
Varför den här boken… 
 
av David Sklansky 
Att skriva en bra bok om låglimithold’em är inte så enkelt som 
man skulle kunna tro. Bara för att de motståndare man möter i 
dessa partier har låga till medelmåttiga skicklighetsnivåer betyder 
det inte att förklaringarna av hur man kan slå dem kan vara 
medelmåttiga också. 
De underliggande tankarna som behövs för att få ut så mycket 
som möjligt ur dessa spelare är tvärtom lika djupa, fastän 
annorlunda, som de som behövs för att slå bättre spelare i större 
partier. Problemet är att de flesta storspelare har liten erfarenhet 
av dessa mindre partier. Även de som studerar poker teoretiskt 
skulle ha svårt att skriva en bra bok om låglimithold’em utan att 
ha betydande erfarenhet av att spela det. De förstår alla idéerna, 
men är inte säkra på vilka de ska använda. 
Detta är skälet till att ingen (förrän nu) har skrivit en bra bok om 
låglimithold’em. För att göra det ordentligt måste man vara en 
god pedagog, ha erfarenhet från dessa partier och vara en utmärkt 
pokerspelare. Det räcker inte att kunna vinna de här partierna. 
Den som vinner små pokerpartier men förlorar stora är sannolikt 
osäker på pokertänkande i allmänhet. En del av den osäkerheten 
kommer oundvikligen att spilla över in i det han skriver om små 
partier. Kontentan är att alla böcker som handlar om poker med 
små insatser kommer att innehålla fel om de är skrivna av någon 
som inte vinner när han spelar högre. 
Som jag påpekade tidigare har många av de bästa pokerspelarna 
liten eller ingen erfarenhet av små partier. Av olika skäl var det 
många som inte började på de nedre stegen av totempålen. 
(Mason och jag är två exempel.) Många stora pokerspelare har 
svårt att förklara exakt hur de vinner de partier de spelar i. Således 
skulle de misslyckas katastrofalt om de försökte förklara hur man 
vinner de mindre partier som de aldrig har spelat. 
Mason och jag vet hur vi ska förklara hur och varför vi vinner. 
Det inkluderar partier med lösa spelare som vi ibland stött på i 
större partier. Det finns en hel avdelning om ämnet i vår bok 
Hold’em poker för avancerade spelare. Men ”lös” är något annat än 
bara ”dålig.”1 Partier där de flesta av dina motståndare spelar illa 
var förr nästan okänt på $5-$10-nivån, och har sällan behandlats i 
böcker. Vi har faktiskt gjort en poäng av att inte göra det eftersom 
vi alltid har tyckt att det varit viktigt att låta våra läsare börja öva 
sig för att vinna i större partier så snart som möjligt. Vi ville att de 
skulle hoppa över de mindre partierna helt och hållet eller 
måhända slå dem mindre väl (med hjälp av vanligt sunt förnuft) 
och sedan röra sig uppåt. 
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Det fanns två anledningar till att vi undvek att lära ut hur man 
vinner små partier. Det första var att raken och den förväntade 
dricksen till dealers gjorde partierna svårare att vinna än man hade 
kunnat tro trots motståndarnas svaghet. Det andra var det faktum 
att vi inte ville lära ut ”dåliga vanor”. 
De tekniker som leder till maximal vinst i små partier fungerar 
inte i större. (Det omvända är ännu mer sant.) Så vi ville inte ens 
nämna dem så mycket. Vi ville att våra läsare skulle spela och 
vinna $10-$20 och högre. Vilket förstås är vad de gör. Det är 
skälet till att våra böcker är så populära. 
Så vad har hänt som har fått oss att tänka om? Enkelt uttryckt är 
det poker på TV och poker på Internet. Eftersom alla som läser 
denna bok bör veta vad det är jag talar om kommer jag inte att 
lägga ut texten om det här. Allt som behöver sägas är att denna 
pokerexplosion har gjort små partier till ett bättre fungerande sätt 
att vinna riktiga pengar. På Internet kan man spela fler händer per 
timme. Faktiskt kan man lyckas spela fem gånger så många partier 
per timme som i ett liveparti, eftersom man kan spela flera partier 
på en gång. Plus att man inte behöver betala dricks. Att tjäna 
långt över 50 000 dollar per år genom att spela $3-$6-hold’em är 
inte något ovanligt nu för tiden. Vad gäller spelrum med väggar 
och tak finns det långt fler dåliga spelare i dem nu än någonsin 
förut. Och de spelar högre. Så det är inte längre ovanligt att se ett 
$6-$12- eller ett $10-$20-parti fyllt av dåliga spelare. Detta är 
ytterligare en anledning till att vi inte numera kan bortse från att 
skriva om hur man vinner sådana partier. 
Det enda problemet är att Mason och jag har föga erfarenhet av 
att spela mot ett bord fullt med dåliga spelare. Det är inget stort 
problem. Med hjälp av enbart teoretisk förståelse skulle vi kunna 
förklara de rätta dragen och teknikerna för att vinna de här 
partierna långt bättre än de författare som hittills har tagit sig an 
denna uppgift. Men utan att helt känna till hur folk spelar på de 
här nivåerna skulle resultatet inte bli perfekt. 
Det är här Ed Miller kommer in. I Ed har vi en man som inte 
bara spelar poker som en expert, men som har rört sig uppåt i 
leden nyligen och byggt upp sitt bankkonto genom att spela så 
lågt som $2-$4 och $3-$6. Han är även en ypperlig författare, en 
briljant kille med examen från MIT och en stor bidragare till vår 
webplats www.twoplustwo.com. Med honom som vår 
medförfattare kan inget tvivel råda om att om du vill lära dig hur 
du bäst ska vinna över de dåliga spelare du finner i hold’em-
partier med låga limits är det den här boken du ska vända dig till. 



Inledning 
Det här är ingen nybörjarbok. Vi kommer inte att förklara 
reglerna i Texas hold’em, visa hur man läser bordet, eller lära dig 
att identifiera nötterna.2 Vi kommer inte att diskutera hur man 
väljer ett bord, tala om hur stor buy-in du ska göra eller lära dig 
korrekt bordsetikett. 
Det här är inte heller en strategibok för nybörjare. Vi kommer 
inte att gång på gång betona vikten av att spela tajt innan floppen. 
Vi kommer inte ständigt att råda dig att undvika problem eller 
varna om riskerna med att fortsätta syna runda efter runda med 
en svag hand. 
Vi kommer att hålla tyst om dessa saker inte för att de inte är 
viktiga utan för att vi utgår från att du redan känner till dem. 
Många böcker har redan skrivits som lär ut grunderna i vinnande 
strategier inom låglimithold’em. De betonar att man bara bör 
starta med de bästa händerna och endast fortsätta efter floppen 
med en stark hand. De siktar på att korrigera de dyraste misstag 
som nybörjare gör: de som härrör från den naturliga tendensen att 
spela för många händer och att gå för långt med dem. 
Dessa nybörjarböcker gör i allmänhet ett bra jobb med att få 
igång eleverna längs en framgångsrik bana. De rättar de stora felen 
och de flesta spelare som studerar en av dessa böcker kommer att 
förbättra sig från en förlorande spelare till plus minus noll eller till 
och med till en blygsamt vinnande spelare om de håller sig till 
mycket enkla partier. 
Den här boken tar vid där nybörjarböckerna slutar. Vi siktar på att 
förvandla dig från en bra spelare till en expert och från en blygsam 
vinnare till en storvinnare. Vi vill lära dig klämma fram vartenda 
öre av värde ur dina partier. För att hjälpa dig göra det har vi 
introducerat en del avancerade begrepp som du troligen aldrig 
tänkt på förut. Vissa av dem har faktiskt aldrig förekommit i 
tryck. 
Nybörjarböcker propagerar vanligen för en stil som vi skulle 
beteckna som tajt, försiktig och defensiv. De diskuterar vikten av 
att förutse och undvika dyra fallgropar. De uppmanar dig att avstå 
från potentiellt lönsamma situationer om du skulle löpa risk att 
råka illa ut genom att utnyttja dem. Att lära dig skydda dig själv 
är deras högsta prioritet. 
Vi förespråkar en tajt men aggressiv och attackerande stil. Vi 
fokuserar på att attackera motståndare som har svaga händer mer 
än på att försvara oss själva när vi har svaga händer. Varje 
anfallsplan måste förstås kombineras med ett solitt försvar, och de 
lektioner som finns i nybörjarböckerna är fortfarande värdefulla. 
Men även om du kan bli en vinnare genom att spela defensivt 
måste du anfalla om du vill bli bäst! 
Även om detta inte är en nybörjarbok kan en nybörjare starta med 
den här boken. Vi presenterar de viktigaste grundbegreppen (tajt 
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spel före floppen, att beräkna dragodds och pottodds, diskussion 
kring när man ska lägga sig med en hopplös hand etc.).  
Även om titeln på boken är Hold’em med små insatser är 
tankarna i den här boken värdefulla vid alla gränser. Vi lär dig att 
vinna maximalt i alla partier med spelare som spelar för många 
händer och går för långt med dem. Dessa partier är allmänt 
förekommande vid spel med låga insatser, men är även ganska 
vanliga vid mellanhöga insatser och ibland till och med högre. Vi 
kommer ibland att diskutera begrepp som är specifika för partier 
med små insatser, som betydelsen av raken, men i andra fall 
kommer råden inte att vara limitspecifika. Även professionella 
mellannivåspelare, kommer att hitta värdefulla tips. 
Hold’em är nu mer populärt än det någonsin har varit, vilket har 
skapat massor av nya spelare av vilka många spelar illa. Dessa nya 
spelare har gjort de flesta partier mycket lösare och mer lönsamma 
än någonsin förut. Även om en vinnande strategi som utformats 
för de tajtare, tuffare spelen från förr kommer att vinna även i 
denna nya situation kommer den inte att vinna maximalt. För att 
göra det måste du anpassa din strategi till de nya förutsättningarna 
och specifikt utnyttja din lösa motståndares misstag. Vi skrev den 
här boken för att lära dig göra just detta. 
Författarna vill även tacka Dr. Alan Schoonmaker för hans hjälp 
med att bearbeta detta manuskript. Tack vare Dr. Al har våra ord 
och idéer kommit till uttryck klart och koncist, och idéerna i 
denna bok bör kunna förstås av var och en. 
 


