
 

 

 

                  

 

Nu är det nära . . .                                           

Välkommen till Bonanzan på lördag! Vi i Bonanza Crew hoppas att du ska få en härlig dag/helg 

i Kalmar tillsammans med 200 andra hängivna turfare.  Denna info innehåller lite praktisk info 

som kan vara bra att känna till inför tävlingen.    

Förhandsanmälda                                               

Totalt 193 turfare har föranmält sig  varav 89 till BonanzaFoot (heat nr 1) som pågår 

mellan kl 10.30-12.30.  104 är anmälda till BonanzaBike (heat nr 2) som körs kl. 14.00-

16.00. Vi räknar med att några kommer att dyka upp spontant så lite drygt 200 lär vi bli. 
Det går fortfarande att anmäla sig och vi uppdaterar deltagarförteckningen en sista gång på 

fredag.   

Samlingsplats/eventområde - parkering                                                           

Eventområdet ligger på Fredriksskans Idrottsplats på Fredriksskansgatan, Kalmar. 

Bonanzadeltagare kan parkera gratis på  Stagneliusskolan gård, ca. 250 m söder om 

event-entrén (infart från Fredriksskansgatan i närheten av zonen KingeninPenta). En 

parkeringsskylt sätts upp vid infarten.  

Lite Hålltider                           

09.00   Eventområdet öppnar på Fredriksskans IP                                                                         

09.30-10.20  Testa AquaSpeedTurf i kanot                                                                                                 

10.10   Information och säkerhetsgenomgång inför BonanzaFoot                                        

10.30   BonanzaFoot startar  (endast gå/jogging)                                                                                                                    

11.00   Grillarna är tända - hamburgare/korv finns att köpa                                                 

12.30   Bonanza Foot avslutas – återsamling på eventområdet                                                   

12.30 -13.50 Testa AquaSpeedTurf i kanot                                                                                                                                                                                                                                      

13.00   Prisutdelning BonanzaFoot                                                                                                   

13.40   Information och säkerhetsgenomgång inför BonanzaBike                                              

14.00   BonanzaBike startar                                                                                                          

16.00   BonanzaBike avslutas - återsamling på eventområdet                                                      

16.30   Prisutdelning BonanzaBike                                                                                                     

17.15   Eventområdet stänger                                                                                                             

19.00   prick -  Bonanzabankett på Stars&Stripes                                                                            

Softa runt och ladda upp inför start   

På eventområdet kan du lyssna på bra musik, snacka turf och ha trevligt tillsammans med 

andra turfare både före och efter ditt heat. Kom tidigt och passa på att ladda upp med  



AquaSpeedTurf, Turf-mingelbingo och Turf-lotter. Du har även möjlighet att testa Segway. 

Gratis Wi-Fi och eluttag för batteriladdare finns tillgängligt på området.  

Servering av hamburgare/korv/dricka  

Kalmar Turfförening säljer hamburgare, korv, kaffe/te, läsk och kaka på eventområdet. 

Glöm inte att ta med kontanter. Det går även bra att betala med Swish. 

turf crew finns på plats i tältet           

En nyhet för i år är att du under Bonanzan kan träffa några zonutläggare från TurfCrew i 

Crew-tältet. Ta chansen och diskutera zonutläggning, framtida utveckling av Turf eller ställ 

frågor om forum, issuehantering och warded m.m.  Vi står till ditt förfogande i tältet 

mellan kl 11.00-14.00. Välkommen in!                            

Zonområden                            

Zonområdena har anpassats i förhållande till antalet förhandsanmälda i varje heat. I BonanzaFoot  

området ligger zonerna lite tätare (ca. 100 m mellan varje zon) än i BonanzaBike-heatet (150-200 

m). Sista handen läggs just nu på zonläggningen. När den är helt klar kommer vi att skicka ut 

zonområdeskartor som visar vilka delar av staden som täcks av zoner under de båda heaten. 

Kartorna kommer även att läggas upp på www.kalmarturf.se   

Ta inga eventzoner när du inte tävlar                     

Under årets Bonanza kommer guld, silver, brons- och deltagarmedaljer att delas ut med 

automatik i båda heaten.  Eftersom man bara kan delta i ett av heaten och få en medalj under 

Bonanzan uppmanar vi alla - ta inga eventzoner då du inte tävlar. Lika viktigt är att inga 

eventzoner blockas av någon som inte deltar i heatet.  Om du vill turfa på ordinarie zoner måste 

du alltså bege dig utanför eventzonområdet – i appen är detta markerat med en vit ram. 

Kontrollera vilken typ av zon du tar så du inte får dubbla Bonanza medaljer.  Med eventzon avses  

en zon som ger 10 takepoäng och har 60 i pph.   

”ARMhåle-turf” är inte tillåtet             
Under Bonanzan får man inte låsa sin GPS genom att t.ex. stoppa in telefonen under armen då 

zonen tas.     

Kartbugg pga uppdatering av Google 

Play Service                          
De senaste dagarna har Turf och en del andra spel som använder Google Maps fått problem med 

en bugg som gör att såväl turfgubbar som nytagna zoner byts ut mot vita fält på kartan. Denna 

bugg beror på att Google nyligen uppgraderat Google Play Service till version 9.0.83. För zoner 

försvinner det vita fältet då man zoomar in och ut medan det vita fältet för turfgubbar kommer 

och går. Turf dev. har felanmält detta till Google som kvitterat att man arbetar på att lösa 

problemet. Turfgame/Andrimon kan inte påverka detta genom rättningar i appen. Felet drabbar 

endast androidtelefoner. Om du har tillgång till flera telefoner och någon av dessa ännu inte har 

fått den nya Google Play versionen – använd den på Bonanzan.      

Cykelparkering och eventincheckning                 

En särskild uppställningsplats för cyklar finns till höger innanför evententrén. Mitt emot ligger 

eventincheckningen där du kan hämta ut nicknamelapp samtidigt som vi kollar av att du ligger 

inlagd i rätt heat. Här kan du även hämta ut en Bonanza-gåva, kvittera ut förbeställda T-shirts, 

buffar och handdukar. Vi säljer även buffar på plats.  

http://www.kalmarturf.se/


Turfradion sänder under Bonanzan                    

Bonanza 2016 sänds live via web-radio från kl. 10.00 till dess prisutdelningen är klar          

ca. kl 17.00.  Under uppladdningen på eventområdet varvar vi musik med lite av varje. 

Samma ljud som går ut på eventområdet via högtalare sänds även via radion. Om du         

vill vara uppdaterad på aktuell resultatställning under själva tävlingen - lyssna på 

Turfradion.   

     Turfradion hittar du via:  http://radio.turfgame.com/radio 

Prylförvaring               

Prylar som du inte vill dra med dig under tävlingen kan du lämna in i vår bevakade 

prylförvaring i eventincheckningen. Lämna in dina grejor utan kostnad men ha koll på ditt 

kvitto.  

Omklädning och dusch    

Omklädningsrum/duschar för damer finns under södra huvudläktaren. Skyltar visar vägen 

Som kuriosa kan nämnas att Zlatan har klätt om här när han spelade i Malmö FF. 

Motsvarande för herrar ligger bakom eventincheckningen – även här finns det skyltar.  

Toaletter                       

Toaletter finns dels i omklädningsrummen, dels på eventområdet.  

Prisutdelningar           

Efter respektive heat återsamlas alla tävlande till Fredriksskans för prisutdelning som 

startar 30 minuter efter att resp. heat har avslutats. Vinstdragning i Turf-lotteri och Turf-

mingelbingo sker vid prisutdelning för heat 2, liksom prisutdelning i AquaSpeedTurf.  

Telefonnummer till Bonanza Crew       

Om något oförutsett skulle inträffa under pågående heat kan du ringa 070-9980399 om 

du behöver hjälp.  Vid akut behov av hjälp ring 112.            . 

Bonanzabanketten           

110 Bonanza-besökare fullföljer festen på Stars & Stripes, Skeppsbrogatan 12 i Kalmar 

(uppgången till restaurangen ligger vid sidan om MacDonalds). Vi samlas där kl. 19.00 

prick. Under banketten kommer vi att visa video/bilder från eventet via TV-skärmar. 

Under kvällen får vi även besök av Kalmars mest välkända turfprofil - Bosse turfare.      

Vi tackar våra sponsorer          

Ett stort tack riktas till våra sponsorer: Kalmar kommun, Pågens, CityGross Kalmar, Adels 

Cykel Sport, Cykelogen, Sportson och Stig Nilsson Cykelaffär.  Tack även till turfaren albee  

som ordnat priser från olika företag.   

Hjärtligt välkommen!           

   Bonanza Crew   

http://radio.turfgame.com/radio

