
 

 

 

Summering av Turf-året 2019 i Kalmar län   

Gott Nytt Turf-år 2020! Här kommer en liten summering av det år som vi precis har lagt 

bakom oss.  

I förhållande till befolkningsantalet är det fortsatt hög turfaktivitet i Kalmar län.  Under 2019 

har det i länet tagits hela 630.362 zoner!  Även om det är något färre än 2018 så visar det på 

fortsatt stort intresse för Turf. Toppnoteringen gjordes i juni då det togs 66.303 zoner av 275 

turfare + ett antal turister. Antalet aktiva turfare pendlar fortfarande mellan 200 till 300.    

Under 2019 har föreningen anordnat ett större öppet event som även i år lockade turfare 

från Umeå till Malmö. Denna gång blev det ett 6-timmars lagturfevent där 33 deltagare 

turfade i 30-minuter under fyra pass i tremanna-lag. Vinnande lag blev NybroProTeam tätt 

följda av KalmarDreamTeam. Stort tack till Sjötång och kingenin 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 även för 

detta event.     

Under året har det varit svårt att få till några slutna föreningsevent. Klubbmästerskapet som 

var tänkt att köras i Nybro fick ställas in p g a för få anmälda. Vi får försöka ta nya tag under 

2020. Snabelanna har fortsatt att bjuda in till AfterTurf-träffar efter varje månadsomgång 

men uppslutningen har varierat.  Det är kul att stråla samman efter varje månadsomgång så 

passa på och besöka träffarna under 2020. Turf-träffar genomförs nu även i Västervik.     

Calmare1 ligger alltjämt i med att sprida skolturf-event. Det är fortfarande ett väldigt stort 

intresse att anordna events på skolorna i Kalmar och runt om i Sverige.     

Föreningen har nu fått in en repr. i motions- och friskvårdsutskottet i Smålands 

Orienteringsförbund. Många orienterare är Turfare och på sikt är ambitionen att Turf ska få 

status som en form av digital orientering. Under 2020 kommer det i Smålands 

Orienteringsförbunds regi att genomföras utbildning i Turf och hur man skapar ett Turf-

event.  

Under 2019 blev det inte så många nyheter i Turf-appen. I december fick vi i alla fall en ny 

medaljserie som heter Diverse, Diversier och Diversiest. För att erövra dessa måste du ta 

250, 500 eller 1000 omgångsunika zoner. I december blev även Tyskland ett officiellt Tur-

land vilket innebär att det även har släppts en Germany explorer-medalj.  

Kalmar Turfförening har under 2019 arbetat för att få till särskilda Turf-slingor, s.k missions 

på Öland. Dessa är nu upplagda och klara och du hittar dom via länkarna nedan. Zonerna 

måste tas i en viss ordning. Gästturfaren Uralstrix från Dalarna har redan klarat av den södra 

slingan. Tanken är att föreningen ska utfärda Öland-runt Diplom för Turfare som klarat av 

båda. 

Norra Öland runt https://frut.zundin.se/mission.php?missionid=57 

https://frut.zundin.se/mission.php?missionid=57


Södra Öland runt https://frut.zundin.se/mission.php?missionid=58 

När det gäller enskilda turf-prestationer i Kalmar län under 2019 så har GW007 varit 

outstanding. Han kommer att ta 11 av 12 R-medaljer. I oktober lyckades undertecknad 

spräcka sviten och ta mig in på listan.    

Januari GW007 Kalmar 

Februari GW007 Kalmar 

Mars GW007 Kalmar 

April GW007 Kalmar 

Maj GW007 Kalmar 

Juni GW007 Kalmar 

Juli GW007 Kalmar 

Augusti GW007 Kalmar 

September GW007 Kalmar 

Oktober MasterOfTurf Kalmar 

November GW007 Kalmar 

December Prel. GW007 Kalmar 

 

När det gäller top 10-placeringar på World listan och omgångsmedaljer så har Kalmar två 

turfare på listan:  

GW007 kom 7:a i januariomgången med 493.289 poäng                                                                

GW007 tog en 10 plats i februari med 487.925 poäng                                                                                                                                               

GW007 kom på nytt /:a i mars med 717.177 poäng                                                                            

GW007 kom 5:a i april med 568.833 poäng                                                                                          

GW007 blev 9:a i juni med 677.753 poäng                                                                                               

GW007 tog 7:e plats i september med 716.339 poäng                                                          

MasterOfTurf blev 1:a och fick guldmedalj i oktober med 1.437.071 poäng                               

GW007 kom 5:a i november med 566.982 poäng                                                                            

GW007 ser prel. ut att komma 4:a i decemberomgången med ca. 700.000 poäng 

Bästa Kalmar-länsturfare vid Bonanzan i Stockholm blev Bultmix som kom på 116:e plats i 

gå/joggingheatet och undertecknad som kom 33:a i cykel heatet. 2020 års Bonanza 

genomförs den 16 maj i Örebro. Missa inte detta – det är en upplevelse!    

Vi hoppas att du vill fortsätta att stötta utvecklingen av Turf genom att anmäla dig som 

supporter via appen. Vi vill naturligtvis också ha kvar dig som medlem i Kalmar Turfförening 

även under 2020! Enklast är att Swisha 100 kr på 123 378 46 18.  Ange bara ditt nickname.  

Mer info finns på www.kalmarturf.se 

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

Gott Nytt Turf År! 

önskar styrelsen genom 

Ulf Ericsson/MasterOfTurf                              

Ordf. 
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