
PROGRAM (oppdatert pr. 15. aprit2011)

Tor 27. okt

Fre 28. okt

[ör 29.okt

Sön 30. okt

Mån 31. okt

Tis 1. nov

Ons 2. nov

Tor 3. nov

Fre 4, nov

Lör 5. nov

Sön 6. nov

Mån 7. nov

Tis 8, nov

Ons 9. nov

Tor 10, nov

Fre 11. nov

Lör 12. nov

Sön 13. nov

Mån 14. nov

En tondag-kvãll I Vedbæk DEN NlgbtJn¡dd¡e

Brno CZE Long

Eger2-dagers HUN Long

Eger2-dagerc HUN Long
Smederevska Pal. SRB Night sprint

Smederevska Pal. SRB Middle

lstanbul S-days TUR long

lstanbul S-days-Asia TUR Long

lstanbul s-days TUR Middle
lstanbul S-days TUR Night

lstanbul S-days TUR Sprint

Rodi Gargano ITA Long
Rodi Gargano ITA Spr¡nt

Dag Datum Tävlingsplats Land Distans Anmärkning Bussresa

Det er gode tilknytninger med fly mellom Norden og byene på reiseruten. Det vil derfor være gode muligheter for å delta på deler
av reisen etteregetønske. Spesieltgode mulighetertil/fra Budapest, Beograd, Varna, lstanbul, Venezia, Nice, Lyon, Geneve og Düsseldorf.

Kostnader
Hela resan 27. okL- 16. nov kostar preliminärt 18.500 SEK per deltagare inkl. bussresor och övernattningar med halvpension. Det är även möjligt att
delta under kortare tid till lägre priser, som meddelas senare."Morgondagare" (duktiga juniorer/yngre seniorer) erbjuds att delta till reducerad kostnad.

Anmälningar
Anmälningar snarast eller senast omkring 30. september till wwop@swipnet.se eller telefon 044-238523 med namn, tävlingsklass, Sl-nummer,
Emit-nummer, födelsedag, födelseort, pass-nummer, e-post adress, gatuadress och telefonnummer. Betal anmälningsavgift - 2.000 SEK - t¡ll WWOP
bankgiro 930-2100 eller till WWOP konvertible NoK-konto 7058.07.52444.

wwoP
"Dr." Peo Bengtsson
wwop@swipnet.se
www.wwop.se
(+46) 44 238523
(+46) 7O7 228s23

Frode Konst
fko@norconsult. no

(+47) 6757 7740
(+47) 4540 7740

Sist endret: 15. apr¡l 2011
WWOP.SE
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Under Süleymon 2
(1s20-1566) nådde
det osmonske riket
høydepunkt. På tre
hodde sultonen herredømme over
veldige områder ¡ det østlige
Middelhovet, deler av
Nord-Afrikø, store
ov sørøst-Europo
Koukosus. I det 16.

og 1.7.örhundrevor
verdens mest
rike og mektige
enheter som
europeiske
stadige fremstøt på
i de sørlige deler av
Litouen. Riket ble også

sentrum i den islamske

etter erobringen ov
og særl¡g etter
sultonen

en del ov
riket på begynnelsen ov L500-
tollet. I 1804 fikk Serbio outonomL

Dagens Makedonia ble innlemmet i det
Osmoniske riket pd 7300- og 1400-
tollet. Makedonio ble selvstendig 8.

september 1991- etter ö ho vært en del
av Jugoslovio siden 7918.

Bulgario vor en del ov det osmoniske riket i
femhundreörsperioden fro 1396 t¡l 1908

Albonia kom under det Osmaniske riket i
1385. I 1.444 ble det selvstendig, men

ollerede i 7478 ble Albonio igjen en del ov
det Osmaniske riket. Albania ble
selvstendig i 7912.

Etter Konstontinopels foll i 1.453 ble

dominert ov det Osmoniske

frem til L829. I L832 ble Hellos

som selvstendiq stot.

I 7453 erobret sulton Mehmet ll
Konstontinopel fro det bysantiske

riket og gjorde Istonbul til hovedstod.
DagensTyrkia ble etablert ¡ 1923.

Ungorn ble innlemmet i riket i 1526
og forble en del av dette frem til
slutten ov 7600-tolet.
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Hö-historien

Första O-Ringens Höst Öst-resan ordnades redan 1966, eftersom ungerska
deltagare vid det årets O-Ringen s-dagars enklast kunde betala mat och logi

där genom att bjuda tillbaka vid 7:e nov-tävlingarna ¡ Budapest.
Andra O-Ringens Höst Öst-resan ordnades L969 av liknande skä1, vi hade då

utbyte med en Bratislava-klubb. Under den resan besöktes 4 tävlingar i

jeckoslovakien men också 7 nov-tävlingarna ¡ Budapest.

Därefter har resorna anordnats varje höst. Det visade sig tidigt, att Höst öst-
resornas or¡enter¡nBstävlingar var mycket fin träning för de bästa nordiska
or¡enterarna, så att de också blev bättre på att hävda sig i Mellan- och Syd-

Europa. Då ordnas givetvis många tävlingar vid varje Höst öst-resa.

Efter några år blev det bussresor direkt från Sverige. Då öppnades resorna för
or¡enterare i alla åldrar och sk¡ckl¡ghet.

Hittills har det ordnats 43 Höst öst-resor, 47 av 5t länder (ej Monaco, Malta,
Norge och Färöarna) i Europa, Marocko i Afrika, USA och Canada i Amerika

samt Turkiet, lran, Azerbadzjan, Armenien och Georgien i Asien har besökts.

Under förberedelserna kontaktas lämpliga arrangörer, som v¡d varje tävl¡ng
nat 2-4 banor av olika längd. Varje resa har ett särskilt tema, ex runt Svarta

Havet 2007, tvärs Adriatiska havet 2008, öar och länder vid östersjön 2009 och
Jugoslavien i 2010 och Osman¡ska riket i2OlI.
19:e resan - 1986 - bildades föreningen Höst öst-Legendarerna, där man

nner inträde efter att ha deltagit i minst 3 resor under sammanlagt minst 5
. Hittills har 195 deltagare blivít medlemmar. Vid varje Höst öst-resa

en insamling till mest behövande land av de besökta vad gäller

Det är en mycket trevlig social gemenkap under resorna - vid tävlingarna, v¡d

måltider och fester samt i bussen.
Peo Bengtsson



Vi har en tidig Luxemburg-tävling under onsdag 16
nov, därefter åker vi mot Puttgarden-Rödby-färjan
(troligen 2o.t5-21.00l¡, så att vi är i Malmö ungefär
vid midnatt och i Götebory ca 4 timmar senare.

Förmiddags-tävling vid Chambery i VM-terrängen
av 20!t på tisdag. På vägen mot Luxemburg
stopp mellan Geneve ocg Lausanne i Sveits för en

eftermiddags-tävling. övernattning i Luxemburg.

Tidigt måndag morgon blir det sprint-orientering
i Monaco, vi fortsätter därefter norrut, med
Frankrike-tävling nära Monaco. Vi övernattar i

Chambery.

Under söndagen deltar vi i den berömda
Venedig-Ol. Från hotellet är det ca 10 min.
tågresa till Venedig "Centralstation",.
därifrån gäller lång promenad ca 30 min
eller båtfärd i Canal Grande under
Rialtobroen via Markusplatsen till
tävlingscentrum. Efter tävlingen åker minst
en buss västerut mot Monaco, och vi
övernattar nära Monaco. Om det finns
tillräckligt intresse, kan en buss köra
nonstop från Venedig mot Syd-Sverige.

Under lördag ger vi möjligheter till
självvalda kulturella Venedig-aktiviteter,
och det finns möjligheter att delta i den
traditionella park-orienteringen under
lördag em.

Under fredag åker vi norrut mot Venedig,
men vi gör ett stopp i San Marino för en av

tävlingarna, som ingår iAdriatic Meeting.
Vi bor i Venedig under 2 nätter.

Torsdag åker vi från Bari norrut längs

Italiens NO-kust. Vi har 2 tävlingar på

Gargano-halvön, och vi övernattar i ett
hotell ¡ Rodi Gargano på halvöns nordkust.
Där har vi även pizza-party med
underhållning.
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Onsdag reser vi västerut mot Tirana i

Albanien via stop vid den vackra Ohridsjöen.
Under em har vi en medeldistans-tävling i

samma park som vid Höst öst-resan 2002,

men nu har PWT-ltaly låtit rita en detalrik
karta där. Efter tävlingen har vi några timmar
för att sprida information om vår idrott till
presumtiva Albanien-orienterare. 23.00-

07.00 åker vi Dulles-Bari-färjan, där vi har
hytter,

slxoilÀÈr

Torsdag 27 oktober. Vi startar en torsdag kväll -
mycket ovanligt i Höst öst-resornas historia.
Eftersom Peo's favoritmelodi är "En torsdog-kvöll
iVedbæk" med favorit-artist Hasse Alfredson
ordnar vi troligen - med hjälp av OK Silva från
Kävlinge och den danska klubben Søllerød OK -
en natt-orienteringstävling i Geel Skov 5 km

väster Vedbæk. Tävlingen med åldersklasser
kommer att finnas i de danska och svenska

tävlingsprogrammen, så vi hoppas på ca 300
deltagare. Vi åker via Trelleborg-Sassnitz-färjan

22.30-02.3O söderut.
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Fredag . Vi gör ett 3 timmars-stopp under fredag
em, vid Brno, för OL-tävling, dusch och lunch. Vi

räknar med att vara i Eger vid 22-tiden fredag
kväll. Vi bor i Eger under 2 nätter.

0.Can{adAilÃÃffi

lördag springer vi förste dag av Eger 2-dagars-tävling med
åldersklasser. Vi njuter av Eger stad under em och kväld.

l- Ã 
-r^\Söndag har vi tidiga starttider i Eger-tävlingen så att vi

ka n "förgylla" Zoran Milovanovic' ( president i Sydöstra
Europas OL-förbund) natt-OL-propaganda i hans

hemstad Smederevska Palanka i Serbien samme kväld.

Måndag 31 oktober har vi en tidig medeldistans-tävling
utanför Smederevska Palanka. Efter frukost reser vi

österut mot Bulqarien och Primorsko vid Svarta Havet.

Under tisdag känner vi på EM-terrängen 2010 2 gänger

vid Primorsko, efter lunch åker vi vidare till lstanbul. Vi

bor i lstanbul under 4 nätter. Se www.istSdavs.com
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Under onsdag, torsdag och fredag 4 etapper i lstanbul 5-

dagars der vi får vara med om den berömda basar-
orienteringen i mörker.

Efter 5-etappen av lstanbul S-dagars på lördag reser vi
mot Grekland, staden Thesaloniki och badorten Nea

Kallikratia vid Egerhavet. Vi bor der under 2 nätter.

I
Söndag frukost och bussfärd inn til Thessaloniki och

tävling på kartan, som ritades av Perola (Olsson) och P-O

(Derebrant) för 11 år sedan, och som användes vid Höst
Ost-resorna 2000 och 2002.
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Måndag sprint-orientering på en nyritad (av

Zoran Milovanovic) park-karta i Thessaloniki,
därefter fortsätter vi mot Macedonien och

en medeldistanstävling trolig vid Prilep. Kort

Tl lD bussfärd till Krusevo (Makedoniens högst
t 
'^ b"lagna stad, 1.300 m över havet), där

Sydöstra Europ-mästerskapen (SEEOC)

anordnas i början av september 2011. Vi bor
i Krusevo under 2 nätter.GRE

Under tisdag blir det 2 tävlingar på kartor från SEEOC.


