

01. Royal straight flush: alle fem kort i samme farve og værdimæssig rækkefølge fra es og ned til 10 - (f.eks.: es, konge, dame,
knægt, 10).
02. Straight flush: alle fem kort i samme farve og værdimæssig rækkefølge - (f.eks.: spar knægt, 10, 9, 8, 7).
03. Fire af en slags: fire kort af samme værdi - (f.eks.: fire damer).
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04. Fuldt hus: tre ens + to ens - (f.eks.: tre femmere + to damer).
05. Flush: fem kort i samme kulør, men ikke nødvendigvis i rækkefølge - (f.eks.: hjerter 5, 7, 10, knægt, konge).
06. Straight: fem kort i rækkefølge, men ikke nødvendigvis i samme farve - (f.eks.:3, 4, 5, 6, 7).
07. Tre af en slags: tre kort af samme værdi - (f.eks.: 3 knægte)
08. To par: to gange to kort af samme værdi - (f.eks.: 2 damer + 2 ti'ere).
09. Et par: to kort af samme værdi - (f.eks. 2 konger).
10. Højeste kort: hvis ingen højere værdi ("hånd") findes, vinder højeste kort - (som er es).
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