Inbjudan till
6-timmars lagturfevent i Kalmar

Lördagen den 14/9 2019 kl. 10.00 – 16.00
Ny Turf-utmaning i Kalmar!
Kalmar Turfförening inbjuder alla turfare att delta i ett 6-timmars lagturfevent på cykel. Du tävlar eller
motionerar i tremannalag där ni byter av varandra i 30-minuterspass! Häng på och testa ett nytt
tempofyllt event där ni kan peppa varandra i laget. Eventmedalj delas ut till alla.

Cykelevent med två klasser
Kalmar Lagturf 2019 är ett cykelevent som anordnas för såväl motionsturfare (motionsklassen) som
mer tävlingsinriktade turfare (tävlingsklassen). Gemensamt för alla är det blir en ny typ av turfevent
där alla växlingar kommer att ske var 30:e minut på en given plats.

Regler, tider m.m.
Eventet, som genomförs lördagen den 14/9 mellan kl 10.00-16.00, är ett öppet event med krav på
förhandsanmälan för att kunna delta.
För att delta måste du ingå i ett 3-mannalag. Om du redan innan anmälan har bildat ett lag tillsammans
med två andra turfare antecknar du det lagnamn som ni kommer att använda och dina lagmedlemmars
nickname när du registrerar dig. Om du vill att Kalmar Turfförening slumpvis ska sätta in dig i ett lag så
kryssar du för detta i formuläret. Anmäl även om laget deltar i motionsklassen eller tävlingsklassen.
Varje deltagare genomför 4 turfpass om 30 minuter under eventet. Laget måste inge ett körschema
över i vilken ordning lagmedlemmarna ska köra sina pass. Alla växlingar mellan passen sker vid Kalmar
Sporthall (uppmärkt område). Vid växling ska avgående turfare ge pågående turfare en klapp på axeln.
Först därefter kan pågående turfare starta. Växling kan ske strax innan eller efter utsatt tid, men
avgående turfare får inte ta någon zon efter klockslaget och pågående får inte ta någon innan.

Säkerhet m.m.
Alla deltar i tävlingen under eget ansvar. Om du skulle råka ut för en händelse/olycka och behöver akut
hjälp ring 112. I övrigt ring event crew på tfn. 070-57 17 082. Alla deltagare måste ha cykelhjälm och
gul reflexväst.

Samlingsplats/incheckning
Samlingsplatsen för Kalmar Lagturf 2019 är Kalmar sporthall, Smålandsgatan 21, Kalmar. Ingången är
inte vid huvudentrén utan ca 100 m norrut (ingång till träningsishall). Turf-flaggor finns utanför.
I lokalen finns två större omklädningsrum/dusch för herrar och damer.

Service och anmälningsavgift
För att ge deltagarna möjlighet att på ett smidigt sätt fylla på med energi under eventets gång kommer
det på samlingsplatsen finnas ett servicebord med sportdryck, vatten/läsk, kaffe/te, energibars,
bullens korv, smörgåsar och frukt m.m. För att finansiera detta tar vi ut en anmälningsavgift per
deltagare på 75 kr. Avgiften kan betalas via Kalmar Turfförenings Swish 123 378 46 18 eller via bankgiro
529-9383. Ange ditt nickname vid betalning.

Beställning av T-shirts
Supporta gärna eventet genom att beställa vår lagturf T-shirt via
anmälningsformuläret. Den finns i dam och herrstorlek men
enbart i funktionsmaterial. Priset är endast 180 kr. Sista dag för
beställning av T-shirt är den 25 augusti.

Förvaring av prylar
På samlingsplatsen kan du förvara dina prylar i omklädningsrummen (ej bevakade).

Zonområde
Zonområdet för Kalmar Lagturf 2019 kommer att ligga i mellersta delen av Kalmar stad. Avståndet
mellan zonerna kommer att variera mellan 100-150 meter. Info om zonområdets avgränsning kommer
att skickas ut till alla deltagare via e-post några dagar före tävlingen och publiceras på kalmarturf.se

Prisutdelning
Efter målgång blir det prisutdelning ca. kl. 16.30 vid samlingsplatsen i Sporthallen. I motionsklassen
kommer priserna att utlottas.

Eventmiddag
Lördag kväll kl 18.30 samlas vi på en restaurang i Kalmar centrum för middag, eftersnack och trevligt
umgänge.

Boende
Bra och skapligt billigt boende kan bokas på Hotell Svanen, telefon: 0480-255 60. Hotellet ligger relativt
nära samlingsplatsen.

Anmälan - sista dag för anmälan är den 1 september 2019
Kalmar Lagturf 2019 är ett öppet event men du och övriga lagmedlemmar måste förhandsanmäla sig
och erlägga anmälningsavgift. Anmälan sker via anmälningsformulär som du hittar här:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0pjTq2lqfr7DYPpG4Akm6cNKrVohOfDbb_Dsy
_nSEys7Xiw/viewform

Frågor om eventet kan skickas till kalmarturfforening@gmail.com

Deltagar- och lagförteckning
Info om vilka turfare som har anmält sig till Kalmar Lagturf 2019 kommer fortlöpande att uppdateras
på www.kalmarturf.se Om du anmäler dig före den 1 juli kommer ditt nickname att läggas in som
ett zonnamn.

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

VÄLKOMMEN TILL EN NY TURF-UPPLEVELSE I KALMAR!
Styrelsen för

