Gødel Bjerge – Vesterlund Plantage

OK West

Nymindegablejren blev etableret i årene 1941-43 på arealer, der ligger ved den sydlige ende af Ringkøbing Fjord.
Efter etableringen af hjemmeværnet i 1949, blev Hjemmeværnsskolens placeret her.
I Gødel Bjerge, ligger selve lejren med Hjemmeværnsskolen. Terrænet består af sandklitdannelser ovenpå en
tidligere marsk. Her er størstedelen af området dækket af
bjergfyr. Indimellem ses mindre hedearealer med lyng og
revlinge.
Nord og øst for lejren ligger Vesterlund Plantage - en
typisk klitplantage ca. 120 ha. Plantagen er oprindeligt
anlagt sidst i 1800-tallet som værnskov, d.v.s. skov, der
oprindeligt er anlagt for at hindre sandflugt og danne
værn mod vestenvinden. Langt hovedparten af plantagen består af lave, vindblæste bjergfyr og contortafyr. De
store områder med bjergfyr kan dateres tilbage til 1890.
I plantagens østlige del får plantagen straks mere karakter
af skov. Her kan ses bevoksninger af over 10 meter høje
sitkagraner og skovfyr samt mindre bevoksninger af eg
og birk. Omkring skovløberboligen inde i plantagen ses,
at der faktisk kan gro traditionelle østdanske træarter så
langt mod vest. Her findes bl.a. store, gamle bøgetræer,
spidsløn og hestekastanje. Efter sigende blev træerne
etableret af en tilflyttende skovløber fra Lolland, der ville
"flytte" et lille stykke af Lolland med til det magre Vestjylland.
Der er adgang for publikum i plantagen, når der ikke
foregår øvelsesaktiviteter. Når der foregår øvelser, der ikke
er forenelige med publikums færdsel, vil dette fremgå af
skiltning ved plantagens indfaldsveje.

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
deltage 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

Find vej i hele landet på:

www.findveji.dk
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Fandt du den rigtige post?

Kortet

Notér posternes kontrolbogstaver i felterne
for neden. Tjek rigtigheden på www.findveji.dk
under skovens navn og ”facit”.

Se hele kortet med mulighed for at hente endnu flere baner
på www.findveji.dk.

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 nordpilene vender.
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