
                                       INBJUDAN och INFORMATION!  

                    Turf Crew och Kalmar Turfförening hälsar alla turfare välkomna att                                          

förhandsanmäla sig till          

                             Bonanza 2016 i Kalmar  
                          lördagen den 21 maj  

                  Allmän information om Kalmar och Bonanza 2016 

Här hittar du anmälningsformuläret:  http://goo.gl/forms/ITMpxpvPmy  

Gratis, galet och grymt!  

Årets Bonanza - som är den sjunde i ordningen - kommer att genomföras i Kalmar stad. Kalmar är turf-

vänligt eftersom det är förhållandevis små höjdskillnader. Staden har gott om gång- och cykelbanor  vil-

ket gör att eventzonerna i första hand kommer att läggas  längs med dessa.  I Kalmar finns det ca. 200 

ordinarie zoner varav 11 vinnarzoner som du kan passa på att ta före och efter Bonanzan. 

Turistinformation om Kalmar hittar du på  https://www.kalmar.com/sv 

Bonanza 2016 kommer att genomföras i två heat med olika zonområden. Heat nr 1, som startar kl 10.30, 

är ett renodlat gå/joggingheat. Avståndet mellan zonerna kommer därför att vara kortare än  normalt. 

Heat nr 2 är enbart för cyklister eller turfare som använder annat icke motordrivet fordon på hjul *). 

Heatet startar kl 14.00. Båda heaten pågår under 2 timmar. Bonanza guld, silver och bronsmedaljer 

samt Bonanza deltagarmedalj kommer att delas ut i båda heaten vilket gör att man enbart kan anmäla 

sig och delta i ett av heaten.   

Vid Bonanzan delar vi ut särskilda ungdomspriser till dig som är under 18. Se anmälningsformulär.  

*) Efter dispens kan elcykel tillåtas för deltagare med funktionshinder. Ansökan inges till events@turfgame.com 

http://goo.gl/forms/ITMpxpvPmy


                                     Samlingsplats/eventområde 

Eventområdet ligger på Fredriksskans IP med entré via Fredriksskansgatan   Här har du tillgång till om-

klädningsrum, toa och dusch. Vi täcker eventområdet med gratis 

Wi-Fi och det finns även tillgång till prylförvaring och eluttag för 

laddning av batterier innan start. 

Gratis parkeringsplatser för eventdeltagare finns vid Stagnelius-

skolan (ca. 300 m söder om evententrén).    

Kom i god tid innan ditt heat startar. 

Eventområdet öppnar kl. 09.00 och stänger kl 17.30.  

                                     Vad händer på eventområdet? 

Inne på området har vi en Bonanza-incheckning där du som har förhandsanmält dig kan hämta ut en    

Bonanzapresent och dina beställningar. På eventområdet kan du softa runt och ladda upp inför start               

till bra musik. Du kan även följa respektive heat live via en storbildsskärm eller genom att lyssna på                      

turfradion via http://radio.turfgame.com/radio . Om du har frågor eller synpunkter kring hur Turf bör  

utvecklas kan du besöka Turf Crew-tältet som kommer att 

vara bemannat då det inte pågår något heat.   

Hunger och törst släcker du enklast genom att köpa            

hamburgare/korv och dryck till en billig penning.  

På eventområdet kan du även köpa Turf-lotter och delta i           

små tävlingar. 

               Stöd Bonanzan! Beställ T-shirt, buff och badhandduk 

Att delta i Bonanzan är gratis men du får mer än gärna stödja eventet genom att beställa  T-shirts,  Bo-

nanza buff och Turf-badlakan via anmälningsformuläret. Även om du inte gör någon beställning så vill vi 

ändå att du förhandsanmäler dig så att vi får till lämpligt antal zoner i förhållande till antalet deltagare.  

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zLOdstF976os.kLzbMu17Ijjo&hl=en_US


                                                 Tips på boende 

                                              Bonanza bankett 

                                     Sista dag för förhandsanmälan 

                                                Cykeluthyrning 

Du missar väl inte efterfesten! Via anmälningsformuläret kan du boka dig till Bonanza banketten på Stars 

& Stripes i Kalmar kl. 19.00. Här bjuds på fördrink, en väl tilltagen och välsmakande Amerikansk buffé 

samt dessert för endast 260 kr/person.  Under kvällen blir det bl. a. bildvisning från heat 1 och 2, diverse 

upptåg och underhåll-

ning.  Du köper själv den 

dryck som du önskar i 

Turf-

baren.  

 

                                    Mer information inför Bonanzan 

Senast 14 dagar före Bonanzan kommer du som har förhandsanmält dig att få mer information om even-

tet via e-post. Info kommer även att läggas ut via forumet och via kalmarturf.se 

Du kan förhandsanmäla dig och beställa T-shirt, Buff och badlakan fram till 1 maj. Därefter kan du för-

handsanmäla dig och boka Bonanzabankett t o m den 13 maj. Om du anmäler dig före den 1 april får du 

ditt nickname inlagt som zonnamn. Gör du en beställning före den 1 april deltar du även i utlottning av 

en mobiltelefon. Efter beställning får du en bekräftelse via e-post med information om betalningsrutiner.   

 Kalmar Turfförening rekommenderar i första hand följande hotell/vandrahem som ligger nära Fredriks-

skans och centrum:  Hotell Brofästet , telefon 0480-42 70 00  http://www.sodexomeetings.se/brofastet/  

och Hotell Svanen, telefon 0480-255 60  http://hotellsvanen.se/ 

Bonanza deltagare som önskar hyra cykel i Kalmar hänvisas till att på egen hand kontakta och boka via 

Ölands cykeluthyrning, Järnvägsstationen, Stationsgatan 5, Kalmar, tel 070-6676280. E-post:                                   

gunnar@olandscykeluthyrning.se  Mer info finns på http://www.olandscykeluthyrning.se 

       Hjälp oss att sprida denna info bland dina Turfkompisar!     

Välkommen till Kalmar och årets Bonanza-fest! 

                                                 Enkel ordlista 

Slutligen en praktisk ordlista för att förstå språket i vår del av Sverige.   Kiaaahlmaaaa = Kalmar, iff iff = Kalmar FF,                       

dåmushöönan= viktig samlingsplats i centrum, schäääp da = skärp dig, tööfa = turfa, laaamtååjet = Larmtorget,                         

vaaam kååv me gööka = varmkorv med gurka.  Sen få ni hia ee te  21 maj innan ni fåå hööa en redi dialekt.  

mailto:gunnar@olandscykeluthyrning.se

