Summering av Turf-året 2020 i Kalmar län
Så var det ur många perspektiv eländiga året 2020 över och vi kan blicka fram emot 2021
med stort hopp om ett betydligt bättre år även om pandemin långt ifrån är över. När vi
summerar 2020 finns ändå en hel del att glädjas över vad gäller Turf i Kalmar län. Vi nådde
framskjutna placeringar i Sverigekampen där ett länslag med 44 turfare deltog på ett
förtjänstfullt sätt. Aktiviteten var otroligt hög under september månad då det togs hela
111.086 zoner i länet att jämföra med 62.874 under september 2019. Det bidrog till att Lag
Kalmar län totalt kom 3:a i poäng och antal takes och 5:a i omgångsunika. Kalmarturfaren
Gallant blev den store härföraren och kammade samtidigt hem sin första individuella
omgångsmedalj i brons. Vi hoppas att Sverigekampen kommer tillbaka under 2021 och att ni
vill ställa upp på ny kamp mellan regionerna.
Bra många nya Turfare har siktats på kartan under året och föreningen har även fått några
nya medlemmar. Den 26 februari fick föreningen ta emot ett fint diplom och 2.000 kr som
pris från Smålands Orienteringsförbund som utsåg Turf som årets motionsaktivitet. Roligt att
Turf uppmärksammas och sprider sig inom orienteringsvärlden såväl i Sverige som i
Storbritanien. Den snabba utvecklingen av Turf i Scotland (och numera hela GB) beror på att
en orienteringsklubb i Edinburgh har gjort en storsatsning på Turf som en form av digital
orientering.
En annan glädjande nyhet under året var att Kalmar Turfförening fick ta emot ett ekonomiskt
stöd från Sparbankstiftelsen Kronan på hela 20.000 kr. Det gör att vi nu har muskler för att
arrangera större events i framtiden.
Under 2020 har föreningen anordnat ett större öppet event som lockade turfare från bl a
Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Jönköping, Östergötland, Västmanland och Kalmar län.
Denna gång blev det ett nytt upplägg med DuoTurf där vi körde två heat med gå/jogging
resp. cykel. Totalt blev det 27 deltagare där vinnaren Yeti från Stockholm fick ihop mest
poäng i tävlingsklassen, tätt följd av MrJokerit från Västra Götaland och hemmahoppet
Podde från Nybro. Eventet kunde genomföras på ett säkert sätt då vi hade samlingsplatsen
utomhus utanför sporthallen. Ett stort tack går ändå till Calmare1 som såg till att vi kunde ha
Kalmar Sporthall som bas även för detta event. Aktiviteten för att anordna föreningsevent
har legat nere p g a pandemin liksom after Turf-träffarna i Kalmar. I Västervik har några
medlemmar ändå fått till ett antal träffar. Vi får ta nya tag under 2021 så snart det finns
förutsättningar att samla flera personer på en och samma plats.
Calmare1 kämpar på med att sprida skolturf-event. Det är fortfarande ett väldigt stort
intresse att anordna events på skolorna i Kalmar och runt om i Sverige och helt nyligen
genomfördes det största skoleventet någonsin.

Under 2020 genomförde undertecknad en utbildning i hur man skapar Turf-event. Kursen
anordnades av och för Smålands Orienteringsförbund. Motsvarande utbildning har även
genomförts för fritidsledare inom Mörbylånga kommun.
Den 10 juli firade Turf 10-årsjubileum och det uppmärksammades bl a av utvecklarna genom
att skapa en tårtmedalj och lägga in en partyhatt i garderoben för de som är supporters.
Under 2020 fick vi den sk KalmarFlippen via tredjepartsutvecklaren Frut Zundin. Det går ut
på att man får ett zonområde på 10-15 zoner som man ska ta varefter man tilldelas ett nytt
område (ofta på andra sidan stan) som man ska erövra. Charlez var den första turfaren att
klara alla områden den 10 maj. Samma dag fullföljde Snabelanna KalmarFlippen. Hon är nu
inne på sin 5:e omgång!! KalmarFlippen hittar du här:
https://frut.zundin.se/mission_flipper.php?missionid=60
Under sommaren hade vi flera gäster som gav sig på Turfmission Öland runt. Tre turfare –
MrJokerit, Kygni och MaXi - fullföljde båda slingorna och fick diplom av föreningen.
MrJokerit gjorde en jätteprestation genom att cykla den norra slingan på en och samma dag!
Norra Öland runt 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 2020 så har GW007 återigen varit
dominerande när det gäller att erhålla regionmedaljen. Gallant och Jivet lyckades dock ta var
sin R-medalj under året. Grattis till er alla!
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När det gäller top 10-placeringar på World listan så har Kalmar län tre turfare på listan. Tre
omgångsmedaljer har plockats hem till länet.
GW007 kom 6:a i januariomgången med 601.307 poäng
GW007 blev 2:a och fick silvermedalj i februari med 908.446 poäng
GW007 kom 7:a i mars med 741.401 poäng
GW007 kom 8:a i juni med 631.187 poäng
GW007 blev 3:a och fick bronsmedalj i juliomgången med 1.024.968 poäng.
Gallant tog 3:e plats och fick bronsmedalj i september med 910.094 poäng. GW007 kom 9:a
med 694.409 poäng
Jivet blev 5:a i oktober med 636.758 poäng. GW007 kom på 8:e plats med 571.011 poäng

Den zon som överlägset tagits flest gånger under 2020 är zonen Silurparken i Västervik. Antal
takes uppgår till hela 5.516. Sedan zonen skapades 2018-11-24 har den tagits 10.173 gånger.
Zonens pph uppgår för närvarande till 8. De som verkar nöta hårdast på zonen är
RödGubbe, Doppe, Sen04, Granbero och Granbera. På 2:a plats vad gäller flitigast tagna zon
kommer Tjustbanan med 3.134, 3:a VästervikSjuk med 3.053 takes, 4:a Larmtorget med
2.973 och 5:a zonen Espingen med 2.833 takes.
Under septemberomgången (Sverigekampen) slogs troligen ett länsrekord i antal takes. Det
togs hela 111.086 zoner i Kalmar län mot normalt 60-80.000 takes.
Bonanzan fick ställas in under 2020 men vi hoppas att den kan genomföras som planerat
2021 i Örebro.
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 2021! Enklast är att Swisha 100 kr på 123 378 46 18. Ange bara ditt nickname
och e-postadress. Mer info finns på www.kalmarturf.se
Glöm nu inte att ta den där extra zonen när du är ute på din runda.

Gott Nytt Turf År 2021!
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