
Gotlands ridklubbar inbjuder till 

SM i hästkörning
i Bunge, 16-19 augusti 2007

Ett arrangemang 
inom Gotland – Idrottens Ö



Gotland – Idrottens Ö
Idrottens Ö är ett samarbete mellan den gotländ-
ska idrottsrörelsen, Gotlands Idrottsförbund och 
besöksnäringen på Gotland. Genom Idrottens Ö 
erbjuder Destination Gotland resor och boende-
paket till förmånliga priser i samband med olika 
idrottsevenemang, läger eller idrottsmöten på 
Gotland.

På Gotland har vi bra idrottsanläggningar och ett 
tacksamt klimat för utomhusaktiviteter. Vi har ex-
empelvis spelbara fotbollsplaner och golfgreener 
från tidig vår till sen höst.

Ön erbjuder massor av kringaktiviteter att göra 
i samband med ett idrottsevenemang. Gotland 
är en upplevelse oavsett vilken tid på året du be-
söker ön. Ta med dig familjen och vännerna och 
upplev Gotland tillsammans. De reser till samma 
förmånliga priser som du som deltagare.

Av tradition är gotlänningarna erkänt duktiga 
idrottsarrangörer med en stor gästfrihet och om-
tanke om sina gäster. 

Välkommen till Gotland.

Att se och göra på ön för alla
Det finns mycket annat att göra utöver det arrangemang som du/ni 
deltar i, vare sig det gäller sport, kultur, shopping eller bad. Got-
land har unika natur- och kulturupplevelser samt världsarvsstaden 
Visby. Vissa av oss tycker att den bästa sysselsättningen är att 
sitta vid ett café och se på förbipasserande, eller att befinna sig 
vid Ekstakusten och se ut över Östersjön och Karlsöarna en stilla 
sommarkväll. Några vill lära sig mer om staden de besöker med 
hjälp av en guide.

Många arrangemang 2007
Nedan följer de arrangemang som är inplanerade för 2007. 
Mer information på www.destinationgotland.se/idrottenso

Orientering Vårpaketet, Gotlandspaketet, Ungdoms-SM och 
Helg utan Älg.

Ishockey Valltra cup, Privab cup, Sommarhockey på Gotland 
och Ocean cup.

Fotboll Traume cup, Young Baltic Cup och P 18 Cup.

Innebandy Visby IBK:s innebandyskola och Innebandycup.

Motorsport Rally Gotland, Folkracefestivalen, Gotland Kart-
week (karting), Tävling Karting, Mälarfräsen (motocross) och Got-
land Grand National (enduro).

Friidrott och långlopp Midsommarträffen, Gotlandsspelen, 
Landskamp, Augustispelen (alla är fri-idrott), Vårruset, Raukloppet, 
Blodomloppet (alla är motionslopp), Östergarn Marathon (mara-
thon), Lucialoppet (terränglöping).

Racketsport Gutaspelen (tennis), Gotlandsspelen (badminton) 
och Östersjömästerskapen (bordtennis).

Övriga sporter Lag-SM i fälttävlan (ridsport), Heli Rauk (mo-
dellflyg), Gutemarschen (vandring), Fårövarpan (varpa), Fäkt-
ning läger, 2-dagars (cykel), QL-läger (volleyboll), Stångaspelen 
(Gutnisk idrott), Idrottsseminarium Almedalsveckan, Visbyspelen 
(boule), Nationell hopptävling (ridsport), Tofta Nationella (ban-
golf), Gotlands RullskidVasa (rullskidor), Kubb-VM (kubb), Ung-
domsläger (basket), Solberga Open (simning) och WisbyCupen 
(gymnastik).



SM i hästkörning
Gotlands ridklubbar har förmånen att hälsa hela 
kör-Sverige välkomna till Bunge i augusti, det har 
redan gått 6 år sedan vi arrangerade SM 2001. 
Vi arrangerar i år ett samlat SM för alla och årets 
nyhet är ”Ungdoms SM” för framtidens VM-kuskar 
som idag är i åldern 12-18 år.

Vi kan nu erbjuda alla vare sig ni är tävlande, anhöriga eller 

publik bra priser på hur ni kan resa till Gotland och bo/äta 

här under er vistelse. 

Vi kan med stor glädje meddela er alla att våra duktiga spon-

sorjägare har lyckats igen, vi kommer att kunna erbjuda alla 

ponny- och funktionshindrade ekipage fri uppstallning och till 

hästekipagen blir det bra prispengar. 

De kuskar som startar i ungdoms-SM har en låg anmälnings- 

och startavgift, fri uppstallning och extra bidrag till båtbiljetten.

Vi ses på Gotland i augusti, Välkomna

Kval till SM 2007
Häst- och ponnyekipage ska ha genomfört två fullständiga 

msv tävlingar med godkänt resultat. 

USM-ekipage ska ha genomfört två fullständiga lätta tävlingar 

med godkänt resultat.

Mat och evenemang
Varje dag serveras mat  i  matsalen på tävlingsplatsen:

Frukost 30 kr  Lunch 50 kr Middag 70 kr. 

Invigningsbuffé onsdagen den 15 augusti 75 kr/person 

(barn under 18 år 50 kr/barn)

Kuskmiddag med dans lördagen den 18 augusti 175 kr/person

Anmälan senast den 31 juli. Tävlande bokar via anmälan, övriga 

genom evaweijmar@hotmail.com 



Gotland – en kort 
resa långt bort
Att komma till Gotland är som att komma 
utomlands. Atmosfären, känslan och det 
närvarande havet gör ön till ett annorlun-
da land. Här möts spännande medeltid 
med dagens nöjesliv, sandstrand möter 
raukar och folkliv möter avskildhet.

Ta med familjen 
och vännerna
Du som deltar i ett arrangemang inom 
Idrottens Ö reser till förmånliga idrotts-
priser. Familjen och vännerna reser till 
samma förmånliga priser som du. Upplev 
Gotland tillsammans.

För information av resa och boende: 
Telefon: 0771-22 33 50

E-post: idrottsresor@destinationgotland.se
Hemsida: www.destinationgotland.se/idrottenso

Idrottens Ö är ett samarbete mellan olika företag och Idrottsförbundet på Gotland 
i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön. Sponsorer är Gotlands-
resor, Svenska Spel, Kneippbyn, Gotlands Turistservice och Destination Gotland.

Båt – upp till 50% i rabatt
Bokas via Destination Gotland Gruppbokning 

på telefon 0771 - 22 33 50, uppge att ni bokar 

idrottsresa till ”SM i Körning”. OBS: Jämför 

priserna på olika avgångar, då priserna varierar 

kraftigt beroende på vilken tur ni väljer att åka. 

Boka nu för att vara garanterad plats på den tur 

ni vill åka! Ni kan alltid boka av och få pengarna 

tillbaka om ni inte kommer till start.

Boende – enkelt till lyx
Vandrarhem - på tävlingsplatsen i enkel- eller 

dubbelrum med gemensam wc/dusch (medtag 

egna lakan). Onsdag - söndag (4 nätter) inkl 

frukost 1000 kr/ person + extra natt 250 kr. 

OBS! För att få detta pris (ord. pris 330 kr/natt) 

- boka senast 15/4 genom Ewa på e-post 

evaweijmar@hotmail.com 

Campingplats - på tävlingsplatsen inkl. el 

350 kr/vecka - bokas genom Eva:

E-post: ekebys@home.se eller 

Telefon: 0498 - 27 20 83

Kustparken – Hotell eller Vandrarhem 

ca. 1 km från tävlingsplatsen, bokas genom: 

Hemsidan: www.kustparken.nu eller 

Telefon: 0498 - 22 14 49 

Fårösunds Marina & Hotell – Ca. 2 km från 

tävlingsplatsen, bokas genom: 

Hemsidan: www.farosundsmarinaochhotell.se 

eller Telefon: 0498 - 22 16 62

Fårösunds fästning – Hotell ca. 2 km från 

tävlingsplatsen, bokas genom: 

Hemsidan: www.farosundsfastning.se eller 

Telefon: 0498 - 22 12 40

Stugor - Bokas genom Destination Gotland.


