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Välkommen till Gotland och två av 
sommarens finaste tennistävlingar som 
passar alla sorters spelare. 
Gutaspelen som är 15-18 Juli samt
Cementa Open 19-21 Juli 2019.

Under en sommarvecka kan du vara 
med i två tävlingar och samtidigt 
kombinera tävlande runtom på sköna 
Gotland med bad och strandliv. 

Alla som deltar i arrangemang inom 
Idrottens Ö reser till våra förmånliga 
idrottspriser. Tar du med familjen och 
vännerna erbjuder vi även de samma 
fina förmån. Hjärtligt välkomna till 
ett härligt tennisår på Gotland!

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands idrottsförbund

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



TENNIS PÅ GOTLAND 2019  

Slite badstrand

Välkommen till Gotland och 
sommarens tennistävlingar.
Under sommarvecka 29 har ni möjlighet att vara med 
i två tävlingar och samtidigt kombinera tävlandet med 
bad och strandliv. Tävlingarna riktar sig till både licen-
serade tävlingsspelare och motionsspelare som vill spela 
match i turneringsform. Cementa Open spelas både i 
Visby och Slite. Båda anläggningarna ligger naturskönt 
med havsutsikt och närhet till både bad och nöjen.

Turneringen är anrik och har genom åren lockat dukti-
ga tennisspelare från såväl Sverige som internationellt.

Alla som deltar i arrangemang inom Idrottens Ö reser 
till våra förmånliga idrottspriser. Tar du med familjen 
och vännerna erbjuder vi även dem samma fina för-
mån. Hjärtligt välkomna till en härlig tennisupplevelse 
på Gotland!

CEMENTA OPEN
19-21 JULI 2019

Klasser:  HS, HS Motion, DS, DS Motion, HD Motion, 
DD Motion, PS10, FS10, PS12 ABC, FS12 ABC, PS14, FS14, 
PS16, FS16, PD16, FD16 

Datum & Plats:  19 till 21 juli 2019 i Botairlunden, Visby samt 
Badhusparken, Slite. 

Underlag & Bollar: Turneringen spelas på Botairlundens två 
ClayTech-banor (konstgrus) samt Badhusparkens fyra grus-
banor i Slite, bollarna är Dunlop Fort respektive Maxiboll i 
tioårsklasserna. 

Anmälan:  Anmälan sker via tennis.se (tävling online), sista 
dagen för anmälan är den 8 juli. 

Lottning:  Lottning sker den 10 juli.

Anmälningsavgift:  300 kr i samtliga singelklasser, 
150 kr i samtliga dubbelklasser.

Kontakt & Frågor: : Visby Tennisklubbs sportansvarige 
Björn Carlnäs på 0498-21 91 05,  073-148 00 17 eller 
bjorn.carlnas@visbytk.com.

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands idrottsförbund

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

Badhusparken i Slite
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GUTASPELEN
15-18 JULI 2019

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 och 
sommarens tennistävlingar.
Under sommarvecka 29 har du möjlighet att vara med 
i två tävlingar och samtidigt kombinera tävlandet med 
bad och strandliv. Tävlingarna riktar sig både license-
rade tävlingsspelare och motionsspelare som vill spela 
match i turneringsform. Gutaspelen spelas både i Visby 
och Slite. Båda anläggningarna ligger naturskönt med 
havsutsikt och närhet till både bad och nöjen.

Turneringen är anrik och har genom åren lockat dukti-
ga tennisspelare från såväl Sverige som internationellt.

Alla som deltar i arrangemang inom Idrottens Ö reser 
till våra förmånliga idrottspriser. Tar du med familjen 
och vännerna erbjuder vi även dem samma fina för-
mån. Hjärtligt välkomna till en härlig tennisupplevelse 
på Gotland!

Klasser:  HS, HS Motion, DS, DS Motion, HD Motion, 
PS10, FS10, PS12 ABC, FS12 ABC, PS14, FS14, PS16, FS16, 
PD16, FD16, HS40+, DS40+

Datum & Plats:  15 till 18 juli 2019 i Botairlunden, Visby 
samt Badhusparken, Slite. 

Underlag & Bollar: Turneringen spelas på Botairlundens två 
ClayTech-banor (konstgrus) samt Badhusparkens fyra grus-
banor i Slite, bollarna är Dunlop Fort respektive Maxiboll i 
tioårsklasserna. 

Anmälan:  Anmälan sker via tennis.se (tävling online), sista 
dagen för anmälan är den 7 juli. 

Lottning:  Lottning sker den 9 juli.

Anmälningsavgift:  300 kr i samtliga singelklasser, 
150 kr i samtliga dubbelklasser.

Kontakt & Frågor: : Visby Tennisklubbs sportansvarige 
Björn Carlnäs på 0498-21 91 05,  073-148 00 17 eller 
bjorn.carlnas@visbytk.com.
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Vi kan ur vårt sortiment erbjuda fullt moderna stugor och
lägenheter, semesterbyar, hotell eller vandrarhem.                    

Här nedan finner du några förslag på logi perioden 15–21/7.

Gustavsvik semesterby  Vid havet ca 3 km norr om Visby 
centrum ligger Gustavsvik Semesterby. Här kan ni bo i 
fritidsvåningar, mysiga lägenheter med utsikt över havet. Det 
är fullt moderna lägenheter med två eller tre sovrum, kök, 
dusch och wc samt TV. Det finns även 8-bäddsstugor, bestå-
enda av fyra sovrum med två bäddar i varje rum, dusch/wc, 
TV samt fullt utrustat kök, (lakan, handdukar och frukost 
ingår ej).  Eller Bed & breakfast, som är tvåbäddsrum med 
dusch/wc. Här ingår det lakan, handdukar och frukost.

Bed & Breakfast enkelrum  890 kr

Bed & breakfast dubbelrum  1 090 kr

4-bäddslägenhet   1 690 kr

6-bäddslägenhet   1 790 kr 

8-bäddsstuga   2 100 kr

Vandrarhem, stuga eller lägenhet  För er som önskar andra 
alternativ såsom vandrarhem eller privata stugor eller lägen-
heter så är ni välkomna att kontakta oss så tar vi fram förslag 
på det ni önskar. 

Som exempel så har vi Scandic hotell som ligger mitt emot 
färjeterminalen eller Hotel Solhem som ligger precis utanför 
Visby Ringmur men där tar vi fram pris efter förfrågan. 

Ta med familj och vänner
Alla som deltar i arrangemangen inom Idrottens Ö reser till 
våra förmånliga idrottspriser. Tar du med familj och vänner 
erbjuder vi även de samma fina förmån. 

BOKA i tid!
För mer information om priser samt bokning av resa och logi 
kontakta oss på 0771-22 33 50 eller 
idrottsresor@destinationgotland.se. 

För mer information om våra fartyg och turlista: 
www.destinationgotland.se

Välkomna till en härlig tennisvecka på Gotland!

BOENDEFÖRSLAG 
GUTASPELEN OCH CEMENTA OPEN

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands idrottsförbund

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


