Poker Dice
Poker Dice Regler

Indhold: 5 pokerterninger, raflebæger og notesblok.
Spillets formål:
Det gælder om at få den højeste og dermed den bedste kombination af de fem terninger. De mulige kombinationer og deres
rækkefølge angives senere i disse regler.
Spilleregler:
Ved hver spillerunde kaster hver spiller alle fem terninger. Ud af de fem terninger beholder spilleren lige så mange terninger, han eller
hun ønsker, og lægger disse til side. De andre terninger kastes en gang til i et forsøg på at opnå den bedst mulige kombination af alle
fem terninger. Resultatet skrives ned på blokken, inden det er næste spillers tur. Når alle spillerne har foretaget deres terningkast, ser
man, hvem der opnået den højeste kombination. Han eller hun har vundet runden.
Man kan også vælge i første omgang kun at lade spillerne kaste terningerne en enkelt gang og skrive resultatet ned. Inden spillerne
skal kaste terningerne anden gang, kan de satse point eller lignende på grundlag af deres første slag og de chancer, de mener at
have med det andet slag. Når alle har haft mulighed for at satse, tager den første spiller de terninger, han eller hun ønsker at kaste
om, og lægger dem sammen med de terninger, der blev lagt til side i første omgang for at se, hvad den bedste kombination er.
Resultatet skrives ned, så der ikke bliver nogen diskussion bagefter. Når alle har kastet anden gang, ser man, hvem der har den
højeste kombination. Han eller hun vinder runden.
Standardkombinationer:
Fem ens: Fem af samme slags, f.eks. damer, kaldes fem ens. Fem ens konger vinder over fem ens damer, fem ens damer vinder
over fem ens knægte osv.
Fire ens. Fire af samme slags, f.eks. konger, kaldes fire ens. Fire konger vinder over fire damer, fire damer vinder over fire knægte
osv. Den femte terning har selvfølgelig ingen indvirkning på slaget.
Fuldt hus (hus): Tre af samme valør sammen med to ens med en anden valør kaldes fuldt hus. Eksempel: 3 damer og 2 tiere.
Når man beregner værdier af to eller flere "huse", er det de terninger, der er tre af, som bestemmer udfaldet.
Straight: Fem i rækkefølge: Es (A), konge (K), dame (Q), knægt (J) og 10 kaldes straight.
Tre ens: Tre terninger med samme valør sammen med to andre terninger med forskellig valør kaldes tre ens.
Ved bestemmelsen af, hvilke tre ens, der er bedst, tæller kun valøren for de tre ens. En kombination med tre knægte vinder således
over en kombination med tre tiere osv.
To par: To terninger af én valør sammen med to terninger af en anden valør samt en femte terning med en tredje valør kaldes to par.
Det kan f.eks. være to damer, to tiere og en knægt.
Kombinationen kaldes to par "damer i top" eller to par, damer.
Hvis to spillere har to par, vinder den, der har det højeste par. Hvis begge spillere har samme par "i top", er det andet par afgørende.
Hvis begge spillere også her har samme par, gør den femte terning udslaget. Hvis begge spillere også har samme valør i den femte
terning, anses kombinationerne for at være lige høje.
Et par: To terninger med samme valør samt tre andre terninger med hver sin valør, f.eks. K - K - J - A - Q, kaldes et par. Et par
konger vinder over et par damer, et par damer vinder over et par knægte osv. Hvis to spillere begge har et par, vinder den, der har
det højeste par. Hvis begge spillere har samme par, er den højeste af de tre øvrige terninger afgørende. Hvis der stadig er tale om
samme valør, er den næsthøjeste terning afgørende osv.
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Oversigt:
Fem ens, Fire ens, Fuldt hus , Straight, Tre ens, To par, Et par, Intet par (højeste terninger)
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