
PROGRAM FÖR 55e HÖST ÖST-RESAN 30 OKT-14 NOV, 2022. 

Söndag 30 okt. Bussen eller bussarna avgår från garaget i Partille (NO. om Göteborg) tidigast 09.45 

och kör lämpligaste väg – via Göteborg, väg E6 till Laholm, därefter via Hässleholms jvg-stn 13.30 till 

Ystad.  Meddela fler önskemål om påstigningsplatser. Fråga buss-chaufför Ingemar Carlund – mobil 

0708 970820 om bilparkeringsplats behövs vid bussgaraget.  Båtresa 16.00-18.00 Ystad – Sassnitz.  

Bornholms-tävlingarna 28-30 okt ingår inte i Höst Öst -resan i år eftersom anslutningstiden 10 min. 

mellan färjorna i Ystad blir för kort. Vi måste alla vara vid Sassnitz-färjan i mycket god tid – ca 30 min 

före avfärden - för att komma med. Så om deltagare i Bornholm-tävlingarna skall vara med på 55e 

Höst Öst -resan från början får de nöja sig med fredag- och lördag-tävlingarna där och åka med en 

tidigare färja Rönne – Ystad. (Och färjan Rönne – Sassnitz funkar inte heller 30 okt).  

Efter ankomst till Sassnitz fortsätter bussresan till lämpligt hotell mellan Berlin och Dresden. 

Måndag 31 okt. Efter frukost fortsatt bussresa till OL-terrängen vid VM 2021 i Tjeckien, nära Doksy.  

Även här blir det inte riktigt som planerat. Omkring 4 sep fick jag veta att 29-30 okt är det stora 

tävlingar i VM-terrängen nära Doksy och därefter är det helt förbjudet att vara där. Men det finns 

andra och lovliga sandstens-formationer med OL-kartor nära Doksy och 11 sep har jag haft ett möte 

med min klubbkamrat Jaroslav Kacmarcik – född i Tjeckien och landslagsledare där och i Italien samt 

PWT-ledare. Stare Splavy, där vi tänker övernatta, ligger ca 5 km NV. Doksy.  

Vi har föreslagit att måndags-tävlingen blir nära Jestrebi – ca 8 km NV. Stare Splavy, och vi genomför 

först tävlingen innan vi checkar in och äter kvällsmat på vårt hotell.  

Tisdag 1 nov. Ytterligare en tävling nåra Doksy under tidig tisdag fm vid Dobrien – ca 20 km SV. Stare 

Splavy. Efter tävlingen åker vi tillbaka till vårt hotell för dusch och lunch före avfärden mot Roznava 

via Prag, Brno och Bratislava, men det kan också hända att vi åker direkt från tävlingen mot Roznava 

och gör ett måltids-stopp under vägen.  

Vid Roznava har vi 3 nätters övernattning.   

Onsdag 2 nov. Tävling ca 15 km söder Roznava på Plesivecka plateau, som är liknande terräng som 

väntar i Veteran-VM 2023 på långdistansen.  

Torsdag 3 nov. Ytterligare en Slovaken-tävling också ca 15 km söder Roznava på Silicka plateau.  

Fredag 4 nov. Eftersom det inte finns någon sprint-tävling vid Budapest under detta års Spartacus 

Cup, försöker vi i stället ha en sprint-tävling under fm. vid Roznava. Därefter bussresa mot Budapest i 

Ungern. Övernattning med frukost under 2 nätter i Budapest på ”vårt” IBIS Styles Budapest City 

hotell, adress Soroksari ut 12, 1095 Budapest.   

Lördag 5 nov. Etapp 1 i Spartacus Cup – skogstävlingar norr om Szekesfehervar i Vértes hills, 

Pusztavám Szépvizer, se även www.tabanispartacus.hu  Långdistans och skala 1:15 000 och 1:10 000. 

Under sen em. och kväll Höst Öst Legendarernas årsmöte och middag – troligen På Hotel Gellert, där 

vi också åt och drack under Legendar-middagen 2019. 

Länk till inbjudan Spartacus Cup: http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/28555/tipus/render 

 

 

http://www.tabanispartacus.hu/
http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_id/28555/tipus/render


Söndag 6 nov. Etapp 2 i Spartacus Cup – samma arena som etapp 2. Medeldistans och skala 1:10 000 

och 1:7500. Därefter bussresa på motorvägar till Banja Luka i BIH (=Bosnien Herzegovina) via 

Szekesfehervar och Zagreb, där kvällsmål planeras ca 18.00 av Höst Öst -kände Tomislav Kaniski. 

Därefter fortsatt bussresa till Banja Luka och övernattning där på ”vårt” hotell Cubic, Laktasi, Banja 

Luka under 2 nätter. 

Måndag 7 nov. Zoran Milovanovic från Serbien ordnar vårt BIH-uppehåll, där vi också hoppas på 

stort intresse från bosniska deltagare.  Under måndag fm. tävling i BIH ca 60 km NV. Banja Luka. Efter 

tävlingen lunch nära tävlingsterrängen. Under kvällen kvällsmål i Hotel Cubic.  

Tisdag 8 nov. Tidig tävling i BIH ca 15 km. SO. Hotel Cubic, därefter om möjligt dusch och lunch före 

bussresa till Rijeka i Croatien, övernattning där troligen under 3 nätter.  

Onsdag 9 nov. Tävling och sightseeing på ön Cres under ledning av Ivan Nagy från Slovenien, som tar 

hand om oss även i CRO. 

Torsdag 10 nov. Tävling i Platak (ca 35 km. öster om Rijeka). Där hade vi också tävling vid Höst Öst -

resan 2010.  

Fredag 11 nov. Bussresa mot Venedig, under vägen OL-tävling i Slovenien. Övernattning under 2 

nätter nära Venedig. 

Lördag 12 nov. Tävling nära Venedig. F.n. är det mycket oklart för mig om OL-möjligheterna där 

under 11-13 nov. 

Söndag 13 nov. Tävling nära Venedig, därefter bussresa norrut till trakten av Göttingen i Tyskland, 

övernattning en natt där. 

Måndag 14 nov. Fortsatt bussresa via Puttgarden-Rödby-färjan mot Malmö och Göteborg. 

 

Kostnader. Hela resan 30 okt-14 nov beräknas grundkostnaden till ca 20 000 SEK inkl. buss- och 

båtresor och 15 övernattningar med halv-pension. Det är även lämpligt att delta under kortare tid till 

reducerade kostnader, ex. 30 okt-6 nov ca 9 500 SEK och 4 nov-14 nov ca 12 000 SEK.  

Kostnader för tävlingar, enkelrums-tillägg, drycker till luncher och kvällsmål, m.m. tillkommer. 

Anmälningar senast 30 sep till Peo Bengtsson, epost wwopeo@gmail.com, mobil och SMS +46 707 

228523 med namn, klubb, tävlingsklass, SI-nummer, födelsedag, födelseort, passnummer, passets 

giltighets-tid, epost-adress och telefon-nummer. 

Betalning av grundkostnader senast 7 okt. till Peo Bengtssons bankkonto 8313-9, 3 336 629-5 eller 

swisha till 0707 228523. Utländska deltagare betalar lämpligen till IBAN: 

IBAN:                 SE7580000831395245182778 
Swift:                  SWEDSESS 
 
Peo Bengtsson 
Lilla Bangårdsgatan 5 
29132 Kristianstad 
Sverige 
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