Verksamhetsberättelse för år 2018
Styrelsen för Kalmar Turfförening avger följande verksamhetsberättelse för år 2018.
Föreningens styrelse har under 2018 bestått av: Ulf Ericsson, ordf, Annika Ericsson, v.ordf,
Anna Jarås, sekr., Markus Andersson, kassör och styrelseledamöterna Hans Engström och
Angelica Sjötång. Vid årets slut hade föreningen 36 medlemmar.
Föreningens ordinarie årsmöte genomfördes den 18 mars då 11 medlemmar deltog.
Styrelsen har genomfört 2 protokollförda styrelsemöten under året och därutöver
genomfört planeringsträffar inför årets öppna event – Kalmar 24 h.
Syftet med föreningen är bl a att anordna turfevents för medlemmarna och verka för
spridning av turfsporten i Kalmar län. 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 tremannalag fick några timmars vila mellan passen. När eventet var slut fick alla den
åtråvärda 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 av
deltagarna. Ett stort tack går även till Calmare1 som såg till att vi kunde ha Kalmar Sporthall
som bas för eventet.
Under året har föreningen även genomfört några slutna event som Trettonturf och Grillturf
på Flundran. Klubbmästerskapet fick vi skjuta på men det genomfördes i samband med
Trettonturf-event den 6 januari 2019. NybroMotion blev klubbmästare och har nu en
inteckning på bucklan. Vi har även i år kallat till AfterTurf-träffar efter månadsomgångarna.
Uppslutningen av turfare på dessa träffar har dock varierat högst betydligt.
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.
Frågan om föreningen ska vara ansluten till Smålands Orienteringsförbund och därmed
också Riksidrottsförbundet har fortsatt varit en viktig fråga för styrelsen. Vid årsmötet 2018
togs ett principbeslut om att föreningen ska ansöka om utträde p g a av de årskostnader

som Smålands Orienteringsförbund tar ut. Genom fortsatt dialog har förbundet beslutat
att årsavgiften för Kalmar Turfförening ska nedsättas till 500 kr/år. Mot bakgrund av detta
kommer frågan om att återkalla tidigare beslut att väckas av styrelsen vid årsmötet 2019.
När det gäller enskilda turf-prestationer i Kalmar län under 2018 så har vi i stort samma
regionvinnare som förra året. Två nya, Jivet och Toyro98, har dock kämpat sig till Rmedaljen:
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Bästa Kalmar-länsturfare vid Bonanzan i Västerås blev Fredrick som kom på 12:e plats i
gå/joggingheatet och MasterOfTurf 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.
Kalmar den 17 februari 2019
Styrelsen genom

Ulf Ericsson, ordf.

