
VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

GOTLANDSLÄGER
KONSTÅKNING

9–13 JULI 2023

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och RF-SISU Gotland 
i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

ÖKGF och IK Graip arrangerar för första gången ett 
Konståkningsläger i Slite på Gotland. Vi hoppas att detta 
kommer att bli ett återkommande läger varje sommar och 
ett samarbete mellan klubbarna i vårt distrikt.
Lägret är främst för åkare i vårt distrikt i mån av plats kan 
vi även ta emot åkare från andra distrikt. Lägret är för 
konståkare med tävlingstest och uppåt.

Plats: Slite ishall med sporthall och boende nära intill. 

Datum: 9–13 juli 2023 (vecka 28)

Tränare på lägret: Yulia Smagina, Minna Kujanpää från Kalmar 
KK och Anneli Lindberg från Norrköpings KK. 

Boende: Vandrarhemmet i Slite som har 2-6 bäddsrum. 
Det kostar 250kr/natt och person. Bokning av rum görs i sam-
band med bokning av båtresan, vilket bör göras i anslutning 
med lägeranmälan för att säkerställa plats på båten.
Lördag ingen middag endast enkelt kvällsmål. 
Söndag-Torsdag: Frukost, lunch, middag, kvällsmål samt mellanmål
• Medtag sängkläder, handduk
• I mån av plats kan även föräldrar till åkarna bo på vandrarhemmet
OBS! Övernattande barn utan föräldrar på plats måste vara äldre 
än 8 år samt klara av att passa tider och knyta sina egna skridskor.

Måltider: Lunch, middag och mellanmål serveras i ishallen, 
frukost och kvällsmål på vandrahemmet för de som har logi.  
Allergier meddelas på anmälan. 

Lägerföräldrar: Lägerföräldrar finns på plats: dagtid, kvällstid 
och nattetid. Som lägerförälder får ni ett bra reducerat pris för 
barnet/åkaren som anmäler sig till lägret. 

Alternativ 1
• 3 ispass söndag-torsdag
• 1 off-icepass söndag-torsdag
• Lunch, middag och mellanmål
Testkrav: minst tävlingstest
Anmälningsavgift: 500kr
Lägeravgift: 4 000kr

Alternativ 2
För er med logi på lägret.
• 3 ispass söndag-torsdag
• 1 off-icepass söndag-torsdag
• Frukost, Lunch, middag, 
kvällsmål och mellanmål
Testkrav: minst tävlingstest
Anmälningsavgift: 500kr
Lägeravgift: 4 300kr

ALLA RESER MED IDROTTSPRISER PÅ FÄRJAN!
För bokning se nästa sida

Lägeralternativ och avgifter

Anmälan: Anmälan senast 31 mars 2023 via länken: 
Anmälan till Gotlandslägret v. 28 2023 
Anmälan är bindande och ska vara gjord senast den 31 mars, men 
bör skickas in i god tid för att bereda plats på lägret för dig.
• Först när anmälningsavgiften kommit in räknas Du som anmäld.
• Bekräftelse skickas ut kort tid efter att anmälningstiden gått ut.

https://docs.google.com/forms/d/1ZsAVLpEoA8vnt0746n6wBiGWIKwDB57CjirtP9n_Fq4/viewform?edit_requested=true
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Lägeravgifter
• Anmälningsavgiften är 500 kr. Betalas i direkt anslutning till anmä-
lan, senast 31 mars.
• Betala in anmälningsavgiften på Bankgiro: 260-7281, glöm inte 
att ange namn och personnummer och anmälningsavgift så vi kan 
identifiera din betalningen.
• Anmälningsavgiften på 500 kr är en administrativ avgift och åter-
betalas endast om åkaren ej kan beredas plats på lägret.
• Lägeravgift betalas in på Bankgiro: 260-7281 senast 15 juni. 
• Med reservation för att lägret kan bli inställt vid för få anmälda.

Återbud/sjukdom
• Vid återbud efter 31 mars krävs läkarintyg för att få avgifter tillbaka. 
Vid återbud och läkarintyg återbetalas allt förutom 500 kr.
• Vid sjukdom/skada under lägret betalas avgiften endast tillbaka 
om åkaren är frånvarande hela lägret. Vid återbud och läkarintyg 
återbetalas allt förutom 500 kr.

Ställplats 
Det finns ställplats för husbil eller husvagn utanför Ishallen 200kr/
dygnet. Det ingår tillgång till dusch, ej gråvattentömning.

Bokning av resa och logi Resa med båt kan bokas som 
idrottsresa på Destination Gotland. Bokning sker i mån av plats och 
kan EJ göras på den vanliga bokningssidan.

Boka hos Idrottsresor tel 0771–22 33 50 eller via mail
idrottsresor@destinationgotland.se
Uppge att det gäller idrottsresa och Gotlandsläger Konståkning.

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.

Vi ser fram emot härliga 
konståkningsdagar på Gotland! 

Välkomna till Gotland hälsar GRAIP 
och Östra Götalands Konståkningsförbund

BOKA RESA

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

Den medeltida 
Hansestaden Visby

Slite badstrand

Slite

Slite är sommarpärlan på Gotlands östra kust. Här finns Gotlands 
enda skärgård med bland annat ön Enholmen precis utanför. 
Njut av en långgrund strand där du kan du hyra kajaker, SUP och 
surfbrädor. Tennis och padelbanor ligger intill stranden och en 
golfbana finns i närheten. Här finns också flera restauranger. 
Slite ligger cirka 3 mil från Visby med busstrafik dagligen.


