
Idrottens Ö är cirka
80 evenemang i över

35 olika idrotter under 
hela året januari – december. 
Totalt generar idrotten cirka 

120.000 gästnätter varje år.

Idrottens Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland, 
idrottsrörelsen, RF-SISU Gotland och besöksnäringen. 
Grundtanken i samarbetet kring Idrottens Ö är att alla ska 
göra det dom är bäst på. Det vill säga idrotten arrangerar 
evenemanget, idrottsmötet eller lägret och Destination 
Gotland sköter bokning av resa och boende samt skapar 
förutsättningar för införsäljning av evenemanget.

Destination Gotland är resebyrån
Destination Gotlands avdelning idrottsresor är idrottens 
”resebyrå” som bokar båtresor med idrottsrabatt. Alla idrotts-
resor är ombokningsbara.

Alla som deltar i ett arrangemang inom Idrottens Ö reser till 
förmånliga idrottspriser (10-48% rabatt på ordinarie båtpris). 
Detsamma gäller för familjen och vännerna som reser till 
samma förmånliga priser.

I samråd med arrangör erbjuds alla deltagare paketresa (resa 
och boende). Även andra boenden bokas efter önskemål.

Idrottsresor kan även ta emot anmälningar och anmälningsav-
gift för ert arrangemang. Bokning av eventuella kringarrang-
emang eller buss går också att ordna.
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Marknadsföring av arrangemanget
Idrottens Ö bekostar en 
inbjudan till arrangemanget 
både för digitalt (mail & webb) 
eller för egen print. 

ANNONS och banner
Idrottens Ö bekostar även 
en annons eller banner som 
arrangören kan använda 
för marknadsföring.

Hemsida
Idrottens Ö marknadsför arrangemanget genom sin egen 
hemsida idrottenso.se och på turistmässor som är aktuella 
för säsongen. Givetvis utan kostnad för arrangören.

Sociala medier
Använd gärna sociala medier för ert evenemang om ni har 
möjlighet. Det är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att 
nå många. Tagga alltid med #idrottensö när du använder 
Instagram så kommer det med på hemsidan, idrottenso.se 
och som då får ett aktivt flöde där många evenemang och 
idrotter syns.

Produktion av material
Kontakta Outhousebyrån som producerar allt material för 
marknadsföringen. Text och bilder om evenemanget levere-
rar arrangören. Destination Gotland tar fram text om resan 
och eventuellt boende. 
Outhousebyrån, tel 0498-27 11 80, 
mail: susanne@outhousebyran.se

Hjälp med arrangemang samt planering och utveckling 
av idrottstävlingar och träningsläger med RF-SISU Gotland
RF-SISU Gotland samordnar Idrottens Ö och har gemensam-
ma utbildningar, möten och företräder idrotten på Gotland.
Här kan du få hjälp med arrangemangsutveckling som tex 
planering, organisation, checklistor, service och ekonomi.
Även arrangemangsidéer, bokningar, kringarrangemang, 
ekonomiskt stöd till kulturaktivitet, utbildningar, funktio-
närsutbildning, första hjälpen, sponsring, krishantering eller 
utvärdering kan vi göra för dig och din förening. 

Värdskap för större möten och evenemang med
Gotlands Convention Bureau
Gotland är en utmärkt plats för större idrottsmöten eller 
evenemang. Det gäller att vara ute i god tid för tidsplanen 
kan ofta ligga år framåt. Du kan få kostnadsfri rådgivning 
och service inför att arrangera ett evenemang, hjälp med 
ansökan, presentationsmaterial och prisbild, säkerställande 
av kapacitet på boende och lokaler, samordning av visnings-
resor samt hantering av evenemanget före beslut.  

Kontaktuppgifter
När du ska arrangera en idrottstävling eller träningsläger
RF-SISU Gotland
Anita Gandå Tel. 0498-20 70 50, 
gotland@rfsisu.se

Destination Gotland idrottsresor
Inger Appelblom, Eva-Marie Nordström. Tel. 0771-22 33 50, 
idrottsresor@destinationgotland.se
www.idrottenso.se

När du ska arrangera ett evenemang eller ett möte
Gotland Convention Bureau
Nora Olofsson
Louise Nilsson 
convention@gotland.se

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och RF-SISU Gotland 
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