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Hej 
  
Jag vill lämna in en motion till styrelsen. 
Här med vill jag föreslå att vi i första hand skall räkna antalet vunna matcher, när de 
två som flyttas upp, stannar kvar och flyttas ner, när en poolomgång är slut. 
  
Idag, med rådande poängsystem, kan en person vinna 1 match men ändå flyttas upp 
en pool. Detta oavsett vilket poäng räknings system vi haft historiskt, se tabellen 
nedan som ett exempel. 
Tabellen visar antalet vunna Gem. 
Kolumnen längst till höger visar vunna matcher 
Ni får själva välja det poäng system ni vill ha för att räkna ut gem poäng, skall man få 
poäng för att man kom till matchen osv. Nedan är antalet vunna Gem listade 
A-F är alias för personnamn. 
Med det poängsystem vi har idag flyttas A och B upp en pool, D och F stannar kvar 
och C och E flyttas ner. Detta trots att C, D, E och F vunnit fler matcher än B 

 A B C D E F 
Vunna 
Matcher 

A   3 5 5 5 5 5 
B 2   5 2 2 2 1 
C 0 0   4 5 1 2 
D 0 3 1   3 3 3 
E 0 3 0 2   3 2 
F 0 3 4 2 2   2 

  
  
Vi är en motionärs förening (vill i alla fall jag kalla det) och jag vill gärna behålla det 
fina och välskötta vi har i klubben (ni sköter klubben utmärkt tycker jag). 
Själv har jag absolut inga ambitioner att spela bland de högre poolerna. 
Men jag tycker vi missar en dimension som idag när endast antalet vunna gem 
räknas i slutet av en pool omgång och jag kan i ärlighetens namn tycka att antalet 
vunna matcher skall ha ett värde. 
Det äldre poäng systemet  där först till 3 vunna Gem fick ta hem segern med de 
ospelade gemen i ”fickan” hade andra nackdelar. 
Men det fanns fördelar, det gjorde antalet 3-2 resultat färre och innefattade i någon 
form vunna matcher då matchvinnaren fick de ospelade Gemen. 
  
Så mitt förslag är: 

• Upphör med att räkna antalet vunna Gem och där efter individuellt möte när en pool 
omgång skall summeras 

• Räkna istället antalet vunna Matcher först och där efter antalet vunna Gem och sist 
individuellt möte, när man skall summera en pool omgång för att avgöra vem som skall 
flyttas upp eller ner 

Med detta förslag och ett Gem poängräknings system som idag, hade A och D 
flyttats upp, C och F stannat kvar och B och E flyttats ner en pool 
  



Låt mig förtydliga att om jag hade upplevt det som ett stort problem att vi inte räknar 
vunna matcher, så hade jag kunnat byta klubb till eg HRK, där jag förstått det som 
att man redan gör så som i mitt förslag ovan. 
Så jag vill inte göra en större sak av det, men väljer att ge er denna motion (då ni 
båda beklagat er till mig på att ingen motionerar till styrelsen). 
  
Med vänlig hälsning 
Johan Mercke 
 

 

 

 

 

 

 

 


