SLUTORD efter 52a Höst Öst -resan.
Varmt tack för att Ni varit med så många på årets Höst Öst -resa och speciellt tack till busschaufförer, Frode och övriga medhjälpare, som hjälpt till på sedvanligt och utomordentligt sätt.
Även om det mesta har gått bra, lär man sig alltid något nytt – vid årets resa har jag lärt mig att vi
inte bör planera någon långdistans-tävling under sen eftermiddag. Vidare har jag lärt mig att det är
ca 10 mil längre från Split till Ljubljana än från Split till Zagreb. Mina ögon har tyvärr uppfattat det
som att det är ungefär lika långt från Split till de båda huvudstäderna, och jag ber om ursäkt för
detta.
Men jag känner mig också lite nöjd för att jag lyckades bjuda in orienteringshistoriens yngsta (?)
världsmästare Jana Cieslarova-Bruková med man till vårt Trinec-kvällsmål, så att vi fick lyssna på
henne, då hon berättade om sin OL-karriär på ett mycket intressant sätt. Då vi skulle bo på 2 olika
Banja Luka -hotell fick jag med Zoran Milovanovic´ hjälp fram taxi-transporter.
Jag tycker också att våra 19 tävlingar under Höst Öst -resan 2019 varit mycket bra och omväxlande.
Och just nu – då min ländrygg värker mer än vanligt efter hemkomsten - känns det mycket bra att ha
lyckats fullfölja 18 av dem.
Beträffande Veteran-VM i Kosice 7-15 aug, 2020 – läs mer på www.wmoc2020.sk - har jag såsom
tidigare nämnts lyckats boka 62 sängar i de 2 Kosice-hotellen Horse Inn och Bristol, som båda är
belägna i centrala Kosice.
I Horse Inn kostar 10 dubbel- eller twin-rum 95 EUR per natt och rum, 5 rum kostar 115 EUR per
natt, och 12 enkel-rum kostar 80 EUR per natt. Det finns också möjligheter till 11 extra-sängar för 35
EUR per person och natt.
I Hotel Bristol kostar de 10 dubbel- och twin-rummen 155 EUR per natt och rum.
Några av Er har redan bokat några av ovanstående rum.
De olika anmälningstiderna till Veteran-VM är:
Före 7 januari kostar det 130 EUR per tävlande.
Före 7 maj är kostnaden 150 EUR.
Före 30 juni kostar det 180 EUR.
Ni anmäler Er själva till tävlingarna och betalar Era anmälningsavgifter enligt arrangörernas
anvisningar på deras hemsida.
Vad gäller Höst Öst -resor 2020 har jag tänkt att planera en resa till de Syd-amerikanska länderna
Argentina, Uruguay, Chile, Brasilien och Paraguay fr o m söndag 18 okt t o m måndag 2 nov.
Programmet skulle kunna bli ungefär så här.
Söndag 18 okt – måndag 19 okt flyg till Santiago i Chile och tävlingar i Santiago-Valparaiso -trakten
måndag 19 okt – onsdag 21 okt.
Kvällsflyg onsdag 21 okt Santiago – Buenos Aires och tävlingar vid Buenos Aires och i Uruguay torsdag
22 okt – söndag 25 okt under ledning av Gerardo Garcia, som deltog i nästan hela 50e Höst Östresan.

Söndag 25 okt kvälls-flyg Buenos Aires – Sao Paolo, där Nisse Nöjd tar hand om oss och ordnar några
tävlingar och bussresa från Sao Paolo till Iguasso vid de berömda vattenfallen i tre-ländersförgreningen ARG-BRA-PAR.
Deltagande i Sydamerika-Mästerskapen vid Iguasso, troligen en tävling i varje land.
Beträffande en Höst Öst -resa i Europa har jag tidigare haft idéer om ca en veckas båtresa på Donau
från ex. Wien till Svarta Havet med stopp för OL-tävlingar under ”kryssningen”. Några vänner till mig i
SO-Europa har försökt att ordna en sådan resa omedelbart före eller efter Veteran-VM i Kosice, men i
augusti, 2020 kostar båten alldeles för mycket. Kanske är kostnaden billigare i november 2020, så jag
fortsätter planeringen.
Jag har också tänkt på en bussresa från och till Sverige fr o m fredag 6 nov. t o m måndag 16 nov med
Venedig-tävlingarna 13-15 nov som avslutning, men de måste ju ställas in i höst p g a alltför stora
översvämningar. Så den möjligheten känns mycket osäker.
Under årets andra Höst Öst -vecka verkade några av Er ha idéer om lämpliga sträckningar. Skicka
gärna förslag till mig.
Efter det jag fått iväg detta mejl kommer jag också att mejla årets räkningar till Er.
Under årets resa har Ni erhållit 15 måltider – kvällsmål 25 okt och lunch 27 okt i Rönne, lunch vid
Szcecin och kvällsmål i Wroclaw 28 okt, kvällsmål i Trinec 29 okt, kvällsmål i Kosice 30 okt,
Legendarmiddag i Budapest 2 nov, kvällsmål 3 nov i Novi Sad, lunch i Fruska Gora och kvällsmål i
Banja Luka 4 nov, lunch i Balkan Lake och kvällsmål i Split 5 nov, lunch på ön Bràc 6 nov, kvällsmål i
Villach 7 nov och lunch i Hildesheim 9 nov.
Tyvärr ville inte den grå bussens startmotor vara med längre under fredags-morgonen 8 nov.
Eftersom vi inte lyckades få en ersättningsbuss Villach – Salzburg – München eller Villach – Salzburg
blev det i stället ind. tågresor för 19 resenärer som också missade den trevliga tävlingen i Salzburg. I
Era räkningar har jag tagit bort Era kostnader för järnvägsresan Villach – München och Salzburgtävlingen. Förhoppningsvis får jag återbetalning från bussbolaget. Frode och jag har också skickat Era
Salzburg-kartor till Er med snigelpost.
Jag är mycket tacksam om Ni kollar Era räkningar mycket noggrant och meddelar mig, om något är
fel. Jag har ännu inte fått tillbaka mina bokförings-pärmar från min revisor så troligen kan jag ha
missat några inbetalningar före 6 september.
Ca 75 av Er har också bidragit med sammanlagt ca 35.000 SEK till årets Legendarfond. Som jag minns
har det aldrig tidigare blivit så mycket. Det finns fortfarande möjligheter för övriga ca 50 deltagare att
också ge bidrag i samband med resans slut-betalning.
Vi strävar efter att få fram de saknade reseberättelserna till Sverigepremiären - Pan-Kristianstads
OL-tävlingar - 28 feb - 1 mars nästa år.
Med vänlig häsning Peo

