
GOTLANDSSPELEN 
BADMINTON

9–13 JULI 2018

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands idrottsförbund

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

VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

Vårt arrangemang har med tiden blivit en väl etablerad tävling 
både i Sverige och utomlands. Gotlandsspelen genomförs alltid 
vecka 28 vilket innebär att Ni besöker Visby under den allra fi-
naste 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 300 deltagare från fem nationer. Vår 
ambition är att ge fler deltagare möjlighet att uppleva Gotlands-
spelen på Idrottens Ö och Gotland. 

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

TID OCH PLATS   9–13 juli 2018. Matchtider förläggs kl. 09.00 – 
21.00 i Wisby Rackethall, tel 0498-21 91 05.

ANMÄLAN Ska i första hand ske online på Badminton Sweden. I 
undantagsfall till e-post (klubbvis) anmalan@gotlandsspelen.
se. Anmälan senast söndag 8 juni. Seedning görs baserat på 
Sverigerankingen den 15 juni.
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Välkommen till Sveriges enda internationella 
klassningstävling i badminton under sommaren. 
2018 blir 33:e året tävlingen arrangeras och 
tredje året med Visby BMK som arrangör! 



GOTLANDSSPELEN 9–13 JULI 

LOGIFÖRSLAG GOTLANDSSPELEN 2018 
Alternativ 1 – Gustaviks semesterby
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 mo-
derna lägenheter med två eller tre 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 & break-
fast, Här bor man i enkel eller dubbelrum med dusch/wc. I 
dessa ingår även frukost, lakan och handdukar

Fritidsvåning 4 bäddar  1 300:- / lägenhet och natt
Fritidsvåning 5-6 bäddar 1 500:- / lägenhet och natt
8-bäddsstuga  1 900:- / stuga och natt 
Bed & Breakfast enkelrum  900:- / rum och natt  
Bed & Breakfast dubbelrum 1 100:- / rum och natt 

Alternativ 2 – Scandic Hotel
Ni bor på Scandic Hotel som ligger mitt emot färjetermina-
len, bara ett stenkast från Visbys centrala delar. Här bor ni i 
dubbelrum eller enkelrum med dusch & wc. Finns även en 
del 3-bäddsrum. Lakan, handdukar och frukost ingår.

Enkelrum standard 1 490:- / stuga och natt
Dubbelrum standard  1 690:- / rum och natt
3-bäddsrum standard 1 890:- / rum och natt 

Alternativ 3 – Hotell Solhem
Ni bor på Hotell Solem som ligger precis utanför Visby 
ringmur. Här kan man bo i enkel-, dubbel- eller 3-bäddsrum. 
Lakan, handdukar och frukost ingår.

Enkelrum  875:- / rum och natt
Dubbelrum  1 100:- / rum och natt
3-bäddsrum  1 650:- / rum och natt

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands idrottsförbund

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

ANMÄLNINGSAVGIFT Elit 400 kr, A, B-klass och veteran 300 kr, 
C-klass och Trim 280 kr, U19 250 kr, U17 230 kr, U15 210 
kr, U13 190 kr, U11 150 kr, U9 130 kr för respektive singel, 
dubbel och mixed inkl. bollar. Inbetalas på Visby BMK:s bg 
229-7406. Ange namn på samtliga belopp som betalningen 
avser.

KLASSER Elit, A, B, C, Trim, V35, V40, V45, V50, V55, V60, 
V65, U9, U11, U13, U15, U17 och U19. Singel – poolspel. 
Dubbel – cup. I mån av tid genomförs +2-pool i singel. 
OBS! Tävlingen ingår i 2018/19 års säsong. 

NYHET: Ungdomsklasserna indelas i två nivåer; Rookie 
Tour nivå 1 och Master Junior Tour nivå 3.

BOLLTYP Yonex. 

PRISER Priser till 1:an och 2:an i samtliga klasser. Pokal utde-
las till bästa förening.

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

KRINGAKTIVITETER Sedvanlig grillafton vid hallen.

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

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

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 för-
mån. 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 e-post: idrottsresor@destinationgotland.se

Mer information om våra fartyg, turlista mm finner du på 
vår hemsida www.destinationgotland.se   

Här intill är några boendeförslag. 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. 


