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Nu	  –	  10	  juni,	  2016	  –	  är	  flygtiderna	  klara	  för	  april-‐maj	  2017,	  och	  detta	  innebär,	  
att	  det	  nu	  finns	  ytterligare	  information	  om	  WWOP	  resor	  i	  samband	  med	  
World	  Masters	  Games	  i	  Auckland	  21-‐30	  april	  2017.	  

Följande	  saker	  har	  varit	  betydelsefulla,	  då	  WWOP	  gjort	  sin	  rese-‐planering.	  

Eftersom	  det	  är	  så	  långa	  flygresor	  till	  Nya	  Zeeland,	  har	  WWOP	  i	  nedanstående	  förslag	  valt	  att	  
tillvarata	  möjligheterna	  till	  stopp	  på	  intressanta	  platser,	  så	  att	  vi	  kan	  komma	  fram	  till	  VM-‐tävlingarna	  
mindre	  reströtta.	  	  Vi	  har	  valt	  ut	  Dubai	  och	  Singapore	  för	  övernattningar	  5-‐7	  april	  och	  18	  (19)	  -‐20	  april.	  
Andra	  fördelar	  med	  dessa	  platser	  är,	  att	  orienterings-‐idrotten	  just	  nu	  är	  mycket	  ny	  och	  populär	  där,	  
och	  flygbolagen	  Emiraten	  och	  Singapore	  Airlines	  är	  mycket	  välkända	  p.	  g.	  a.	  sin	  komfort	  och	  låga	  
kostnader.	  

Före	  Veteran-‐VM	  anordnas	  också	  intressanta	  OL-‐tävlingar	  vid	  Auckland	  och	  dess	  närhet	  –	  Tropic´O	  i	  
New	  Caledonia,	  Oceanien-‐mästerskap	  vid	  Auckland	  och	  tävlingar	  vid	  Rotorua.	  WWOP	  försöker	  ge	  
sina	  resenärer	  möjligheter	  att	  delta	  i	  de	  nämnda	  tävlingarna.	  

Efter	  Veteran-‐VM	  försöker	  WWOP	  introducera	  vår	  idrott	  i	  andra	  Oceanien-‐länder	  genom	  att	  besöka	  
Fiji,	  Samoa,	  American	  Samoa	  och	  Tonga	  under	  sammanlagt	  en	  dryg	  vecka.	  

I	  den	  fortsatta	  texten	  gäller	  de	  angivna	  kostnaderna	  för	  de	  nämnda	  flygresorna	  vid	  bokning	  10	  juni.	  	  	  

	  	  	  

9	  april-‐9	  maj	  anordnas	  följande	  orienteringstävlingar	  i	  närheten	  av	  Auckland:	  

New	  Caledonia	  8-‐13	  April.	  

Söndag	  9	  april	  -‐	  tisdag	  11	  april.	  Tropic´O	  3-‐dagarstävling	  anordnas	  nära	  Noumea	  i	  den	  franska	  kolonin	  New	  
Caledonia	  med	  3	  medeldistans-‐tävlingar:	  Prony	  (söndag),	  Ouenarou	  (måndag)	  och	  Deama	  Ouenghi	  (tisdag).	  
Deltagarna	  bör	  anlända	  till	  Noumea	  senast	  under	  lördag	  8	  april.	  Sedan	  ca	  20	  år	  är	  orientering	  en	  stor	  idrott	  i	  
New	  Caledonia,	  och	  förutom	  Australien	  och	  Nya	  Zeeland	  brukar	  New	  Caledonia	  vara	  de	  enda	  ”behöriga”	  
länderna	  att	  delta	  i	  Oceanien-‐mästerskapen.	  

Kostnad	  8-‐13	  april	  för	  5	  övernattningar	  och	  landtransporter	  ca	  6.000	  SEK	  per	  resenär.	  

Flygresan	  mellan	  Noumea	  och	  Auckland	  kostar	  torsdag	  13	  april	  13.05-‐16.45	  2.900	  SEK.	  

Vill	  man	  i	  stället	  flyga	  Noumea	  –	  Port	  Vila	  (i	  Vanuatu)	  onsdag	  12	  april	  08.45-‐10.20	  och	  Port	  Vila	  –	  Auckland	  
torsdag	  13	  april	  16.45-‐20.50	  kostar	  dessa	  2	  flygresor	  4.600	  SEK.	  	  	  	  	  

I	  slutet	  av	  denna	  information	  har	  vi	  satt	  upp	  några	  av	  lång-‐resorna	  som	  exempel,	  och	  där	  framgår,	  att	  dessa	  
långresor	  också	  blir	  något	  dyrare,	  om	  andra	  resmål	  i	  Nya	  Zeelands	  grannländer	  också	  besöks.	  	  	  	  

Ev.	  försöker	  vi	  ordna	  en	  OL-‐tävling	  vid	  Port	  Vila	  i	  Vanuatu	  under	  onsdag	  12	  april	  eller	  torsdag	  13	  april.	  
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Oceania-‐mästerskap	  vid	  Auckland	  13-‐17	  April.	  

Fredag	  (långfredag)	  14	  april	  –	  måndag	  (Annandag	  Påsk)	  17	  april	  anordnas	  Oceanien	  Mästerskap	  med	  Sprint-‐
distans	  i	  Aucklands	  västra	  delar	  under	  Långfredag,	  Långdistans	  i	  Woodhill	  Forest	  (ca	  45	  km	  VNV.	  Auckland)	  
under	  lördag	  (Påskafton),	  Stafett	  under	  Påskdagen	  i	  Woodhill	  Forest	  och	  Medeldistans	  ca	  100	  km	  söder	  om	  
Auckland	  under	  Annandag	  Påsk.	  Under	  de	  4	  nätterna	  torsdag-‐måndag	  bor	  WWOP	  deltagare	  i	  motell	  mellan	  
Auckland	  och	  Woodhill	  Forest,	  och	  de	  har	  hyrbilar	  fr.o.m.	  landningen	  på	  Auckland	  Flygplats	  torsdag	  13	  april	  till	  
fredag	  21	  april.	  Woodhill	  Forest	  påminner	  mycket	  om	  övriga	  strand-‐barrskogar	  i	  världen,	  ex.	  söder	  om	  Åhus	  vid	  
Skånes	  östkust.	  Kostnad	  13-‐17	  april	  för	  4	  övernattningar	  och	  del	  i	  hyrbil	  ca	  4.000	  SEK	  per	  deltagare.	  

	  

Rotorua-‐besök	  17-‐21	  april	  med	  OL-‐tävlingar	  19	  och	  20	  april.	  	  	  	  

Rotorua	  är	  beläget	  ca	  250	  km.	  SO.	  om	  Auckland	  och	  är	  välkänd	  som	  Nya	  Zeelands	  populäraste	  turist-‐stad.	  Här	  
ordnas	  en	  medeldistans-‐tävling	  under	  onsdag	  19	  april	  och	  en	  sprintdistans-‐tävling	  under	  torsdag	  20	  april.	  
WWOP	  kan	  ordna	  boende	  i	  Rotorua	  måndag	  17	  april	  –	  fredag	  21	  april,	  men	  det	  är	  också	  möjligt,	  att	  varje	  
bilgäng	  ordnar	  boendet	  själva	  och	  kanske	  besöker	  andra	  delar	  av	  Nya	  Zeeland.	  Kostnad	  17-‐21	  april	  för	  4	  
Rotorua-‐övernattningar	  och	  del	  i	  hyrbil	  ca	  4.000	  SEK	  per	  deltagare	  eller	  för	  enbart	  del	  i	  hyrbil	  ca	  1.500	  SEK	  per	  
deltagare.	  

	  

World	  Masters	  Games	  21-‐30	  april	  vid	  Auckland.	  

Sprint-‐OL-‐tävlingarna	  i	  World	  Masters	  Games	  anordnas	  i	  Aucklands	  centrala	  delar	  med	  Model	  Event	  under	  
lördag	  22	  april,	  kvalificerings-‐tävlingar	  under	  söndag	  23	  april	  vid	  Auckland	  Waterfront	  och	  final-‐tävlingar	  under	  
måndag	  24	  april	  I	  Albert	  Park	  och	  University-‐area.	  WWOP	  deltagare	  bor	  under	  de	  3	  nätterna	  fredag-‐måndag	  i	  
centrala	  Auckland	  och	  inom	  gångavstånd	  från	  sprint-‐tävlingarna	  och	  har	  inga	  hyrbilar,	  eftersom	  de	  är	  till	  mer	  
besvär	  än	  nytta.	  Under	  lördag	  22	  april	  finns	  också	  möjlighet	  att	  delta	  i	  World	  Masters	  Games´	  väg-‐löpnings-‐
tävlingar	  vid	  Auckland	  Waterfront.	  Kostnad	  21-‐24	  april	  för	  3	  övernattningar	  ca	  2.000	  SEK	  per	  deltagare.	  

Långdistans-‐OL-‐tävlingarna	  i	  World	  Masters	  Games	  anordnas	  också	  i	  Woodhill	  Forest	  25-‐29	  april	  med	  Model	  
Event	  under	  tisdag	  25	  april,	  kvalificerings-‐tävlingar	  under	  onsdag	  26	  april	  -‐	  torsdag	  27	  april	  och	  final-‐tävlingar	  
under	  lördag	  29	  april.	  Under	  söndag	  30	  april	  finns	  också	  möjligheter	  att	  delta	  i	  World	  Masters	  Games	  
terränglöpnings-‐tävlingar	  i	  Auckland	  Domain.	  Under	  de	  6	  nätterna	  24-‐30	  april	  har	  WWOP	  deltagare	  samma	  
boende	  mellan	  Auckland	  och	  Woodhill	  Forest	  som	  under	  Oceania-‐mästerskapen	  14-‐17	  april.	  Vill	  några	  
resenärer	  i	  stället	  bo	  i	  centrala	  Auckland	  och	  i	  stället	  för	  WWOP	  hyrbilar	  transportera	  sig	  med	  arrangörernas	  
bussar	  till	  och	  från	  Woodhill	  Forest,	  skall	  detta	  gå	  att	  ordna.	  Kostnad	  24-‐30	  april	  för	  6	  övernattningar	  och	  del	  i	  
hyrbil	  ca	  6.000	  SEK	  per	  deltagare	  och	  4.000	  SEK	  per	  deltagare	  utan	  del	  i	  hyrbil.	  

	  

Besök	  på	  Söderhavs-‐öar	  30	  april	  –	  10	  maj.	  	  

Söndag	  30	  april	  –	  Onsdag	  10	  maj	  ordnar	  WWOP	  besök	  på	  de	  4	  Söderhavs-‐öarna	  Fiji,	  American	  Samoa,	  Samoa	  
och	  Tonga.	  Besöken	  har	  förberetts	  med	  en	  rekognoseringsresa	  av	  Patrik	  Gunnarsson	  och	  Peo	  Bengtsson	  28	  feb.	  
–	  8	  mars,	  2016,	  varvid	  vi	  bl.	  a.	  utsett	  lämpliga	  områden	  för	  OL-‐kartor	  och	  boende.	  Vi	  planerar	  att	  rita	  OL-‐kartor	  
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där,	  och	  vi	  har	  planerat,	  att	  ordna	  en	  OL-‐tävling	  per	  land	  under	  den	  angivna	  tiden	  30	  april	  –	  10	  maj.	  Därefter	  
kan	  det	  förhoppningsvis	  bli	  ännu	  fler	  deltagande	  länder	  i	  Oceania-‐mästerskapen?	  

Kostnad	  30	  april	  –	  10	  maj	  ca	  12.000	  	  SEK	  per	  deltagare	  för	  10	  övernattningar	  och	  landtransporter.	  

De	  7	  flygresorna	  Auckland	  –	  Nadi	  söndag	  30	  april	  13.00-‐15.55,	  Nadi	  –	  Apia	  (Samoa)	  tisdag	  2	  maj	  07.20-‐11.10,	  
Apia	  –	  Pago	  Pago	  (Am.	  Samoa)	  tisdag	  2	  maj	  13.30-‐14.05	  (1	  maj,	  eftersom	  datum-‐gränsen	  passeras),	  Pago	  Pago	  
–	  Apia	  tisdag	  2	  maj	  16.30-‐17.05	  (3	  maj),	  Apia	  –	  Nadi	  –	  Nukulaofa	  (Tonga)	  lördag	  6	  maj	  07.25-‐08.25	  och	  13.30-‐
15.50	  samt	  Nukulaofa	  –	  Nadi	  tisdag	  9	  maj	  19.00-‐20.20	  beräknas	  kosta	  ca	  9.500	  SEK	  per	  resenär.	  

	  

Exempel	  på	  flyg-‐långresor	  från	  Köpenhamn.	  	  

I	  de	  4	  följande	  exemplen	  finns	  2	  exempel	  där	  man	  kan	  vara	  med	  på	  hela	  WWOP-‐programmet	  och	  2	  exempel	  
där	  man	  bara	  kan	  vara	  med	  Veteran-‐VM-‐tävlingarna.	  

Exempel	  1.	  Köpenhamn	  –	  London	  tisdag	  4	  april	  16.35-‐17.40	  (BA	  817)	  och	  London	  -‐	  Singapore	  tisdag	  4	  april	  20.00	  	  –	  onsdag	  
5	  april	  16.05	  (BA	  011).	  

2	  övernattningar	  –	  5-‐7	  april	  –	  och	  orienteringstävling	  i	  Singapore,	  trolig	  kostnad	  ca	  2.000	  SEK.	  	  

Singapore	  –	  Sydney	  fredag	  7	  april	  20.15	  –	  lördag	  8	  april	  06.10	  (QF	  082)	  och	  Sydney	  –	  Noumea	  lördag	  8	  april	  07.40	  -‐11.30	  (QF	  
091).	  

Nadi	  (Fiji)	  –	  Sydney	  onsdag	  10	  maj	  09.00-‐11.45	  (FJ	  911),	  Sydney	  –	  London	  onsdag	  10	  maj	  14.55	  –	  torsdag	  11	  maj	  05.10	  (BA	  
016)	  och	  London	  –	  Köpenhamn	  torsdag	  11	  maj	  07.00-‐09.50	  (BA	  812).	  

Ovanstående	  flygresor	  kostar	  16.060	  per	  resenär	  vid	  bokning	  10	  juni	  och	  bör	  bli	  dyrare	  vid	  senare	  bokning.	  

	  

Exempel	  2.	  Köpenhamn	  –	  Dubai	  onsdag	  5	  april	  15.35-‐23.55	  (EK	  152).	  

2	  övernattningar,	  5-‐7	  april,	  och	  orienteringstävling	  i	  Dubai	  (i	  UAE	  =	  Förenade	  Arabemiraten),	  trolig	  kostnad	  ca	  2.000	  SEK.	  	  
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Dubai	  –	  Sydney	  fredag	  7	  april	  10.15	  –	  lördag	  8	  april	  06.05	  (EK	  412)	  och	  Sydney	  –	  Noumea	  lördag	  8	  april	  07.40-‐11.30	  (QF	  
091).	  

Nadi	  –	  Sydney	  onsdag	  10	  maj	  09.00-‐11.45	  (FJ	  911),	  Sydney	  –	  Dubai	  onsdag	  10	  maj	  21.10	  –	  torsdag	  11	  maj	  05.40	  (EK	  413)	  
och	  Dubai	  -‐	  Köpenhamn	  torsdag	  11	  maj	  08.20-‐13.15	  (EK	  151).	  

Ovanstående	  flygresor	  kostar	  17.771	  SEK	  per	  resenär	  vid	  bokning	  10	  juni	  och	  kan	  därefter	  bli	  billigare	  eller	  dyrare.	  

	  

Exempel	  3.	  Köpenhamn	  –	  Singapore	  tisdag	  18	  april	  12.30	  –	  onsdag	  19	  april	  06.30	  (SQ	  351).	  

1	  övernattning,	  19-‐20	  april,	  och	  orienteringstävling	  i	  Singapore,	  trolig	  kostnad	  ca	  1.500	  SEK.	  

Singapore	  –	  Auckland	  torsdag	  20	  april	  21.10	  –	  fredag	  21	  april	  10.50	  ((SQ	  285).	  

Auckland	  –	  Singapore	  söndag	  30	  april	  12.10-‐19.00	  (SQ	  286)	  och	  Singapore	  –	  Köpenhamn	  söndag	  30	  april	  23.50	  –	  måndag	  1	  
maj	  06.25	  (SQ	  352).	  

Ovanstående	  flygresor	  kostar	  11.884	  SEK	  per	  resenär	  vid	  bokning	  10	  juni	  och	  bör	  bli	  dyrare	  vid	  senare	  bokning.	  	  	  

	  	  

Exempel	  4.	  Köpenhamn	  –	  Dubai	  tisdag	  18	  april	  13.35-‐23.55	  (EK	  152).	  

2	  övernattningar,	  18-‐20	  april	  och	  orienteringstävling	  i	  Dubai	  (i	  UAE	  =	  Förenade	  Arabemiraten),	  trolig	  kostnad	  ca	  2.000	  SEK.	  

Dubai	  –	  Auckland	  torsdag	  20	  april	  10.05	  –	  fredag	  21	  april	  10.10	  (EK	  448).	  

Auckland	  –	  Dubai	  söndag	  30	  april	  21.15	  –	  måndag	  1	  maj	  06.35	  (EK	  449).	  

Dubai	  –	  Köpenhamn	  måndag	  1	  maj	  08.20-‐13.15	  (EK	  151).	  

Ovanstående	  flygresor	  kostar	  14.861	  SEK	  per	  resenär	  vid	  bokning	  10	  juni	  och	  kan	  därefter	  bli	  billigare	  eller	  dyrare.	  	  

	  

Sedan	  finns	  det	  ju	  massor	  av	  andra	  flygbolag	  och	  vägval	  att	  resa	  med	  till	  Auckland.	  Och	  Ni	  behöver	  ju	  inte	  välja	  
WWOPs	  4	  förslag	  för	  att	  kunna	  vara	  med	  på	  WWOP	  olika	  arrangemang	  under	  tiden	  4	  april	  –	  11	  maj.	  	  

För	  dem,	  som	  vill	  se	  så	  mycket	  som	  möjligt	  av	  övriga	  världen,	  skall	  vi	  kanske	  rekommendera	  någon	  Jorden	  
Runt-‐resa,	  där	  man	  kan	  besöka	  upp	  till	  15	  resmål	  under	  resan	  till	  och	  från	  Nya	  Zeeland.	  I	  så	  fall	  får	  man	  nog	  
räkna	  med	  ett	  flygpris	  på	  minst	  30.000	  SEK	  per	  resenär.	  	  	  

	  

FLYGBOKNINGAR.	  	  	  	  

Dessa	  bokar	  och	  betalar	  Du	  själv,	  eftersom	  det	  ingår	  ett	  avbeställningsskydd,	  då	  Du	  betalar	  dem	  med	  de	  
flesta	  kreditkort.	  

Behöver	  Du	  hjälp	  med	  Dina	  bokningar,	  kan	  jag	  rekommendera	  resebolaget	  ”Places	  to	  go”	  i	  Kristianstad,	  
email	  mats@placestogo.se	  och	  telefon	  044-‐200370	  (fråga	  efter	  Mats	  Nyberg).	  

	  

ANMÄLNINGAR	  TILL	  VETERAN-‐VM	  OCH	  WWOP-‐RESORNA.	  	  



INFORMATION	  INFÖR	  WWOP	  	  
RESOR	  TILL	  NYA	  ZEELAND	  OCH	  	  
SÖDERHAVET	  I	  SAMBAND	  MED	  	  	  	  
WORLD	  MASTERS	  GAMES	  	  
21-‐30	  	  APRIL,	  2017.	  

	  
	  
På	  http://www.worlmastersgames2017.co.nz/the-‐sports/how-‐to-‐register	  är	  detta	  beskrivit	  på	  ett	  sätt	  som	  jag	  
ännu	  inte	  förstått.	  Det	  brukar	  ju	  vara	  mycket	  omständligt,	  då	  Veteran-‐VM	  arrangeras	  tillsammans	  med	  World	  
Masters	  Games,	  och	  den	  här	  gången	  verkar	  det	  vara	  mer	  komplicerat	  än	  tidigare,	  eftersom	  det	  bl.	  a.	  skall	  
skickas	  in	  foto.	  

Jag	  har	  inte	  heller	  hittat	  några	  datum-‐stopp,	  då	  anmälningsavgiften	  blir	  dyrare.	  

Så	  allt	  om	  anmälan	  till	  Veteran-‐VM	  kommer	  senare	  på	  www.wwop.se.	  

Beträffande	  anmälan	  till	  WWOP-‐resorna	  är	  jag	  tacksam	  att	  få	  förhands-‐anmälan	  med	  angivande	  av	  deltagande-‐
datum	  senast	  1	  oktober	  i	  år,	  så	  att	  jag	  får	  en	  ungefärlig	  information	  om	  hur	  många,	  som	  vi	  kan	  bli	  i	  Dubai	  och	  
Singapore	  6	  	  och	  19	  april,	  på	  New	  Caledonia	  och	  ev.	  Vanuatu	  8-‐13	  april,	  vid	  Oceania-‐mästerskapen	  14-‐17	  april,	  
vid	  Rotorua	  17-‐21	  april,	  vid	  Veteran-‐VM	  21-‐30	  april	  och	  på	  de	  4	  Söderhavs-‐öarna	  30	  april	  10	  maj.	  

I	  samband	  med	  denna	  anmälan	  betalar	  Du	  en	  anmälningsavgift	  på	  4.000	  SEK	  till	  WWOP	  bankgiro	  930-‐2100,	  
WWOP	  IBAN	  konto	  SE55	  8000	  0831	  3900	  3350	  9423,	  BIC	  SWEDSESS	  eller	  till	  WWOP	  konvertible	  NOK-‐konto	  
7058.07.52444.	  	  	  	  

	  	  	  	  

Önskas	  ytterligare	  information	  kontakta	  WWOP	  

Peo	  Bengtsson	  +	  46	  707	  228523	  eller	  email	  wwop@tele2.se	  eller	  wwop@swipnet.se	  	  

	  	  	  	  

	  	  	  

	  


