WWOP ARRANGEMANG VID
VETERAN-VM I TYSKLAND
1-8 JULI, 2012
www.wmoc2012.de

www.wwop.se

Tävlingarna arrangeras med Bad Harzburg (ca 200 km söder Hamburg) som centralort.

WWOP har bokat övernattning med frukost för ca 50 personer i Hotel Hubertushof i Goslar
(www.hubertushof-goslar.de), som är beläget ca 20 km väster om Bad Harzburg under 8 nätter (30
juni-8 juli). Hotellet finns i Goslars stadskärna i ett korsvirkeshus.

Goslar
Goslar grundlades av Kejsar Heinrich år 922
e.Kr. Den är en av Tysklands bäst bevarade
medeltida städer. Stadskärnan består till största
delen av vackra korsvirkeshus. Staden är på
Unescos verdensarvliste och har månge
sjarmerende gamle hus, torv, trävlige gater,
butikker, restauranter, utendørs kafeer och små
elver. Staden har eget ølbryggeri. Goslar är med
på Unescos världsarvlista och har många vackra
gamla hus, och spännande butiker,
uteserveringar och bierstuben. Där finns
bryggerier som tillhandahåller ölet ”Gose” som
har mycket gamla anor. En av de stora
sevärdheterna är kejsarborgen Kaiserpfalz som
byggdes för mer än femhundra år sedan, och den medeltida stadsmuren.

Transport
Jag antar, att de allra flesta vill resa till Veteran-VM med hjälp av egna bilar, då möjligheterna att
välja egna utflyktsmål blir störst. WWOP kan hjälpa till att förmedla kontakter, så att det blir lagom
antal resenärer i varje bil. Om det blir tillräckligt med önskemål för större eller mindre buss, kan
detta också ordnas.
WMOC-programmet:
Saturday, 30 June:

Arrival, Sprint Model Event

Sunday, 1 July:

Sprint Qualification (Bad Harzburg)

Monday, 2 July:

Sprint Final (Goslar)

Tuesday, 3 July:

Rest Day, Long Distance Model Event

Wednesday, 4 July:

Long Distance Qualification Race 1 (Drei-Annen-Hohne)

Thursday, 5 July:

Long Distance Qualification Race 2 (Clausthal-Zellerfeld)

Friday, 6 July:

Rest Day

Saturday, 7 July:

Long Distance Final (Bad Harzburg)

Sunday, 8 July:

Departure

Kultur-programmet:
Stadsrundtur i Goslar med WWOP ”egen” kulturchef Claes Göran Green som guide anordnas under
tisdag eftermiddag 3 juli. Rundturen avslutas med lämplig dryck på en Bierstube.
Fredag 6 juli anordnas en utflykt till Harz´ högsta berg – Brocken (1142 m.o.h) – i f d DDR (ÖstTyskland). Vi åker ångloksdraget smalspårigt tåg upp till toppen, som var och är samlingsplats för alla
häxor under valborgsmässonatten. Tågbiljetten kostar 28 EUR exkl. grupprabatt.
For øvrig er det mye å se i området. Rammelsberg gruver utenfor Goslar, der sølv og kobber har blitt
tatt ut i store mengder, er verdt et besøk Disse gruvene var det økonomiske grunnlaget for byen og
ble etablert for tusen år siden www.rammelsberg.de. Gruvene er med på Unescos verdensarvliste.

Bad Harzburg ligger på kurbadens topp lista i Niedersachsen. Här blir drömmar till verklighet. I Niedersachsens
bästa hälsokällor, med egen saltvattenskälla, inbjuds kropp och själ till fullständig avslappning. Bad Harzburg
har fantastiska inom- och utomhusbassänger där temperaturen ligger mellan 29 – 32 grader. Dessutom erbjuds
även gymnastiksal och beautyområde såväl som en bastuupplevelsevärld med den enastående Sole-Gabbro
saltstensgrottan. Med alla dessa möjligheter till välbefinnande lyder vårt motto ” låt själen ta semester”. I
lobbyn från 1800-talet kan man även stärka kroppen inifrån med dricksvatten direkt från källan.
För den som känner för att flanera erbjuder Bad Harzburg härliga gågator med massor av spännande butiker.
Gågatorna är en naturlig förlängning av kurparkens natursköna område. Här befinner sig också
Burgberglinbanan som tar upp besökare på det stora Burgberget som är utgångspunkten för många
vandringsturer.

Anmälan, kostnader och betalning
Till wwop@swipnet.se, tel 044-238523 eller mobil 0707 228523. Vid anmälan till WWOP ange födelsedatum,
SI-nummer, namn, klubb och tävlingsklass och transport-önskemål till och från WMOC-området (Bad HarzburgGoslar).
Första anmälningsstopp är 31 okt, 2011, då kostar registreringsavgiften 70 EUR, sprint-tävlingen kostar 20 EUR
och långdistansen 35 EUR, summa 125 EUR.
Nästa anmälningsstopp är 1 feb, 2012 då kostar registreringsavgiften 85 EUR, övriga kostnader är oförändrade,
summan alltså 140 EUR.
Vid det tredje anmälningsstoppet 10 maj är registreringsavgiften höjd till 105 EUR, övriga kostnader är
oförändrade, summan alltså 160 EUR.
WWOP anmäler Er till tävlingarna. Vid det första anmälningsstoppet vill WWOP ha Era anmälningar senast 25
okt, eftersom 44:e Höst Öst-resan pågår 27 okt-16 nov.
Kostnader per övernattning med frukost i Hotel Hubertushof är 500 SEK per person i 2-bädds-rum eller 3bäddsrum, alltså 4.000 SEK för 8 nätter.
I samband med anmälan inbetalas en anmälningsavgift (deposit) på 2.000 SEK till bankgiro 930-2100, IBAN
bankkonto SE55 8000 0831 3900 3350 9423, SWIFT-Code SWEDSESS eller till WWOP konvertible NOK-konto
7058.07.52444. Övriga kostnader betalas enligt senare information.

WWOP välkomnar till Veteran VM!
Ytterligare informationer på www.wwop.se.
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