DAG-FÖR-DAG-PROGRAM VID 50e JUBILEUMS HÖST ÖST-RESAN 25 OKT – 19
NOV, 2017 – denna fil -28/8 - ändras och förbättras efter hand.
Onsdag 25 okt. Bussresan startar ca 16.00 från Partille, där bussgaraget med Ingemar Carlunds bussar finns
på Järnringen 56 (skylt Team Verkstad).
Då Ingemars 2 Höst Öst –bussar med 53 och 54 säten lämnat garaget, finns där parkeringsplatser för 8-10 bilar.
Parkeringsplatser kan beställas – SMS eller samtal – hos Ingemar Carlund 0708 970820.
Enligt anmälningarna till resan idag 28 aug. blir det kanske bara en buss från start. Behov av 2 bussar finns idag
först fr o m 7 nov (Athèn) t o m 14 nov (Chisinau) eller senare. Antalet nya anmälningar avvaktas därför med
stor spänning under den närmaste tiden.
Bussen eller bussarna går sedan via Göteborg Centralstation (strax efter klockan 16) – Halmstad – Helsingborg –
Malmö (Hyllie Järnvägsston strax efter klockan 20) till Trelleborg Färjestation, varifrån vi åker färja med 4bädds-hytter Trelleborg – Rostock 22.00 – torsdag 26 okt 06.00. Troligen kan man beställa 2-bädds-hytt för en
extra kostnad av ca 300 SEK per resenär.

Torsdag 26 okt. Jag avser inte att boka mycket tidig frukost för oss på färjan. I stället kommer vi att
arrangera ett frukost-stopp efter ca 3 timmar på lämpligt rast-ställe söder om Berlin.
Första tävlingen arrangeras i sandsten-terräng söder om gränsen GER -CZE och norr om Usti nad Labem, trolig
tid för första start ca 13.30. Via hjälp av Robert Zdráhal blir det en ovanligt stor kartskala – 1:3 000 eller 1:4 000
– vilket är mycket lämpligt i denna mycket detaljerade klipp-terräng.
Efter tävlingen fortsätter bussresan under ca 4 timmar till Brno och Hotel Slavia, dit vi beräknas anlända ca
20.00. Vi har också bokat kvällsmål strax efter ankomsten dit.

Fredag 27 okt. Vi planerar frukost från ca 07.00 och avfärd ca 08.00. Då åker vi ca 100 km till den fantastiskt
fina terrängen vid landsbyarna Borsky Mikulas och Sajdikove Humence i NV. delen av Slovakien. Efter tävlingen
har vi ca 4 timmars bussresa till Budapest, och där har jag bokat boende på samma 2 hotell som vid fjolårets
resa – Hotel Thomas, Liliom u. 44, HU-1094 BUDAPEST och Hotel Ibis, Soroksári út, HU-1095 BUDAPEST – i
centrala Budapest under de närmaste 2 nätterna. Det är ca 450 m. mellan de 2 hotellen. Vi planerar att ha
gemensamt ätande under kvällen – troligen på Kaltenberg Restaurant, som liksom i fjol är belägen på
gångavstånd från våra 2 hotell.
Det har kommit en ”ny” tävling - en Prolog-medeldistans-tävling för 65e Höst Spartacus Cup – på Gellérthöjden nära våra 2 Budapest-hotell. Kartskala 1:4 000 med 2.5 m. ekvidistans. Vi har undersökt möjligheterna
att delta i den tävlingen före det blir mörkt, men det verkar bli för svårt för bussresenärerna. Däremot kan det
vara lämpligt för de flyg-resenärer, som börjar sitt Höst Öst -deltagande i Budapest och som landar i god tid.

Lördag 28 okt. Vi deltar i Spartacus Cup 2-dagars-tävling – www.tabaispartacus.hu – och det är den 65:e
tävlingen i ordningen. 1966 startades den första Höst Öst -resan med vårt deltagande i 7e Nov-tävlingen, som
senare har ändrat namn till Spartacus Cup. Tävlingscentrum är ca 70 km VSV. om Budapest med första start
11.00, och vår buss eller våra bussar avgår från våra hotell 08.30-09.00. WWOP anmäler alla Höst Öst-deltagare
till tävlingarna. Spartacus Cup brukar ha ett mycket välförsett marketenteri med fullständiga rättigheter, och
under lördagen har vi ingen mer gemensam måltid utöver frukost, eftersom det också finns flera lämpliga och
trevliga restauranter i närheten av våra hotell.

Söndag 29 okt. Avfärd från våra hotell från ca 08.00 (eller något tidigare) till samma arena som dagen före.
Första start 10.00. Prisutdelning 13.30.
Efter tävlingen åker vi alltså söderut mot Serbiens huvudstad Belgrad. Där har vi kvällsmål och övernattning
med frukost i Hotel Slavija. Om vi har 2 bussar, avgår en buss från Spartacus Cup, då den är fullsatt eller nästan
fullsatt, och den andra bussen med så många pristagare som möjligt avgår efter prisutdelningen. Vi räknar med
att båda bussarna kan vara i Belgrad ca 20 och därefter äter vi gemensamt kvällsmål.
Zoran Milovanovic från Smed. Palanka i Serbien är president för SEEO = South East European Orienteering, och
Zoran har hjälpt mig att finna lämpliga tävlingar och övernattningar i SRB, BUL, GRE, ROU och MDA under
denna, den 50e jubileums-Höst Öst –resan.

Måndag 30 okt. Efter frukost försöker vi komma iväg ca 08.00 söderut mot den vackra sjön Vlasinsko Jezero
– ca 100 km väster om Sofia - i södra Serbien. Där har vi tävling ca 14.00 med följande banlängder, stigning och
kontroll-antal: A (långa) 4.1 km – 210 m – 20, B (mellan) 3.4 km, 170 m, 17 och C (korta) 2.3 km, 90 och 11. Min
kontaktman är Dejan Avramovic från SC AOC Kosutnjak, Belgrade. Efter tävlingen fortsätter vi österut mot
Sofia och Plovdiv. Vi kommer att bo på på Hotel ”IntelCOOP” i centrala Plovdiv. Vid 21-tiden hoppas vi vara
där, och vi får kvällsmål, övernattning och frukost.

Tisdag 31 okt. Tävlingen är bara 1-1.5 km från vårt hotell, så jag har föreslagit, att vi har medeldistanstävlingen före frukost och att vi går eller joggar till och från tävlingen. Valentin Vladimirov är min kontakt där,
och Valentin är en mycket internationell kartritare, som under detta års sommar har haft 2 kartritningsuppdrag
i Spanien.
Efter frukost reser vi vidare österut mot Istanbul. Vi räknar med att vara i Istanbul vid 19-tiden. Förhoppningsvis
kan vi ha gemensamt kvällsmål med information om den kommande 5-dagars-tävlingen, m. m. Det finns kanske
också någon intressant fotbollsmatch under någon av ”våra” kvällar i Istanbul eller Athén.
Jag har fått många frågor, om Istanbul 5-dagars verkligen kan genomföras med tanke på tidigare våldsamheter
där. Sedan förra utskicket har det varit lugnt där, och nu är det bara drygt 2 månader till novembers början.
Vi är nu bokade på Hotel Legacy Ottoman genom Tatiana Kalenderoglus försorg. Detta hotell är tillika
tävlingscentrum för Istanbul 5-dagars och beläget nära Galata Bridge, spårvagn-station och båtstationen
Eminönu (varifrån alla båtar avgår). Och vi bor inom gångavstånd till de mest berömda av Istanbuls
sevärdheter. Tatiana kommer från Ryssland, där hon också varit orienterare före sin flytt till Istanbul. Efter P-O
Derebrants och Perola Olssons WWOP-sponsrade kartritning i Istanbul år 2000, skedde en mycket snabb OLutveckling vid Istanbul och i Turkiet. Och några år senare kom Tatiana med i Internationella
Orienteringsförbundets Styrelse.
Tävlingsavgifterna för Istanbul 5-dagars + Super-natt-sprinten i Grand Bazaar varierar beroende på före vilket
anmälningsstopp man anmäler sig. Och alla WWOP-deltagare blir anmälda via WWOP.
Före 31 maj kostar anmälan 60 EUR per deltagare, före 31 aug kostar det 75 EUR och före 15 okt 90 EUR.

Onsdag 1 nov. Första etappen är Långdistans i Belgrade Forest – ca 20 km norr om vårt hotell. Vi planerar
att åka dit och därifrån med arrangörernas bussar.

Torsdag 2 nov. Andra etappen är medeldistans i Cekmeköy – ca 20 km öster om vårt hotell och i vår största
världsdel – Asien. Vi planerar att ta oss dit med arrangörernas bussar.

Under kvällen har vi vår Legendar-middag på en båt i Bosporen, och vi har gångavstånd till båtens avgångsplats.

Fredag 3 nov. Tredje etappen är sprintdistans på The prince´s islands och dit och därifrån åker vi båt från vår
närbelägna båtstation. Under kvällen är det Super Natt Sprint inomhus i Grand Bazaar, som är beläget på
gångavstånd från vårt hotell. Tävlingen ingår ej i Istanbul 5-dagars sammanlagda tävling.

Söndag 5 nov. Femte etappen är sprintdistans vid Technical University – ca 10 km NNO. om vårt hotell.
Vi åker dit och därifrån med våra egna bussar eller med vår egen buss.Om vi har 2 bussar avgår en därifrån, då
den är fullsatt och en buss (med förhoppningsvis många pristagare) avgår efter prisutdelningen för Istanbul 5dagars. Vi åker först österut in i Asien och därefter i SV. riktning till Ayavalik för kvällsmål, övernattning och
frukost. Vi har ca 450 km bussresa dit och räknar med 7 - 8 timmars färd.

Måndag 6 nov. Efter frukost har vi ca 50 km bussresa i SO. riktning till Bergama. Där har vi funnit områdets
bästa OL-karta, och vi har önskat oss 3 långdistans-banor – ca 7 km, 5 km och 3 km långa. Sedan är det ännu
inte riktigt klart hur vi skall åka båt till Chios – en grekisk ö nära Turkiet - vars ”huvudstad” har samma namn
och ligger ca 100 km väster om Izmir. Det finns 2 vägval med båt, antingen en kort båtresa Cesme-Chios 18.0018.55 eller 2 längre båtresor Ayvalik-Mytilini-Chios. Troligen blir det den korta bussresan Cesme-Chios och då
har vi drygt 200 km bussresa Bergama – Izmir – Cesme.
Vi försöker ordna gemensamt ätande i Chios före nattfärjan Chios-Athen – 23.10-06.30 – så att vi kan ägna 100
% av båtresan åt vår skönhetssömn. Vi bor i 4-bädds-hytter, önskas 2-bädds-hytt verkar det kosta 400-500 SEK
mera per resenär. Omkring 1 september får vi troligen mer info om båtresan.

Tisdag 7 nov. Ev. finns det ingen frukost på natt-båten, så vi måste nog börja vår Athén-vistelse med att äta
frukost någonstans – helst på något av ”våra” 2 hotell där - efter vår landstigning.
Det verkar som om det nu blivit ordentlig fart på orienterings-utvecklingen även i Grekland, det finns redan
några OL-kartor i Athen och det planeras ytterligare 3 nya kartor där. Troligen kommer vi att utnyttja en
skogspark söder om Zirinio - Nekrotafio i norra delen av Athen för den första tävlingen där under tisdag fm.
Enligt Zoran Milovanovic kommer en kartritare från Cypern - ! ! - att vara kartritare. Under em. checkar vi in på
våra hotell – Achilion och Marina – som ligger ca 400 m. från varandra och ca 2 km norr om Acropolis. Kanske
har vi gemensam lunch med information om de bästa sevärdheterna i Athen.
För dem som börjar sin Höst Öst -resa i Athèn tisdag 7 nov kan jag boka övernattning och frukost under
nätterna före 7 nov för ca 300-400 SEK per person och natt i 2- eller 3-bäddsrum.

Onsdag 8 nov. Vi har möjligheter till mer sightseeing, eftersom vi planerar nästa tävling vid Acropolis ca
15.00 och där hoppas vi att många Athèn-orienterare vill vara med. Under kvällen planerar vi gemensam ätning
och samvaro med dessa lokala orienterare.

Torsdag 9 nov. Vi har ca 600 km bussresa och ca 8 timmar mellan Athen och Serres (ca 80 km NNO.
Saloniki). Vi har valt att inte ha någon tävling denna dag, eftersom vi också har en lika lång resa under nästa
dag. Troligen gör vi ett lunch-uppehåll ungefär halvvägs mellan Athen och Serres.

Fredag 10 nov. Vi har en tidig förmiddags-tävling vid Serres – troligen på gångavstånd från vårt hotell Elpida.
Vid Serres har en civilingenjör och orienterare – Vasilis Hortomaris – blivit så OL-intresserad, så att han även
börjat rita OL-kartor. En karta är redan klar, och Vasilis har redan påbörjat en andra OL-karta.
Därefter har vi en lång bussresa – ca 630 km och ca 10 timmar + 2 gränspasseringar GRE-BUL och BUL-ROU - till
Bukarest via Sofia i Bulgarien. Men vi har planerat lördagstävlingen under em, så att våra bussar och busschaufförer kan vila till klockan 11 eller senare under lördagen. Vi övernattar på hotell Pullman i norra Bukarest
under 2 nätter. Irina Maiorescu har blivit min kontakt i Bukarest, och hennes föräldrar – Niculina och Gabriel –
har under en tidigare Höst Öst-resa arrangerat en tävling i Predeal för oss. Extranatt med frukost i Hotel
Pullman före eller efter 10-12 nov kostar 300-400 SEK per person och natt i 2- eller 3-bäddsrum.

Lördag 11 nov. Första start för den första Rumänien-tävlingen – långdistans - är ca 12.00 och cirka 6 km från
vårt hotell. Under kvällen försöker vi ha en gemensam måltid tillsammans med lokala orienterare.

Söndag 12 nov. Den andra Rumänien-tävlingen – medeldistans med första start ca 11.00 – arrangeras ca
120 km norr om Bukarest vid Buzau och nära Manastirea Clolalu i början av vår 450 km långa resa mot Chisinau
i Moldavien. Troligen blir det dusch- och lunch-möjligheter vid Buzau efter tävlingen. Vi försöker också ordna
transport tillbaka till Bukarest för dem som avslutar sitt Höst Öst deltagande denna dag.
Efter tävlingen har vi ytterligare ca 5 timmars bussresa + gränspassering ROU – MDA. Vi förlorar en timme, då
Moldavien-tid är en timme före Rumänien-tid. Vi bor i Hotel Europa i Chisinau, och vi har beställt kvällsmål
efter ankomsten dit.

Måndag 13 nov. Nu har det kommit nya förslag med många upplevelser från Antonina Voitenko, som är min
moldaviska kontakt-qvinna .Vi har frukost från 07.00 och åker 07.45 till tävlingen vid Tiraspol i ”Republiken

TransDnjester” – som finns mellan floden Dnjester (även kallad Dnister och Nistru) och UKR-gränsen. I Tiraspol
finns också den bästa OL-klubben i Moldavien. Tävlingen beräknas äga rum mellan 09.30 och 11.30. Efter
tävlingen åker vi till staden Bender – känd från Karl XII-kalabalik – där vi besöker fästningen och har lunch i Noul
Neamt Monastery. Ca 14.30 åker vi tillbaka till Hotel Europa i Chisinau. Efter en kort paus där åker vi norrut ca
15 km till Cricova med sina unika vin-källare under jorden. Där under jorden finns gator med sammanlagd längd
av ca 120 km och där blir det någon form av OL-tävling mellan 17.00 och 19.00. Information om mer detaljer
kommer senare, men det behövs pannlampa. Efteråt blir det bankett med vin-provning före återfärden till
Hotel Europa i Chisinau.

Tisdag 14 nov. Under fm före frukost har vi en medeldistans- eller sprint-tävling i en park på ca 10 min.
gångavstånd från vårt hotell Europa och därefter en 350 km lång bussresa, som beräknas ta ca 6 timmar +
gränspasseringen UKR – MDA. Men vi tar igen den förlorade timmen. Efter ankomsten till vårt hotell Bukovyna
i Cernivtsi har vi kvällsmål där.

Onsdag 15 nov. Igor Omeltchenko – världsmästare Yuris äldre bror – hjälper oss som vanligt i sin hemstad
Chernivtsi, som vi senast besökte vid den 40e Höst Öst -resan 2007. Under fm. planeras en guidad vandring i
Chernivtsis gamla stad. Vi har en långdistans-tävling under eftermiddagen och vi försöker få till en gemensam
kvällsmåltid tillsammans med lokala orienterare.

Torsdag 16 nov. Vi har sprint-orientering nära vårt hotell före frukost, efter frukost fortsätter vi bussresan –
ca 500 km - mot Lublin i Polen. Den bör ta 8 - 9 timmar + en gränspassering UKR-PLN. I Lublin bor vi på Hotel
Royal Botanic, ul. Polnocna 219, PL-20-818 LUBLIN, +48 81 458 38-50, och där får vi också kvällsmål. Vi tjänar
en timme, så under detta dygn disponerar vi också 25 timmar såsom 2 dagar tidigare.

Fredag 17 nov. Bussresan startar ca 08.00 från Hotel Royal Botanic och vi har ca 2 timmars resa till tävlingen
på kartan ”Anielin”, som finns nära Otwock vid väg E372 och ca 25 km SO. Warszawa. Robert Dragowski, som
har hjälpt mig med Höst Öst –tävlingar många gånger under åren ordnar långdistans-tävlingen för oss. Efter
tävlingen har vi cirka ca 375 km och en gräns-passage PLN-LTU till Mariampolé i Litauen, så jag försöker få en
lunch-måltid förberedd nära och efter Anielin-tävlingen. Detta dygn har bara 23 timmar för oss.
OK Javonis från Mariampolé välkomnar oss också till en inomhus-orientering på 3 olika våningar under
lördagskvällen, och det bör vi kunna vara med på, då vi har lördagstävlingen under em. och sov-morgon.

Lördag 18 nov. OK Javonis vill gärna celebrera sitt 25-års-jubileum med att anordna sin årliga tävling Javonis
Cup under lördag em. 18 nov i samband med vårt besök. Tävlingsområdet är i Gudeliai-skogen, som är belägen
mellan Mariampolé och Kaunas, första start blir 12.00. Tävlings-arenan blir i anslutning till restauranten
”Gudeliu karciama”, där vi erbjuds en Lithuanian måltid och drycker.
Efter tävlingen fortsätter bussresan under 3-4 timmar till Klaipedas International Ferry Terminal – IFT , som är
belägen på Perkelos Str. 10. Jag har bokat kvällsmål lördag och frukost söndag på färjan. Färjan avgår 21.00,
och båtresan tar 13 timmar. Önskas 2-bäddshytt blir det ca 200 SEK dyrare per resenär.

Söndag 19 nov. Vi anländer med färjan till Karlshamn 09.00, sedan har vi knappa 2 timmars bussresa till
Örkelljunga FKs tävling ”Höstrusket”. Arenan finns i omedelbar närhet av korsningen (=rondeller) mellan E4 och
väg 24, ca 3 km öster Örkelljunga. Första start i tävlingen är 11.00, men jag har fått löfte av en av huvudfunktionärerna att första start för Höst Öst -resenärer blir först 11.20-11.30. Troligen blir det så, att svenska
deltagare anmäler sig direkt till tävlingen via Eventor Online, och jag anmäler Höst Öst -deltagarna från de
övriga länderna. Efter tävlingen fortsätter bussen eller bussarna till sina garage i Partille.

GRUNDKOSTNADER PER PERSON FÖR DELTAGANDE I 50e HÖST ÖST-RESAN.
Hela resan - 25 okt – 19 nov - kostar 29.000 SEK per person, och då ingår 25 övernattningar med halvpension
och samtliga buss- och båt-resor under deltagande-tiden. Kostnader för orienteringstävlingar sightseeing
tillkommer, och varje tävling brukar kosta ca 100 SEK i genomsnitt.
Vid deltagande under kortare tider ingår motsvarande antal övernattningar med halvpension och samtliga
buss- och båt-resor under deltagande-tiden, se nedanstående exempel.
25-29 okt (Budapest) kostar 5.000 SEK, och då ingår 4 övernattningar.
25-31 okt (Plovdiv) kostar 7.500 SEK och då ingår 6 övernattningar.
25 okt – 5 nov (Istanbul) kostar 14.000 SEK och då ingår 11 övernattningar.
25 okt – 9 nov (Athen) kostar 18.500 SEK och då ingår 15 övernattningar.
25 okt – 12 nov (Bukarest) kostar 22.000 SEK och då ingår 18 övernattningar.

27 okt (Budapest) – 5 nov (Istanbul) kostar 12.000 SEK och då ingår 9 övernattningar.
27 okt (Budapest) – 12 nov (Bukarest) kostar 20.000 SEK och då ingår 16 övernattningar.
27 okt (Budapest) – 19 nov kostar 27.000 SEK och då ingår 23 övernattningar.
31 okt (Istanbul) – 5 nov (Istanbul) kostar 6.000 SEK och då ingår 5 övernattningar.
31 okt (Istanbul) – 9 nov (Athen) kostar 10.500m SEK och då ingår 9 övernattningar.
31 okt (Istanbul) – 12 nov (Bukarest) kostar 14.000 SEK och då ingår 12 övernattningar.
31 okt (Istanbul) – 18 nov (Kaunas eller Klaipeda) kostar 21.000 SEK och då ingår 18 övernattningar.
31 okt (Istanbul) – 19 nov kostar 22.000 SEK och då ingår 19 övernattningar.
2 nov (Istanbul) – 9 nov (Athèn) kostar 8.500 SEK och då ingår 7 övernattningar.
3 nov (Istanbul) – 18 nov (Kaunas eller Klaipeda) kostar 17.500 SEK och då ingår 15 övernattningar.
7 nov (Athen) – 12 nov (Bukarest) kostar 6.500 SEK och då ingår 5 övernattningar, troligen vill de flesta
deltagarna under denna tid även ha tidigare Athen-övernattning (-ar) till en tilläggs-kostnad av 300-400 SEK per
natt och deltagare i twin, double eller triple rum..
7 nov (Athen) – 14 nov (Chisinau) kostar 9.000 SEK och då ingår 7 övernattningar, läs ovan om tidigare Athenövernattning (-ar).
7 nov (Athen) – 17 nov (Warzawa) kostar 12.500 SEK och då ingår 10 övernattningar, läs ovan om tidigare
Athen-övernattning (-ar).
7 nov (Athen) – 18 nov (Kaunas eller Klaipeda) kostar 13.500 SEK och då ingår 11 övernattningar, läs ovan om
tidigare Athen-övernattning (-ar)..
7 nov (Athen) – 19 nov kostar 14.500 SEK och då ingår 12 övernattningar, läs ovan om tidigare Athenövernattning (-ar).
10 nov (Bukarest) – 14 nov (Chisinau) kostar 5.000 SEK och då ingår 4 övernattningar.
10 nov (Bukarest) – 18 nov (Kaunas eller Klaipeda) kostar 10.000 SEK och då ingår 8 övernattningar.
10 nov (Bukarest) – 19 nov kostar 11.000 SEK och då ingår 9 övernattningar.
11 nov (Bukarest) – 18 nov (Kaunas eller Klaipeda) kostar 9.000 SEK och då ingår 7 övernattningar.
12 nov (Chisinau) – 19 nov kostar 9.000 SEK och då ingår 7 övernattningar.
Vid deltagande under andra tider blir det motsvarande kostnader.

ANMÄLAN TILL 50e HÖST ÖST-RESAN 25 OKT-19 NOV, 2017 ELLER DEL AV DENNA senast
15 sep till wwop@tele2.se, till 0707 228523 eller till WWOP, c/o Peo Bengtsson, Lilla Bangårdsgatan 5, SE29132 KRISTIANSTAD.
Observera att det är olika kostnader, om anmälan till Istanbul 5-dagars görs före 31 maj, 31 aug eller 15 okt.
I samband med anmälan till 50e Höst Öst -resan inbetalas anmälningsavgiften 2.000 SEK till WWOP bankgiro
930-2100, till WWOP NOK-konto 7058.07.52444 eller till WWOP IBAN SE55 8000 0831 3900 3350 9423, BIC
SWEDESS. Resterande grundkostnad betalas senast 6 oktober och efter resan betalas tävlingsavgifterna och ev.
2-bädds-hytt-tillägg och enkelrum-tillägg, t-shirts, reseberättelse, m.m.

Vid anmälan meddela även klubb, tävlingsklass, SI-nummer, födelsetid, födelseort, passnummer och passets
giltighetstid.

