
VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

Varmt välkommen till Sveriges enda internationella
klassningstävling i badminton under sommaren.

2023 blir 36:e gången tävlingen arrangeras och vi
välkomnar alla till Visby på Gotland.

Vårt arrangemang har med tiden blivit en väl etablerad tävling
både i Sverige och utomlands. Gotlandsspelen genomförs vecka
27 vilket innebär att 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.

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 badmöjligheter vid
Norderstrand eller Gustafsvik. Det finns även motionsslingor i
mycket fin miljö i anslutning till hallen.

Tid och plats: 3–7 juli 2023.
Matchtider förläggs kl. 09.00 – 21.00 i Wisby Rackethall,
tel 076-881 66 70.

Anmälan: Ska i första hand ske online på Badminton Sweden.
I undantagsfall via e-post (klubbvis) anmalan@gotlandsspelen.se.
Anmälan senast 14 juni. Seedning görs baserat på
Sverigerankingen den 15 juni.
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BOKA RESOR OCH LOGI: För mer information om priser
samt bokning av resa och logi kontakta oss på 0771-22 33 50
eller idrottsresor@destinationgotland.se

Upplysningar: Telefon 070-799 79 98,
e-post: info@gotlandsspelen.se

Hemsida: www.gotlandsspelen.se
och www.facebook.com/gotlandsspelen

Bokning av resa: För bokning av resa, kontakta
Destination Gotland, idrottsresor, på telefon 0771-22 33 50
eller idrottsresor@destinationgotland.se.
Meddela att resan gäller Gotlandsspelen så ni får rabatterat pris.

Bokning och hjälp med boende: Du kan boka boende
samtidigt som du bokar resa hos Destination Gotland.

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.

Välkomna till Gotland hälsar
Visby Badmintonklubb

Anmälningsavgift: Elit 420 kr, A, B, C-klass och veteran 320
kr (vid cup 250 kr endast singel), Trim 300 kr, U19 270 kr, U17
230 kr, U15 210 kr, U13 180 kr, U11 150 kr, U9 130 kr.

Klasser: Elit, A, B, C, Trim (endast olicensierade spelare), V35,
V40, V45, V50,V55, V60, V65, U9, U11, U13, U15, U17, U19. Singel
– poolspel. Dubbel – cup. I mån av tid genomförs +2-pool i
singel. För att undvika låsningar i tidschemat, max 5 kategorier
per spelare. OBS! Tävlingen ingår i 2023/24 års säsong.

Bolltyp: Yonex fjäderboll. Ingår i avgiften!

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

Spelprogram: Direkt efter utförd lottning finns programmet
tillgängligt på vår hemsida: gotlandsspelen.se samt på
badmintonsweden.tournamentsoftware.com

Kringaktiviteter: Sedvanlig grillafton vid hallen planeras.

GUIDAD VISNING I VISBY
Välkomna på guidad tur i medeltidsstaden Visby!
Ni får veta mer om Visbys historia, ringmuren, kultur
och gamla sägner.
Den guidade turen är till fots i cirka 45 min.
Torsdag 6 juli kl. 18.00.
Ingen kostnad för Idrottens Ö bjuder er på det!
Bokas i hallen i samband med tävlingen.


