
	   	   	   	  
	  

VÄLKOMNA	  TILL	  WWOP	  RESOR	  OCH	  ARRANGEMANG	  VID	  
VETERAN-‐VM	  I	  TALLINN	  6-‐13	  AUGUSTI	  	  2016.	  

	  

	  
	  
PROGRAM.	  Läs	  mer	  www.wmoc2016.ee.	  	  
Fredag	  5	  aug	  –	  Tävlingscentrum	  öppnas	  i	  Tallinn.	  
Lördag	  6	  aug	  –	  Model	  event	  sprintdistans	  och	  öppnings-‐ceremoni.	  
Söndag	  7	  aug	  –	  Sprint-‐kvalificering.	  
Måndag	  8	  aug	  –	  Sprint	  final	  med	  prisutdelning.	  
Tisdag	  9	  aug	  –	  Vilodag	  och	  model	  event	  långdistans.	  
Onsdag	  10	  aug	  –	  Långdistans,	  kvalificering	  1.	  
Torsdag	  11	  aug	  –	  Långdistans,	  kvalificering	  2	  och	  bankett.	  
Fredag	  12	  aug	  –	  Vilodag.	  
Lördag	  13	  aug	  –	  Långdistans	  final,	  prisutdelning	  och	  avslutningsceremoni.	  
Söndag	  14	  aug	  –	  Avresor.	  
	  
	  
TÄVLINGSKOSTNADER	  (EUR).	  
Deadline	   Registreringsavgift	   Anmälningsavgift	  

sprintdistans	  
Anmälningsavgift	  
långdistans	  

Total	  

28	  Dec	  2015	   80	   20	   30	   130	  
28	  Mars	  2016	   100	   20	   30	   150	  
11	  Juli	  2016	   140	   20	   30	   190	  
I	  tävlingskostnaderna	  ingår	  5	  tävlingsdagar,	  kartor	  för	  model	  events	  och	  alla	  ceremonier.	  	  
	  
PUBLIC	  RACE.	  
Tallinn	  Orienteering	  week	  arrangeras	  samtidigt	  som	  Veteran-‐VM	  och	  där	  finns	  
publiktävlingar	  för	  klasserna	  M8/W8-‐M21/W21.	  Läs	  mer	  på	  www.tow.ee.	  



	   	   	   	  
	  
SPRINT	  TÄVLINGAR	  
Sprint	  kvalet	  kommer	  att	  genomföras	  i	  Kadrioru	  park	  ca	  2,5	  km	  öster	  om	  vårt	  hotell	  
söndagen	  den	  7	  augusti.	  	  
Sprintfinalen	  avgörs	  måndagen	  den	  8	  augusti	  i	  Tallins	  medeltida	  stadskärna	  ca	  1	  km	  väster	  
hotellet.	  Arrangörerna	  beskriver	  gamla	  staden	  som	  en	  fantastisk	  sprintterräng	  med	  parker,	  
stadsgator,	  en	  del	  höjdskillnader	  och	  intressanta	  vägval.	  

	   	  
	  
LÅNGDISTANS	  TÄVLINGAR	  
De	  två	  kvaltävlingarna	  genomförs	  den	  10	  och	  11	  augusti	  50	  km	  öster	  om	  Tallin	  i	  Körvemaa.	  

Finaltävlingen	  avgörs	  den	  13	  augusti	  68	  km	  
öster	  om	  Tallin	  i	  Pikasaare.	  	  
Tävlingscentrum	  vid	  finalen	  är	  beläget	  vid	  
Estlands	  största	  militära	  övningsområde	  i	  
Pikasaare.	  Detta	  område	  erbjuder	  snabb-‐
löpta	  områden	  och	  mycket	  intressant	  
orientering.	  Skogen	  består	  huvudsakligen	  av	  
tall	  och	  gran	  och	  har	  terräng	  av	  morän-‐
karaktär.	  Höjdskillnaden	  är	  upp	  till	  20	  meter.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



	   	   	   	  
	  
	  
WWOP	  ARRANGEMANG.	  
Det	  är	  inte	  första	  gången,	  som	  WWOP	  anordnar	  en	  orienteringsresa	  till	  Estland.	  Redan	  1981	  
var	  jag	  där	  för	  första	  gången	  under	  Sovjet-‐tiden,	  och	  följande	  år	  arrangerade	  jag	  en	  resa	  dit,	  
som	  följts	  av	  ca	  20	  fram	  till	  nu.	  Så	  sent	  som	  under	  hösten	  2014	  hade	  WWOP	  47e	  Höst	  Öst-‐
resan	  dit	  med	  3	  tävlingar	  i	  omedelbar	  närhet	  av	  årets	  Veteran-‐VM-‐tävlingar.	  	  
	  
RESOR	  	  
Beträffande	  resor	  till	  och	  från	  Veteran-‐VM	  kan	  man	  åka	  dit	  med	  flera	  olika	  flyg-‐möjligheter	  
eller	  med	  Tallink	  Silja	  Line.	  
Båtresa	  med	  fartyget	  m/s	  Victoria	  Stockholm	  -‐Tallinn	  fredag	  5	  aug	  17.30	  –	  lördag	  6	  aug	  
10.45	  och	  tillbaka	  med	  fartyget	  m/s	  Romantica	  lördag	  13	  aug	  18.00	  –	  söndag	  14	  aug	  10.15.	  	  
kostar	  2820	  SEK	  t.o.r.	  	  per	  4-‐bäddshytt,	  alltså	  705	  SEK	  per	  person	  t.o.r.	  vid	  fullbelagd	  hytt.	  
WWOP	  har	  bokat	  10	  sådana	  hytter.	  En	  buffé-‐middag	  på	  fartygen	  kostar	  270	  SEK	  exkl.	  dryck	  
och	  en	  bufféfrukost	  kostar	  98	  SEK.	  
	  
Några	  exempel	  på	  flygmöjligheter	  –	  priser	  omkring	  1	  sept.	  2015.	  
Köpenhamn	  –	  Riga	  –	  Tallinn	  lördag	  6	  aug.	  10.55-‐14.45	  
Tallinn	  –	  Riga	  –	  Köpenhamn	  söndag	  14	  aug.	  07.50-‐10.20	  eller	  16.55-‐19.40	  –	  kostnad	  1.098	  
SEK	  t.o.r.	  
Köpenhamn	  –	  Riga	  –	  Tallinn	  lördag	  6	  aug.	  10.55-‐14.45	  	  
Tallinn	  –	  Riga	  –	  Köpenhamn	  lördag	  13	  aug.	  16.55-‐19.40	  	  -‐	  kostnad	  1.130	  SEK	  t.o.r.	  
	  
Stockholm	  –	  Tallinn	  lördag	  6	  aug.	  07.55-‐09.40	  eller	  14.00-‐16.35	  
Tallinn	  –	  Stockholm	  söndag	  14	  aug.	  07.15-‐07.15	  eller	  13.50-‐13.50	  –	  kostnad	  1.126	  SEK	  t.o.r.	  
Tallinn-‐	  Stockholm	  söndag	  14	  aug.	  08.20-‐08.30	  –	  kostnad	  1.149	  SEK	  t.o.r.	  
Stockholm	  –	  Tallinn	  lördag	  6	  aug.	  07.55	  –	  09.40	  eller	  14.00-‐16.35	  
Tallinn	  -‐	  Stockholm	  lördag	  13	  aug.	  17.15-‐17.30	  eller	  18.10-‐18.10	  –	  kostnad	  1.126	  SEK	  t.o.r.	  	  	  	  	  
	  
BOENDE	  
WWOP	  har	  gjort	  hotell-‐bokningar	  för	  ca	  100	  personer	  på	  ett	  bra	  Tallinn-‐hotell	  med	  bra	  läge	  
–	  Park	  Inn	  by	  Radisson	  Central	  Tallinn,	  Narva	  mnt	  7	  c	  i	  centrala	  Tallinn.	  Läs	  mer	  om	  hotellet	  
på	  www.rezidorparkinn.com.	  
	  

	  



	   	   	   	  
	  
	  
	  
SIGHTSEEING-‐PROMENAD,	  GEMENSAMT	  KVÄLLSMÅL	  OCH	  BANKETT	  
Efter	  sprint-‐finalen	  måndag	  8	  aug	  planerar	  vi	  sightseeing-‐promenad	  i	  centrala	  Tallin,	  så	  att	  ni	  
tidigt	  blir	  informerade	  om	  vilka	  sevärdheter	  Ni	  bör	  besöka	  under	  resten	  av	  veckan.	  	  
	  
	  Söndag	  7	  aug	  försöker	  vi	  ordna	  gemensamt	  kvällsmål	  och	  ytterligare	  information	  till	  
självkostnadspris.	  
	  
Den	  officiella	  WMOC-‐banketten	  ordnas	  under	  torsdag	  kväll	  11	  aug	  i	  Seaplane-‐Harbour	  –	  ett	  
av	  Tallins	  mest	  exklusiva	  lägen.	  Kostnad	  55	  EUR	  per	  person.	  WWOP	  kan	  anmäla	  er	  till	  
banketten.	  
	  
	  
KOSTNADER	  PER	  PERSON.	  
7	  övernattningar	  med	  frukost	  fr.o.m.	  lördag	  6	  aug	  t.o.m.	  lördag	  13	  aug	  samt	  bussresor	  till	  
och	  från	  de	  4	  långdistanserna	  kostar	  6500	  SEK.	  
8	  övernattningar	  med	  frukost	  fr.o.m.	  lördag	  6	  aug	  t.o.m.	  söndag	  14	  aug	  samt	  bussresor	  till	  
och	  från	  de	  4	  långdistanserna	  kostar	  7400	  SEK.	  
	  
Flygresor	  ingår	  ej	  i	  WWOP	  kostnader,	  dessa	  bokas	  och	  betalas	  individuellt	  av	  varje	  resenär,	  
så	  att	  avbeställningsskydd	  erhålles.	  
	  
Båtresenärer	  bokar	  båtresor	  hos	  WWOP,	  kostnader	  se	  ovan.	  
	  
	  
ANMÄLAN	  TILL	  VETERAN-‐VM.	  
Detta	  görs	  av	  WWOP,	  men	  Ni	  meddelar	  senast	  23	  dec-‐15.	  27	  mars-‐16	  eller	  10	  juli-‐16	  namn,	  
klubb,	  SI-‐nummer	  och	  klass	  till	  wwop@swipnet.se	  eller	  till	  Peo	  Bengtssons	  mobil	  0707	  
228523.	  I	  samband	  med	  detta	  betalar	  ni	  in	  en	  anmälningsavgift	  på	  2.000	  SEK	  per	  deltagare	  
till	  WWOP	  bankgiro	  930-‐2100,	  IBAN	  SE55	  8000	  0831	  3900	  3350	  9423,	  BIC	  SWEDSESS	  eller	  till	  
WWOP	  konvertible	  NOK-‐konto	  7058.07.52444.	  
	  
Genom	  åren	  har	  ett	  antal	  av	  WWOP:s	  deltagare	  nått	  fina	  medaljframgångar	  vid	  WMOC.	  
Välkommen	  att	  sälla	  dig	  till	  skaran	  av	  framgångsrika	  deltagare	  som	  Clarie	  Ek,	  Annika	  Björk,	  
Gert	  Jonsson,	  Per	  Magnusson,	  Allan	  Haglund,	  Bitte	  Bengtsson	  och	  Peo	  Bengtsson	  m.fl.	  	  
	  

VÄLKOMMEN	  MED	  DIN	  ANMÄLAN!	  
	  

	  
	  
	  	  


