
Hressir Félagar í Pókerklúbbnum Bjólfi hittast einu sinni í mánuði og eru hér á góðri stund.

að safnast saman ýmsar upplýs-
ingar og reglur. Þá ákváðum við
að slíta það frá klúbbnum og búa
til nýja síðu sem varð að allt-
umpoker.com. Þar er að finna
upplýsingar sem við Logi höfum
sankað að okkur í gegnum árin
bæði í gegnum reynslu en líka á
erlendum vefsíðum. Okkur fannst
vanta svona síðu þar sem hægt
væri að læra spilið sjálft frá
grunni og hvernig ætti að halda
mót. En það er eitt og annað sem
þarf að hafa í huga við það,“ seg-
ir Elvar Snær.

Snýst um félagsskapinn
Elvar Snær segir póker snúa

að miklu leyti um reynslu. Þeir
félagar telji sig áhugamenn og
hafa ekki mikið sótt klúbba hér á
höfuðborgarsvæðinu. Þeir hafi þó
prófað slíkt og þá fundið að þeir
ættu enn nokkuð langt í land.
Heimapókerinn snúist meira um
að halda félagsskapinn og þetta
sé sameiginlegt áhugamál sem
höfði til flestra. Hann segir
reynsluna hafa mikið að segja en
einnig sé mikilvægt að fylgjast
vel með því hvernig meðspilarar
spila og bregðast við. Í Pók-
erklúbbnum Bjólfi er aðeins spil-
að upp á lágar upphæðir. Inn-
kaupsupphæðin er 1.500 kr. en
kaupi menn sig inn aftur kostar
það 3.000 kr. Það er hámark þess
sem menn geta eytt á einu kvöldi.
Elvar Snær samsinnir því að
vissulega geti verið neikvæðar
hliðar á póker. Stundum sé
verið að spila upp á háar fjár-
hæðir og getur verið meira
en milljón á einu borði í
hvert skipti. „Eins og gengur
og gerist þarf einhver að tapa
til að annar vinni þannig að

sjálfsögðu tapa menn stundum
háum upphæðum. Að þessu leyti
til skilur maður neikvæða um-
ræðu um póker en það er ekki
hægt að spila leikinn nema upp á
peninga. Þá er bara að halda
upphæðinni innan skynsem-
ismarka líkt og við gerum,“ segir
Elvar Snær.

Einfaldur leikur
Elvar Snær segir að auðvelt

sé að læra póker en endalaust sé
hægt að bæta við sig kunnáttu.

„Þetta er ákaflega einfaldur
leikur til að byrja með. Það
skemmtilega er að maður er fljót-
ur að læra en getur endalaust
þróað sína hæfni í leiknum. Ef
maður kann yatzi þá er þetta
ekki ósvipað því. Við erum með á
síðunni allt um póker á einu
blaði. Á því er allt sem til þarf að
læra til að byrja með svo leik-
urinn er ekki flóknari en það.
Maður lærir mikið af því að fylgj-
ast með öðrum og það er líka
skemmtilegt hversu misjöfn borð-
in eru allt eftir því hverjir sitja
við þau. Í póker þurfa að vera
ákveðnar reglur sem allir ganga
út frá svo að enginn ágreiningur
verði. Slíkar reglur má kynna sér
á vefsíðunni til stuðnings. Við
höfum rekið okkur á eitt og ann-
að í gegnum árin t.d. ef gjafari
gerir mistök og stýrir of mörgum

spilum upp í borð eru til
ákveðnar reglur yfir hvernig

bregðast skuli við. Við
viljum líka endilega fá

ábendingar og góð
ráð frá fólki í

gegnum vef-
síðuna,“ seg-
ir Elvar
Snær.
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S
íðan um miðjan júní s.l.
hefur við eftirlit með
salmonellu í sláturhúsum
ekki greinst neitt jákvætt
stroksýni af slát-

urskrokkum svína og hefur staðan
ekki verið betri á þessum árstíma í
mörg ár. Í umræðu undanfarið hefur
svínabúskapur hins vegar af sumum
aðilum verið kallaður „verk-
smiðjubúskapur“ og jafnvel fullyrt
að ekki væri gætt nægilega að dýra-
velferð og öryggi afurða. Af þessu til-
efni er rétt að fjalla nánar um nýjar
reglur um aðbúnað og heilbrigði
svína og hvernig unnið er að neyt-
endavernd.

Fyrr á þessu ári setti landbún-
aðar- og sjávarútvegsráðherra nýja
reglugerð um aðbúnað og heilbrigði
svína (nr. 353/2011). Reglugerðinni
er ætlað að bæta aðbúnað dýranna til
muna innandyra, en erfitt getur
reynst að halda svín utandyra allan
ársins hring, þótt það sé hægt yfir
hásumarið. Nýju reglurnar tryggja
svínunum rétt á lausagöngu í stórum
stíum þótt nauðsynlegt geti reynst að
þrengja að þeim í kringum got og yf-
ir fengitíma. Einungis dýralæknum
er heimilt að gelda grísi og þá í deyf-
ingu, bannað er að klippa hala og
skylda er að slípa tennur grísa.
Reglugerðin tekur að fullu gildi þann
1. janúar 2012.

Eitt aðalhlutverk Matvælastofn-
unar (MAST) er að fylgjast með heil-
brigði og velferð dýra og öryggi
dýraafurða, þ.e. frá haga til maga og

slagorð stofnunarinnar er „frá heil-
brigði til hollustu“. Neytendavernd
skiptir því miklu máli. Því er t.d.
fylgst grannt með salmonellusmiti í
svínakjöti. Eftirlit með salmonellu í
svínum á vegum MAST er fram-
kvæmt með: 

– Kjötsafasýnum þar sem fylgst
er með mótefnum í kjötsafa gegn
salmonellu allt árið.

– Stroksýnum þar sem leitað er að
salmonellu á yfirborði skrokka við
hverja slátrun.

– Saursýnum þar sem leitað er að
salmonellu einu sinni á ári á svínabú-
um í fyrsta flokki. 

Tekin eru stroksýni af a.m.k. 10
sláturskrokkum frá hverju búi í
hverri slátrun en fjöldi sýna fer eftir
fjölda sláturgrísa. Ef jákvætt sýni
greinist í hraðprófi eru tekin sýni af
öllum skrokkum frá viðkomandi búi í
næstu slátrun og skrokkarnir
geymdir þar til niðurstöður liggja
fyrir. Ef stroksýni greinist jákvætt
er viðkomandi skrokkur stimplaður
með heilbrigðisstimpli 2 og má að-
eins fara á markað eftir hita-
meðhöndlun. Þannig er komið í veg
fyrir að smitefnið geti borist í fólk
því salmonella þolir ekki hita-
meðhöndlun. Þetta eftirlitskerfi er
sett upp með það að markmiði að
vernda neytendur gegn hugs-
anlegum matarsýkingum. 

Dr. Björn Steinbjörnsson, sérgreina-
dýralæknir svínasjúkdóma hjá

Matvælastofnun. 

Örugg matvæli – allra hagur 
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Eftirlit Fylgst er grannt með salmonellusmiti í svínakjöti.

Heilnæmi svínakjöts 
Á vefsíðunni alltumpoker.com
má lesa sér til um þær skil-
greiningar sem ótal tegundir
pókers eru flokkaðar eftir. Eft-
irfarandi var fengið af vefsíð-
unni.

Draw Poker 
Spilarar fá heila hönd og geta
svo bætt hana með að skipta út
spilum.

Stud Poker
Hver spilari fær bæði spil sem
aðrir sjá og falin (grúfuspil) í
mörgum veðmálaumferðum.

Community 
Hver spilari fær ókláraða hönd
(hluta af hönd) og síðan eru
sameiginleg sýnileg spil sem
þeir þurfa að nota til að klára
höndina. Vinsælustu pók-
erafbrigðin í dag, Texas Holdem
og Omaha eru í þessum flokki.

Þrír 
aðalflokkar

ÓLÍKAR TEGUNDIR

Morgunblaðið gefur út glæsilegt sérblað
Vertu viðbúinn vetrinum
föstudaginn 21. október

MEÐAL EFNIS:
Vetrarklæðnaður
Góðir skór fyrir
veturinn
Krem fyrir þurra húð
Flensuundirbúningur
Ferðalög innan- og
utanlands
Bækur á köldum
vetrardögum
Námskeið og tómstundir
í vetur
Hreyfing í vetur
Bíllinn undirbúinn fyrir
veturinn
Leikhús, tónleikar ofl..
Skíðasvæðin hérlendis.
Mataruppskriftir.
Ásamt fullt af öðru
spennandi efni
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