
 

Västerbotten Winter Classic - 6th Edition 29/2 2020 - Umeå 
 

NU är det dags igen för en klassiker - Winter Classic - för 6:e gången.  

Arrangören Föreningen Turf Västerbotten hälsar alla intresserade välkomna till detta event.  

Eventet är öppet,  vilket ger dig  medaljen  i appen. 

 

NÄR: 

Datum: Lördag 29 februari 2020 

Samling : 11.30 

Genomgång : 11.40 

Start av event : 12.00 

Varaktighet: 2 timmar 

Slut av event: 14.00 

Återsamling : 14.40 

Prisutdelningar: 14.45  

 

Prisutdelningar av medaljer och diplom samt fika sker i samlingslokalen - se bifogad karta. 

 

 

 



VAR: 

Umeå - Västerbotten 

Samlingsplats är på Tomtebo och zonen Ratatosk - se karta längre ner. 

Event områdets gränser meddelas i samband med genomgång. 

 

SAMLINGSPLATS - LOKAL - OMKLÄDNING - DUSCH - BASTU 

Samlingslokalen är på Älvans väg 158, våning 3. Zonen Ratatosk - sikta på Tomtebo kiosken 

och in på bakgården där. 

Omklädning, dusch och bastu finns i anslutning till samlingslokalen. 

Här finns möjlighet också att lämna väskor mm. Eventpersonal finns på plats. 

 

STARTAVGIFT: 

En startavgift av 40 kronor. För de deltagare som är medlemmar i Föreningen Turf 

Västerbotten  är startavgiften 20 kronor. Betala in före start via Swish nr: 123 242 91 40 

I avgiften ingår fika, som serveras i samlingslokalen, kostnader för samlingslokalen, 

omklädningsrum, dusch och bastu samt de priser som delas ut under prisutdelningen. 

Inbetald startavgift återbetalas inte om ni får förhinder. 

 

KLASSINDELNING: 

Två klasser 

a) Cykel-klass 

b) Fot-klass. Här går även skidor - spark och liknande fortskaffningsmedel in. 

 

ÅLDER: 

Vuxen-klass: från 18 år och uppåt 

Ungdom/Barn-klass: upp tom det år du fyller 18 år 

 

PRISER ATT VINNA: 

Respektive klass har 1-3 pris i form av riktiga medaljer. 

Alla som tagit en zon får en Event-medalj i appen. 

Samtliga deltagande ungdomar och barn får även diplom. 

Den/de turfare som kommer längst ifrån Umeå, kommer att få ett speciellt pris. 

 

ANMÄLAN: 

För att kunna uppskatta och planera zon-utläggning vill vi att ni anmäler er via denna länk;  

https://forms.gle/uKN3erEuLyhciLef7 

 

Anmälan är inte obligatorisk (då detta är ett open event) men det uppskattas för att kunna 

lägga ut rätt antal zoner. 

 

I din anmälan anger du Turf-nickname samt din mailadress, som du kan kontaktas på. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FuKN3erEuLyhciLef7&data=02%7C01%7C%7C359ead9f469d4d9a098c08d792e3c2e3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637139379230113893&sdata=Y%2B0PEj67V0YmBH5pM40zhOa7reAVI5UZ4Yq1cYRzZlU%3D&reserved=0


Ange även vilken klass du tänkt delta i (denna går sedan att ändra sig på, men inte allt för 

nära eventet) samt om du tänker vara med på After event - se nedan. 

Skicka in (svara på formuläret) anmälan senast 24/2 klockan 23:59. MEN gör det så fort som 

möjligt, så vi kan ha framförhållning och mäta av intresset. Du får en bekräftelse på din 

anmälan på via mail. 

 

 

RAPPORTERING: 

Det går att följa eventet på http://www.turfgame.com Välj där fliken Event. 

 

 

SÄKERHET: 

Vi rekommenderar starkt användning av hjälm i cykelklass. 

Belysning på cykel vid behov ska också med. 

Givetvis följer vi trafikregler och visar hänsyn till andra. 

Vid olycka kontakta 112, om så bedöms, samt om möjligt kontakta event ledningen. 

 

Om ni är med vid startområdet och inte har för avsikt att vara med vid återsamlingen, 

rekommenderar vi att ni anmäler det till event-ledningen via chatten i Turf-appen. 

Detta för att få kontroll så att ingen kört omkull eller ramlat. Event-ledningen kan dock inte 

ansvara för att det är en 100% säkerhetskontroll. Vi kommer inte föra någon avprickning på 

alla. 

 

Eventet arrangeras av Föreningen Turf Västerbotten, vilket innebär att idrottsrörelsens 

verksamhetsidé, vision och värdegrund gäller under själva tävlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turfgame.com/
http://www.turfgame.com/


TRANSPORT TILL EVENT 

TÅG  

Kliv av på Umeå Östra, åk upp till Universitetssjukhuset och ta buss 8 mot Tomtebo. Kliv av 

vid Nornaplatsen, så är man vid samlingslokalen, bakom Tomtebokiosken. 

Ett annat alternativ är; kliv av i centrum o gå till Vasaplan o ta buss 8 mot Tomtebo. 

 

BUSS 

Linje 8 mot Tomtebo. Kliv av vid Nornaplatsen, så är man vid samlingslokalen, bakom 

Tomtebo kiosken. 

 

BIL 

Kommer ni söder- eller norrifrån på E4, tag av i rondellen som pekar mot Tomtebo, 

Tavleliden och Täfteå - följ sedan kartan nedan till lämplig P plats.  

P platser vid OK/Q8 och Stora Coop tar man av till i rondellen precis vid OK/Q8. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOENDE 

Ett billigt boende finns i form av en gästlägenhet med 2 sängar och plats för extrasängar. 

Först till kvarn gäller där i samband med anmälan. Den ligger i närheten av samlingslokalen. 

 

First Camp Nydala - Umeå ; 

https://firstcamp.se/destination/nydala-umea/?gclid=CjwKCAiA0svwBRBhEiwAHqKjFgQIh47

D4d35LU6F8F4CxkoNzbsvYr2FFXi7HvJyEXUnIRPBGIapphoC_MgQAvD_BwE 

 

Ett antal hotellalternativ finns också - dessa får ni leta själva på; 

https://www.booking.com/searchresults.sv.html?aid=318615;label=New_Swedish_SV_SE_2

7026343385-lKxDVGCNh387q0RJyaenawS102047693545%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%

3Aap1t1%3Aneg%3Afi2643429302%3Atiaud-146342138710%3Adsa-320333269646%3Alp10

12257%3Ali%3Adec%3Adm;sid=9604b7c26a563d6150a5e2979ada102e;city=-2532255;expa

nd_sb=1;highlighted_hotels=249972;hlrd=no_dates;keep_landing=1;redirected=1;source=h

otel&gclid=CjwKCAiA0svwBRBhEiwAHqKjFovozv2HXp4Ym0aeyqdbgwdxFyHoazcp9qmZu8D9

_0NIRQoQy90kCxoCJp4QAvD_BwE& 

 

MAT/DRYCK SAMT AFTER EVENT: 

 

Lite beroende på väderleken, kommer det att finnas grillade hamburgare/korv samt dryck 

till försäljning utanför samlingslokalen. 

 

Vi erbjuder även After event, ett middagsförslag på Restaurang Balder med buffé som ligger 

i centrala Umeå, för de som vill. Anges i anmälan och kostnaden står man själv för. 

 

OM EVENT: 

Event är en kort tävling där det finns många special-utlagda zoner med korta avstånd inom 

ett speciellt område. Alla har samma förutsättningar avseende tagningstid (30 sek) och 

blockeringstid (3 min). Detta är lämpligt för såväl nya som rutinerade turfare. 

Gå, spring,åk skidor/spark eller cykla - gör vilket du tycker passar dig för tillfället. 

Satsa stenhårt för vinst eller ta bara någon zon. 

 

Detta är ett så kallat “public event” vilket innebär deltagare får en event medalj i appen. 

 

Om du vill läsa mer om vad det innebär med event hänvisas till sidan : 

https://wiki.turfgame.com/sv/wiki/Event#Regler_f.C3.B6r_arrang.C3.B6rer 

https://firstcamp.se/destination/nydala-umea/?gclid=CjwKCAiA0svwBRBhEiwAHqKjFgQIh47D4d35LU6F8F4CxkoNzbsvYr2FFXi7HvJyEXUnIRPBGIapphoC_MgQAvD_BwE
https://firstcamp.se/destination/nydala-umea/?gclid=CjwKCAiA0svwBRBhEiwAHqKjFgQIh47D4d35LU6F8F4CxkoNzbsvYr2FFXi7HvJyEXUnIRPBGIapphoC_MgQAvD_BwE
https://www.booking.com/searchresults.sv.html?aid=318615;label=New_Swedish_SV_SE_27026343385-lKxDVGCNh387q0RJyaenawS102047693545%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi2643429302%3Atiaud-146342138710%3Adsa-320333269646%3Alp1012257%3Ali%3Adec%3Adm;sid=9604b7c26a563d6150a5e2979ada102e;city=-2532255;expand_sb=1;highlighted_hotels=249972;hlrd=no_dates;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&gclid=CjwKCAiA0svwBRBhEiwAHqKjFovozv2HXp4Ym0aeyqdbgwdxFyHoazcp9qmZu8D9_0NIRQoQy90kCxoCJp4QAvD_BwE&
https://www.booking.com/searchresults.sv.html?aid=318615;label=New_Swedish_SV_SE_27026343385-lKxDVGCNh387q0RJyaenawS102047693545%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi2643429302%3Atiaud-146342138710%3Adsa-320333269646%3Alp1012257%3Ali%3Adec%3Adm;sid=9604b7c26a563d6150a5e2979ada102e;city=-2532255;expand_sb=1;highlighted_hotels=249972;hlrd=no_dates;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&gclid=CjwKCAiA0svwBRBhEiwAHqKjFovozv2HXp4Ym0aeyqdbgwdxFyHoazcp9qmZu8D9_0NIRQoQy90kCxoCJp4QAvD_BwE&
https://www.booking.com/searchresults.sv.html?aid=318615;label=New_Swedish_SV_SE_27026343385-lKxDVGCNh387q0RJyaenawS102047693545%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi2643429302%3Atiaud-146342138710%3Adsa-320333269646%3Alp1012257%3Ali%3Adec%3Adm;sid=9604b7c26a563d6150a5e2979ada102e;city=-2532255;expand_sb=1;highlighted_hotels=249972;hlrd=no_dates;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&gclid=CjwKCAiA0svwBRBhEiwAHqKjFovozv2HXp4Ym0aeyqdbgwdxFyHoazcp9qmZu8D9_0NIRQoQy90kCxoCJp4QAvD_BwE&
https://www.booking.com/searchresults.sv.html?aid=318615;label=New_Swedish_SV_SE_27026343385-lKxDVGCNh387q0RJyaenawS102047693545%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi2643429302%3Atiaud-146342138710%3Adsa-320333269646%3Alp1012257%3Ali%3Adec%3Adm;sid=9604b7c26a563d6150a5e2979ada102e;city=-2532255;expand_sb=1;highlighted_hotels=249972;hlrd=no_dates;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&gclid=CjwKCAiA0svwBRBhEiwAHqKjFovozv2HXp4Ym0aeyqdbgwdxFyHoazcp9qmZu8D9_0NIRQoQy90kCxoCJp4QAvD_BwE&
https://www.booking.com/searchresults.sv.html?aid=318615;label=New_Swedish_SV_SE_27026343385-lKxDVGCNh387q0RJyaenawS102047693545%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi2643429302%3Atiaud-146342138710%3Adsa-320333269646%3Alp1012257%3Ali%3Adec%3Adm;sid=9604b7c26a563d6150a5e2979ada102e;city=-2532255;expand_sb=1;highlighted_hotels=249972;hlrd=no_dates;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&gclid=CjwKCAiA0svwBRBhEiwAHqKjFovozv2HXp4Ym0aeyqdbgwdxFyHoazcp9qmZu8D9_0NIRQoQy90kCxoCJp4QAvD_BwE&
https://www.booking.com/searchresults.sv.html?aid=318615;label=New_Swedish_SV_SE_27026343385-lKxDVGCNh387q0RJyaenawS102047693545%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi2643429302%3Atiaud-146342138710%3Adsa-320333269646%3Alp1012257%3Ali%3Adec%3Adm;sid=9604b7c26a563d6150a5e2979ada102e;city=-2532255;expand_sb=1;highlighted_hotels=249972;hlrd=no_dates;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&gclid=CjwKCAiA0svwBRBhEiwAHqKjFovozv2HXp4Ym0aeyqdbgwdxFyHoazcp9qmZu8D9_0NIRQoQy90kCxoCJp4QAvD_BwE&
https://www.booking.com/searchresults.sv.html?aid=318615;label=New_Swedish_SV_SE_27026343385-lKxDVGCNh387q0RJyaenawS102047693545%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi2643429302%3Atiaud-146342138710%3Adsa-320333269646%3Alp1012257%3Ali%3Adec%3Adm;sid=9604b7c26a563d6150a5e2979ada102e;city=-2532255;expand_sb=1;highlighted_hotels=249972;hlrd=no_dates;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&gclid=CjwKCAiA0svwBRBhEiwAHqKjFovozv2HXp4Ym0aeyqdbgwdxFyHoazcp9qmZu8D9_0NIRQoQy90kCxoCJp4QAvD_BwE&
https://wiki.turfgame.com/sv/wiki/Event#Regler_f.C3.B6r_arrang.C3.B6rer

