
 

 

Kapitel fem 

Pottstorleksfilosofin –  
ett exempel 

Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 
stora stackar. Du sitter i stora mörken med 
 

       
 
Någon inleder satsandet ur mittenposition med $20. Du synar. 
Floppen kommer 

 

             
 
så du har floppat en triss. 
Du vill givetvis skapa en stor pott. Ditt mål borde vara att få in de 
resterande $480 i potten. Det kommer att bli svårt att göra det om 
din motståndare höjde med 10♠7♠ eller 2♥2♣. Men om han har 
pocketess, ess-kung eller till och med ett färgdrag har du en hygglig 
chans att roffa åt dig hela hans stack. 
Det första du borde göra är att anta att han har en hand som han 
kan tänka sig att gå all-in med. Låtsas att han har pocketess eller 
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ess-kung och utforma en strategi baserat på det antagandet. Varför 
denna optimism? Du är optimistisk därför att de andra möjlighe-
terna, även om de är troliga, i stort är irrelevanta. Oavsett vad du 
gör kommer du antagligen att nå samma resultat. Om din mot-
ståndare har pocketkungar eller -nior lär du förlora hela stacken i 
princip varje gång ändå. Om han har floppat tvåpar kommer du 
att ta hela hans stack utom om han drar ut dig. (Obs: Dessa hän-
der är ”förbestämda” endast på grund av storleken på startstackar-
na. Om ni hade spelat med tio gånger djupare stackar, alltså med 
$5 000 var, hade ditt öde kunnat se något annorlunda ut.) 
Om han har en svag hand, och han inte är en vanemässig bluffare, 
finns det nästan inget sätt för dig att få honom att hjälpa till med 
att bygga upp potten. Har han ess högt kanske du kan lura ut lite 
extra pengar ur honom om du checkar floppen och ett ess till råkar 
komma på turn. Men mot de flesta spelare kommer du inte ens att 
göra någon betydande ytterligare vinst ens i det fallet. Du har bara 
två gator på dig att få in $480 i en pott på $40. Det kommer att 
kräva överdrivet stora bet från din sida, och vilken hyfsad motstån-
dare som helst med bara par skulle med rätta fatta misstankar. 
Vanligtvis kommer du att tvingas nöja dig med enbart en liten 
vinst om floppen checkas runt. 
Mot motståndare som inte är vanemässiga bluffare spelar de val du 
gör mest roll när din motspelare har en av bara några få händer: 
bra men inte fantastiska sådana, som ess-ess, ess-kung eller ett färg-
drag. Skräddarsy därför din strategi så att ditt resultat maximeras 
mot dessa händer.4 
Det bästa sättet att få ut så mycket pengar som möjligt ur de bra 
men inte fantastiska händerna är att se till att det är ”för sent” när 
motståndaren väl börjar misstänka att han är slagen. Låt honom 
inte fatta misstankar när det bara finns $200 i potten och $400 

                                                 
4 Observera att det här tricket, att begränsa din motståndares handdistribution 
till de händer som är ”viktiga”, fungerar bäst mot konservativa motspelare. Mot 
en vanemässig bluffare som betar på floppen och ofta på turn med svaga händer 
tjänar du mest pengar genom att låta honom bluffa. Du blir mer fokuserad på 
att tjäna pengar mot hans svagare händer, eftersom de är så lönsamma för dig 
(antaget att du låter honom bluffa). I det scenariot skulle du checka flera gator. 
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kvar utanför den. Ge honom de dåliga nyheter som ett stort bet 
innebär endast när det snarare är belopp i stil med $500 i potten 
och $250 kvar utöver det. Även om han kommer att misstänka att 
han är slagen kan han känna sig ”pottbunden” (ofta kommer han 
att ha rätt) och betala av. 
Du vill alltså, om vi tänker bakifrån igen, att ditt sista bet eller din 
sista höjning ska vara runt $250 (eller något mindre). Hur ska du 
konstruera ditt satsande så att du kan få in de första $240 utan att 
motståndarna börjar misstro dig? 
Generellt sett kommer ditt sista bet på $250 att förverkligas an-
tingen som ett bet på river eller som en höjning på turn. Du kan 
hamna all-in på floppen, men om det händer behövs sällan särskilt 
mycket planering från din sida. Det enda som krävs är en motstån-
dare som också vill hamna all-in. 
De där första $230 att satsa kan grovt hugget brytas ned i två kon-
stellationer: ett bet à $70 och ett på $160, eller tre bet om vardera 
$30, $70 och $130. (Numren är givetvis endast uppskattade. Hela 
planeringsproceduren är en uppskattning; din plan kan komma att 
behöva ändras eller överges helt, beroende på vad som faktiskt 
händer.) Med andra ord tenderar betens storlek att öka i no limit-
händer, så därför borde du bryta ned dina $230 i två eller tre 
”block”, där varje är större än det förra. 
Om du väljer två- eller treblocksmetoden beror på din motstånda-
re. Valet att satsa $70 och $160 har den fördelen att det ger ho-
nom få chanser att värdera din hands styrka. 
Säg att du satsar $70 på floppen, och han synar. Sedan satsar du 
$160 på turn. Borde han syna? Trycka in allt? Lägga sig? Vem som 
helst med ess-ess eller ess-kung kommer att ha ett extremt svårt val 
framför sig eftersom det finns så lite information för honom att gå 
på. Visst, du satsar friskt, men du vet inte att hans hand är så bra 
som den faktiskt är. Du kanske försöker få bort honom med en 
svagare hand. Det är svårt för honom att veta, så till slut kommer 
han ofta att gissa. När dina motståndare gissar i kritiska lägen ser 
det ljust ut för dig. Ibland kommer de att gissa fel, och du belönas 
med deras stack. 
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Nackdelen med tvåblocksmetoden är att det tvingar dig att göra ett 
ordentligt överbet på floppen. Först satsar du $70 in i en pott på 
$40. Sedan satsar du $160 in i $180. De stora summorna du betar 
(stora jämförda med potten) kommer att göra vissa motståndare 
nervösa. De kanske anar att det är en stor pott i antågande och 
lägger sig snabbt om de är särskilt timida (eller sluga) av sig. 
Ditt överbet på floppen kan verka ovanligt för en del erfarna spela-
re. De kan lista ut att du försöker manipulera dem till att spela 
med i en stor pott, och den insikten kan låta dem överge sina hän-
der. Det är därför det är så viktigt att tänka inte bara på vad din 
motståndare kan ha, utan även på vad din motståndare kan tro att 
du har samt hur din motståndare kan uppfatta ditt satsningsmöns-
ter. Vissa motståndare kommer att trassla in sig i överbetet och se 
det som ett tecken på semisvaghet. Andra kommer att se överbetet 
som ett hot. 
Treblocksmetoden, att satsa $30, $70 och sedan $130, kräver inte 
vid någon tidpunkt av dig att du överbetar. Om du först satsar $30 
kommer det att vara in i en pott på $40. $70-betet kommer att 
vara in i en pott på $100 ($40 plus två bet på $30 vardera). Sedan 
kommer $130-betet att läggas till en pott på $240 ($100 plus två 
gånger $70).5 
Nackdelen är att eftersom de tre beten är tänkta för maximalt två 
satsningsrundor måste din motståndare antingen satsa själv eller 
höja någonstans under den tiden. Med andra ord, om du ska kun-
na få in ditt satsa bet på $250 när ni kommer till femte gatan mås-
te du på något sätt få in $30, $70 och $130 på flop och turn. Du 
kan inte få in alla tre bet om din motståndare bara synar två gång-
er; då får du bara in $30 och $70 och sitter sedan där med ytterli-
gare $380 mot slutet. 
Om du kan räkna med att din motståndare höjer minst en gång 
med ess-ess eller ess-kung kan tre block vara rätt väg att gå, särskilt 
om du kan räkna på att han höjer på floppen och sedan satsar på 
turn om du checkar – då är tre block säkerligen din bästa valmöj-

                                                 
5 Beroende på din motståndare kan du vilja satsa något mer än $70 och $130, så 
att det sista betet blir ännu mindre än $250. 
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lighet: satsa $30 på floppen och få en höjning tillbaka (förhopp-
ningsvis med minst $70 till). Checka och syna sedan på turn (för-
hoppningsvis runt $130). Satsa slutligen själv $250 på river. (Eller 
så kan du check-höja all-in på turn.) 
Om din motståndare är mindre aggressiv kan du själv behöva lägga 
in höjningen. Du kan check-höja på floppen: checka, låt honom 
satsa $30, och höj själv $70 till. Satsa sedan $130 på turn och $250 
på river. 
Tyvärr kan check-höjningen vara en väldigt avskräckande manö-
ver, särskilt om du har mycket pengar att backa upp den med. Du 
kan tappa bort motståndaren, särskilt när du satsar $130 på turn. 
(Att check-höja på floppen för att sedan checka på turn kommer 
oftast inte att fungera heller, eftersom de flesta motståndare bara 
kommer att checka turn de också.) 
Du kan också checka och syna på floppen med planen att check-
höja på turn. Men även det är att ”flexa musklerna”, och du kom-
mer att skrämma bort många motståndare med en stor check-
höjning. 
Rätt metod kommer att vara olika från motståndare till motstånda-
re, samt från situation till situation. Om din motspelare synar stora 
bet för ofta men inte höjer tillräckligt mycket själv, då är två block 
det bästa alternativet. Om din motspelare är hyperaggressiv men 
letar efter ursäkter att lägga sig vid tuffa situationer, kör då på tre 
block, och låt honom höja istället. Om du nyligen fick en stor 
check-höjningsbluff avslöjad blir plötsligt alla alternativ som invol-
verar check-höjningar mer attraktiva. Dina motståndare kommer 
att minnas bluffen och kolla vad du sysslar med. 
På det hela taget är dock filosofin densamma oavsett motståndare 
och situation. Du kan ha en stor hand, och stora händer letar efter 
stora potter att vinna. Bryt ned resten av handen i block och fun-
dera på hur du bäst kan skapa den stora potten. Lista ut hur stort 
du vill att ditt sista bet ska vara, och jobba dig därifrån bakåt. Hur 
kan du maximera chansen för att din motståndare är kvar i handen 
när det där stora betet kommer? Hur många ”block” behöver du 
för att nå dit? Har din motståndare tendenser som gör att vissa 
vägar faller sig mer naturliga än andra? 
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Du kanske tycker att den här processen kanske verkar ohanterlig 
eller överflödig just nu. Det finns så mycket som kan hända; kan-
ske tycker du att du borde ta en gata i taget. Men den här sortens 
satsningsplanering och manipulation av pottens storlek är nyckeln 
till framgångsrik no limit med djupa stackar. Lär dig att tänka på 
det här sättet i varje hand, och du kommer inte att ångra det. 




