
Styrelsens betänkande till motionen om förändrad poängräkning 

 

Till att börja med så har styrelsen funderat över vilket reellt problem som motionen försöker att 

lösa. Styrelsen har nämligen tittat igenom tabellhistorik för de omgångar av stegen som har 

genomförts efter januari 2022 då poängsystemet moderniserades genom att ge ytterligare ett poäng 

till vinnaren av en match.  

Styrelsen har då bara kunnat identifiera att en spelare blev drabbad vi ett tillfälle (en spelare blev 

nedflyttad trots fler vunna matcher än 4:an).  

Det kommer alltid att finnas orättvisor speciellt när det gäller WO matcher. Teoretiskt sett så kan 

man ju gå upp utan att ha spelat en enda match (dvs. bara ha fått WO) men generellt sett är det 

svårt att lösa den typen av problem.  

Styrelsen anser att om man ändrar till vinst som vattendelare så förlorar man möjligheten att kunna 

laborera med lägre poäng för tex. WO eller NS. Med förslaget så är en WO vinst alltid lika mycket 

värd som en 3–2 vinst. Har vi kvar nuvarande struktur så finns i alla fall möjligheten att påverka hur 

mycket poäng en spelare ska få för en WO och därmed göra en WO vinst mindre fördelaktig. 

Oavsett vilket poängsystem vi väljer så kommer det alltid att finnas de som anser att de är 

förfördelade eller på annat sätt missgynnas. Styrelsen anser dock att vi i första hand är en 

motionsklubb och därför anser vi att det är viktigt att alla 5 game spelas och att spelare alltid ska 

motiveras till att kämpa att få någon poäng med sig. 

Om förslaget går igenom så kommer incitamentet att spela de två återstående gamen vara mindre 

när de står 3–0 till den ene spelare. Förvisso finns det ju även med detta förslag 2 poäng kvar att 

spela om men det kanske bara är i undantagsfall som dessa poäng kommer i fråga. 

Att andra klubbar har valt ett annat räknesätt än det LundsSquash har kanske inte har så stor bäring 

eftersom de spelar bäst av 5 game vilket vi inte gör. 

 

 

Styrelsens rekommendation till årsmötet är att avslå motionen. 


