
OK West
Orienteringsklubben West blev startet i 1962 og har i dag 
ca. 100 medlemmer i alderen fra 3 til 80 år.

Medlemmerne kommer fra hele Varde kommune.

Vi har nogle af landets bedste og sværeste skove i form af 
klitplantagerne langs kysten, fra Ho til Nymindegab.

Hver uge arrangeres der træningsløb i samarbejde med 
klubben i Esbjerg. I vinterhalvåret (oktober – marts) 
løber vi hver lørdag fra kl. 13 – 15, og i sommerhalvåret 
(fra april – september) løber vi hver onsdag fra kl. 17.30 
– 19.30. Til træningsløbene er der baner til alle: Uøvede, 
øvede, unge som ældre.

Ud over træningsløbene er der også mulighed for at del-
tage i konkurrenceløb (åbne løb) rundt omkring i landet, 
stort set hver søndag fra marts til oktober.

Vi har klublokale på Vrøgum gamle skole, Fiilsøvej 30, 
6840 Oksbøl, hvor det første træningsløb i måneden 
normalt starter fra.

Læs mere om klubben på     www.okwest.dk

Ål klitplantage
I umiddelbar forbindelse med Oksbøl by ligger Ål Klit-
plantage (770ha).

Anlagt i slutningen af 1880’erne. Domineret af fyr og 
gran. Men også lidt usædvanligt for en klitplantage 
findes bøg i mange forskellige aldre. Flere våde områder, 
Præstesø mod nordøst, mod nordvest og i midten hede-
moserne med  
Gåsekær. Den østlige del af plantagen bærer stadig en del 
præg af at, der under 2. verdenskrig var anlagt en tysk 
militærlejr. Systemet af lange lige veje og spor, der skærer 
hinanden i rette vinkler, har sin baggrund i denne fortid. 
Efter krigen blev lejren afløst af en flygtningelejr, der en 
overgang husede 38.000 personer. I dag findes der kun få 
af bygningerne tilbage, men i plantagen findes der flere 
steder ruiner af de tidligere bygninger. I plantagens nord-
lige udkant findes en flygtningekirkegård.

Vil du prøve mere?
"Find vej i Ål Øst" er en del af det landsdækkende kon-
cept "Find vej i Danmark".

Find vej i hele landet på:

www.findveji.dk 
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Du kan få mere information om Orienterings-
klubben West på:

www.okwest.dk



Fandt du den rigtige post? 
Notér posternes kontrolbogstaver i felterne her. Registrer 
dine poster på www.findveji.dk og kom i Hall of Fame.

Signaturforklaring 

Grønt/hvidt er skov 
(jo grønnere, jo tættere)

Gult er græs 
(marker og åbne områder)

Blåt er vand (grøfter, moser og søer)

Brune streger er højdekurver (jo 
tættere, jo stejlere). Den brune farve 
bruges også til asfalterede veje.

Sort er sten og stendiger, huse, hegn, 
skovveje og stier (jo tykkere stiplet 
streg, jo tydeligere sti)

Olivengrønt er privat område!

Nord er opad på kortet 
- se hvordan nordpilen vender.

Kortet
Ved hjælp af kortet kan du gå på 
opdagelse og finde de opsatte pæle, 
der markerer posterne. Posterne er 
markeret på kortet med en violet 
cirkel. Startstederne er markeret 
med en violet trekant. Se hele kortet 
med mulighed for at hente endnu 
flere baner på www.findveji.dk.

Målforhold 1:5.000  
Dvs. 1 cm = 50 meter
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Poster
På postskiltet finder du postens nummer og 
en kontrolkode på 3 bogstaver. Notér koden 
som bevis for at du har fundet posten.

Mobil-Quiz
Har du din smartphone med, kan du teste 
din paratviden og dyste mod andre. Start 
turen via QR koden og indtast bogstavko-
den ved posten. Systemet holder styr på 
point og tidsforbrug.


