Inbjudan!
Turf Crew, Kalmar Turfförening och lokala Bonanza Crew
hälsar alla turfare välkomna till

Turf Bonanza i Västervik 21 maj 2022
Anmäl dig redan idag! Klicka här!
Allmän information om Västervik och Bonanza 2022
Gratis, galet och grymt!
Årets Bonanza - som är den tolfte i ordningen - kommer att genomföras i ostkustens pärla Västervik.
Staden är turfvänlig men bjuder också på lite kuperad terräng. Det finns gott om gång- och cykelbanor
vilket gör att eventzonerna i första hand kommer att läggas längs med dessa och längs med stigar/vägar
utanför stan. I Västervik finns det 237 ordinarie zoner som du kan passa på att ta före och efter Bonanzan. Det kommer att bli lite trångt så hjälp varandra med assist! Turistinformation om Västervik hittar du
på https://www.vastervik.com/
Bonanza 2022 genomförs i två heat Heat nr 1 - Bonanza Foot - startar kl 10.00. Det är ett renodlat gå/
joggingheat. Avståndet mellan zonerna är kortare än normalt., ca. 50-75 meter Heat nr 2 - Bonanza Bike
- är enbart för cyklister eller turfare som använder annat icke motordrivet fordon på hjul *). Heatet startar kl 13.30. Båda heaten pågår under 2 timmar. Bonanza guld-, silver- och bronsmedaljer samt Bonanza
deltagarmedalj kommer att delas ut i båda heaten vilket gör att man enbart kan anmäla sig att delta i ett
av heaten. Ungdomar under 18 år kan anmäla sig till ungdomsklassen där vi delar ut särskilda priser.
Vinnaren i Bonanza Foot-heatet får en Laptop-dator sponsrad av DK IT - Concept i Västervik. Vinnaren i
Bonanza Bike-heatet får en hybrid/MTB cykel, Nishiki Cascade –22, sponsrad av Motorsport i Västervik.
*) Elcykel kan tillåtas
för deltagare med
funktionsnedsättning.
Ansök om dispens via
kalmarturfforening@gmail.com

Stötta eventet genom köp från Bonanza-butiken!
Att delta på en Bonanza är av tradition gratis - du betalar ingen anmälningsavgift! För att kunna genomföra Bonanzan är vi samtidigt beroende av att deltagarna ger sitt stöd genom köp av Bonanza T-shirts
och andra Turf-artiklar som vi har att erbjuda. Till Bonanzan i Västervik kan du välja bland följande fynd!
Beställning görs via anmälningsformuläret. Du hämtar ut dina varor när du checkar in på eventområdet.

Bonanza T-shirt
marinblå 170 kr

Bonanza T-shirt
blå 170 kr

Bonanza ryggsäck
marinblå 275 kr

Turf ryggsäck
svart 275 kr

Turf Frisbee 40 kr två för 75 kr.

Reflexband 20 kr två för 35 kr
Bonanza Buff
marinblå 75 kr

Bonanza Buff
ljusblå 75 kr

Först till kvarn! Goody bag till de 250 första som anmäler sig!
Om du anmäler dig tidigt kan du
hämta ut en superfin Bonanza
Goody bag när du checkar in. I
bagen har vi lagt i lite smått och
gott från Västervik med omnejd! Vi har 250 Goody bags så
vila inte på hanen med din anmälan. Först till kvarn gäller!

Vi tackar våra huvudsponsorer för
att ni stöttar Turf Bonanza 2022:

Eventområde och parkering
Eventområdet ligger vid Västerviks
gymnasium med infart via Östersjövägen. Här har du tillgång till
omklädningsrum, toa och dusch. Vi
täcker eventområdet med gratis Wi
-Fi och det finns även tillgång till
prylförvaring och eluttag för laddning av batterier innan start. Gratis
parkeringsplatser för eventdeltagare finns dels vid Gymnasiet ca.
200 meter sydost om samlingsplatsen (blå ruta på bild), dels vid Simhallen, ca 250 m nordost om infarten. Följ P-skyltning från Östersjövägen. Kom i god tid innan ditt
heat startar. Eventområdet öppnar
kl. 09.00 och stänger ca. kl. 16.30.

Vad händer på eventområdet?
På eventområdet kan du softa runt och träffa
andra turfare IRL. Ladda upp inför start till bra
musik! Via en storbildsskärm kan du följa båda
heaten live via web-cam sändningar från tävlingsområdet och via turfgame.com. Turf Crew
finns på plats och kan svara på alla tänkbara frågor om Turf. På området har vi en Bonanzaincheckning där du kan hämta ut din Goddie Bag
(250 första som anmäler sig). Här hämtar du
även ut dina beställda varor från Bonanzabutiken.
Vi är jätteglada för att en av våra lokala cykelhandlare i Västervik – Motorsport AB - sponsrar
och stöttar eventet genom att vara på plats och
reparera/serva cyklar mot en billig penning. Här
kan du även se de senaste cykelmodellerna och
köpa hjälmar och andra cykeltillbehör. Hunger
och törst släcker du enklast genom att köpa nygrillad bamsekorv från Korvmoppen AB, Västervik. Vegetariskt alt. finns tillgängligt.
Prisutdelning på eventområdet sker ca. 30 minuter efter varje heat.

På eventområdet kan du även köpa Turf-lotter och
delta i olika tävlingar, bl a crowdy rekordförsök
(flest antal turfare som tar en zon samtidigt). Testa
även Turf Discgolf! Om du lyckas få in tre frisbees
på rad i korgen så vinner du vår galanta Turf frisbee!

Bonanza banketten!
Du missar väl inte efterfesten? Boka upp dig till Bonanza-banketten via
anmälningsformuläret. Vi rullar ut röda mattan och hälsar alla välkomna till Restaurang Arenan som ligger på det stora campingområdet
Västervik Resort i södra delen av staden. Från Västervik centrum så
cyklar du dit på 13 minuter (20 min om du tar några zoner på vägen).
Banketten inleds kl.18.30. Här bjuds på fördrink, en väl tilltagen och
välsmakande buffé samt dessert för endast 340 kr per person. Meny se nedan. Du köper själv den dryck som du önskar i baren.

Banketten i Örebro 2021

Under banketten gör vi nya
försök att slå crowdy-rekord
vid sittande bord! En stor
bankettzon kommer tillfälligt
att läggas ut så den täcker
hela lokalen och lite till!

Under kvällen blir det bl. a.
underhållning, senaste nytt
om utvecklingen av Turf, prisutdelning av Turf Awards 2021
och Turf Ultimal Region Fight
2021 m.m. Vi avslöjar även var
Bonanza 2023 kommer att hållas. Som grädde på moset får
du under hela kvällen träffa
och umgås med många härliga
och inbitna turfare.
Meny: Citrusbakad lax med oregano och sumak, kycklingbröst m soltorkade tomater, rostad paprika, fläskfilé provencale med vitlökssmör, gremulataströsslad potatis, persilja, citron, vitlök, aioli med färska örter & lime, grekisk sallad med fetaost
& calamattaoliver, couscoussallad ”Kisir”, rostade rotfrukter med stekt halloumi
och Za'atar, crostini, mozzarella, pesto och körsbärstomat. Nybakat bröd & Tzatsiki.
Dessert: Chokladtårta med färska vilda bär & lättvispad grädde. Kaffe. Glutenfri
kost och annan specialkost kan beställas via anmälningsformuläret.

Tips på rabatterat boende
Vi har avtal med tre boenden i Västervik som erbjuder rabatterat pris under Bonanza-helgen. Vi rekommenderar i första hand boende i stuga på Västervik Resort, Stadshotellet i Västervik eller Hotell Fängelset. Glöm inte att ange viss bokningskod vid bokning. All info om hur du bokar hittar du via denna länk:
http://media.kalmarturf.se/2021/10/Boende-Bonanza-Västervik-2022.pdf

Tips på cykeluthyrning
Bonanza deltagare som önskar hyra cykel i Västervik hänvisas till att på egen hand kontakta och boka
via Motorsport AB, Allén 46, Västervik. Telefon: 0490-101 05 E-post: kundtjanst@motorsport.se
Hyrpris - se https://www.motorsport.se/uthyrning/cykeluthyrning Hjälm ingår.

Sista dag för anmälan och beställning!
Även om Bonanzan är ett öppet event vill vi att du anmäler dig via Google formuläret. Detta för att vi
ska kunna anpassa antalet zoner till antalet deltagare i respektive heat. Du kan beställa T-shirts, buffar,
ryggsäckar, frisbees och reflexband t o m 3 april. Sista dag för anmälan till banketten är den 8 maj.
Därefter kan du enbart anmäla dig som deltagare i eventet. Efter anmälan/beställning får du en kopia
på din anmälan/beställning via e-post. Vi är tacksamma om du betalar inom 14 dagar på det sätt som
du angett i formuläret. Frågor om eventet kan ställas via e-post till kalmarturfforening@gmail.com

Anmäl dig här: https://forms.gle/KLVQEUt8YUnxwwb79
Löpande info till deltagare inför Bonanzan
Lista över anmälda deltagares nickname samt löpande info inför Bonanza 2022 kommer att läggas ut
på Kalmar Turfförenings hemsida https://kalmarturf.se/bonanza-2022/ Info kommer även att läggas
ut på Instagramkonto @turfbonanza2022 https://www.instagram.com/turfbonanza2022/ Några dagar innan eventet kommer alla som har anmält sig att få mail med inritade zonområden och övrig
aktuell information som behövs.

Livesändning via Facebook - Bilder på Instagram
Bonanza 2022 kommer att livesändas via Turfgames grupp på Facebook. Länk till sändningen kommer
att finnas tillgänglig via https://www.facebook.com/groups/turfgame/ där vi även lägger ut bilder. Bilder läggs även ut via https://www.instagram.com/turfbonanza2022/

Stort tack till våra sponsorer och samverkanspartners!
Cykelbutik i Västervik

Välkomna till Västervik!

En förening inom Smålands OF

Turf crew

