Summering av Turf-året 2016 i Kalmar län
Idag är det årets sista dag och det är hög tid att summera 2016 även ur ett Turf-perspektiv.
Antalet aktiva turfare har fortsatt haft en positiv utveckling i regionen. Under det ”varma” halvåret
var det vissa månader mer än 350 turfare på Kalmar-listan. Även nu i december är det fler än 200
turfare som totalt tagit över 34.000 zoner i vårt avlånga län. Västerviks-turfare har utmärkt sig under
året genom att bryta Kalmar-turfarnas dominans när det gäller att erövra månadsomgångens
regionmedalj.
Årets stora höjdpunkt blev annars Bonanzan i Kalmar. 221 turfare från bokstavligt talat hela Sverige
(från Umeå till Malmö) var på plats för att tävla och de åtråvärda medaljerna. Bonanzan är mer än en
tävling – det är årets stora turfupplevelse där man träffas, diskuterar turf och har allmänt trevligt
tillsammans. Den avslutande banketten på Stars & Stripes var helt suverän. Som vanligt gjorde alla i
styrelsen + ett stort antal ”frivilliga” i Bonanza crew ett jättejobb som funktionärer. Vi fick också
många positiva reaktioner efteråt – typ att det var det bästa Bonanzan någonsin. Hur gick det då för
turfarna från Kalmar län? Jo, Klintan 11 blev Bonanzavinanre i gå/joggingheatet, NybroMotion kom
5:a och Gallant 6:a. I cykelheatet kom AtZero på 3:e plats (vann även ungdomsklassen) och
moskalmar kom 7:a. Helt otroliga prestationer!
Bonanza 2017 går av stapeln den 13 maj i Jönköping. Boka in detta datum redan nu så ses vi där.
Under året har vi även genomfört några slutna event som Trettonturf och Klubbmästerskap. Årets
klubbmästare blev Viktory vars nickname nu finns på pokalen. Vi körde även ett minievent på ön
flundran i Kalmar som avslutades med grillning. Efter i stort sett varje månadsomgång har ett antal
turfare samlats för after-turf på någon av Kalmars krogar.
Under 2016 släpptes bra många nya medaljer, t.ex. Stamintrix vilket innebär att man måste ta 400
zoner på 24 timmar. Detta triggade igång många att trampa extra långt i augusti. Följande sex turfare
från regionen har hittills tagit medaljen: NybroMotion, kingenin, Demon, unic, Gallant och Calmare1.
I maj släpptes även EagerFerret som innebär att man ska ta 10 zoner under 10 minuter. Även denna
medalj triggade många att få extra fart på pedalerna.
En summering av enskilda turf-prestationer visar att följande turfare vann månadsomgångarna i
Kalmar län under 2017 och fick därmed Regionmedaljen:
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GW007
kingenin
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Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
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Västervik

Hur gick det då world-listan under 2016 (top 10)?
-

Froda kom 7:a i januari-omgången med 503.277 poäng
Kingenin tog bronsmedalj i mars-omgången med 570.488 poäng. apeson64 kom på 9:e plats
med 386.219 poäng.
TompaBoy51 kom 6:a i april-omgången med 471.248 poäng
unic kom 10:a i maj-omgången med 533.227 poäng
GW007 tog silvermedalj i juli-omgången med 855 615 poäng. Apeson64 kom 10:a med 518.
039 poäng.
svenlov kom 6:a i augusti-omgången med 622.650 poäng. NybroMotion kom 8:a med
530.247 poäng.
Calmare1 kom 10:a i september-omgången med 466.350 poäng.
GW007 kom 5:a i oktober-omgången med 703.930 poäng. Unic kom 7:a på 627.105 poäng.
Unic ser ut att komma 9:a i december-omgången på drygt 422.000 poäng.

Vi har således haft turfare från Kalmar län på top 10 i nästan varje omgång. Bra jobbat!
Nu ser vi fram emot ett nytt spännande Turf-år – antingen som glada motionärer, nöjda medaljörer
eller både och! Själv är jag nöjd med att just nu ligga på top 10 på Kalmar-listan (om inte Chilispöket
och sture 873 har hunnit förbi medan detta skrevs). Att kunna sätta upp egna mål för att komma ut
och röra på sig är lite av tjusningen med Turf!
Om du vill stötta utvecklingen av Turf i Kalmar län – bli medlem i vår förening! Info finns på
www.kalmarturf.se
Passa även på och anmäl dig till det slutna gå/joggingeventet TrettonTurf som körs i Kalmar centrum
den 6 januari kl 12.30-13.30. Info finns på hemsidan.

Gott Nytt Turf År!
önskar
MasterOfTurf

