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GOTLANDSSPELEN 
I BADMINTON 

Den klassiska sommartävlingen i badminton går nu in på sitt 31:a år men nu i ny regi. 

Visby Badmintonklubb har tagit över arrangemangsansvaret och hälsar spelare, ledare och medföljande varmt 
välkomna till Idrottens Ö. Tävlingen genomförs v. 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 badmintonspel i 
kombination med upplevelser och rekreation. Förra året lockade Gotlandsspelen 260 deltagare från sju nationer. 
Vår ambition är att ge fler deltagare möjlighet att uppleva Gotlandsspelen på Idrotten Ö och Gotland. 

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  11– 15 juli 2016. Matchtider förläggs kl. 09.00 – 21.00 i Wisby Rackethall, tel 0498-21 91 05.

ANMÄLAN  Visby BMK, Wisby Rackethall, Botairlunden, 621 55 Visby.
E-post: gotlandsspelen@visbybadminton.se, eller online: badmintonsweden.tournamentsoftware.com
Anmälan senast 6 juni. Lottning sker 13-14 juni.

ANMÄLNINGSAVGIFT  Enligt Stockholms BF:s rekommendationer (Elit 400 kr, A och B-klass 300 kr, C-klass 280 
kr, U19 250 kr, U17 230 kr, U15 210 kr, U13 190 kr, U11 150 kr) för respektive singel, dubbel och mixed inkl. 
bollar. Inbetalas på Visby BMK:s bankgiro 229-7406. 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 2016/17 års säsong.

BOLLTYP  Yonex.    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 
programmet tillgängligt på vår hemsida: gotlandsspelen.se samt på badmintonsweden.tournamentsoftware.com

KRINGAKTIVITETER  Sedvanlig grillafton vid hallen samt att ni erbjuds guidad stadsvandring i Hansestaden Visby.

UPPLYSNINGAR  Tävlingsledare Mattias Englund, tel 070-522 39 02, e-post: mattias@visbybadminton.se

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

VÄLKOMMEN TILL 
SVERIGES ENDA 

SOMMARTÄVLING 
I BADMINTON. 

NU MED 
INTER NATIONELLT 

HÖG KLASSIGT 
STARTFÄLT.

TÄVLA OCH NJUT AV 
SOMMARGOTLAND

Gotland är ett fantastiskt 
besöksmål med sin säregna natur 
och härliga sandstränder så passa 

på att njuta av sommaren.

Förutom tävlingen arrangerar vi 
en grillafton utanför hallen där man 

ser solen gå ner i Östersjön.

Hansestaden Visby med 
Visby ringmur är sedan 1995 

upptagen på Unescos världsarvslista
och i år erbjuder vi alla deltagare 

en guidad vandring i den 
medeltida staden.

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och Idrottsförbundet 
på Gotland i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

VISBY BADMINTONKLUBB BJUDER IN 
TILL GOTLANDSSPELEN

11– 15 JULI 2016 



ALTERNATIV 1  Ni bor i Gustafsvik semesterby ca 3 km från Visby centrum. Här bor ni i fritidsvåningar, mysiga 
lägenheter med utsikt över havet. Det är fullt moderna lägenheter med två eller tre sovrum, kök, dusch/wc samt TV. 
De finns 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. Det finns även Bed & Breakfast, där man bor i 2-bäddsrum med dusch/wc 
och då ingår frukost, lakan och handukar.
Fritidsvåning 4 bäddar  1 200:- / lägenhet och natt
Fritidsvåning 5-6 bäddar 1 400:- / lägenhet och natt
8-bäddsstuga  1 600:- / stuga och natt 
Bed & Breakfast  700:- / 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. Lakan och handdukar ingår ej.
Ni kan även bo i 2 eller 4-bäddsrum med dusch/wc i korridor. Här ingår frukost men ej lakan.
Matsal och fullt utrustat kök finns i närbelägen servicebyggnad.
4-bäddsstuga 1 000:- / stuga och natt
2-bäddsrum  990:- / rum och natt
4-bäddsrum  1 320:- / rum och natt 

ALTERNATIV 2  Ni bor på Hotell Solem som ligger precis utanför Visby ringmur. Hä kan man bo i enkel, dubbel 
eller 3-bäddsrum. Lakan och frukost ingår.
Enkelrum 800:- / rum och natt
Dubbelrum 1 000:- / rum och natt
3-bäddsrum 1 500:- / 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 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   

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 och Idrottsförbundet 
på Gotland i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.
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