
JULY HIGH
Er du er til høj cigarføring eller 

højt solskin? Vi tilbyder høj hånd i 
alle vores juli-pokerturneringer.

Startende mandag den 1. juli og i alle ugeturneringer til og med 
lørdag den 27. juli. I alt 16 turneringer, hvor den spiller med den højeste 

hånd, hver aften vil gå direkte i July High-finalen.

Juli High-finalen spilles
lørdag den 3. august, kl 18.30.

JULI-UGETURNERINGER:

Mandag kl. 19.30, buy-in kr. 550,-
Torsdag kl. 19.30, buy-in kr. 1.050,-
Fredag kl. 19.30, buy-in kr. 550,-
Lørdag kl. 18.30, buy-in kr. 1.050,-

Tidsfrist for tilmelding er 
senest kl. 18.00 på dagen.

Se turneringsregler og tilmeld 
dig på casinomunkebjerg.dk
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Reglerne i July High er:
-  Der vil i alle turneringer blive videreført 2.500 kr. til finalen.

-  Spilleren med den højeste hånd på hver spilleaften vil få en finaleplads.  
Spilleren med anden højest hånd på hver spilleaften vil få kr. 500,-.

-  Man skal som minimum have 4 x XXXX for at kvalificere sig. Er der flere  
spillere med samme hånd på en given aften, vil spilleren, der først har fået  
hånden, kvalificere sig. Ligeledes gælder 4 ens på bordet ikke – der skal  
som minimum bruges 1 kort fra hånden.

-  Startchips i finalen vil blive bestemt, ud fra hvilken ”High Hand”  
man er gået videre med:

 1. Royal Flush  Start Stack 40000
 2. Straight Flush  Start Stack 25000
 3. 4 x XXXX Start Stack 20000

-  Skulle samme spiller få ”High Hand” flere gange, vil ens  
Start Stack blive forøget med de gældende satser.

-  Mandag 29. juli, torsdag 1. august og fredag 2. august vil der ligeledes blive afholdt tre 
”July High”-kvallere, hvor man kan vinde adgang til denne finale. Alle, der kvalificerer 
sig igennem disse, vil modtage 20000 i Start Stack og vil også være gældende for alle-
rede kvalificerede spillere.

- Der kan ikke købes direkte ind i denne finale – man skal kvalificere sig!

-  Der vil være plads til maks. 40 unikke spillere i denne finale, så hvis der fx er  
kvalificeret 36 spillere inden den sidste kval, vil der kun være 4 åbne pladser i  
denne til ikke allerede kvalificerede spillere.

-  I finalen vil man kunne foretage sig 1 Re-entry maks. for 2.500 kr. for  
25000 i chips, samt 1 Add On for 1.000 kr. for 15000 i chips.

-  Casino Munkebjerg ADDER 5000 kr. + 1 x DM Dag  
1-sæde på Munkebjerg og 1 x Four Season Deep  
Stack-sæde til finalens High Hand.

-  Der vil løbende kunne følges med på vores  
hjemmeside om spillere, Start Stacks  
og præmiepulje.

-  ”July High”-finalen + de 3 kvalturneringer  
vil ikke gælde på Las Vegas-ranglisten. 


