NÅGRA ”REGLER” UNDER 50e HÖST ÖST -RESAN.
ANMÄLAN TILL TÄVLINGAR.
Ni blir anmälda till samtliga tävlingar genom min försorg.

T-SHIRTS, RESEBERÄTTELSER OCH RESULTAT.
Liksom vid tidigare Höst Öst -resor har Frode Konst designat 51a Höst Öst -resans t-shirts, som i år är i svart färg med långa
ärmar. De finns till försäljning i Carlunds buss fr o m Partille och kostar 150 SEK/st. Ni antecknar Er på lista och betalning
sker i samband med sluträkningen efter resan.
Vid de senaste Höst Öst -resorna har vi tryckt upp Reseberättelserna i bokform. De har sammanställts av Claes Göran Green
och brukar innehålla kåserier, dagboksanteckningar, foton och kartor med resans banor. Den kostar 150 SEK och betalas
också på sluträkningen. Tidigare Reseberättelser kommer förhoppningsvis att finnas i bussens bibliotek. Om någon inte vill
köpa någon Reseberättelse i år, så meddelar Ni mig.
Tyvärr har min kulturchef återigen drabbats av sjukdom, så tyvärr har ännu ej reseberättelserna för 2015-2017 blivit
färdiga. Efter årets resa skall jag prioritera att få fram dessa. Annika Björk har åtagit sig att bli ansvarig för 2018 års
Reseberättelse.
Med hjälp av de lokala arrangörerna och av deltagare, som är betydligt mer datakunniga än jag själv, försöker vi förmedla
resultat med mellantider från resans tävlingar till WWOPs webmaster Ali Kuosku – epost kuosku@gmail.com så att de kan
läsas på www.wwop.se.

HALVPENSION.
Vi har halvpension under resan, men det varierar hur ofta, som vi har måltider tillsammans. Någon dag passar det inte alls
med varken lunch eller kvällsmål, en sådan dag har Ni tillfälle att själva välja restaurang och mat.
Sedan kan det ju någon dag hända, att Ni får både lunch och kvällsmål..
Efter resan kollar vi upp hur många måltider som Ni fått och jämför med antalet, som Ni skulle ha fått, och sedan reder vi ut
det på sluträkningen.

HÖST ÖST LEGENDARERNA.
I denna berömda klubb kan Du bli medlem efter det Du genomfört 3 Höst Öst -resor under minst 5 veckor. Hittills har ca
245 Höst Öst -resenärer blivit Legendarer, sedan Höst Öst Legendarerna bildades i Luxemburg vid den 19e resan 1986. Du
skall också ha visat gott kamratskap under dessa resor, men det blir ju automatiskt följden av så lång tid tillsammans.
Under varje resa sker en insamling av pengar till där – bland resans besökta platser – det mest behövs för en fortsatt bra
orienteringsutveckling. I fjol insamlades ca 25.000 SEK till Moldaviens orienteringsförbund.
Blivande Höst Öst Legendarer kan ansöka om medlemskap i klubben. Ni sänder då in Er ansökan till ständige sekreteraren
Per Magnusson – epost storanorrland@telia.com eller till protokoll-sekreteraren Ulla Engelby – epost engelby@telia.com
I ansökan bör anges tidpunkterna för Era tidigare resor,
Höst Öst Legendarernas årsmöte äger i år rum i Riga på vårt Hestia-hotell tisdag kväll 16 okt. I samband med mötet blir de
som ansökt om medlemskap testade. Om de klarar testen blir de intagna vid en högtidlig ceremoni.
Per Forsgren är president i Höst Öst Legendarerna sedan 2000, tidigare presidenter har varit Stefan Jacobsson, Stefan
Branth, Ann Elisabeth Kopland-Corneliussen och Johan Thysell.

VALUTAVÄXLING, M. M.
Ta med giltigt pass och EUR-valuta.
Samtliga besökta länder – utom BLR - har EUR som valuta.
Det kan behövas lokala pengar i BLR. Jag tar reda på hur vi måste göra där för att få ut lokal valuta.
Drycker brukar ej ingå vid luncherna och kvällsmålen. För att förenkla betalningen av dessa kan jag någon gång betala alla
dryckerna med kreditkort (=Peo pays). Och då gör vi en lista, då vi har gott minne. Sedan betalas även dessa drycker på
sluträkningen efter resan. Det är en nackdel med detta förfaringssätt, då det kan bli fler drycker på räkningen än vad som
har druckits.

BUSSVISTELSEN, PACKNINGSRÅD, M,M.
Ta gärna med flera ”ställ” av orienteringskläder. Det kan vara varierande väder, och tvättningsmöjligheterna kan vara
begränsade eller obefintliga. I några sprinttävlingar kan kortbyxor och träningsskor vara lämpligt.
Era packningsväskor bör helst vara mjuka, då de är lättare att hantera vid in- och ur-lastning av bussarna. Läs mer i dagför-dag-filen.
För att roa Era medpassagerare kan Ni ta med Er senaste OL-pärm med Era senaste OL-tävlingar. Musik-CD-band och OLvideos kan också vara intressanta. Och nya Legendar-ansökande bör naturligtvis ta med lämpliga mutor.
Som tidigare meddelats finns det bar med fullständiga rättigheter och även med varm och kall föda i Carlunds buss. Ni
antecknar Ert ätande och drickande i form av ”streck”, ett ”streck” = 10 SEK, och sedan betalar Ni cash i SEK till Marlies,i god
och lämplig tid före Ni avslutar resan.
Mvh Peo = jag..

