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välkommen till Gotland – idrottens ö

Gotlandsspelen
i badminton
7 – 11 juli

Gotlands
Badmintonförbund
inbjuder alla
badmintonspelare
till deltagande i
Gotlandsspelen
Sveriges enda
sommartävling
i badminton
nu med
internationellt
högklassigt
startfält

Välkommen till Sveriges enda internationella klassningstävling i badminton under sommaren. Tävlingen genomförs
i år för 29:e året i rad och har blivit en väl etablerad tävling både i Sverige och utomlands. Gotlandsspelen genomförs
vecka 28 vilket innebär Ni besöker Visby under den allra finaste tiden på året mitt under högsommaren. Sol, stränder,
hav, kultur och ett av landets absolut bästa nöjesliv ger outtömliga möjligheter till upplevelser och rekreation.
Förra året lockade Gotlandsspelen omkring 250 deltagare från 5 nationer. Vi hoppas på minst lika stort intresse för
tävlingen i år.
Gotlandsspelen genomförs som vanligt i Wisby Rackethall, en av Sveriges vackrast belägna hallar med en underbar
vy mot Östersjön. Hallen är centralt belägen straxt norr om ringmuren, vilket innebär nära till centrum, innerstan samt
badmöjligheter vid Norderstrand eller Gustafsvik. Vi har även motionsslingor i mycket vacker miljö i anslutning till hallen.
TID och plats 7 – 11 juli 2014. Matchtider förläggs mellan kl. 09.00 – 21.00. I Wisby Rackethall, tel 0498 21 91 05.
Anmälan Anmälan till Gotlands Badmintonförbund, Wisby Rackethall, Botairlunden, 621 55 Visby.
E-post: anmalan@gotlandsspelen.se Anmälan senast måndag 2 juni. Lottning sker 7-8 juni.
anmälningsavgift 200 kronor för respektive singel, dubbel och mixed. Inbetalas på Gotlands Badmintonförbunds bankgiro 497-0935. Notera namn på samtliga beloppet avser. OBS! Anmälningsavgift inbetalas före
tävlingsstart!
Klasser Elit, A, B, C, Trim, V35, V40, V45, V50,V55, V 60, V65, U11, U13, U15, U17 och U19. Singel – poolspel.
Dubbel – cup. I mån av tid genomförs +2-pool i singel. OBS! Tävlingen ingår i 2014/15 års säsong.
Bolltyp Godkänd fjäderboll.
Priser Priser till 1:an och 2:an i samtliga klasser. Pokal utdelas till bästa förening. Pokalen har tidigare tilldelats:
1986, 87 och 88 – IK Tjelvar. 1989 – Hanvikens SK. 1990 – Mariestads AIF. 1991 – Visby BMK. 1992, 93, 94, 95, 96
– Tapion Sulka. 1997 – Täby BMF. 1998, 99 Tapion Sulka. 2000, 01 – Täby BMF. 2002 – Enångers BMK. 2003 – 2004
Täby BMF. 2005 IFK Lidingö. 2006 Skogås BK. 2007 – 08 Visby BMK 2009 Täby BMF. 2010 och 2011 Spårvägens BMF.
2012 Visby BMK. 2013 Uppsala KFUM BMK.
Spelprogram Program utskickas ca 2 veckor innan tävling till dem som önskar. Direkt efter utförd lottning finns
programmet tillgängligt på vår hemsida www.gotlandsspelen.se

idrottens ö är ett samarbete mellan Destination Gotland, Svenska Spel och
Idrottsförbundet på Gotland i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.
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Gotlandsspelen i badminton 7–11 juli

Gotland – en kort
resa långt bort
Gotland – en speciell plats, mitt
i Östersjön. Nära i restid från
svenska fastlandet, men med
en känsla av att vara mycket
längre bort. En känsla skapad av
det säregna landskapet, de fina
sandstränderna och det ständigt
närvarande havet.

Kringaktiviteter Traditionell grillafton utanför hallen där vi bjuder på korv, bröd med mera.
Resor och logi OBS! Boka via Destination Gotland Idrott och uppge Gotlandsspelen så får Ni kraftigt rabatterat pris!
Upplysningar Tävlingsledare Lars Thomsson. Tel 0498 - 24 89 03 (bost)
Mobil: 070 - 467 24 84. E-post: lars_thomsson@hotmail.com
Bitr. tävlingsledare: Kjell Pettersson tel. 070 - 624 18 16
E-postadress: kjellklinte@live.se
Mer information www.gotlandsspelen.se och www.facebook.com/gotlandsspelen
Arrangör Gotlands Badmintonförbund

Logiförslag
BOKA RESA
och logi
0771-22 33 50
idrottsresor@destinationgotland.se
OBS! Boka via
Destination Gotland Idrott
och uppge Gotlandsspelen
så får Ni kraftigt rabatterat pris!

Alternativ 1 Ni bor i Gustafsvik semesterby ca 3 km från Visby centrum. Här bor ni i något som de själva kallar för
fritidsvåningar, mysiga lägenheter med utsikt över havet. Det är fullt moderna lägenheter med två sovrum, kök, dusch/
wc samt TV. De har även 8-bäddsstugor bestående av 4 sovrum med 2 bäddar i varje rum, dusch/wc samt fullt utrustat
kök. Lakan, handdukar och frukost ingår ej.
Fritidsvåning 4-5 bäddar 1 000:- / lägenhet och natt
6-bäddsstuga 1 200:- / lägenhet och natt
8-bäddsstuga 1 600:- / stuga och natt
Alternativ 2 Ni bor på Rävhagens vandrarhem som ligger ca 2 km från centrala Visby. Här kan ni bo i små stugor/
rum,varje stuga/rum består av 4 sängar samt dusch/wc. Ni kan även bo i 4-bäddsrum med dusch/wc i korridor. Matsal
och fullt utrustat kök finns i närbelägen servicebyggnad. Lakan, handdukar och frukost ingår ej.
4-bäddsstuga 1 100:- / stuga och natt
2-bäddsrum 605:- / rum och natt
4-bäddsrum 770:- / rum och natt
Alternativ 3 Alldelses vid strandkanten,endast 4 km norr om Visby ligger Visby Strandbys villavagnar, lite längre
upp för backen men ändå nära havet finns budgetstugor.Villavagnarna har egen dusch och wc, budgetstugorna har
myntduschar och wc i närliggande servicehus.
Villavagnar från 1 600:- / natt
Budgetstugor från 1 100:- / natt
Ta med familj och vänner Alla som deltar i arrangemang inom Idrottens Ö reser till våra förmånliga idrottspris.
Tar du med familjen eller vännerna erbjuder vi även de samma fina förmån. Tänk på att boka i tid då det är mitt i sommaren.
För bokning av resa och logi kontaktar du oss på telefon: 0771-22 33 50 eller via E-post: idrottsresor@destinationgotland.se.
Mer information om våra fartyg, turlista mm finner du på vår hemsida www.destinationgotland.se
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