
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 
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

Vil du prøve mere?
"Find vej i Ølgod Byskov" er en del af det landsdækkende 
koncept "Find vej i Danmark".

Find vej i hele landet på:

www.findveji.dk

Dansk 
Orienterings-
Forbund

 Lidt om at færdes i skoven
Husk at tage hensyn, når du færdes i skoven:
•	 Bræk ikke grene og kviste af træer og buske
•	 Vis hensyn til dyr og planter
•	 Pas godt på hegn -  brug lågen, hvis der er en
•	 Efterlad ikke affald - heller ikke denne folder
•	 Hold hunden i snor

 
I umiddelbar forbindelse med Ølgod By ligger Ølgod 
Byskov på 75ha.
Skoven er påbegyndt plantet i 1882 som en aktiesel-
skabsplantage udelukkende tilplantet med bjergfyr. 
Selskabets vedtægter blev egenhændigt skrevet af den 
navnkundige direktør for hedeselskabet Enrico Dalgas.
Formålet med tilplantningen var blandt andet at 
skaffe læ for byen og sikre, at en evt. hedebrand ikke 
igen kunne omdanne de indlandsklitter, som ligger i 
plantagen, til aktive vandreklitter med sandflugt til 
følge. I de forløbne ca. 130 år har plantagen udviklet sig 
til en overordentlig varieret skov med ca. 25 forskellige 
træsorter, bjergfyr er der intet tilbage af.
I 1977 blev plantagen ved et mageskifte overtaget af 
Ølgod kommune og ejes og drives nu af Varde kom-
mune.
I skovens nordøstlige del ligger digterparken "Hanssine-
lund". 
Den 3 tdr land store Hanssinelund er skabt af boghand-
ler Hans Nielsen, Ølgod og hans kone Sine fra år 1900 
- 1957 med mindesten over de 10 betydeligste danske 
digtere.
I 2013 ændredes plantagens navn til Ølgod Byskov og 
tilsyn og vedligehold med skov og digterpark ligger 
for en stor dels vedkommende hos foreningen "Ølgod 
Byskovs venner" via samarbejde med Varde kommune.

 
    www.viinaturen.dk

Ølgod Byskov

Ølgod Byskov



Fandt du den rigtige post? 
Notér posternes kontrolbogstaver i 
felterne. 

 

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!

Enligtstående træ

Stub

Myretue

Bord / Bænk

Nord er opad på kortet - se hvordan nordpilen vender.

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

Målforhold 1:8000  
Dvs. 1 cm = 80 meter

Ølgod Byskov

1 (6) 2 (28) 3 (21) 4 (18) 5 (25) 6 (7) 7 (5) 8 (2)

100 m

Brug mobilen
Scan QR-koden her, eller find linket 
på www.findveji.dk/projects/6277, 
og prøv quizruten.  
Ved hver post på ruten får du et 
spørgsmål, som skal besvares på din 
smartphone.   
Tag turen alene, eller dyst med venner, familie eller 
skolekammerater.

 
Registrer dine fundne poster på  
www.findveji.dk og kom med i  
"Hall of Fame"

Signaturforklaring


