DECEMBER‐NYHETER OM WWOPs VETERAN‐VM‐RESOR 4 APRIL‐11 MAJ, 2017.
Sedan föregående information har OL‐möjligheten vid Dubai tagits bort, eftersom flygbolaget Emirates inte har
något samarbetsavtal med Air New Zealand och Fiji Airlines, vilket behövs för vidare resor. Det har inte heller
varit något större deltagare‐intresse för orienteringstävling vid Dubai under flygresan till Oceanien.
I samband med denna information försöker jag få reda på om intresse finns för Singapore‐tävlingar 5 (onsdag)
eller 6 (torsdag) april samt 19 (onsdag) april under våra flygresor till Oceanien. Ännu har jag inte fått besked
från Singapore, var de ev. tävlingarna kan anordnas. Efter den informationen avser jag boka hotell i närheten.

Tävlingarna i Nya Kaledonien 9‐11 april.
Här har jag fått följande nya upplysningar, se även www.tropic02017.com/tropic‐o.
Kartorna är ritade av Marian Cotirta från Rumänien (även kartritare vid Frankrike‐VM 2011) och Ariel Llambrich
från Nya Kaledonien. De är i skala 1:7 500 och tävlingsarrangörsklubben heter Atlas Club.
Tävlingsplatser: Söndag 9 april ”La Carriere”, Prony, Måndag 10 april ”La Riviere Bleue”, Ouénarou, Tisdag 11
april ”Deama”. Ouenghi, Onsdag 12 april Prisutdelning & Cocktail.
Första start 09.00 samtliga tävlingsdagar.
Tävlingsklasser: OPEN A svår ‐ lämplig för WM35, OPEN B mindre svår – lämplig för WM18, OPEN C lätt –
lämplig för WM 14.
Tävlingstyp: 3‐dagars – medeldistans med SportIdent ‐stämpling och –tidtagning.
Option 3 inkluderar de 3 tävlingarna + 1 pack (som består av 1 Tropic´O‐tshirt, förfriskningar efter varje tävling
och prisutdelnings‐cocktail) och kostar 80 EUR per tävlande vid anmälan och betalning före 31 januari och 90
EUR före 31 mars.
Hittills har inga andra än Ulla Engelby och jag varit intresserade – såsom jag uppfattat det ‐ att delta i Tropic´O.
Ulla och jag har bokat övernattning på Hotel Nouvata i Noumea fr o m lördag 8 april t o m torsdag 13 april, och
vi avser att hyra bil. Om det finns andra intresserade, kontakta WWOP snarast, så kan vi kanske samordna.

Tävlingarna vid Oceanien‐mästerskapen vid Auckland 14‐17 april och vid Rotorua 18‐19 april.
Senaste information, se http://oceania2017.nz/programme/
Oceania Sprint äger rum under Långfredagen 14 april vid Unitec Instiute of Technology (Mt Albert Campus) i
Aucklands västra delar.
Oceania Long äger rum under lördag 15 april vid Lake Ototoa i Woodhill Forest, ca 70 min. (bilresa) NV.
Auckland och ca 20 min NV. Helensville.
Oceania Stafett äger rum under söndag 16 april vid Lake Kereta i Woodhill Forest, ca 70 min NV. Auckland och
ca 20 min NV. Helensville.
Oceania Middle äger rum under måndag 17 april (Annandag Påsk) vid Ponganui Road, Onewhero, ca 80 min
söder om Auckland.
Middle Earth (Middle/Long Distance) äger rum under onsdag 19 april på skogskarta vid Rotorua.
Middle Earth (Sprint Distance) äger rum under torsdag 20 april i Rotorua CBD/Surrounds.
Under de 4 nätterna torsdag 13 april ‐ måndag 17 april har jag bokat ca 20 rum i 2 mindre motel vid Helensville
(ca 50 km NV. Auckland). Därifrån har vi bara ca 20‐30 minuter till tävlingarna i Woodhill Forest. Jag bokade

dessa motel vid besök där i slutet av februari. Det finns dessvärre inte så många lämpliga övernattnings‐platser
mellan Woodhill Forest och Auckland.
Under de 4 nätterna måndag 17 april – fredag 21 april har jag också bokat rum i Rotorua för dem som är
intresserade av detta.
Fr o m Er landning på Aucklands Internationella Flygplats kan Ni få del i hyrbil eller få hyra ”egen” hyrbil. De
som skall köra hyrbilarna måste förutom vanligt körkort – ex svenskt ‐ även ha internationellt körkort,
eftersom det inte finns engelsk text på de flesta övriga länders körkort.
I WWOP paket erbjuds Ni transporter med hyrbil och ovanstående övernattningar.
Prel. kostnader för 4 nätter 13‐17 april vid Helensville och del i hyrbil är ca 4.000 SEK per deltagare.
Prel. kostnader för 4 nätter 17‐21 april i Rotorua och del i hyrbil är också ca 4.000 SEK per deltagare eller för
enbart del i hyrbil ca 1.500 SEK.
Anmälan till tävlingarna och betalning görs på arrangörens hemsida senast 28 februari, de olika tävlingarna
kostar då 40 NZD (Oceania Sprint), 52 NZD (Oceania Long), 37 NZD (Oceania Stafett), 40 NZD (Oceania Middle),
40 NZD (Middle Earth Middle/Long) och 40 NZD (Middle Earth Sprint). 1 NZD är nu ca 7 SEK.
Ni kan anmäla Er själva, blir det så svårt, att Ni behöver hjälp, kan Ni meddela WWOP, som försöker hjälpa Er.

Veteran‐VMs Sprintdistans‐tävlingar i centrala Auckland 21‐24 april och Långdistans‐tävlingar i
Woodhill Forest 24‐30 april.
Såsom jag tidigare skrivit, så är våra hyrbilar mer till besvär än nytta, då vi bor i centrala Auckland. Så dessa
bilar lämnas tillbaka under fredag 21 april – det meddelas senare, om det blir på flygplatsen eller i centrala
Auckland.
I Nyheter 28 September – se WWOP hemsida www.wwop.se – har jag tidigare informerat om problemen med
boende i centrala Auckland under de 3 nätterna 21‐24 april. P g a valuta‐höjningar är kostnaden nu ca 2.500
SEK per person för de 3 nätterna.
Under måndag em. 24 april tar vi ut hyrbilar för tiden 24‐30 april.
Som tidigare meddelats bor vi på samma 2 motel vid Helensville under de 6 nätterna fr o m måndag 24 april t o
m söndag 30 april. Kostnad ca 6.000 SEK per deltagare för boende och del i hyrbil. Vi har ganska kort sträcka till
långdistans‐tävlingarna, men vi får inte köra ända fram till arenorna utan måste parkera på en parkeringsplats i
närheten och därifrån bli transporterade till arenorna.
Beträffande anmälan till tävlingarna och betalning för detta, se WWOP hemsida www.wwop.se och Nyheter 28
september. Observera att vid anmälan till Veteran‐VM önskar arrangörerna också ett ”passfoto” av Dig själv i
digital form. Arrangörerna kräver också, att Du anger Ditt användar‐ID för Eventor. Om Du då har II som första
bokstäver på Ditt användar‐ID, skall dessa II tas bort.
Och var vänliga och meddela mig – WWOP – då Ni har anmält Er, och (eller) om Ni får problem med Er
anmälan, så att vi kan hjälpa Er.

Besök på Söderhavsöar 30 april – 8 maj.
Ulla och jag är nu bokade på följande flyg mellan öarna med hjälp av Tour Pacific i Helsingborg.
Auckland – Nadi, FIJ söndag 30 april 13.00‐15.55 (FJ 410)‐flygtid 2.55 tim.
Nadi – Apia, SAM tisdag 2 maj 07.20‐11.10 (FJ 253)‐flygtid 2.50 tim.

Apia – Nadi – Nuku´alofa, TGA lördag 6 maj 07.25‐08.25 (FJ852)‐flygtid 2.00 tim. och 13.30‐15.50 (FJ 211)‐
flygtid 1.20 tim.
Nuku´alofa – Auckland måndag 8 maj 14.40‐16.40 (NZ 973)‐flygtid 3.00 tim..
Kostnaderna för ovanstående flygresor blev 8.500 SEK per person.
Flyg Apia – Pago Pago, ASA (American Samoa) och tillbaka tillkommer, men det bör inte bli så dyrt, eftersom
det är korta flygresor på ca 20 minuter.

Våra flygresor till Oceanien och från Oceanien. Kostnader 16.900 SEK per person.
Köpenhamn – Singapore

tisdag 4 april 12.30 – onsdag 5 april 06.30 (SQ 351)‐flygtid 12.00 tim.

Singapore – Auckland

fredag 7 april 08.40‐22.20 (SQ 4281)‐flygtid 09.40 tim.

Auckland – Noumea

lördag 8 april 10.00‐12.05 (NZ782)‐flygtid 3.05 tim.

Noumea – Auckland

torsdag 13 april 13.05‐16.45 (NZ 783)‐flygtid 02.40 tim.

Auckland – Singapore

tisdag 9 maj 12.10‐19.00 (SQ 286)‐flygtid 10.50 tim.

Singapore – Köpenhamn

onsdag 10 maj 23.50‐torsdag 11 maj 06.25 (SQ 352)‐flygtid 12.35 tim.

Vi har även här gjort våra bokningar med hjälp av Tour Pacific i Helsingborg, email veronica.gill@tourpacific.se,
telefon 042‐179513.

Sammanfattning av kostnader per person – ej flyg Europa – Auckland och tillbaka.
Singapore – meddelas senare.
Noumea 8‐13 april – meddelas senare.
Helensville (ca 50 km NV. Auckland) 13‐17 april – 4.000 SEK för 4 motel‐övernattningar och del i bilhyra.
Rotorua 17‐21 april – 4.000 SEK för 4 motel‐övernattningar och del i bilhyra eller 1.500 SEK för bara del i
bilhyra.
Auckland 21‐24 april – 2.500 SEK för 3 hotell‐övernattningar.
Helensville (ca 50 km NV. Auckland) 24‐30 april – 6.000 SEK för 6 motel‐övernattningar och del i bilhyra.
Söderhavsöar 30 april – 8 maj – 10.000 SEK för 9 övernattningar och landtransporter.
Flygresor 30 april – 8 maj (Auckland‐Nadi, Nadi‐ Apia, Apia‐Nadi‐Nuku´alofa, Nuku´alofa‐ Auckland) ‐8.500 SEK

”Anmälningar” och betalning.
Meddela WWOP senast fredag 23 december Era önskemål om deltagande under de nämnda datumen. Och
meddela också Era ankomsttider med flyg, så att vi kan ordna lämpliga ”bilgäng” då se erfordras.
Jag är också tacksam, om de som hittills inte betalt sin ”anmälningsavgift” på 4.000 SEK per person, betalar
denna senast fredag 23 september till WWOP bankgiro 930‐2100, till WWOP IBAN konto SE55 8000 0831 3900
3350 9423, BIC SWEDSESS eller till WWOP konvertible NOK‐konto 7058.07.52444. Återstående betalning sker
senast 25 mars.
Vänliga hälsningar för WWOP önskar Peo, också 0707 228523.

