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VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

GOTLANDS BORDTENNISFÖRBUND
INBJUDER TILL INTERNATIONELLA

ÖSTERSJÖVECKAN
20 - 26 JULI

VÄLKOMNA TILL ETT
KUL OCH UTMANANDE
BORDTENNISLÄGER
PÅ GOTLAND
GOTLAND – EN KORT
RESA LÅNGT BORT
Gotland – en speciell plats, mitt
i Östersjön. Nära i restid, 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.

Välkomna till Gotland och sommaren 2015. Gotlands Bordtennisförbund har under 56 år arrangerat
tävlingen Östersjömästerskapen och så också den här sommaren. Vi utökar också veckan med ett träningsläger där killar och tjejer i åldrarna 11-14 år får träna med två väldigt erfarna tränare.
Att kunna erbjuda träning och tävling kombinerat med upplevelser i Visby och runt om på Gotland under
högsäsong är fantastiskt.
TA MED FAMILJ OCH VÄNNER Alla som deltar i arrangemang inom Idrottens Ö reser till våra förmånliga
idrottspriser. Tar du med familjen eller vännerna erbjuder vi även de samma fina förmån. Tänk på att boka i tid
just pga högsäsongen, då har ni möjlighet att välja vilken båttur som passar er.
BOKNING AV RESA OCH LOGI Kontakta 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

VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

ÖSTERSJÖLÄGER 20-23 JULI
ANMÄLAN OCH
UPPLYSNING
Senast den 31 mars till
Stefan Paulsson mail
stefanpaulsson1@hotmail.com
och mobil 0708-70 25 55

PINGISLÄGER
Välkomna till ett kul och utmanande pingisläger på Gotland.
Under ledning av Mats Hedin och Michael Pettersson - två mycket duktiga
och meriterande tränare, kommer du att få många nyttiga träningstimmar.
Vi avslutar lägret med en gemensam aktivitet.
DETTA INGÅR:
• Två fantastiska tränare som garanterar kvalitet på lägret
• 7 träningspass. Start måndag kl 10.00. Avslut torsdag kl 12.00
• Boende i sovsal i omedelbar anslutning till träningslokalen, Södervärnshallen (frivilligt)
• Lunch och frukt
• En halvdag med gemensam aktivitet
MERITERADE TRÄNARE Mats Hedin - utbildningsansvarig Svenska Bordtennisförbundet och Michael
Pettersson - tränare sedan 40 år och numer verksam i Vik-47 och Hammarby.
ÅLDER Lägret vänder sig till dig som är mellan 11 och 14 år och som spelat pingis ett tag.
LÄGERPRIS 1550 kronor. Begränsat antal platser, först till kvarn!
BOKA TIDIGT-BONUS Anmäl dig före den 31 januari 2015 så bjuds du på en (1) startavgift
till helgens tävling.

ÖSTERSJÖMÄSTERSKAPEN 23-26 JULI
ANMÄLAN OCH
UPPLYSNING
Till Egon Schwartz
Martallsgatan 163
621 44 Visby
egon.schwartz@telia.com
mobil 0702-09 01 17

ANLÄGGNING Södervärnshallen i Visby
TORSDAG 23 JULI Drive in tävling med start 17.00. Anmälan från 16.00
FREDAG 24 JULI Förmiddag: P11, P15, H20, H50, D1, D3
Eftermiddag: P13, HJ17, H40, DE, D2, D4
LÖRDAG 25 JULI Förmiddag: H1, H3, H7, F11, F15, D20
Eftermiddag: HE, H2, H4, F13, DJ17
SÖNDAG 26 JULI Förmiddag: H2, H4, H6, DE, D3
Eftermiddag: HE, H3, H5, D2
KLASSER Poolspel i samtliga klasser. Det ges möjlighet att dubblera i flera klasser
STARTBEGRÄNSNING En klass förmiddag respektive eftermiddag
TÄVLINGSKVALITÉ C-tävling, spelarna dömer själva i poolspelet. Fasta domare i slutspel.
ANMÄLAN SENAST TORSDAGEN DEN 18 JUNI Anmälan skall innehålla namn, födelsedatum och vara
i huvudföreningens namn. Om sanktionerat antal starter har uppnåtts återsändes anmälan.
ANMÄLNINGSAVGIFTER 120 kr i alla klasser, utom i Elitklasserna som kostar 175 kr.
LOTTNING Seedning och lottning av klasserna sker på tävlingsdagen.
SPELPROGRAM Kommer att finnas på GBTF:s hemsida www.svenskbordtennis.com/gotland

BOKNING AV RESA OCH LOGI
Destination Gotland - Idrottsresor på telefon: 0771-22 33 50, via e-post: idrottsresor@destinationgotland.se eller via vår hemsida www.destinationgotland.se
Här bokar ni er resa till subventionerat idrottspris, enskilt eller i grupp. Tänk på att boka i tid!

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.

