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GOTLANDSSPELEN 
I BADMINTON 

Gotlandsspelen har med tiden blivit en väl etablerad tävling både i Sverige och utomlands. Arrangemanget 
genomförs vecka 28 vilket innebär att ni besöker Visby 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 fem nationer. Vi hoppas på minst lika stort intresse för tävlingen i år.

Gotlandsspelen genomförs i Wisby Rackethall, en av Sveriges vackrast belägna hallar med en underbar vy mot 
Östersjön. Hallen är centralt belägen strax norr om ringmuren, vilket innebär nära till centrum, innerstan samt bad-
möjligheter vid Norderstrand eller Gustafsvik. Vi har även motionsslingor i mycket fin miljö i anslutning till hallen.

TID OCH PLATS  6 – 10 juli 2015. Matchtider förläggs kl. 09.00 – 21.00 i Wisby Rackethall, tel 0498-21 91 05. 

ANMÄLAN  Gotlands Badmintonförbund, Wisby Rackethall, Botairlunden, 621 55 Visby.  
E-post: anmalan@gotlandsspelen.se, eller online: badmintonsweden.tournamentsoftware.com 
Anmälan senast måndag 1 juni. Lottning sker 6-7 juni.

ANMÄLNINGSAVGIFT  210 kr för respektive singel, dubbel och mixed. Inbetalas på Gotlands Badminton förbunds 
bankgiro 497-0935.  Ange namn på samtliga belopp som betalningen avser. OBS! Inbetalas före tävlingsstart.

KLASSER  Elit, A, B, C, Trim, V35, V40, V45, V50, V55, V60, V65, U11, U13, U15, U17 och U19. Singel – poolspel. 
Dubbel – cup. I mån av tid genomförs +2-pool i singel. OBS! Tävlingen ingår i 2015/16 års säsong.

BOLLTYP  Godkänd fjäderboll.

PRISER  Priser till 1:an och 2:an i samtliga klasser. Pokal utdelas till bästa förening.

SPELPROGRAM  Skickas ut ca två veckor innan tävling till de som önskar. Direkt efter utförd lottning finns pro-
grammet tillgängligt på vår hemsida: gotlandsspelen.se samt på badmintonsweden.tournamentsoftware.com

KRINGAKTIVITETER  Grillafton utanför hallen där vi bl a bjuder på korv med bröd. Mer information ges i hallen.

UPPLYSNINGAR  Tävlingsledare Lars Thomsson, tel 070-467 24 84, e-post: lars_thomsson@hotmail.com 
Bitr. tävlingsledare: Kjell Pettersson, tel 070-624 18 16, e-post: kjellklinte@live.se

HEMSIDA  www.gotlandsspelen.se och www.facebook.com/gotlandsspelen

VÄLKOMMEN TILL 
SVERIGES ENDA 

SOMMARTÄVLING 
I BADMINTON,  

NU MED INTER
NATIONELLT HÖG

KLASSIGT STARTFÄLT.

I ÅR FIRAR VI  
30ÅRS JUBILEUM!  

Det känns stort för oss som varit  
med från början och den första  

tävlingen 1986. Vi hoppas kunna 
bjuda på något alldeles extra  

detta jubileumsår!

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.

VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

GOTLANDS BADMINTONFÖRBUND  
BJUDER IN TILL GOTLANDSSPELEN

6-10 JULI 2015 



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. 

Utöver detta finns även något som de kallar för bed & breakfast. Här bor man i 2-bäddsrum med dusch/wc.  
I dessa ingår även frukost, lakan och handukar.

Fritidsvåning 4-5 bäddar: 1 000 kr / lägenhet och natt 
8-bäddsstuga: 1 600 kr / stuga och natt  
Bed & Breakfast: 500 kr / rum 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: 1100 kr / stuga och natt 
2-bäddsrum: 605 kr / rum och natt 
4-bäddsrum: 770 kr / rum och natt 

Detta är några alternativ. För er som önskar andra alternativ såsom hotell eller privata stugor så är ni välkomna  
att kontakta oss så tar vi fram förslag på det ni önskar. 

TA MED FAMILJ OCH VÄNNER  Alla som deltar i arrangemang inom Idrottens Ö reser till vårt 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 med mera finner du på vår  
hemsida www.destinationgotland.se   

GOTLAND – EN KORT 
RESA LÅNGT BORT

Gotland är 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.

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!

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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