
Inbjudan till  
Gotland Racketlon Mini

Lördag den 2 november 2019  kommer det Gotland Racketlon Mini gå av 
stapeln igen. Racketgrenarna som kommer att avverkas är Badminton, Tennis 
och Bordtennis. 
Platsen är Rackethallen, Visby och spelsamordnare är Peter Stade.

Reglerna är enkla: vi ska ha roligt varför gott sportmanship är ett villkor. 
Bättre fria än fälla. Varje match går till 21 och det räcker att vinna med en boll. 
Man har två servar innan serven går över. Vinst i varje boll. En andraserve i 
tennisen. 
Slutlig vinnare är den som har bästa sammanlagda vunna poäng, alltså inte 
antalet vunna matcher eller poängskillnad. Det gäller alltså att ta poäng i 
varenda match. 

Det finns plats för 10 spelare. 
Två grupper, om fem spelare i varje, kommer under dagen kämpa om de 4 
finalplatserna. Alla anmälda kommer alltså att få spela minst 15 matcher.
Det blir semifinaler, final och kamp om tredjeplatsen. Det blir spel om de övriga
placeringarna också.

Information kring speldagen
Samling kl 11:30 i Rackethallen för genomgång. 
Alla börjar spela sin första match klockan 12:00 enligt ett schema som 
presenteras innan matchstart. Man spelar mot alla sina motståndare i varje gren 
innan nästa gren inleds. Gruppspelet är avslutat förhoppningsvis vid 16-tiden.



Efter en kort paus där resultaten sammanställs kommer semifinaler, final och 
övriga placeringar att genomföras.

Målet är att vi till senast vid 18-tiden kommer ha en mästare utsedd.

Som du förstår så är spelschemat tufft men det är också lite vitsen med den här 
tävlingen - lite av ett maratonlopp. 

Speldagen avslutas med en ”bankett” klockan 19:30 på Black Sheep Arms, St 
Hansgatan. Jag har förbokat 10 platser. Naturligtvis kommer alla som deltagit i 
Gotland Racketlon Mini att delta här med. Återigen – det ska finnas glädje. 

Kostnaden för spelet i Rackethallen, bollar för de tre grenarna och prisbordet är 
400:- per deltagare. Banketten får var och en själv stå för liksom eventuella 
försäkringar eftersom det här är ett kompisarrangemang. 

Anmälan:
Sista tidpunkt för anmälan är måndag den 28 oktober. 
Anmälan gör du till gotlandracketlonmini@gmail.com. Ange namn, 
mobilnummer och mailadress. På samma adress kan du också ställa frågor som 
har med eventet att göra.
Anmälningsavgiften om 400:- betalar samtidigt som du gör anmälan via Swish 
0727 49 17 17 (Peter Stade)

Som sagt är platsantalet begränsat till 10 och vi tillämpar först till kvarn.

För löpande information följ vår Facebooksida, ”Gotland Racketlon Mini”. 
Sprid gärna informationen vidare till spelkamrater. 

Välkommen till Gotland Racketlon mini 2019! 
Kom ihåg att anmäla dig! Snart!

mailto:gotlandracketlonmini@gmail.com

