Information

AMERIKANSK ROULETTE

Amager Boulevard 70, 2300 København S
Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk
casinocopenhagen.dk

Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense
Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk
casinoodense.dk

Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
Tlf.: 76 43 50 00, office@casinomunkebjerg.dk
casinomunkebjerg.dk

Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 01 23, info@casinomarienlyst.dk
casinomarienlyst.dk

Mindstealder 18 år
Billedlegitimation påkrævet

5
5

AMERIKANSK ROULETTE
Det klassiske kasinospil fransk roulette, hvor
croupiererne jonglerer med bordets jetoner ved
hjælp af den karakteristiske, lange râteau (rive),
er efterhånden forsvundet fra de fleste kasinoer.
Det er blevet erstattet af amerikansk roulette,
hvor roulettehjulet med de 37 numre fra 0 til 36, er
placeret for enden af roulettebordet. Med undtagelse
af det grønne 0, er tallene ligeligt fordelt mellem rød
og sort. Tallene er ikke placeret i nummerorden, men
i en øjensynlig tilfældig rækkefølge, der dog ikke er
mere tilfældig end at:
• Alle roulettehjul i de europæiske kasinoer er
nøjagtig ens
• Tallene i hjulet skiftevis er lave eller høje
(på nær ved tallene 5 og 10)
• Tallene på hver halvdel af hjulet sammenlagt
giver 333
Roulettehjulene bliver undersøgt dagligt af kasinoet,
og mindst en gang årligt af en statsanerkendt virksomhed, hvilket garanterer mod uregelmæssigheder af
enhver art.

Selve roulettebordet er betrukket med stof, også
kaldet et “layout”, hvorpå numrene fra 0 til 36 er
påtrykt i ordnet rækkefølge. “0” er placeret øverst
midt for, mens de øvrige numre er at finde i tre
blokke med et dusin (12 numre) i hver.
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SPILLET, INDSATSER & ODDS
Når roulettehjulet snurrer, sender dealeren kuglen af
sted i rouletteskålen, modsat hjulets retning. Herefter
kan placering af indsatser foretages, indtil dealeren
har meddelt “Tak - ikke flere indsatser”; senere
indsatser vil blive afvist.

Indsatsgrænserne vil fremgå af skilte på det enkelte
roulettebord. Vær opmærksom på, at på de fleste
rouletteborde er mindsteindsatsen på dusiner,
kolonner og de enkle chancer (rød, sort mv.),
højere end på numrene.

Udfaldet af hvert spil afgøres af, hvilket af de
nummererede felter på roulettehjulet kuglen
falder ned i.

Du har mulighed for at vælge dine egne farvechips
(colour chips), samt hvilken værdi chipsene skal have.
Vær opmærksom på, at colour chips til amerikansk
roulette kun kan benyttes ved det bord, hvor de
er købt.
Gevinstens størrelse afhænger af, hvor mange felter
der er dækket af hver enkelt chip, samt chippens
værdi. Indenfor det enkelte roulettebords mindste
-og højsteindsatser, afgør du selv hvor meget du vil
satse på et enkelt nummer, eller på kombinationer
af numre og andre chancer.
Er du i tvivl, kan du altid spørge dealeren.
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INDSATSMULIGHEDER & GEVINSTER
INDSATS

GEVINST

EKS.

Straight up

Et enkelt nummer

x 35

A

Split

To numre ved siden af hinanden (lodret el. vandret)

x 17

B

Street

En række
(tre numre på tværs)

x 11

C

Corner

En rude
(fire numre i kvadrat)

x8

D

First four

De første fire numre
(0, 1, 2, 3)

x8

E

Six line

En blok
(seks numre på tværs)

x5

F

Dozen

Tolv numre i første,
andet eller tredje dusin

x2

G

Column

Tolv numre i første,
anden eller tredje kolonne

x2

H

Red/black

Rød eller sort

x1

I

Even/odd

Lige eller ulige 2,4,6,8…til 36
eller 1,3,5,7…til 35

x1

J

Low/high

Lav eller høj.
1-18 eller 19-36

x1

K
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SPECIALSPIL
SPIL

EKSEMPEL

INDSATS

0 og naboer = 0, 3, 15, 26,32

5 chips

Serie 0/2/3

Store serie – dvs. 0 og de syv
nabonumre til højre, samt de ni
nabonumre til venstre for 0
i hjulet; i alt sytten numre

Se illustration på næste side

9 chips

Serie 5/8

Lille serie – dvs. 8 og de fem
nabonumre til højre, samt de
seks nabonumre til venstre for 8
i hjulet; i alt 12 numre

Se illustration på næste side

6 chips

Orphelins

Forældreløse – dvs. de tal på hver
side af hjulet, som hverken er
dækket af store eller lille serie;
i alt 8 numre

Se illustration på næste side

5 chips

0-spil – dvs. 0 og de fire
nabonumre til venstre, samt de
to nabonumre til højre for 0
i hjulet; i alt 7 numre

Se illustration på næste side

4 chips

Naboer

0-spil

Naboer – dvs. der spilles på
i alt fem numre: Et nummer
og de to nærmeste naboer på
hver side i hjulet

Kasinoet påtager sig ikke ansvar for fejlagtigt placerede indsatser!
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UDBETALING AF GEVINSTER
Efter at have meddelt det vindende nummer markerer
dealeren det med en “dolly”, og fjerner alle tabende
indsatser fra bordet. Kun de chips der er placeret på
det vindende nummer eller på kombinationer, hvori
nummeret indgår, forbliver på bordet.
Gevinsterne udbetales derefter til vinderne i chips.
Bemærk, at såfremt 0 er det vindende tal, udbetales
gevinsten til indsatser på og rundt om 0, som ved
ethvert andet nummer. Alle indsatser på de lige
chancer (rød, sort, lige, ulige, høj og lav) halveres
af dealeren. Den ene halvdel er tabt, mens den
anden kan tages tilbage eller indgå i næste spil,
hvis indsatsen stadig opfylder bordets mindstekrav.
Alle indsatser på dusiner og kolonner taber,
når 0 vinder.
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DRIKKEPENGE
I forbindelse med gevinstudbetalingen er det sædvane i internationale kasinoer, at vinderen takker
de ansatte for god service.
Således er det ved roulettebordene sædvane, at en
spiller der vinder på et enkelt nummer, giver hvad
der svarer til den oprindelige indsats til dealeren.
Disse chips kommes i en særlig kasse på bordet
og indgår senere i en fælles pulje, der fordeles
mellem alle kasinoets ansatte.

I alle tvivlstilfælde vil den endelige afgørelse være
op til kasino manageren.
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