
Föreningen Turf Västerbotten 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 
 
Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer: 
 
Ordförande: ZoneBanger  
V. ordförande: Ghost63_Ume  
Sekreterare: Ghost63_Ume  
Kassör: Inda7  
Ledamot: WombaWomba  
Ledamot: PaltN  
Suppleant; stefanx46  
Suppleant; Ninetail  
Suppleant; Brellir  
 

Styrelsen har under 2019 haft sju protokollförda sammanträden samt två under 2020, inräknade 
interim styrelsens möten, före årsmötet. Det var 48 stycken betalande medlemmar i föreningen 
under 2019. 

(Not: Personer i verksamhetsberättelsen skrivs normalt enbart med nickname. Samtliga namngivna 
är medlemmar.) 

Styrelsens aktiviteter 

Föreningen Turf Västerbotten bildades den 4:e maj 2019 i Umeå. Detta efter att några har haft 
funderingar på att bilda en förening, för att få igång mer aktiviteter kring spelet Turf under ordnade 
former. Med inspiration av bland annat Turf Skåne, Turf Västmanland med flera så träffades 
ZoneBanger, PaltN, Inda7 och Ghost63_ume i februari 2019 för att börja strukturera upp en 
förening, genom att bilda en interimsstyrelse. Vad föreningen skulle heta sköts till det kommande 
årsmötet i maj. Ett förslag till stadgar togs fram.  

En logga för föreningen har skapats genom ett upprop/tävling riktad mot medlemmarna. Den 
slutliga loggan utsågs via omröstning bland föreningens medlemmar. 

I ett tidigt skede fick föreningen ett organisationsnummer samt öppnade ett bankgirokonto och 
Swish-konto på Swedbank. 

Under våren införskaffades mail (gmail) och hemsida (wordpress). Föreningen har inledningsvis 
valt de alternativ som varit gratis för att på sikt utvärdera och eventuellt bekosta eget domännamn 
och reklamfri-hemsida. Hemsidan har löpande uppdaterats med information från styrelsen, 
pågående aktiviteter samt rapporter från turf-träffar och dylikt. 

Föreningen har även, med inspiration från Turf Skåne, tagit fram en personuppgifts- och 
datahanteringspolicy, för att klargöra hur föreningen sparar informationen om våra medlemmar 
mm. Denna policy finns publicerad på föreningens hemsida. 



Föreningen Turf Västerbotten 
 
 

Event 

Midnight Classic anordnades i juni av MasterJoDa och Lisha63, i samarbete med Turf 
Västerbotten.Västerbotten Winter Classic 2020 anordnades den 29 februari 2020 med en särskild 
eventgrupp. Eventet drog drygt 46 deltagare från olika delar av Västerbotten samt tillresta från 
andra regioner. Eventet var uppdelat i klasserna: till fots, till cykel samt juniorklass. 

Turf-träffar 

Regelbundna turf-träffar har hållits i Umeå med start 10 oktober. Dessa hålls i normalfallet första 
torsdagen efter omgångsstart, vilket således inneburit 5 träffar så här långt med varierande antal 
deltagare, från 5 till 15 stycken som mest. Under året har även turf-träffar hållits i Obbola, Vännäs, 
Lycksele och Skellefteå. Det gjordes även ett försök till en familjeträff på Tavleliden utanför Umeå 
i september, men tyvärr sammanföll datumet med andra aktiviteter för målgruppen.  

Utmärkelser 

I samarbete med CM Cykel & Fritid har ett vandringspris för regionsvinnaren i Västerbotten tagits 
fram. Pokalen, som sponsrats av CM Cykel & Fritid, överlämnas vid månadens turf-träff. Vinnaren 
får en plakett på pokalen. Regionsvinnare i januari 2020 blev Ghost63_Ume och i februari Sledge 
från Skellefteå. 

Under året har även turfare placerat sig på prispallen per omgång i världen, uppmärksammas lite 
extra.Vintermånaden och kyliga januari tog Vidvarandi ett silver, hans andra världsmedalj. I april 
tog Bont hem guldet, vilket innebar en ny vinnarzon - denna gång kallad BontPegasus. Detta var 
Bonts 4:e vinnarzon. I juni kämpade Ghost63_Ume till sig sin första världsmedalj, ett silver och i 
oktober tog Torbjörn hem bronsmedaljen, hans andra världsmedalj. 

Under årets Bonanza i Stockholm delades de allra första Turf Awards ut. Västerbottens 
Ghost63_Ume tog hem priset för Årets stjärnskott 2018. Regionen hade också två ärofyllda 
nomineringar i slutspelet. Bont för Årets prestation (som blev slagen på målsnöret av Király) och 
ZoneBanger till Årets zontagning. 

Avslutningsvis … 

… vill vi i styrelsen tacka för det förtroende vi åtnjutit under det gångna verksamhetsåret. Vi vill 
också tacka alla de medlemmar, som på olika sätt, i stort och smått, bidragit till föreningens 
verksamhet och utveckling. Inbjudan till trevliga turf-träffar, såväl på restaurang som gemensamma, 
guidade turf-rundor på olika orter i regionen. Bullbak och andra trivselfrämjande insatser. 
Resereportage från turf-rundor i när och fjärran. Tips i chatten och via sociala medier till nya zoner 
eller flytt av zoner som hamnat i kläm och hur man tar lite udda zoner på bästa sätt. Men även ett 
stort TACK till alla de som värvar nya medlemmar till Turf och vår förening. 

Ingen turfare kan göra allt. Alla turfare kan göra något. Tillsammans klarar vi det mesta. 
Turfa lugnt! 

Styrelsen 


