
 

 

 

Summering av Turf-året 2018 i Kalmar län   

Ännu ett år går mot sitt slut och det är dags att summera och sätta upp nya Turf-utmaningar 

för 2019. Här följer en liten sammanfattning av året som gått. 

Den generella turfaktiviteten i Kalmar län är fortfarande hög. Efter de tre storstadslänen och 

Uppsala brukar region Kalmar ligga på plats 5-8 när det gäller antal tagna zoner per månad. 

Antalet aktiva turfare pendlar mellan 200-250 med en peak på sommaren då det har varit 

över 350 turfare på Kalmar-listan.   

Under 2018 har föreningen anordnat ett större öppet event som lockade turfare från Umeå 

till Malmö. Under ett dygn i augusti cyklade 35 turfare runt i Kalmar under 24 timmar i 

sträck. De som tävlade i den individuella klassen gjorde det bokstavligt medan de som körde 

i tre-mannalag fick några timmars vila mellan passen. När eventet var slut fick alla den 

åtrovärda och ganska ovanliga Event 24 medaljen. Ett stort tack till alla som ställde upp och 

hjälpte till att hålla kaffekokare och korvgryta kokande vilket uppskattades stort deltagarna. 

Ett stort tack går även till Calmare1 som såg till att vi kunde ha Kalmar Sporthall som bas för 

eventet.     

Vinnare i den individuella klassen blev recycling från Östergötland. Under 24 timmar tog han 

hela 973 zoner och cyklade 220 km fågelvägen. En helt otrolig prestation. Tvåa blev 

MrJokerit från Västra Götaland och på tredje plats kom Bont från Västerbotten.  Från Kalmar 

län deltog Snabelanna och hoss i den individuella klassen. De cyklade 101 resp. 98 km 

fågelvägen vilket minsann ska lyftas fram som bra Turf-prestationer.     

I lagtävlingen hade vi 8 st  3-mannalag där Team Triple&Turf (unic, Klintan11 och 

undertecknad) nådde en prestigefull men knapp seger över NybroProTeam (NybroMotion, 

Jivet och mikmik). På tredje plats kom Lag Linsomnia från Östergötland (MajOxe, MerCurious 

och Dumblydore).  

Under året har föreningen även genomfört några slutna event som Trettonturf och Grillturf 

på Flundran. Klubbmästerskapet fick vi skjuta på men det körs istället vid 2019 års 

Trettonturf-event den 6 januari. Vi har även i år kallat till AfterTurf-träffar efter varje 

månadsomgång. Uppslutningen av turfare på dessa träffar har varierat högst betydligt.            

Jättekul att det numera även anordnas Turf-träffar i Västervik.     

Aktiviteten när det gäller skolturf-event i Kalmar och runt om i Sverige går stadigt uppåt tack 

vare Calmare1:s engagemang. Vissa dagar under hösten genomfördes över 20 skolevent 

under samma dag.    

Under året har föreningen samverkat med Kalmar Orienteringsklubb där vi genomförde ett 

digitalt orienteringspass i form av ett slutet event i Smedby för föreningens ungdomar.  

 

 



Den stora nyheten inom Turfvärlden under 2018 blev införandet av en helt ny appdesign. Vi 

var nog många som fällde en tår över att den gamla turfgubben försvann men nu efteråt kan 

vi konstatera att totalupplevelsen av designuppgraderingen blev riktigt bra. Under året 

uppnåddes också en milstolpe genom att turfaren boki tog takeover 50 milj. Den första 

zonen togs den 10 juli 2010. I medaljväg har vi endast fått en ny medalj som kallas Trainer 

där det gäller att ta en tågzon 30 dagar i sträck. 

När det gäller enskilda turf-prestationer i Kalmar län under 2018 så har vi i stort samma 

regionvinnare som förra året. Två nya har dock kämpat sig till R-medaljen:   

 

Januari GW007 Kalmar 

Februari Jivet Nybro 

Mars unic Västervik 

April GW007 Kalmar 

Maj unic Västervik 

Juni unic Västervik 

Juli unic Västervik 

Augusti GW007 Kalmar 

September GW007 Kalmar 

Oktober GW007 Kalmar 

November Toyro98 Kalmar 

December Prel. GW007 Kalmar 

Det ser ut att bli 6 av 12 regionsmedaljer till GW007 vilket visar på makalös uthållighet. 

När det gäller top 10-placeringar på World listan och månadsmedaljer har vi följande utfall:  

GW007 kom 9:a i januariomgången med 470 186 poäng                                                                

GW007 tog en 5:e plats i aprilomgången med 681 051 poäng och unic kom på 7:e plats med 

662 738 poäng                                                                                                                                              

unic placerade sig som nr 5 i maj med 556 924 poäng                                                                            

unic tog 9:e plats i juni med 605 142 poäng                                                                                       

GW007 placerade sig på 6:e plats i augusti med 592 213 poäng                                                 

GW007 kom 10:a i september med 612 032 poäng                                                                        

GW007 kom 3:a och erövrade en bronsmedalj i oktober med 727 142 poäng                            

Toyro98 kom på 8:e plats i novemberomgången med 509 247 poäng  

Återigen kanonfina prestationer av GW och unic. Vi lyfter även på hatten för Toyro98.  

Bästa Kalmar-länsturfare vid Bonanzan i Västerås blev Fredrick som kom på 12:e plats i 

gå/joggingheatet och undertecknad som kom 24 :a i cykel heatet. Totalt deltog ca 420 

turfare vid Bonanzan vilket blev ett nytt rekord. 2019 års Bonanza genomförs den 18 maj i 

Stockholm. Passa på att anmäla er till denna Turf-fest så snart anmälan släpps.   

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 2019! Enklast är att Swisha 100 kr på 123 378 46 18.  Ange bara ditt 

nickname.  Mer info finns på www.kalmarturf.se 

 

 

http://www.kalmarturf.se/


Passa även på att anmäla dig till det traditionella gå/joggingeventet TrettonTurf som körs i 

Kalmar centrum söndagen den 6 januari kl 12.30-13.30. Du har då också chansen att bli 

föreningens klubbmästare i Turf. Mer info finns på hemsidan.  

Glöm sedan inte att ta den där extra zonen när du är ute på din runda. 

God Jul och Gott Nytt Turf År! 

önskar styrelsen genom 

Ulf Ericsson/MasterOfTurf                              

Ordf. 


