
 
 

Turf är spelet som har underrubriken Outdoor Addiction, och är något som sysselsätter ett stort antal 
personer, allt ifrån tonåringar till pensionärer. Eller som det beskrivs i en Facebook-grupp:  

TURF Västmanland 
För oss som åker omkring som galningar i U-län och jagar zoner :-D 
 
Spelet går ut på att besöka vissa områden, zoner, som finns markerade i en Turf-apppens karta. Man 
får mycket motion och motivation att röra på sig, ”ska bara ta en zon till, och en till och en till”.  

De flesta tar sig fram på cykel, som är det mest effektiva sättet, eftersom de zoner man jagar oftast 
ligger på cykelbanor, men det finns inget som hindrar att man använder andra sätt att ta sig fram. 
Man kämpar om att ta zoner, men det går också bra att göra det tillsammans. 

Turf är mest populärt i Sverige, men det finns zoner att besöka över hela världen, till gagn för de som 
turistar. Under pandemin har skottarna upptäckt turf. Genom orienteringsklubbar och 
uppmärksamhet i press och TV har det spritts sig i Storbritannien. Kartan nedan visar aktuellt läge en 
vanlig sommarkväll vid 23-tiden 

 

 

  



 

Om turf 
Turf är ett placeringsbaserat spel som använder sig av GPS-teknik. Man ska ta sig till en fysisk plats 
som indikeras på en karta i appen för att ta zoner. Försök att ta så manga zoner du kan för att få 
poäng, få medaljer, stiga i rank och avancera i topplistorna. 

Turf har funnits sedan september 2010, och har utvecklats genom åren. Nya zoner kommer till hela 
tiden och det grafiska gränssnittet har utvecklats. Turf är en svensk skapelse av Andreas Pantesjö och 
Simon Sikström. Appen är gratis och allt arbete med den sker på ideell basis. Men man kan bli 
supporter om man vill lämna bidrag till spelets drift och utveckling. Det man får i gengäld är extra 
info i appen. 

Det finns mycket att göra och många ställen att se när man spelar – Kanske du kommer att jaga unika 
zoner, försöka avancera i topplistorna eller bara få den där extra motivationen att motionera. Du 
bestämmer själv vilka mål du vill uppnå eller om du bara vill träffa andra som också turfar. Turf är ett 
kul spel för alla, oberoende av ålder eller ambition.  

Hur man startar upp spelet 
1. Ladda ned Turf-appen 

Turf finns tillgängligt både för Android och iPhone (Google Play/App store). 

2. Sätt upp spelet 

Efter att Turf har laddats ned och installerats, starta appen, välj ditt användarnamn (det går alltid att 
ändra senare, om man vill.  

3. Börja ta zoner 

Utseende i appen 
När GPS är aktiv ser man sin aktuella position (grön gubbe) och var alla 
andra är som också är aktiva (röda gubbar). Under de röda gubbarna kan 
man se vad de har för användarnamn (nickname/nick). 

Status visas högst upp, poäng man tjänar in per timme (pph, points per 
hour), den aktuella omgångens poäng, antal zoner man äger för tillfället. 
Längst ned visas om GPS är aktiv (gul gubbe, annars grå) zoom-knappar och 
meny. 

 

Zoner 



 

Alla zoner har ett namn, ofta med anknytning till plats. En zon kan ha varierande storlek, utseende 
och olika färg beroende på status: 

Gul färg zonen är neutral (ingen äger den) status direkt efter omgångsstart 

Röd färg Någon annan än du äger zonen 

Röd randig Zonen ägs av någon annan och är blockerad  
(med klocka) 

Grön färg Du äger zonen 

Grön färg Du äger zonen och den är blockerad  
(med klocka) 

 

 

 

Stänga av/slå på GPS 

Vid vissa tillfällen kanske man vill slå av GPS:en. Knappen har också den funktionen att centrera 
”gubben”, d v s där du är. 

Zomma in och ut 

Antingen använder man knapparna (-/+) eller drar på skärmen med två fingrar. Man panorera/flyttar 
kartan genom att dra med ett finger.  

Meny 
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I kalendern kan man se när omgångarna startar, och event av olika slag. 

User info visar den egna statusen och vilka zoner man äger. 

I chatten kan man skicka meddelande till andra. Börja meddelandet med att klicka på ett namn innan 
själva meddelandet. Då får den turfaren en avisering om att hen har ett nytt meddelande. 

Inställningar 

            

Under inställningar kan man bl a ändra sitt användarnamn. Bestämma vilka aviseringar man vill höra. 

Zonförslag 

Man kan föreslå nya zoner direkt i appen. 

Unika zoner 

Visar vilka zoner man tagit. Efter aktivering av funktion visas zoner man någon gång tagit med it färg. 
Klicka någonstans i appen för att återgå till normal visning. 

  



Hemsida 
Turf har en egen hemsida turfgame.com. Där man kan hitta mycket Information om spelet. 

För att se de egna uppgifterna (längst till höger) måste man vara inloggad. Vid inloggning anger man 
sitt användarnamn. Starta Turf-appen och skriv in den kod som skickats dit. 

 

Länk till Warded finns längst ned till höger. Är man inloggad på hemsidan kommer man direkt till sina 
egna uppgifter. 

Poängberäkning 
Man får poäng när man tar en zon och sedan en viss poäng så länge man får behålla zonen. 
Från 65 poäng vid tagning och 9 pph (PointsPerHour) 
och 185 poäng och 1 pph. 
Däremellan stiger takepoängen med 15 och pph sjunker med 1. 

Ju populärare en zon är desto mindre takepoäng och högre pph. Efter varje ny omgång utvärderas en 
zons ”popularitet” och poängen justeras. 

Efter att ha tagit zonen är den blockerad en viss tid för andra turfare. Tid beror på rank. 



Assist och revist 
Förutom att bara ta en zon som någon annan äger eller som är neutral, kan man även göra en 
särskild take, s k revisit på en zon man själv äger, men man kan inte göra det förrän efter 23 timmar 
efter att man tog zonen. 

Assist kan man göra tillsammans med andra, då är man fler som tar zonen samtidigt. Alla får 
takepoäng och credit för tagen zon, men bara en turfare får pph-poäng och äger zonen. Dessutom får 
man medalj, Crowdy, baserat på hur många som var med vid tagningen. Rekordet för antal turfare 
som samtidigt tar en zon är 194 st. Antal gjorda assists räknas också och ger medaljer för olika nivåer. 

Ranker 
Rank bestämmer hur lång tid man måste vistas i zonen för att ta den, från knappt 30 sekunder till 13 
sekunder. Den tid man blockerar zonen för andra användare går från 10 minuter till 25 för den 
högsta ranken. 

Som nybörjare får man rank 0 (Novice Scout) och den högsta ranken är 60 (Turfalicious). 
I början går det fort att avancera i rank, men det stiger enligt en logaritmisk skala, så för att nå högsta 
rank behöver man 50 miljoner poäng. T ex för rank 20 är det bara 100 000 poäng. 

Typer av zoner 
Vissa zoner har attribut baserade på vissa kriterier. Förutom normala zoner finns: 

Bridge  zon placerad på en bro 

Castle/Fort  zon placerad vid slott eller fästning 

Holy  zon placerad vid kyrka/kyrkogård 

Monument  zon placerad vid monumentet 

National Park  zon placerad i en nationalpark 

Ruins/Ancient Remains zon placerad vid ruin eller fornlämning 

Summit  zon placerad på berg 

Train Station  zon placerad vid en järnvägsstation 

Water Zone  zon som man simma till för att ta 

Winner Zone  zon som en omgångsvinnare bestämt placering på 

World Heritage zon placerad vid ett världsarv 

En zon kan bara ha ett attribut. 

Tävlingsomgångar 
Man tävlar månadsvis, (antingen 4 eller 5 veckor). En ny omgång börjar alltid den första söndagen i 
en månad kl 12:00 (därav olika längd på omgångarna). Alla zoner nollställs (blir neutrala) och man får 
50 extra poäng när man tar dem. De som placerar sig bäst vid omgångsslut blir belönade med 
medaljer för det, och vinnaren får en egen zon, (välja placering och namn). Bäst i ett land och en 
region belönas också med medaljer. 



Man förlorar inte de poäng man samlat ihop under en omgång. De adderas till totalen. Alla börjar om 
med noll omgångspoäng så att alla får samma utgångsläge vad gäller poängen. 

Medaljer 
Det finns en mängd olika medaljer vissa uppgraderas beroende på antal, t ex takes, unika zoner o s v. 
För en beskrivning av respektive medalj, hänvisas till hemsidan eller turf-appen. 

 

Assist 

Bonanza participator / Bonanza Gold / Bonanza Silver / Bonanza Bronze 

Bridge Crosser / Bridge Lover / Bridge Fanatic 

Broadcast Expandator / Expandator / Heavy Expandator / Paper Expandator / Web Expandatorr / 
Wiki Expandator 

Bronze medal / Silver medal / Gold medal 

Cakeday 

Country medal / Region medal 

Crowdy (antal) 

Daily (antal) 

Dark Ninja / Darkest Ninja / Dawn Ninja 

Decaregion star / Icosaregion star / Tricontaregion star 

Denmark Explorer / Norway Explorer / Sweden Explorer / UK Explorer / Germany Explorer / Finland 
Exploerer / Korea Explorer /Netherland Explorer 

Diverse / Diversier /Diversiest 



Eager Beaver / Eager Ferret / Eager Weasel /Eager Squirrel 

El Staminatore / Stamina / Staminator / Staminatrix 

Event 24 

Eventor 

Ghost minute 

Greed (antal) 

Insomnia / Restless 

Neutralizer 

Order of Aquaman 

Orderly III 

Ranger 

Revisitor 

Take (antal) 

Trainer 

Unique (antal) 

  



Event och Bonanza 
Som ett komplement till de vanliga omgångarna så kan man delta i event. Ett event är ett enskilt 
tillfälle då man tävlar under en viss tid (normalt är 2 timmar), och särskilda regler och zoner gäller. 
Inom ett visst tävlingsområde ersätts de vanliga zonerna med tillfälliga eventzoner. Taketiden är 30 
sekunder, man blockerar en zon i 3 minuter. Samma gäller för alla deltagare. När och var ett event 
kommer att ske kan ses i kalendern. Medalj utdelas till alla deltagare. Ett event kan vara öppet eller 
privat. Privata event kräver anmälan, medans det räcker med att ta en eventzone för att deltaga i ett 
öppet event. 

En Bonanza är ett särskilt event, och är bara en gång per år. Det är ett stort evenemang som har två 
olika klasser, ett för de som tar sig fram till fots, och för de som cyklar. En Bonanza avslutas på 
kvällen med en bankett. Precis som för event så får man medalj för deltagande, men de tre första i 
varje klass, får dessutom särskilda medaljer. Bonanzor är trevliga tillställningar, där man träffar 
likasinnade (som på en kongress). 

       

Bonanza 2022 i Västervik                     Bonanza 2016 i Kalmar  

          

Bonanza 2014 i Stockholm  



Tredjepartsprogram 
Det finns gott om kalenderbitare och statistiknördar inom turf, och i och med att turfs API 
(Application Programing Interface) är tillgängligt för de som vill skapa utdrag ur speldatabasen så 
finns det flera tredjeparts applikationer som drar nytta av det och erbjuder statistik och extra 
information. 

Warded.se/turf 

Utförlig statistik från spelet, både spelet som helhet och användarspecifikt. Lättåtkomligt från 
hemsidan 

Turfportalen.se 

Skapa din egen topplista om du inte nöjer dig med de som finns I spelet.  

Turf.lundkvist.com 

Håll koll på zoner I olika regioner/områden och få info och kartor på vilka du besökt. 

Turf.urbangeeks.org 

Ett kartverktyg som ger extra information om zoner 

Turf - Area of influence 

Ett annorlunda och trevligt sätt att titta på turfkartan 

frut.zundin.se 

Användarstatistik, zon-info och turfmissions, för den som vill ha lite mera utmaningar. 

  



Turfpoesi 
Kanske man måste ha blivit en inbiten turfare för att till fullo uppskatta följande alster. 

           


