Turf är en beroendeframkallande mobilsport där du tävlar i att erövra zoner, medaljer och
poäng. Bland utövarna finns allt från elitcyklister till de som tar några zoner under
hundpromenaden. Turf är ett svenskutvecklat spel, och merparten av de 4000 dagligt aktiva
“turfarna” finns i Sverige. Totalt finns 225 000 registrerade turfare. Turf är helt gratis. Se
https://turfgame.com.
Utöver det dagliga spelet, som pågår hela tiden utan avbrott, anordnas ibland tillfälliga Turf
Events inom ett begränsat område med tillfälliga "eventzoner". I särklass störst av dessa
events är VM i Turf, mer känt som Turf Bonanza, som hålls en gång per år.

Lördagen den 18 maj 2019 hålls Turf Bonanza i Stockholm.
Vi förväntar oss ungefär 400-500 deltagare i tävlingen. Basläger kommer att vara vid
Maskinsektionen på KTH, utanför restaurang Brazilia, där Bonanzan avslutas med en
bankett. Att delta i tävlingsmomenten är kostnadsfritt, men vill man ha en t-shirt eller vara
med på banketten får man betala för det.
Arrangörer för Bonanzan 2019 är Föreningen Turf Stockholms Län, som bildades 2014.
Medlemskap i föreningen påverkar inte spelet på något sätt, utan föreningen bildades med
huvudsyftet att stå som arrangör för lokala Turf Events.
Vi har redan knutit kontakter för att livesända eventet och kommer att göra allt vi kan för att
synas i alla typer av media. Vi har en mycket begränsad budget och söker därför samarbete
i form av ekonomiska medel, sponsrade produkter eller utbyte av tjänster. Det vi kan erbjuda
är att finnas med i tryckt material (t. ex. t-shirts) och i de digitala kanaler där vi syns. Vi
kommer också erbjuda samarbetspartners att finnas på plats och marknadsföra sig på
basområdet och banketten. Vi är öppna för diskussion om vad vi kan hitta på tillsammans.
Välkomna att vara med på Turf Bonanza 2019!
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