
                            Information om    

 

Favorit i repris – kanotturf i centrala Kalmar                           

Minns du kanoteventet i Kalmar 2015? Kalmar Turfförening 

bjuder nu in alla turfare till en kanoteventrevisit. Ett öppet 

event där vi tävlar på en lugn innanfjärd i centrala Kalmar. 

Missa inte chansen att anmäla dig till Turf Sea Challenge 

Kalmar 2017 – det andra kanotturfeventet någonsin. Den 

26 augusti kl 13.00-15.00 räknar vi med att se minst 50 

kanadensare på Malmfjärden i Kalmar.  Alla tävlar i par med 

ett gemensamt nickname i en och samma tävlingsklass. Den 

deltagare vars telefon inte används får givetvis ta en 

eventzon för att erövra eventmedaljen.  

Mer av en Turfupplevelse än en tävling                       

Turf Sea Challenge Kalmar 2017 blir en ny häftig turfupp-

levelse där såväl inbitna som nya Turfare träffas och har trevligt tillsammans. Vi laddar upp på 

eventområdet vid Fredriksskans IP i Kalmar från kl. 10.00. Tävlande par kan då hämta ut sin kanot och 

rigga solskydd, pimpa sin kanot eller vidta de förberedelseåtgärder som önskas. Passa även på att 

mingla med övriga deltagare eller ladda upp med korv/hamburgare innan start. Du har också tid att 

glida ut på fjärden för en testrunda innan det är dags att tävla.  

Tävlingsregler, tider m.m.                                    

Du tävlar tillsammans med en annan turfare i par, dvs. max två turfare i varje kanot (undantag kan 

göras för barn). Ni får enas om vilket nickname som ska användas som tävlingsnick. Detta anges särskilt 

i anmälningsformuläret. Den som inte använder sin telefon under eventet kan givetvis ta en eventzon 

för att få eventmedaljen men det är bara den anmälda tävlingstelefonens poäng som räknas in som 

resultat.   

 



I år får inga egna kanoter eller paddlar användas.  Alla deltagare måste således hyra en kanadensare 

av standardmodell med tillhörande paddlar. Flytväst är obligatoriskt för alla deltagare. I övrigt gäller 

vanliga eventregler och sjöregler.  

Själva tävlingen startar kl 13.00 och pågår under 2 timmar. Alla kanoter måste vara uthämtade senast 

kl 12.30 då sjösättningen avslutas. Info om regler lämnas kl. 12.30 varefter alla intar valfri startposition 

ute på fjärden. Sjözonområdet och annan aktuell info kommer att mejlas ut till alla anmälda någon 

vecka innan eventet.   

Säkerhet m.m.  

Alla deltar i tävlingen under eget ansvar. Flytväst är obligatoriskt och ska bäras under hela tävlingen.  

• Stå aldrig upp i kanoten  

• Den som hinner ikapp en annan kanot är skyldig att väja. 

• På skärande kurser har den kanot som kommer från styrbord (höger) företräde. 

Vi kommer att ha en säkerhetsbåt ute på fjärden om någon kanot skulle slå runt. Det är varmt i vattnet 

och fjärden är grund. Tänk på att ta med vattentäta fodral för telefonen (finns även att köpa på 

eventområdet). Cykelhandskar fungerar bra när man paddlar. Fundera på hur du på bästa sätt kan 

rigga så att telefonen inte blir bländad av solen. Solen lyser alltid över Kalmar!      

Prisutdelning  

Efter tävlingen återsamlas alla på Fredriksskans för prisutdelning kl 15.30.  

Efterfest 

Kl. 19.00, är det dags för efterfest med fördrink, buffé, dessert, kaffe på Stars & Stripes i Kalmar hamn. 

Allt till ett pris av endast 250 kr. Du anmäler dig till efterfesten via anmälningsformuläret.  

Hyra av kanadensare och flytväst 

Kalmar Turfförening hyr ut kanadensare och flytvästar till alla deltagare för 75 kr per/person, dvs. 150 

kr per startande par. Var och en anmäler sig individuellt via anmälningsformuläret.  

Eventområde på Fredriksskans IP 

Eventområdet ligger vid nordöstra delen av Fredriksskans IP. Evententrén ligger vid Jutegatan strax 

söder om zonen SomJutet. Incheckning sker vid kiosken på eventområdet. Kanoter hämtas ut och 

sjösätts i kanotområdet.  

 

 

 

 

 

 

 



Boende                           

Boka bra boende i god tid. Vi rekommenderar Hotell Brofästet, telefon: 0480-42 70 00 och Hotell 

Svanen, telefon: 0480-255 60 som ligger nära Fredriksskans och Malmfjärden.  

Förvaring av prylar                        
På eventområdet kan du tryggt och utan avgift lämna in dina prylar i en bevakad effektförvaring. 

Anmälan och frågor                                                                 

Turf Sea Challenge är ett öppet event utan anmälningsavgift men du måste hyra kanot och flytväst via 

oss (75 kr/pers) . Alla som vill delta måste därför förhandsanmäla sig. Föreningen vill ha full koll på hur  

många kanotekipage som ger sig ut och tävlar. 

Anmälningsformuläret hittar du via länken nedan. Via formuläret kan du även boka dig till efterfesten.  

Efter att anmälan är gjord kommer du att få en bekräftelse via e-post med information om hur du ska 

betala.  Vi ser gärna att du betalar inom två dagar via bankgiro eller Swish och att du anger ditt nick-

name.    

Om du inte har någon kanotkompis utsedd i förväg så ordnar vi detta. Ange att du vill ha en kanot- 

kompis via  anmälningsformuläret så får du information om vem som är utsedd via e-post.    

Frågor om eventet kan skickas till kalmarturfforening@gmail.com 

Sista dag för anmälan är den 15 augusti 2017  

Information om vilka turfare som har föranmält sig (nickname) och vilket tävlingsnickname som 

kommer att användas kommer att uppdateras på www.kalmarturf.se Om du anmäler dig före den 15 

juli får du en egen kanoteventzon med ditt nickname.  

       

     ANMÄLNINGSFORMULÄRET hittar du här 

     https://goo.gl/forms/xJavhg9NYYjM0Sa13 

 

Eventposter  

Finns att ladda ner från kalmarturf.se för spridning till Turf-vänner runt om i  landet. 

  

VÄLKOMMEN TILL EN NY HÄFTIG TURF-UPPLEVELSE I KALMAR!   
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