Summering av Turf-året 2017 i Kalmar län
God fortsättning på det nya året! Likt tidigare år kommer här en kort summering av vad som
hänt kring Turf och turfandet i Kalmar län under 2017.
Trots att många nya aktiva turfare tillkommit så är bedömningen nog att aktivitetsnivån
varken har ökat eller minskat under 2017. Vissa väljer att ta en paus från turfandet för att
sedan komma igång igen vilket ju är tjusningen med Turf – alla deltar utifrån sina önskemål,
möjligheter och behov av att röra på sig.
Föreningens större öppna event under 2017 blev ett nytt kanotevent på Malmfjärden i
Kalmar där vi lyckades få ihop 34 deltagare fördelat i 17 kanoter. Även i år hade vi gäster från
såväl Skåne som Västra Götaland. Riktigt skoj att försöka komma först in i en zon på vatten i
kamp med en annan kanot, men ack så lätt det är att glida ur zonen om man inte har järnkoll
på gps:en. Efter två timmars paddlande var det många, inkl. mig själv, som var riktigt möra i
armarna. Vi blev dock väl omhändertagna på land av hoss och Charlez som hade laddat med
korv/hamburgare och dricka. Årets vinnare blev NybroMotion/GW007 med 91 tagna
vattenzoner. På kvällen rundade många av oss av med en trevlig middag på Stars&Stripes.
Under året har föreningen även genomfört några slutna event som Trettonturf, Grillturf på
Flundran och Klubbmästerskapet som i år fick köras under ganska bistra väderförhållanden.
Det blev en stenhård kamp om titeln där på nytt Viktory drog det längsta strået, tätt följd av
GW007 och Demon. Viktory har därmed två inteckningar i pokalen. Efter varje
månadsomgång har Snabelanna kallat till afterturf på någon av Kalmars krogar.
Uppslutningen har varierat från månad till månad, men det är alltid trevligt att komma
samman och prata turfupplevelser.
Aktiviteten för att anordna skolturf-event och sprida Turf bland ungdomar är fortsatt hög i
Kalmar och runt om i landet tack vare Calmare1 som driver på och utvecklar detta i Turfcrew. Läs mer om detta här: http://tidningenmivida.se/turfa-med-egna-banor/
Under stadsfesten i Kalmar i augusti gjorde Sjötång och Calmare1 en insats för att sprida info
om Turf. Under hösten blev föreningen även inbjuden att medverka vid Smålands
orienteringsförbund möte i Växjö för att informera om Turf. Intresset var stort och det
ställdes många frågor som jag med hjälp av unic från Västervik och MariaDeje från
Oskarshamn försökte besvara. Det hela slutade med att ett antal orienterare tog en crowdy
på Oxtorget!
Crowdy- och Assistmedaljer var den stora nyheten under 2017. I länet har vi en turfare som
tagit flest assist i världen, nämligen k_ting som för närvarande är ensam innehavare av Assist
10 000!
En summering av enskilda turf-prestationer i övrigt visar att följande turfare vann
månadsomgångarna i Kalmar län under 2017 och därmed fick Regionmedaljen:
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6 av 12 regionsmedaljer till GW007 med andra ord vilket är en väldigt bra jobbat.
Hur stod sig då Kalmar-länsturfarna mot världseliten?
-

GW007 kom 1:a och tog guldmedalj i januari-omgången med 1.315 281 poäng
GW007 tog även en 5:plats i aprilomgången med 565.914 poäng
unic placerade sig som nr 6 i maj-omgången med 589.528 poäng
GW007 kom tillbaka i juni med en 7:e placering med 583.862 poäng.
I oktober blev det 2:a plats och silvermedalj för GW007 med 921.922 poäng.
kingenin kom 1:a och fick sin sjätte guldmedalj i november med 1.067.183 poäng.
GW007 ser ut att avsluta decemberomgången med en 4:e plats med en bra bit över 700.000
poäng

Vi vanliga dödliga turfare kan bara lyfta på hatten för dessa prestationer 😊.
Bästa Kalmar-länsturfaren vid Bonanzan i Jönköping blev Klintan11 som kom på 13:e plats i
gå/joggingheatet och apeson64 som kom 27:a i cykelheatet.
Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande Turf-år. Vi vet att det under året kommer att släppas en
helt ny version av Turf-appen med ny och modernare grafik. Detta i kombination med att det släpps
nya zonattribut som på sikt möjliggör nya medaljer, gör att vi ser tiden an med tillförsikt.
Föreningen planerar i år att genomföra ett 24-timmarsevent där du antingen kan delta individuellt
eller i tre-mannalag. Preliminärt datum är satt till den 25-26 augusti. Boka in detta i kalendern redan
nu så du är säker på att kunna kamma hem den nya event 24-medaljen. Årets Bonanza genomförs
den 19 maj i gurkstaden Västerås. Inte heller detta får missas.
Vi hoppas att du vill fortsätta att stötta utvecklingen av Turf genom att anmäla dig som supporter via
turfgame.com. Vi vill naturligtvis också ha kvar dig som medlem i Kalmar Turfförening även under
2018! Enklast är att Swicha 100 kr på 123 378 46 18. Ange bara ditt nickname. Mer info finns på
www.kalmarturf.se
Sist men inte minst - passa på att anmäla dig till det traditionella gå/joggingeventet TrettonTurf som
körs i Kalmar centrum nu på lördag den 6 januari kl 12.30-13.30. Info finns på hemsidan.
Glöm sedan inte att ta den där extra zonen när du är ute på din runda.

Gott Nytt Turf År!
önskar Styrelsen genom
MasterOfTurf/Ordf.

