
Idrottsupplevelser 
på Gotland - Idrottens Ö

    Genom Idrottens Ö bidrar idrotts- 
rörelsen till tillväxt för Gotland dels  
genom våra många evenemang,  
läger och idrottsmöten och dels  
genom idrottens attraktionskraft.  
Idrottens Ö leder i dag till att det  
’regnar’ på många aktörer i det  
gotländska samhället.

Lars Samuelsson, 
Gotlands Idrottsförbund



•   Servicen att göra attrak-tiva paketlösningar till 
arrangemangen.

•   Administrativt stöd i form av utskick (portokostnad).
•   Hantering av alla beställ-ningar och bokningar 

inför arrangemangen.
•   Garanterat lägsta  

Idrottens Ö-pris för  
deltagarnas resor.

•   Finansiering av fram-
tagande av trycksaker 
och annonser.

•   Medverka i olika mäs-
sor som Destination 
Gotland är med på för 
att marknadsföra  
arrangemang.

•   Ett kontantstöd per del-
tagare bokad i paket går tillbaka till arrangören.

•   Ett kontantstöd per del-
tagare bokad i paket 
går tillbaka till GI för  
vidareutveckling av  
projektet.

•   Arrangörer inom projek-tet får handledarhjälp 
från Gotlands Idrotts-
förbund/SISU Idrotts-
utbildarna i syfte att ut-
veckla arrangemangen.

•   Funktionärsutbildning 
genom SISU Idrottsut-
bildarna.

•   Möjlighet till ”Kick-off” 
för era funktionärer i  
arrangemanget via 
SISU Idrottsutbildarna.

•   Medverka i ett nätverk 
av arrangörer i syfte att hitta samordningsvinster och utvecklingsidéer.

När ni är med i Idrottens Ö får ni ta del av följande: 

Gotland – Idrottens Ö
Idrottens Ö är ett samarbete mellan den gotländska idrotts-
rörelsen, Gotlands Idrottsförbund och samarbetspar-
ters i näringen på Gotland. Genom Idrottens Ö erbjuder  
Destination Gotland resor och boendepaket till för-
månliga priser i samband med olika idrottsevenemang,  
läger eller idrottsmöten på Gotland.

På Gotland har vi bra idrottsanläggningar och ett tack-
samt klimat för utomhusaktiviteter. Vi har exempelvis 
spelbara fotbollsplaner och golfgreener från tidig vår 
till sen höst.

Dessutom kan vi erbjuda massor av kringaktiviteter att 
göra i samband med ett idrottsevenemang. Gotland är 
en upplevelse oavsett vilken tid på året man besöker ön.  

Av tradition är gotlänningarna erkänt duktiga idrotts-
arrangörer med en stor gästfrihet och omtanke om 
sina gäster. 

Vilket stöd får man 
som arrangör?
Grundtanken i samarbetet kring Idrottens Ö är den 
att idrotten, föreningar eller förbund, kan koncentrera 
sig på det man är bäst på, själva arrangemangen.  
Destination Gotland sätter ihop attraktiva paketerbju-
danden för resa, bo, äta och andra kringaktiviteter  
i syfte att locka fler deltagare samt övriga familjemed-
lemmar och vänner till arrangemangen och resmålet 
Gotland. 

Som idrottsarrangör kan du alltså koncentrera dig på 
ditt idrottsarrangemang och presentera idén kring  
arrangemanget för Destination Gotland/Gotlands 
Idrottsförbund, som därefter lägger upp paketen och 
en marknadsföringsplan i samverkan med dig som 
arrangör.

Möjlighet finns att söka arrangemangsstöd från  
Kultur- och Fritidskontoret.



Idrottens Ö är ett samarbete mellan olika företag och Idrottsförbundet på 
Gotland i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön. Spon-
sorer är Destination Gotland och samarbetspartners i näringen.

Är du/ni intresserade 
av ett samarbete?
Välkommen att kontakta oss för mer information. 

Gotlands Idrottsförbund 
Telefon 0498-20 70 50
Neptungatan 4, 621 41 Visby
E-post: gi@gotsport.se
Hemsida: www.gotsport.se

Destination Gotland 
Telefon: 0771-22 33 50
E-post: idrottsresor@destinationgotland.se
Hemsida: www.destinationgotland.se/idrottenso


