
VÄLKOMNA TILL 53e HÖST ÖST -RESAN - DOMESTIC - I MELLERSTA SVERIGE 24-OKT–1 NOV, 2020. 

Resans omfattning se Tabell (i en 2a fil), Dag-för-dag-program (i en 3e fil) och terrängbeskrivningar 

för Mats Troengs utvalda terräng-områden (i en 4e fil).  

Förhoppningsvis kan vi genomföra resan på ett trevligt sätt och ta nödvändig hänsyn till Corona. 

Vi planerar att ”bara” fylla våra bussar till drygt hälften, så att det skall bli tillräckliga 

säkerhetsavstånd i dem. Det är också OK att delta i resan med egna mindre bilar, om Ni känner alltför 

stor osäkerhet att åka i en stor buss. 

Resans preliminära kostnad fr. o. m. lördag 24 okt t. o. m. söndag 1 nov är 12.000 SEK per deltagare. 

Då ingår busstransporter till de olika tävlingarna och hotellen samt 8 övernattningar i dubbel- eller 

twin-rum  inkl. halvpension. Kostnader för tävlingar, sightseeing-inträden, enkelrum, m.m. 

tillkommer. För deltagare i egna bilar är motsvarande kostnad  10.000 SEK per deltagare.  

För dem som deltar i resan från och till Göteborg, finns det möjligheter till bilparkering vid Ingemar 

Carlunds bussgarage i Partille – bussgaragets adress är Järnringen 56 (skylt Team Verkstad) och 

garaget är beläget ca 500 m. från Partille Jvg-stn. Parkeringsplats bokas hos Ingemar – mobil 0708 

970820. 

Anmälan senast torsdag 8 okt med email till wwopeo@gmail.com, med SMS och telefon till +46 707 

228523 och med brev till WWOP, c/o Peo Bengtsson, Lilla Bangårdsgatan 5, SE-29132 KRISTIANSTAD. 

I anmälan anges namn, emailadress, mobilnummer, klubb, SI-nummer, ev. Emit-nummer, åldersklass, 

önskad Höst Öst -bana (Lång. Mellan, Kort eller Kort-kort), tid för deltagande (ex fr. o. m. 24 okt fm. 

t.o.m. 30 okt em.), önskad rumskompis eller enkelrum samt ev. deltagande med egen bil och om Du 

är ex. vegetarian eller liknande. 

Banlängder vid Medeldistans-tävlingar – Lång ca 5 km, Mellan ca 4 km, Kort ca 3 km och Kort-kort ca 

2 km. 

Banlängder vid Långdistans-tävlingar – Lång max ca 8 km, Mellan max ca 6 km, Kort ca 4 km och Kort-

kort ca 2.5 km. 

Ta gärna med pannlampa om det skulle uppstå sådana förseningar, så att Ni kan drabbas av mörkrets 

inbrott. 

Vi hoppas på deltagande av alla sorters orienterare, eftersom 7 av tävlingsområdena är med på TV-

OL-experten Mats Troengs 10-bästa-lista. 

Undvik att betala något förrän Ni fått klartecken att resan blir av.  

Vänliga hälsningar Peo 
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