
INBJUDAN TILL 54e HÖST ÖST -RESAN OCH DEN 2a DOMESTIC-RESAN 29/10-7/11 2021. 

Nu är vi ju återigen på väg mot normala förhållanden efter 1 ½ år med Pandemin. Jag har haft 

förhoppningar att vi skall kunna genomföra 54e Höst Öst -resan i form av vår tidigare planerade 

Donau-kryssning från och till Wien i de 5 länderna Österrike, Slovakien, Ungern, Serbien och 

Bulgarien, men min medhjälpare Zoran Milovanovic tror inte att kryssningen kan genomföras redan i 

höst. Så vi får vänta till nästa höst -2022- och hoppas att allting då har återgått till normala 

förhållande.   

Många intresserade orienterare, som upplevt och hört talas om Domestic-resan 23 okt- 1 nov 2020, 

har uttryckt önskemål om en liknande resa 2021. En sådan resas genomförande är också beroende av 

Corona-pandemins utveckling.  

Jag har själv blivit mycket intresserad av Höst Open på Bornholm, eftersom Sprint-orienteringen där 

arrangeras fredag 29 okt på en ännu mindre ö – nämligen Christiansö (ca 18 km NÖ. Gudhjem på 

Bornholms NÖ-kust). Läs mer på www.host-open.dk, och där kan man också läsa att det finns reserv-

tävling i Gudhjem om det blåser för mycket. 

Marlies och Ingemar Carlund och deras dubbeldäckare med drygt 75 buss-säten har ju tyvärr haft 

väldigt liten verksamhet under pandemin, och de är också mycket intresserade av en dryg veckas 

Höst Öst -resande 29 okt – 7 nov, som börjar med de 3 Bornholm-tävlingarna 29 - 31 okt och avslutas 

med OK Tyrs tävlingar lördag 6nov och söndag 7 nov vid Råtorps Idrottsplats i Karlstad.  

Under de 5 dagarna 1-5 nov planeras tävlingar på norra Öland, på Visingsö, i Lunsen-liknande terräng 

vid Uppsala, vid Mora-Orsa och vid Idre. Ännu har jag ej tagit kontakt med tävlings-arrangörer på 

dessa platser, eftersom vi behöver vara minst ca 50 resenärer för att resan skall kunna genomföras.  

De enda förberedelser för resan som hittills gjorts är bokning för 75 personer av båtresan Ystad – 

Rönne fredag 29 okt 12.30 – 13.50, av båtresan Gudhjem – Christiansö 15.00 med åter-resa 18.30 

och av hotell-övernattning 29-31 okt på hotell Allinge i Allinge (ca 15 km. NV. Gudhjem). 

Inte förrän nu – 1 sep. - har jag  lyckats boka platser för våra resenärer på båten Rönne – Ystad under 

söndag 31 okt. 14.30, men vår buss måste kanske åka med en tidigare färja 10.30.    

Under fjolårets Höst Öst -resa saknade de flesta deltagarna buss-gemenskapen, som vi alltså kan 

uppleva under årets resa. De resenärer som vill vara med på årets hela resa 29 okt – 7 nov från 

Göteborg eller någonstans mellan Göteborg och Ystad fram till Göteborg eller någonstans mellan 

Karlstad och Göteborg kommer att prioriteras framför dem, som bara vill delta under del av resan. 

Jag är också beredd på frågor såsom att få delta under hela eller nästan hela resan med egen husbil 

och kommer att svara nej på sådana frågor. Däremot är jag och förhoppningsvis också de lokala 

tävlings-arrangörerna tacksamma om närboende orienterare också vill delta i deras tävlingar.  

Resans pris är ännu ej fastställt. Men troligen blir det ca 13.000 SEK per deltagare och då ingår buss-

transporterar till och från de olika tävlingarna och hotellen samt 9 övernattningar i dubbel- eller twin 

-rum inkl. halvpension. Kostnader för tävlingar, sightseeing-inträden, enkel-rum, m. m. tillkommer.   

Eftersom jag måste bekräfta eller lämna återbud till mina Bornholm-bokningar senast onsdag 8 sep, 

vill jag ha in Era anmälningar tidigt och senast under tisdag 7 sep. till Peo Bengtsson, Lilla 

Bangårdsgatan 5, SE- 29132 KRISTIANSTAD, email wwopeo@gmail.com eller SMS och mobil +46 707 

228523. Förhoppningsvis blir vi så många, att resan kan genomföras. Idag - 1 sep.- är vi 30 anmälda.  

Välkomna med fler anmälningar. 

Med vänlig hälsning Peo. 

http://www.host-open.dk/
mailto:wwopeo@gmail.com


 

  

 

      

 


