Ultimate Texas Hold´em Poker
INDLEDNING:
Ultimate Texas Holdém er et spil med udgangspunkt i poker. Der spilles
mod huset og Deres gevinst afhænger af, hvornår i spillet indsatsen gøres og
hvor stor indsatsen er.
Der spilles med et deck á 52 kort. Der kan deltage 1 til 7 spillere af gangen.

SÅDAN SPILLES ULTIMATE TEXAS HOLD´EM POKER:
Spilleren skal foretage to indsatser af samme beløb i Ante og Blind feltet.
Der kan også satses i Trips feltet, dette er frivilligt. (Se under trips for mere
information)
Dealeren giver nu to kort til hver spiller og to til sig selv. Alle med billedsiden ned. Spilleren ser sine kort og kan nu gøre endnu en indsats i feltet
Play på x3 eller x4 af Anten eller melde check.
Dealeren vender nu de 3 fælleskort kaldet floppet. Floppet gælder for
alle spillere. Hvis en spiller ikke tidligere har lavet en indsats i Play feltet,
kan denne nu gøre en indsats på x2 af Anten. Ønskes dette ikke, kan der
meldes Check.
Dealeren vender nu de to sidste fælles kort, kaldet Turn og River. De
spillere, der tidligere har meldt Check, skal nu gøre en indsats i Play feltet
på x1 af Anten. Ønsker spilleren ikke dette, meldes Fold og Ante + Blind
indsatsen er tabt. Spilleren er hermed ude af denne omgang.
Dealeren vil nu sammensætte den bedste pokerhånd ud fra de kort, den
enkelte spiller har og de fem fælleskort.

GEVINST UDBETALING:
For at dealeren kan kvalificere sig, skal denne have minimum ét par. Har
dealeren ikke dette vil Anten hverken vinde eller tabe. Spilleren får Anten
tilbage.
Kvalificerer dealeren sig (ét par og derover) sammenlignes spillerens hånd
og dealerens hånd. Har spilleren den bedste hånd, udbetales Ante og Play
i forholdet 1:1.
Blind feltet udbetales i henhold til udbetalingsskemaet.
Det er kun i forbindelse med Anten, at dealeren skal kvalificere sig.
Kvalificerer dealeren sig og spilleren og dealeren har ens hænder, vil alle
indsatser på Ante, Blind og Play være uafgjort.

TRIPS:
Trips er en frivillig indsats, der lægges, inden de første kort gives. Trips er
en indsats, der er uafhængig af om dealeren kvalificerer sig eller ej, og om
dealerens hånd er bedre eller dårligere end spillerens.
Udbetaling på Trips iflg. skema.

INDSATSER:
Minimum, maksimum samt indsatsernes størrelse vil fremgå af et skilt
på bordet.

REGLER:
l Der må kun tales dansk eller engelsk ved bordet
l Der må kun spilles på én boks pr. spil og kun én spiller pr. boks
l Har en spiller en hånd af samme værdi som dealeren, afgør det 		
		 næsthøjeste kort hvem der vinder (Es er højest)
l Under spillet må spillerne IKKE samtale om deres kort. Kortene
		 må ikke vises til andre spillere eller tilskuere. Overholdes dette ikke,
		 vil alle indsatser i boksen være tabt og spilleren kan ikke længere
		 deltage i spillet
l Får en spiller et ukorrekt antal kort, ligegyldigt hvordan det sker,
		 erklæres hånden for ugyldig og spilleren kan ikke deltage i det
		 igangværende spil. Alle indsatser gives tilbage til spilleren
l Får dealeren et ukorrekt antal kort, ligegyldigt hvordan det sker,
		 erklæres hele spillet for ugyldig og stoppes. Alle indsatser gives 		
		 tilbage til spillerne

DRIKKEPENGE/TRONC:
Det er kutyme i internationale casinoer at gæsten takker de ansatte ved
en gevinstudbetaling via drikkepenge. De ansattes løn er direkte afhængig
af dette. Alle drikkepenge kommer i en særlig aflåst boks til dette formål.
Disse chips indgår i en samlet pulje som indgår i alle de ansattes løn. Personalet hjælper gerne med spørgsmål om kutyme vedr. tronc.
Ved ethvert tvivlstilfælde er den endelige afgørelse op til Casino
Manageren.

Vinderkombinationer
De nedenstående billeder viser eksempler på vinderkombinationer.
Farverne/kulørerne er tilfældige.

Det højeste kort:
Ingen udbetaling
Et par:
Ingen udbetaling
To par:
Ingen udbetaling
Tre ens:
Trips 3:1

Straight:
Blind 1:1
Trips 4:1

Flush:

Blind 3:2
Trips 7:1

Fuldt hus:
Blind 3:1
Trips 8:1

Fire ens:

Blind 10:1
Trips 30:1

Straight Flush:
Blind 50:1
Trips 40:1

Royal Flush:
Blind 500:1
Trips 50:1
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