
Turf-året 2015 i Kalmar län  

Turf året 2015 närmar sig sitt slut och det är dags för en summering. Det enklaste sättet att göra det 

på är att säga h e l t  f a n t a s t i s k t. Det gäller både enskilda prestationer som den allmänna 

utvecklingen av Turf som utomhusaktivitet/sport i Kalmarregionen.     

Antalet turfare har utvecklats positivt och det brukar pendla mellan 170-250 varje månad beroende 

på utomhustemperatur. Särskilt roligt att det kommit till så många nya i Västervik men även i Kalmar 

och Nybro.  

Kalmar Turfförening har varit med och arrangerat fem event under året: Trettonturf, Våryran och 

Klubbmästerskap som slutna event och VIS-TURF och Sea Challenge som öppna event. Det är alltid 

lika kul att träffa andra turfare IRL, inte minst vid event. Kanoteventet blev lyckat och lockade många 

deltagare även från andra regioner.  

Enskilda turfare (och medlemmar i föreningen) har gjort makalösa resultat under året. Från top 10 i 

world-listan kan nämnas att: 

- GW007 tog 1:a platsen, Svenlov 5:e plats och Demon 9:e plats i februariomgången                                

- Demon knep 1:a plats under marsomgången genom att ta hela 8.049 takes (fortf. omgångsrekord)             

- Calmare1 fullföljde en trippel genom att komma 1:a under aprilomgången                                                                           

- Svenlov tog en 5:e plats i juniomgången                                  

- GW007 tog en ny 1:a plats och guld i septemberomgången och                                                                           

- kingenin gjorde comeback och knep ännu en 1:a plats och sitt femte guld under 

novemberomgången 

5 guld av fyra olika turfare från Kalmar län – helt otroligt med tanke på den stentuffa konkurrensen i 

toppen. 

En annan prestation som bör lyftas fram är CykelTurbos brons i Bonanzan 2015 i Stockholm. Han 

knep bronset trots punktering. 

Nu tar vi nya tag under 2016 – antingen som glada motionärer, nöjda medaljörer eller både och! 

Om du vill stötta lokal utveckling av Turf i Kalmar län – bli medlem. Se www.kalmarturf.se 

  

        

 


