Title:Stort udvalg af online bordspil
Description: Der er mange bordspil på online spillesider. Så det kan være
svært at vælge.

Keywords:
online spil, online spil website, spille websted, spille hjemmeside, online lotterispil,
lotteri, hasardspil, online bordspil, online spilleborde, online spilleborde vælge, online
spil valgmuligheder, vælge et online spillebord, spillebord, online bordspil

Content:
Der findes mange websites og hjemmesider med masser af tilbud indenfor online
bordspil, alle skræddersyet til at du kan få det maksimale udbytte af online spil. Hvad
enten du elsker at spille blackjack, smide om dig med jetoner ved pokerbordet eller
satse det hele på sort i rouletten, er der kun et par museklik til lige netop det spil, du
allerbedst kan lide.
Her skal vi fortælle lidt mere om de mest populære online bordspil, så du får et
overblik over det store udbud af spillemuligheder du har at vælge imellem. Husk, du
kan spille dem alle både gratis for sjov eller for rigtige penge, så der er ingen grund
til at tøve. Start straks med at oprette en konto i dit favorit online-kasino og tjek al
morskaben og fornøjelserne ud!

Title:
Online spil - poker, blackjack, roulette, kasinoer

Description:
Online spil er i en rivende udvikling. De mest populære kasino-spil er poker, blackjack
og roulette.

Keywords:
online spil, poker, blackjack, roulette, online casinos,online kasinoer, online kasino,
online spil udvider, introduktion til online spil, indledning til online spil, vejledning i
online spil, UK gaming, danske spil, danske online spil

Content:
Online-spil bliver stadig mere populære og kan variere fra spil, der baserer på en
simpel tekst til kompleks grafik og spil i virtuelle verdener, der giver brugeren
mulighed for at spille komplicerede og meget realistiske spil, der kan spilles af
mange deltagere på samme tid.
Sådanne online-spil kan f.eks. spilles på online kasinoer, hvor deltagerne kan spille
alene eller sammen og placere væddemål og indsatser via internettet. Online
kasinoer er mindst lige så interessante og spændende som deres fætre i den
"virkelige" verden. Deltagerne kan spille bare for sjov eller om rigtige penge med spil
som poker, blackjack, roulette og andre.

Description:
OnlineGaming.com vejleder dig gennem de forskellige typer af bordspil og video
poker på internettet.

Keywords:
online spil, bordspil, video poker, videopoker, poker, blackjack, roulette, craps,
baccarat

Content:
Det er nemmere end nogensinde før at blive en af de millioner af brugere, der spiller
online hver dag. Hvad enten du er til poker, blackjack, roulette, video poker eller slots
kan du altid finde et spil, syv dage om ugen, 24 timer om dagen - og spille det
mageligt med en kop kaffe foran din pc derhjemmefra.
Online spillesteder giver dig den samme spænding som Las Vegas, men det er langt
mindre besværligt. Du kan spille med rigtige penge eller bare for sjov nårsomhelst du
ønsker det og opleve al den spænding og nakkehårs-rejsning du har brug for, når du
lægger ud med dit favorit kasino-spil.
Her finder du al den information du har brug for til at komme igang med din online
spilletur, deriblandt gåde råd og strategier, regler og andre nyttige oplysninger, der
får dig placeret i vinderbanen!
Her er nogle af de emner, der omhandles i hovedkategorien:
Er online-spil sikre?
Er online-spil legale?
Spil for sjov
Spil med rigtige penge
Hvad du bør kigge efter i en online spille-hjemmeside
Indsætte og hæve penge

Title:
Video Poker, online Video Poker & sådan spilles online Video Poker.

Description:
Online video poker spilles af millioner af mennesker hver dag; det er nemt at lære og
man kan hurtigt tjene penge på det.

Keywords:
online spil, online gaming, video poker, online video poker, spille online video poker,
spille video poker online, video poker regler, video poker vædde online, vædde med
video poker

Content:
Hvis du kan lide at spille video-poker i et kasino, vil du elske at spille video-poker
online. Det er nøjagtigt det samme spil, som du kender. Fordelen er, at du kan spille
det nårsomhelst og ganske mageligt derhjemmefra.
Spillerne elsker den action, der er over online video poker og selvfølgelig de

kæmpestore udbetalinger, hvis man er heldig og kommer op med en royal flush
mens man spiller med maks. indsats. Ikke bare finder du alle dine favoritter blandt
video poker-spil på CasinoRoom.com, du kan sågar spille for rigtige penge uden
nogensinde at tage hjemmefra!

Title:
Er online-spil sikre? Og hvis ja, hvor sikre er de?

Description:
Online spil er meget sikre. Industrien bruger millioner på sikkerhed hvert år for at
sørge for at det er sikkert at spille online.

Keywords:
online spil, online spil sikkerhed, er online spil sikre, er online spil sikker, hvor sikre er
online spil, online spil er sikker, online spil er sikre, kan man spille sikkert online

Content:
Online spil er aldeles sikre, især når du spiller for rigtige penge. Ikke bare er det
komplet umuligt for spillerne og for kasinoet at snyde, dine indeståender er også lige
så sikre som i en rigtig bank (eller under din hovedpude).
Online spil hjemmesider bruger millioner på sikkerhed, da de er klar over, hvilken
stor betydning sikkerhed har for deltagerne. Du kan trygt stole på at dine penge er
absolut sikre på de større, kendte websites og at der spilles (ganske vist ikke altid
med åbne - ellers var der intet spil, men) med absolut faire kort.
De millioner af dollars, der omsættes og vindes hvert år, kommer til veje ved sikre og
faire spille-websites, hvor deltagerne kan spille om rigtige penge eller chips/jetoner.
Det sidste en profiterende hjemmeside ville gøre, var at sætte sin sikre og støt
voksende indtægtskilde over styr med utilstrækkeligt sikkerhedstilsyn.
Det er selvfølgelig godt at være forsigtig og det er normalt, at man er nervøs første
gang man sætter sig til spillebordet hos en online spilleudbyder, men du kan være
sikker på, at både spillene og pengene virkelig er sikre.

Title:
Description:
Keywords:
Content:
I mange lande er online spil med rigtige penge absolut lovlige. Du kan spille for
rigtige penge eller bare for sjov uden at skulle bekymre dig om, hvorvidt der skulle
være problemer med lovgivningen.
Der er imidlertid også lande, der har forbudt spil med rigtige penge. Du bør altså

undersøge på forhånd, om spil med rigtige penge er officielt tilladt, der hvor du
befinder dig.
Anklage for online spil?
Imidlertid er det praktisk talt uhørt, at nogen skulle blive anklaget eller retsforfulgt
pga. online spil, også i de lande, der har forbudt denne aktivitet. Det er vanskeligt for
myndighederne at komme på skudhold af folk, der spiller online og der findes ikke
rigtig nogen præcedens for, hvordan man skal behandle folk, der anklages for illegalt
online spil.
Det er kun naturligt at være opmærksom på lovgivningen omkring online spil, men
det er mere end sandsynligt, at du befinder dig i et land, der ikke har nogen
forbehold mod online spil - så gå bare igang med at finde dit favorit spille-website.

Title:
At spille bare for sjov og ganske gratis

Description:
På mange online spillesider kan du spille for sjov og øve dig med spillepenge, indtil
du er klar til at tage skridtet med rigtige penge.

Keywords:
online spil, online spil for sjov, online spil gratis, er det sjovt at spille online, gratis at
spille online, spille online-spil, spille online for sjov, spille online-games gratis

Content:
Noget af det bedste ved online spillekasinoer som PokerRoom.com og
CasinoRoom.com er, at du kan spille samtlige spil gratis og tjekke ud, om det er
noget for dig. Når du er klar, kan du åbne en konto på få sekunder og derefter spille
alle dine favoritspil efter hjertets lyst uden nogensomhelst forpligtelser.
Hvis du får blod på tanden og ønsker at spille med rigtige penge, kan du vælge
mellem mange forskellige måder at indskyde penge på - det tager kun nogle
minutter. Det er en god idé at starte med at spille gratis, så du lærer spillene at
kende og får en fornemmelse for, hvordan spille-websitene fungerer.
De fleste foretrækker jo nok spændingen ved at spille med ægte penge, men mange
gør det bare for sjov eller for at slappe af efter en lang dag på arbejde og nyde at
spille blackjack med indsatser på helt op til $1,000 per hånd (med spillepenge,
selvfølgelig)!

Title:
Online spil med rigtige penge

Description:
Når du har besluttet dig for at spille med rigtige penge, skal du tage nogle valg og
beslutninger, bl.a. omkring hvilket kasino og hvilke spil du foretrækker.

Keywords:
online spil, online spil med rigtige penge, online spil for ægte penge, spille med
rigtige penge online, online spil valg af online spil, udvalg af online spil, online spil
tilbud

Content:
Når først du har besluttet at spille med rigtige penge, går det hele meget nemt. Alle
dine favoritter bliver spillet præcist på samme måde som de gratis spil, bare med
rigtige penge som indsats.
Du kan begynde med beløb, der ligger helt nede på $10, og det burde jo ikke
skræmme nogen fra hverken vid eller sans. Foretag en lille indsats og ha' det lidt
sjovt for at komme igang. Vær ikke bange for at satse lidt mere. Mht. indsatser findes
der alle typer af spillere, der satser alt lige fra 10 over 100 til mere end 1,000$.
Det er ganske som at spadsere ind i et kasino af sten og mørtel, og der sidder
tusinder af mennesker derhjemme ved online hjemmesiden samtidig; der spilles på
alt lige fra enarmede tyveknægte op til blackjack med flere hundrede dollars per
hånd.
Nogen siger, at der er ligesom at vædde. Du må afgøre med dig selv på forhånd, om
du vil tage chancen. Ganske vist er der ingen gratis drinks eller sexede cocktailservitricer, der hvor du spiller, men til gengæld kan du blive siddende derhjemme
med en kop kaffe og skal ikke lave andet end at logge på og klikke med musen. Du
behøver ikke engang at skifte hjemmeskoene for at spille dine favoritgames og
opleve spændingen ved at satse og spille om rigtige penge!

URL:

Title:
Hvad du bør kigge efter, når du søger efter et passende online spille-site.

Description:
Inden du tilmelder dig en online gaming site bør du overveje faktorer som: hvilke spil
tilbydes der, hvad med indsatser, indbetaling, udbetaling og andet.

Keywords:
online spil, online spille site, søge efter en spilleside, søge efter online spillested,
hvordan søges en online spilleside, søgning af online spil, finde online spil, online spil
for begyndere,

Content:
Ikke alle online game sider er lige (gode), så der findes nogle ting, du bør tjekke ud
før du starter med at tilmelde dig og begynder at spille.

De bedste sider byder på et kæmpestort udvalg af spil og mange forskellige limits for
indsatser. Vælg et site, der tilbyder mange forskellige spil og variationer. Det handler
jo om at have det sjovt, så dine favoritter skal i hvert fald være iblandt spillene.
Det bør være gratis at indbetale og der bør være flere forskellige optioner, bl.a.
kreditkort, bankoverførsel, automatisk banktræk, checks og online betalingsservice
som f.eks. Neteller, Firepay og andre.
Du bør også vælge et site, der foretager udbetalingerne indenfor en rimelig
tidsramme, så du ikke skal vente uger på dine gevinster. Mange hjemmesider er
hurtige til at overføre penge, så du aldrig skal sidde og vente på kontanter, som du
allerede har vundet.
Og tjek ikke mindst om sitet tilbyder frynser og goder ved din første tilmelding,
såsom bonusser, loyalitetsprogrammer og særlige turneringer og freerolls til
medlemmer.

URL:

Title:
Indsætte og hæve penge på online spillesider.

Description:
For indbetaling og udbetaling hos en online spilleside er der mange muligheder; de
omfatter kreditkort, check og online betalingsservice.

Keywords:
online spil, online spil website, online spillesider, hæve penge på et online spillewebsite, hæve penge på et online spillested, udbetaling af penge fra et online spillewebsite, udbetaling af penge fra et online spilleside, indbetale penge på et online
spille- website, indsætte penge på et online spille- website, indsætte penge på en
online spilleside, hvordan hæves og indsættes penge på et online spille-site, hæve
penge på et online spille-site, indsætte penge på et online spille-site, indsætte penge
på en online spilleside

Content:
Almindeligvis er det meget nemt at indbetale penge på et online spille-website. Du
skal bare bruge et kreditkort og din indbetaling foretages med det samme. Det
fungerer imidlertid ikke altid, da pengeinstitutterne i nogle lande blokerer kortene for
indehavere, der bruger disse til spil på online spillesider.
Der er dog ingen grund til at fortvivle, da de fleste spillesider tilbyder flere andre
betalingsmuligheder, for eksempel bank- eller kontooverførsel og online
betalingsservice såsom Neteller, Firepay, Click2Pay, ePassporte og Moneybookers.
Indbetalinger og udbetalinger er som regel gratis. Hvis du bruger kreditkort eller
online betalingsservice, sker indbetalingen øjeblikkeligt og overføres til din konto, så

du med det samme kan begynde at smide om dig med jetoner. De fleste spillesider
overfører udbetalinger i løbet af en dag eller to, hos nogle er der endda kun tale om
timer!

URL:

Title:
Blackjack, online blackjack & regler for blackjack

Description:
Online blackjack er meget populær, men reglerne er lidt anderledes end ved
almindelig blackjack, dem bør du sætte dig ind i.

Keywords:
Online spil, online blackjack, spille blackjack online, regler for blackjack, regler for
online blackjack, blackjack spil, indsats online blackjack, las vegas blackjack

Content:
Hvis du er en blackjack fan, vil du helt sikkert blive hooked, så snart du får prøvet
online blackjack. For nu kan du spille dit favoritspil mageligt derhjemme så snart, så
tit og så længe du har lyst!
Der findes mange hjemmesider, der har et stort udvalg af limits til blackjack, foruden
tilbud om spil sammen med andre spillere, eller om du vil spille alene. Du får
selvfølgelig flere hænder, når du spiller alene, men på den anden side har du ikke
mulighed for at chatte med andre - hvilket nogle gange kan være næsten lige så
sjovt som selve spillet.
Nogen siger, at det er lidt som at satse i lotteri, da det er meget enkelt og ligetil at
spille online blackjack.
Ganske vist varierer spilleregler lidt fra side til side, men i det store og hele er online
blackjack temmelig meget det samme spil, som du kender og elsker. På de fleste
online spillesteder spilles Vegas Strip, men der findes mange andre tilbud, bl.a.
europæisk blackjack og varianter af Atlantic City. Tjek reglerne ud først, da der kan
være forskelle, for det meste med hensyn til hvorvidt dealeren bliver på 17, hvor tit
du kan splitte og double etc.

URL:

Title:
Description:

Keywords:
Content:
På mange sider har du mulighed for at spille alt indenfor online poker, bl.a. favoritter
som Texas Hold'em, Omaha eller 7 Card Stud. Det fine er, at der sidder tusinder af
spillere online, hver time, hele dagen igennem, så uanset klokkeslættet er der altid et
spil, der venter på dig. Spillere elsker online poker, fordi det er så nemt og
behageligt. Tænk på, du behøver aldrig at vente på at dealeren bliver færdig med at
blande kort, du behøver ikke at tage afsted i regnvejr den lange vej til det næste
kasino, du behøver ikke at planlægge det næste møde med vennerne, der måske
aldrig dukker op. Online poker er mere populært end nogensinde og det har aldrig
været nemmere at lære at spille det. Bare vent, om ingen tid er du klar til at stakke
jetoner op på bordet, samle dem i høje bunke og vinde pot efter pot. Du kan spille
kontant for rigtige penge, du kan spille enkeltbords og flerbords turneringer med alle
de beløb, du ønsker. Nu er tiden inde til at hoppe med på poker vognen, for det er
lige nu online poker spillene venter på dig hos PokerRoom.com, bare nogle få
museklik væk!

URL:

Title:
Roulette, online Roulette, Roulette regler & Roulette væddemål

Description:
Roulette er et simpelt spil og det er nemt at finde en hjemmeside, der tilbyder det.
Roulette er et af de mest populære af alle internettets online spil.

Keywords:
online spil, online roulette, online roulette regler, online roulette væddemål,
populære online spil, roulette online, hvordan spiller man roulette, hvor kan man
spille roulette

Content:
Spillerne elsker roulette, fordi det er nemt og brugervenligt. Det er en rigtig klassiker
og det er nemt at finde roulette sider på internettet, der er mange dem verden over.
Så der er ingen grund til at du ikke skulle kunne spille alle på tider af døgnet.
Roulette siderne er åbne 24 timer i døgnet hele ugen, hele året.
Du kan spille med mange forskellige indsatser og reglerne er de samme som de, der
spilles efter i almindelige kasinoer af sten og mørtel. Det er en fornøjelse at spille
online roulette. Du sidder ved bordet med dine jetoner, du vælger de tal, du ønsker
at spille på og så drejer du hjulet.
Der er fart over feltet, idet dine gevinster automatisk lægges ovenpå din saldo; du
behøver ikke vente på croupieren til at afgøre væddemål og gevinster. Foretag din

indsats, drej hjulet og så er du igang med roulettens glæder!
Ved de fleste spillesider kan man sidde flere spillere ved samme bord, så du behøver
ikke at sidde alene. Nyd oplevelsen af forrygende spil og fede udbetalinger til alle
spillerne!
At vinde i online roulette kræver ikke andet end held, så kast dig bare ud i det og
oplev, hvor spændende roulette kan være!

URL:
Craps, online Craps, regler for Craps & sådan spilles online Craps.

Description:
Craps er et spændende online spil. Det er dog vigtigt at kende reglerne, inden man
kaster sig ud i at spille craps.

Keywords:
online spil, online craps, spilleregler for online craps, at spille online craps, hvor kan
man spille online craps, online craps væddemål

Content:
Hvis du er typen, der elsker at rulle med terninger, så må online craps være det
ultimative spil for dig med spænding, sjov og (forhåbentlig) mange givtige sessions
med gode gevinster ved det virtuelle craps bord!
Online craps fungerer på samme måde som i et kasino med hensyn til hvordan du
placerer alle mulige indsatser og ruller terninger. Oddsene er meget spillervenlige, da
craps har den laveste fortjeneste til huset af samtlige kasino spil.
Spillet er enkelt og det er nemt at følge med. Du køber chips, vælger beløbet for din
indsats og klikker på de steder på bordet, hvor du vil sætte. Ligesom i kasino craps,
kan du også ændre odds ved at tilføje jetoner til dit oprindelige sats på bordet.
På samme måde som i et rigtigt kasino, er der mange forskellige muligheder for at
vædde, for at lægge strategier og forsøge at øge sine gevinstchancer. Du kan spille
ved singlebord eller sammen med andre, hvor i sammen ansporer hinanden til at få
en hot streak!
CasinoRoom.com kan tilbyde nogle af de bedste odds for online craps på hele
internettet. Du kan endda bestemme i hvilken vinkel og med hvilken hastighed dine
terninger skal rulle, når du er shooter!

URL:

Title:

Let It Ride, online Let It Ride & regler for Let It Ride

Description:
Let It Ride er et meget populært online spil, der spilles med begejstring over hele
kloden. Her kan du læse om reglerne.

Keywords:
online spil, online let it ride, let it ride, let it ride online, regler for let it ride, spille let
it ride, spille let it ride online, vædde på let it ride

Content:
Millennium Ride er CasinoRoom.coms version af det almindeligt kendte Let it Ride
casino spil. I denne poker variation spiller du mod dealeren i stedet for mod de andre
spillere, så du kan glæde dig over at tage penge fra huset når du vinder. Du behøver
ikke have dårlig samvittighed ved at skulle slå en af dine medspillere!
Ved Millennium Ride placerer hver spiller tre lige væddemål i en række cirkler på
bordet. Dealeren uddeler tre kort til spilleren plus to fælles kort, der lægges med
billedsiden nedad foran dealeren.
Målet er at få den bedst mulige hånd (et par 10ere eller bedre for at kvalificeres) ved
at kombinere dine tre personlige kort med de to fælles kort.
I væddemålets første omgang skal du afgøre, om du vil tage et af dine tre væddemål
tilbage eller beholde alle tre væddemål på bordet (heraf navnet let it ride). Da du jo
ved, hvor gode dine kort er, skal du gøre brug af denne viden for at finde den bedste
afgørelse.
I anden runde vender dealeren et af fælleskortene og spilleren skal igen bestemme
om han vil give sine tiloversblevne væddemål fri eller trække et af dem tilbage;
denne gang tages beslutningen i henhold til de fire kort, der er kendte.
I sidste runde vendes det andet fælleskort og kompletterer således spillerens hånd.
Hver spiller har stadig et, to eller tre væddemål igang.
Enhver spiller med 10 eller bedre vinder sine væddemål med udbetalinger i forhold til
gevinsttabellen. Gevinstens størrelse forholder sig til, hvor svært det er at få en
bestemt hånd - jo bedre hånd, jo højere gevinst. Spillere med en hånd mindre end 10
taber alle resterende væddemål.
Hvis du godt kan lide poker men ikke har tid til at sidde ved et bord i
PokerRoom.com, kan du hoppe over til CasinoRoom.com og få tilfredsstillet dine
poker-lyster ved at spille Millennium Ride.

URL:

Title:

Carribean Stud, Carribean Stud online & sådan spilles Carribean Stud.

Description:
Carribean Stud er et online spil, der tilbydes på mange forskellige hjemmesider.
Carribean Stud er et spændende og underholdende online spil.

Keywords:
online spil, carribean stud, online carribean stud, spille online carribean stud, regler
for carribean stud, hvor kan man spille carribean stud

Content:
Caribbean Pirate Poker er CasinoRoom.com's variant af Caribbean Stud Poker. Der
spilles mod huset i stedet for mod andre spillere og der er en gigantisk progressiv
jackpot, så der er altid en chance for at hive den helt store gevinst i land.
Reglerne for Caribbean Pirate Poker er temmelig enkle og ligner de normale regler for
poker. Det handler om enten at have en bedre five card poker hånd end dealeren,
eller at spille på at dealerens hånd ikke er god nok til at kvalificeres; for at kunne
kvalificeres, skal dealerens hånd bestå af en kombination af et es og en konge.
Spillet begynder med at hver deltager placerer et ante bet (væddemål). Alle spillerne
og dealeren tildeles fem kort med billedsiden nedad og et af dealerens kort vendes
om. Efter at have kigget på sine kort skal spilleren afgøre, hvad enten vedkommende
vil opgive eller forhøje. Hvis en spiller opgiver, er det slut på hans hånd. Hvis man har
en god hånd og vil fortsætte, skal man forhøje, dvs. fordoble ante bet.
Så afsløres kortene og spilleren vinder, hvis hans hånd slår dealerens. Spilleren kan
også vinde, hvis dealerens hånd ikke er god nok til at kvalificeres. Afhængig af
spillernes hænder fordeles gevinsterne. Der vindes med en to par hånd, der
udbetales 2:1 i forhold til spillerens væddemål, en straight, der udbetales 4:1 og så
videre, i forhold til gevinsttabellen. Spillerne kan også konkurrere om en speciel
progressiv jackpot ved at placere et ekstra væddemål som sidespil før spillet
begynder.
Hvis du er klar til at rokke CasinoRoom.com og gå til den med Caribbean Pirate
Poker, så kom igang med at ryste huset for penge!

URL:

Title:
Pai Gow poker - spil Pai Gow poker online.

Description:
Pai Gow poker er et populært spil med mange tilhængere. Hvis du endnu ikke kender
det, bør du lære reglerne for Pai Gow.

Keywords:
online spil, online pai gow poker, spil pai gow poker online, spil pai gow poker, regler
for pai gow poker, find pai gow poker online

Content:
Pai Gow Poker er en variant af det gamle kinesiske spil Pai Gow. Det spilles med
standard sæt kort plus en enkelt joker. Pai Gow foretrækkes af mange spillere, fordi
man ikke bare får chancen for at slå dealeren, men endda gøre det to gange med
hver hånd, da du kommer til at sidde med to forskellige hænder i hver spillerunde.
Hver spiller får tildelt syv kort og spillerne arrangerer deres syv kort i henholdsvis en
fem korts (high) og en to korts (low) pokerhånd. Dealeren sidder altså med syv kort
og skal følge de samme regler og arrangere to hænder. Det handler om at slå
dealeren med begge hænder.
I overensstemmelse med Pai Gow poker reglerne skal du arrangere dine hænder
således, at de begge slår de tilsvarende hænder, som dealeren sidder med. Husk at
din high hånd altid skal være bedre end din low hånd.
Du kan også vælge at lade spillet selv arrangere dine hænder automatisk efter de
fundamentale principper og regler, der bruges til at arrangere dealerens hånd. Denne
option vælger mange spillere, fordi den er nemmere og hurtigere.
Jokeren kan kun bruges til at komplettere en straight, en flush eller en straight flush,
ellers har den samme værdi som et es.
Når du er færdig med at arrangere dine hænder, vender dealeren sine kort og
spillernes hænder sammenlignes hermed. Gevinsten går til de bedste hænder.
Hvis du kan lide at spille Pai Gow, kan vi anbefale CasinoRoom.com. Det findes ikke
bedre.

URL:

Title:
Casino Holdem, online Casino Holdem & sådan spilles online Casino Holdem.

Description:
Online Casino Holdem er et af de allermest populære online spil med millioner af
online spillere hver dag.

Keywords:
online spil, casino holdem, casino holde'm, online casino holdem, online casino
hold'em, spil online casino holdem, find online casino holdem websites, regler for
casino holdem, regler for casino hold'em

Content:

På grund af Texas Hold'em Pokers overvældende popularitet, tilbyder
CasinoRoom.com nu også Casino Hold 'em Poker. Spillet er stort set det samme som
Texas Hold'em, hvor du spiller mod huset i stedet for mod andre spillere.
Spillerne begynder med at placere væddemål i ante cirkelen. Dealeren uddeler 2 kort
til hver spiller med billedsiden opad og 2 kort med billedsiden nedad til sig selv. Tre
fælles kort uddeles med billedsiden opad midt på bordet, disse er spillerne og
dealeren fælles om.
Spillerne fortsætter derefter ved at spillerne enten byder eller folder. Hvis de vælger
at byde og fortsætter hånden, skal de forhøje deres oprindelige ante væddemål til
det dobbelte. Dealeren uddeler endnu to fælles kort og viser sin egen hånd. Dealer
og spillerne sammenligner hænder, taber og vinder afgøres og gevinsten udbetales i
henhold til gevinsttabellen.
Hvis du er vild med Texas Hold 'em, så hop ombord på CasinoRoom.com og prøv
lykken og dine færdigheder med en omgang Casino Hold'em. Det er nøjagtigt det
samme spil, som du elsker, men du slipper for al balladen med at finde et kasino,
finde et bord og vente på andre spillere. Bare træk stolen til dig, begynd at shuffle og
rag potsene til dig!

URL:

Title:
Baccarat, online Baccarat & sådan spilles online Baccarat.

Description:
Online Baccarat er et enormt populært spil. Flere og flere begynder at spille det. Her
kan du lære reglerne for dette interessante kortspil, så du også kan være med.

Keywords:
online spil, baccarat, online baccarat, spil online baccarat, find online baccarat
websites, online baccarat website, find online baccarat hjemmesider, find online
baccarat website

Content:
Baccarat er et simpelt lykkespil, det er nemt at spille og du vil have det rigtig sjovt
med det! Du skal have kort, der tilsammen kommer så tæt på 9 som muligt, så du
kan slå huset! Det er standard Baccarat udgaven, den kaldes også Punto Banco.
Hvert spil spilles med et nyt sæt af 8 regulære dæk. Målet er at gætte på den
vindende hånd, spillerens eller dealerens. Der er tre forskellige væddemål: spiller,
dealer og tie (uafgjort). Spilleren kan vædde på et enkelt væddemål eller på en
kombination af væddemål. I tilfælde af tie (uafgjort) mellem hænderne, returneres
spiller og dealer væddemålene til spilleren.
Spiller og dealer får to kort hver. Hvis spilleren eller dealeren har 8 eller 9, uddeles

ikke flere kort. Hvis spillerens hånd er 5 eller mindre, tildeles han et tredje kort.
Når spilleren er færdig, afgøres det, om dealeren skal have et tredje kort eller ej - i
henhold til de regler, der gælder ved bordet.
Vinderhånden afgøres ved at lægge de forskellige hænders kortværdier sammen og
så sammenligne.
Tiere og alle billedkort (knægt, dame, konge) har værdien 0.
2-9 har deres normale værdi, dvs. en toer tæller for 2, en nier tæller for 9 etc.
Esser har værdien 1.
Hvis summen er højere en 10, trækkes10 fra. På den måde er den endelige sum, der
bruges til sammenligningen mellem hænderne altid mindre end 10.
Når først du er begyndt at fange rytmen i online baccarat på CasinoRoom.com vil du
opdage, hvorfor det er et af alle tiders mest populære kasino spil med masser af
action og mange muligheder for at slå dealeren.

URL:

Title:
Hi/Lo, Hi/Lo online & sådan spilles Hi/Lo online.

Description:
Hi/Lo er et af de nemmeste online spil der findes, så reglerne er nemme at lære.

Keywords:
online spil, hi/lo, online hi/lo, spil hi/lo online, regler for hi/lo, vædde på hi/lo online,
hvor væddes på hi/lo online, regler for væddemål i hi/lo

Content:
Hi/Lo er den nemmeste form for kortspil. Alt du skal gøre, er at gætte på, om det
næste kort, der bliver uddelt, vil være højere eller lavere end det kort, der blev
uddelt i starten og som ligger med billedsiden opad.
Ved tie (uafgjort) skal puljen deles, men andre gevinster udbetales i forhold til, hvor
svært det er at forudsige, hvorvidt det næste kort kommer til at være højere eller
lavere end det kort, der ligger på bordet. Hvis kortet for eksempel er en 4 og du
vælger “højere” og vinder, vil din gevinst være lavere end hvis du havde valgt
“lavere” og vundet, da det i dette tilfælde er vanskeligere at vinde ved satse på
lavere.
Esser har den laveste værdi med 1 point, 2-9 tæller for pålydende og det samme gør
de højere kort: knægt (11), dame (12) og konge (13). Hvis du får et es eller en konge
som første kort, fjernes dette og der uddeles et nyt.

Din gevinst lægges til dine chips på bordet og bruges til dit næste væddemål i næste
runde. Hvis du vil indsamle din gevinst og begynde forfra, klikker du på 'collect'
(indsamle).
Ganske vist er Hi/Lo et meget enkelt spil, men det er også meget sjovt, da det er lige
at gå til, hurtigt at spille og giver mulighed for at vinde nogle af CasinoRoom.coms
penge!

URL:

Title:
Jacks or Better (knægte eller bedre) - sådan spilles online Jacks or Better.

Description:
Online Jacks or Better (knægte eller bedre) er ikke så almindeligt endnu, men det kan
sagtens spilles på internettet. Tjek reglerne og læs om, hvor du kan spille Jacks or
Better.

Keywords:
online spil, jacks or better, online jacks or better, spille jacks or better online, vædde
på jacks or better, jacks or better regler, reglerne for jacks or better
knægte eller bedre, online knægte eller bedre, spille knægte eller bedre online,
vædde på knægte eller bedre, knægte eller bedre regler, reglerne for knægte eller
bedre

Content:
Jacks or Better er sandsynligvis det mest kendte videospil. Ikke uden grund.
Gevinsttabellen er en af de bedste. Ikke bare har du muligheden for en kæmpe
gevinst ved en royal flush, men dine penge strækker længere, så du får det meste ud
af din indsats, så at sige sjov og spænding for hver en cent.
For at starte, skal du putte penge eller jetoner i maskinen og vælge, hvor mange
mønter du vil spille for (1-5 mønter) og hvorvidt du vil spille med 1, 3, 5 eller 10
hænder. Tryk på "deal" og dine første fem kort vises.
Hvis du har valgt "hold kortene automatisk", foreslår maskinen måske hvilke kort der
skal holdes i henhold til de kort, der er blevet vist. Ellers er valget helt og holdent dit
mht. hvilke kort, der skal beholdes og hvilke der skal smides. Når du har udvalgt dine
kort, trykker du "draw" og får uddelt nye kort.
Når du spiller med flere hænder, uddeles nye kort i rækkefølge og hver hånd
udregnes separat. Hvis du får en vinderhånd, lyser den vindende kombination op og
gevinsten vises.
Hver gang du får en vinderhånd, har du mulighed for at sætte den hele eller halve
gevinst i et double up spil. Vælg et kort ud af fire, der slår det viste kort og din

indsats fordobles.

URL:

Title:
Deuces Wild (toerne er løs) - sådan spilles Deuces Wild online.

Description:
Deuces Wild er også et spil, der ikke spilles helt så ofte som mange af de andre spil.
Det er derfor vigtigt at kende reglerne, før du går igang med at spille det.

Keywords:
online spil, deuces wild, deuces wild online, spil deuces wild online, spille deuces
wild, deuces wild regler, regler for deuces wild

Content:
Deuces Wild har fået sit navn med rette, du kan opleve et vildt spændende spil, især
da du kan spille med op til 50 hænder samtidigt!
Deuces Wild følger de konventionelle pokerregler for hvordan man arrangerer
hænder, med én undtagelse: alle deuces (2ere) er løse (wild), så en toer kan
repræsentere ethvert andet kort, når du arrangerer din hånd. Den laveste
kvalificerende hånd, der betales for, er tre af samme slags.
Udover de sædvanlige poker hænder (tre ens, straight, flush, full house, fire ens,
straight flush), er der nogle specielle hænder for Deuces Wild:
Fem ens: fem kort med samme værdi.
Wild Royal Flush: royal flush med mindst en toer (deuce).
Four Deuces: alle fire toere (deuces).
Natural Royal Flush: royal flush uden toere (deuces).
Hver gang du sidder med en vinderhånd, har du mulighed for at vædde den hele eller
halve gevinst i et double up spil. Vælg et kort ud af fire, der skal slå det viste kort og
din indsats fordobles.

URL:

Title:
A Jacks Quest - sådan spilles A Jacks Quest online.

Description:

A Jacks Quest er et forholdsvist ukendt online spil, men det er ved at blive mere
populært. Sådan her spilles det.

Keywords:
online spil, a jacks quest, a jacks quest online, spil a jacks quest, regler for a jacks
quest

Content:
A Jacks Quest er Jacks Or Better (knægte eller bedre/højere) - et video pokerspil, der
er afholdt af mange. Men det foregår i middelalderen. CasinoRoom.com er et af de få
online spillesider, hvor du finder A Jacks Quest, så du kan straks gå igang med at
hjælpe hjerter knægt med sin store udfordring!
Det er nemt at spille Jacks Quest. Put penge i maskinen og vælg to væddemål på
mellem 1-5 mønter/jetoner og hvorvidt du vil spille med 1, 3, 5 eller 10 hænder. Tryk
"deal" og dine første fem kort vises.
Hvis du har valgt "hold kortene automatisk", foreslår maskinen måske, hvilke kort du
bør holde i henhold til de kort, der er kommet op. Ellers er valget ene og alene dit
hver gang mht. hvilke kort, der skal holdes eller droppes. Når du har afgjort hvilke
kort, der skal holdes, trykker du "Draw" for at få tildelt nye kort.
Når du spiller med flere hænder, uddeles nye kort i rækkefølge og hver hånd
udregnes separat. Hvis du får en vinderhånd, lyser den vindende kombination og det
væddemål, der vandt, op. Gevinsten vises.
Du har også mulighed for at fordoble din gevinst ved at spille double up. Vælger du
denne option, vises fem nye kort med billedsiden nedad. Først skal du afgøre, hvilket
kort der skal være husets kort. For at vinde, skal du trække et højere kort end husets
kort af dine resterende fire kort.

