
Välkommen till Gotland och Slite på östra 
Gotland där tävlingen spelas. Du bor precis 
vid havet och njuter av trevligt umgänge, 
härligt golfspel, middag och underhållning.
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GOLF TROPHY
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VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands idrottsförbund

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

Golftävlingen avgörs på Slite Golfklubb. Den är öppen för 
alla kvinnor och män som har gjort utlandstjänst som har 
sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska staten. 
Syftet med tävlingen är främst att träffa likasinnade under 
gemytliga former. Vi tror att veteraner känner sig bekväma 
med veteraner, och har ett visst behov av att träffas. 
Dagen avslutas med middag, prisutdelning och underhåll-
ning på Slite Strandby. Spelar du inte golf är du självklart 
välkommen och delta i festligheterna på kvällen. Eller varför 
inte gå med som publik och heja fram din favoritveteran!

ANMÄLAN:  Anmäl dig på min golf, www.golf.se
Sista bokningsdag är 31/8. Här kan du även boka boende.

Frågor: Kontakta Peter Enström 070-2185806,
E-mail: enstrom@telia.com.

INFORMATION OM TÄVLINGEN: 
Singeltävling slaggolf, en gemensam klass.

Erbjudande Logi: Boende på Slite Strandby i dubbelrum (fyr-
bädds drömstuga, två sovrum 44m2) inkl. lakan/handdukar och 
städ en natt inkl en greenfee och tvårätters middag exkl dryck. 
1395 kr/pp för extranatt tillkommer 400 kr. Enkelrumstillägg 
350 kr/natt. Betalning tillhanda senast 31/8 till konto SHB c-nr 
6631 konto 895 004 828 eller swisha 070-218 58 06.

RESOR OCH LOGI  Du som deltar i ett arrangemang inom Idrottens 
Ö reser till förmånliga idrottspriser, samma gäller för familjen 
och vännerna som vill åka med. 
Boka resan hos Destination Gotland, 0771-22 33 50, 
idrottsresor@destinationgotland.se eller via hemsidan 
www.destinationgotland.se

Välkomna till 
Nordic Veteran Golf Trophy 2017 
och Slite Golfklubb.
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Badpiren vid Slite strandby

Slite strandby intill havet

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

Allt överskott från tävlingen går 
oavkortat till Gula Bandet.


