TACK FÖR ERT BIDRAG!
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till er för att ni hjälpte till att göra Turf Bonanza 2018 i Västerås möjlig!
Tävlingen anordnades för åttonde året i rad. Bonanza är klassad som VM i Turf, men de flesta utövarna finns
i Sverige. Årets upplaga blev den absolut största turftävlingen någonsin då det var totalt 414 personer som
deltog på plats. Jönköping hade det tidigare rekordet på 260 deltagare under förra årets Bonanza.
Av de 414 i år hade 326 anmält sig på förhand, av dessa var 61 från Västerås (14 till från övriga Västmanland)
och 53 från Stockholmsområdet. Nästan alla deltagare var från Sverige och bland de föranmälda spelarna
fanns det deltagare allt från Skellefteå till Malmö och många orter där emellan. Samt ett gäng från Åland.
Eventet omnämdes i artiklar och reportage på SVT Västmanland, VLT, Västerås Tidning samt Bergslagsbladet. Vi livesände också delar av eventet på Youtube. Samarbetspartner och sponsorerna syntes i våra
kommunikationskanaler som Facebook, hemsida, instagram och YouTube. Under eventet på plats på
Arosvallen fanns tryckt material så som banners med sponsorer och samarbetspartner. Dessa nämndes
också regelbundet av våran speaker. Innan eventet så sattes också 100 affischer upp runt om i Västerås och
tätorter som Sala, Kolsva, Köping, Hallstahammar, Surahammar och Enköping. Rullande reklam syntes
också på kommunens ljusskyltar på E18 vid infarterna till Västerås. Samt på storbildsskärmar i centrum och
på Rocklunda.
Sammanfattningsvis skulle vi vilja säga att vi lyckades överträffa oss själva! Vi hade högt satta mål att sätta
Västerås på kartan som huvudstad för Turf. Det lyckades vi med! Det samlade omdöme vi fått efteråt har
varit väldigt positivt. Många vill att vi snart skall arrangera ett VM igen…
Styrelsen för Turf Västmanland på totalt 5 personer är dem som jobbat hårdast med planeringen under
nästan ett år. Men totalt var vi runt 30 personer som jobbade med eventet före, under och efter. Med allt
ifrån kioskbiträde, bokningar, ekonomi, marknadsföring, zonläggning, grafisk form, etablering, bankettansvarig osv.
Vi vill åter igen tacka för att ni var en av de pusselbitarna som fick detta event att gå i mål! Vi hoppas ni
också haft ett bra utbyte och är positivt inställda att samarbeta igen i framtiden.
Tack!

WWW.UTURF.SE

T U RF
VÄSTMANLAND

RESULTAT
Cykel
https://turfgame.com/event_old?id=1619
Till fots
https://turfgame.com/event_old?id=1595
Eftersnacket:
https://www.facebook.com/groups/turfgame/
Livsändningar från Bonanzan:
https://www.youtube.com/channel/UCD7aF66N9lY-_PjWlvklS_Q/videos?view_as=subscriber
Infosidan om Bonanzan:
http://www.uturf.se/?page_id=54852
Skärmdump från appen under pågående event:

FOTON
Ett urval av foton fria att använda för sammarbetspartner och sponsorer till Bonanza 2018 med fotocredit
Daniel Eriksson. Önskas högupplöst maila kontakt@uturf.se

