DAG-FÖR-DAG-PROGRAM FÖR 51a HÖST ÖST -RESAN 12-22 OKT, 2018.
Denna fil – uppdaterad 23/3 – ändras och förbättras efter hand.

Fredag 12 okt. Bussresan startar troligen mycket tidigt på dagen – kanske 07.00 (?) - från Partille, där
bussgaraget med Ingemar Carlunds bussar finns på Järnringen 56 (skylt Team Verkstad).
Sedan 50e Höst Öst -resan har Ingemar återigen köpt en dubbeldäckare med 77 sittplatser och bra
köksutrymme.
Under fredagen färdas vi mot Stockholm, i vars närhet första tävlingen planeras vid 15-16-tiden. Från
början var det ju meningen att 51a Höst Öst -resan skulle ske 19-29 okt, men så ändrades datum för
Halikko-kavlen från lördag 20 okt till lördag 13 okt, och det är ju Halikko-kavlen, som är den främsta
orsaken till 51a resans sträckning. Så nu är hela resan framflyttad en vecka, och resans 3 båtar, 4
hotell och 6 arrangörer är informerade och ställer upp på resans nya datum 12-22 okt.
Det enda problemet är, att Älg-jakten fortfarande håller på fredag 12 okt, och det dröjer troligen ett
tag innan Eddie Bjärrenholt och Per Forsgren kommit fram till lämpligaste tävlingsplats - norr eller
söder om vår huvudstad - under fredag em.
Sedan några veckor har vår Legendar-president Per Forsgren fått OK att ordna 51a Höst Öst -resans
första tävling ute hos honom i Brevik – ca 2 km SÖ. Tyresö.
Vi åker färja Stockholm – Åbo 20.00-07.35. Klockan 19.00 skall våra biljetter hämtas ut vid
Stadsgården, adress Tegelvikshamn, 11630 STOCKHOLM. I grundkostnaden ingår plats i 4-bädds-hytt,
önskas 2-bäddshytt kostar det 200 SEK extra per person. Jag har försökt att boka gemensamt
kvällsmål för oss, men enda möjligheten för detta kostar 350 SEK, inkl. öl och vin. Jag ogillar sådana
erbjudanden, där alkohol ingår, eftersom de icke-alkohol-drickande inte skall betala för öl och vin,
som de inte inmundigar. Kanske gör vi så, att denna måltid inte ingår i grundkostnaden utan betalas
extra, och då kan man välja på 350 SEK-måltiden eller något annat.
Däremot kommer lördags-frukost-buffén att ingå i resans grundkostnad.

Lördag 13 okt. Under lördagen deltar vi vid Salo i Halikko-stafetten, som är den finska
motsvarigheten till 25-manna-stafetten men ”bara” har 15 sträckor. Om Din klubb har egna anmälda
lag, kan Du ingå i sådana, annars kan Du delta i något av WWOPs komponerade lag eller springa en
Öppen bana.
Dagen efter – söndag 14 okt – ordnas Finska Mästerskapen av Angelniemin Ankuuru också vid Salo,
men 51a Höst Öst -resan fortsätter mot de baltiska länderna.
Våra bussar lämnar Halikko-stafetten senast omkring 16.30, vi har ca 114 km bussresa till Helsingfors
och vi åker båt med Tallink Silja Line Helsingfors – Tallinn 19.30-21.30. Under båtresan har vi
gemensamt kvällsmål, som ingår i grundkostnaden.
Vi har ca 200 km till Tartu och räknar med att komma fram till Hotel Tartu i Tartu omkring midnatt.

Söndag 14 okt. Min Tartu-kontakt är Markus Puusepp, som i fjol var general-sekreterare för VMveckan i Estland. Markus har bl. a. vunnit Stafett-Junior-VM 2006, ritat OL-kartor i flera länder, blivit
Höst Öst Legendar 2009 och pratar mycket bra svenska efter sin tid i Triangeln i Tärnsjö.
Jag har beställt en långdistans-tävling vid Vitipalu – cirka 20 km SV. Tartu. Där arrangerades i fjol VM i
Medeldistans och Stafett. Tyvärr kan vi inte få så många lokala konkurrenter, eftersom
tävlingsterrängen är avlyst för dem, som under 2019 skall tävla i Estniska Mästerskapen vid Vitipalu.
Under söndag em. planeras en sightseeing-promenad i Tartu, och under kvällen har vi gemensamt
kvällsmål.

Måndag 15 okt. Vi har tidig sprint-tävling före frukost nära Hotel Tartu. Därefter har vi ca 250 km
bussresa i SV. riktning mot Sigulda och Riga. Efter ca 200 km gör vi ett stopp vid Sigulda, där vi har en
medeldistans-tävling på en av 2018 års VM-kartor vid Mazie Kangari. Denna kartas terräng är också
mycket lämplig som träning inför Veteran-VM 2019.
Därefter har vi ca 50 km bussresa till Riga, där jag har bokat oss på Hestia hotel Jugend nära
Kronvalda Park, där 2018 års VM-sprint-tävlingar kommer att arrangeras. Jag planerar även
gemensamt kvällsmål under måndags-kvällen.
Min Riga-kontakt är Lettlands VM-2018-generalsekreterare Janis Lazdans.

Tisdag 16 okt. Före frukost har vi en sprinttävling på en VM-sprintkarta nära vårt hotell. Efter frukost
planeras en sightseeing-promenad i Rigas centrala delar. Under em. åker vi i NO. riktning ca 15 km.
till Carnikava för en medeldistans-tävling på en annan VM-karta. Den VM-kartas terräng är också
angiven som mycket lämplig träning inför Veteran-VM 2019.

Onsdag 17 okt. Vi kommer att ha tidig frukost och avfärdstid, eftersom vi har en lång bussresa på ca
550 km mellan Riga och Minsk i Vit-Ryssland. Under 50e Höst Öst -resan informerades jag, att VitRyssland tagit bort sitt visum-tvång, senare fick jag veta, att man bara kunde anlända utan VitRyssland-visum till Minsks internationella flygplats. Jag har kollat dessa uppgifter med Vit-Rysslands
ambassad i Stockholm, och det är tyvärr så, att det behövs BLR-visum i resten av landet. Senare
kommer Ni att bli informerade, hur Ni skall göra för att erhålla BLR-visum.
Min kontakt i Vit-Ryssland är Andrei Zhuravlev, och Andrei hjälpte oss också vid 42a Höst Öst -resan
2009. Första BLR-tävlingen – en långdistans - planeras efter ca 300 km bussresa vid Braslau, som är
beläget ca 50 km. SO. Daugavpils (i Lettland) och ca 15 km. SO. LAT-BLR-gränsstationen. Efter
tävlingen planeras lunch före den fortsatta bussresan på 250 km. till Minsk, där vi har gemensamt
kvällsmål efter ankomsten till vårt hotell.

Torsdag 18 okt. Under torsdagen har jag beställt en medeldistans-tävling under fm i närheten av
Minsk och en natt-sprint snarast efter det blivit tillräckligt mörkt. Jag hoppas, att den senare
tävlingen kan få många lokala orienterare att vara med. Troligen kommer vi också att få både lunch
och kvällsmål och även hinna med sightseeing med guide.

Fredag 19 okt. Under fm. planeras en lång-distans-tävling någonstans i BLR mellan Minsk och Vilnius.
Efter tävlingen blir det troligen lunch före den fortsatta bussresan mot BLR-LTU-gränsen, Vilnius och
Siauliai (ca 200 km NV. Vilnius).
Veckoslutet 27-28 okt fanns det ingen tävling i Litauens program, men fjolårets Höst Öst -arrangör
Mantas Martinkus var beredd att ordna tävlingar för oss. Men under det ”nya” veckoslutet 20-21 okt
ordnas Baltic Junior Oienteering Championships vid Siauliai i norra Litauen. Siauliai var mycket
välkänd för ca 20 år sedan som Kristianstads vänort i LTU och hemstad för Pan-orienteraren Danute
Girinskaite Månsson. I Baltic JOC brukar delta junior-lag från FIN, EST, LAT, LTU, PLN, Skåne och
Småland. Där finns också ålders-klasser för icke-juniorer.

Lördag 20 okt. Vi deltar alltså i Baltic JOC, detaljer meddelas senare.

Söndag 21 okt. Fortsatt deltagande i Baltic JOC enligt senare bestämmelser. Efter tävlingen har vi ca
150 km bussresa till Klaipeda, varifrån vi åker med båten till Karlshamn 21.00 – måndag 22 okt. 09.00.
Det är bokat kvällsmål och frukost samt övernattning i 4-bädds-hytter på båten. Önskas 2-bäddshytt
kostar det ytterligare ca 150 SEK per person. Jag sätter upp paren i 2-bädds-hytter, vill något par dela
4-bädds-hytt med annat par, bör Ni meddela detta till mig.

Måndag 22 okt. Vi har ca 350 km bussresa från Karlshamn till Göteborg och bussgaraget i Partille.

GRUNDKOSTNADER PER PERSON FÖR DELTAGANDE i 51a HÖST ÖST -RESAN.
Hela resan 12-22 okt. kostar 12.500 SEK per person, och då ingår 10 övernattningar med halvpension
och samtliga buss- och båt-resor under deltagande-tiden. Kostnader för orienteringstävlingar,
sightseeing, m.m. tillkommer, och varje tävling brukar kosta ca 100 SEK i genomsnitt.
Vid deltagande under kortare tider blir det andra grundkostnader, som meddelas senare.

ANMÄLAN TILL 51a HÖST ÖST-RESAN 12-22 OKT. ELLER DEL AV DENNA senast
1a SEP. till wwop@tele2.se, till 0707 228523 eller till WWOP, c/o Peo Bengtsson, Lilla Bangårdsgatan
5, SE-29132 KRISTIANSTAD.
Vid anmälan meddela även klubb, email-adress, mobilnummer, tävlingsklass, Höst Öst -bana – L(ång),
M(ellan)+, M(ellan)- eller K(ort) -, SI-nummer, födelsedatum, födelseort, passnummer och passets
giltighetstid.
Ca 10 deltagare är redan anmälda, jag kommer att upprätta en anmälningslista om någon månad.
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