Motion om ny serieind elning
Steget fr6n distriktsserien till allsvenskan har pd m6nga sdtt blivit alltfor stort. Gruppsammanslagningar som

gett langre resvdgar, logikostnader, h6jd startavgift och hojd resebidragsgriins har gjort att frdmst div. 3:1 inte
utvecklats. I dag finns 20 aktiva, traditionella klubbar i norra Sverige som inte deltar i det allsvenska seriespelet.
Det villvi med utgSngspunkt fr6n kvarvarande div. 3 grupp l och 4 samt de distriktsserier vi har forsoka iindra.
Fiirslag: Ny geografisk gruppindelning, 4-mannalag samt dndrad grdns ftir resebidrag
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1)

Ny geografisk gruppindelning

o

Div. lll grupp 1: Norrbottens

o

Div. lll grupp 2: Vdsterbottens

o

Div. lll grupp 3: Jdmtland-Hdrjedalens SF, Angermanlands SF och Medelpads SF.

o

Div. lll grupp 4: Dalarnas SF, Hdlsinglands SF och Gdstriklands

SF

SF

SF

Med ny geografisk gruppindelning av de norra distrikten mdjliggors en resa for bortamatch civer dag.

2)

4-mannalag

Med 4-mannalag i de norra distrikten ges mojlighet fcir fler klubbar och diirigenom nya lag att ansluta.
Spelarmaterialet riicker, en bil i stdllet fcir tv6.

3)

Kvalspel till div 2

Gruppsegrare av div.3 grupp

l

och 2 mcits i kvalmatch om en plats idiv. 2 grupp 1. Gruppsegrare av div 3 grupp
3 och 4 iir kvalificerade till motsvarande kvalmatch om en andra plats i division 2 grupp 1. Kvalmatch spelas
med 8-mannalag. Sdrskiljningsregler for eventuellt oavgjort resultat i kvalmatch avgdr Sveriges Schackforbund.

4)

Andrad grdns fcir resebidrag

Foresl6s dndras

frin nuvarande

125 mil/lag tillbaka tilltidigare 100 mil/lag, gdller SSF:s samtliga div.3 grupper.

Sammanfattning: En enkelt genomforbar motion som underleittar en utdkning av antal lag i division 3.
Vi som

somrdtt iir: Patrick Harlin, Smarto Bodens Schockskola, Norrbottens

Vristerbottens
SK,

SF,

Jan-Erik Hdgblom, SK L6poren & Fogerviks

Hiilsingland & Gastriklonds

SF

SK,

Medelpods

SF,

Stig Hedenstrdm, Skellefted SK,

SF

somt Per Akermon, Sandvikens

och undertecknad Bengt )berg, 1stersunds

SS,

Jiimtlond-Horjedolens

SF.

Ostersund den 28 mars 2017
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Bengt Oberg
Ostersu nds Schacksdllskap

Ostersunds SchacksAllskap
Samuel Permans gata 37, 83 1
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