
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

Vrøgum Klitplantage
Anlagt omkring år 1900. Tidligere lå området hen som et 
åbent klitterræn med store vandreklitter, der truede med at 
tildække de omkringliggende landbrugsjorder. Derfor valgte 
man at tilplante klitterne. I begyndelsen næsten udelukken-
de med bjergfyr. Hermed blev der tilvejebragt et godt klima, 
der muliggjorde senere indplantning med andre træarter. 
Plantagen fremstår i dag som meget varieret hvilket også 
skyldes en meget vekslende jordbund bestående af lerhol-
dige morænedannelser overlejret af flyvesand i forskellige 
tykkelser. I plantagens østlige del ind mod Vrøgum by ligger 
Ballonparken. Herfra blev der i 1930’erne opsendt bemande-
de balloner, som i 1.000-2.000 meters højde kunne fortælle 
artilleriet, hvor granaterne faldt og dermed være med til at 
sørge for den rigtige indstilling af kanonerne. Flyvemaski-
nerne afløste efter krigen ballonerne, og i 1947 var det slut. 
Ballonparken er i dag indrettet som et rekreativt område, 
med naturlegeplads og bålhytte. 

Et af startstederne til Find vej er ved Ballonparken.

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

Find vej i hele landet på:

www.findveji.dk 

Dansk 
Orienterings-
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Du kan få mere information om Orienteringsklubben 
West på:

www.okwest.dk



Fandt du den rigtige post? 
Notér posternes kontrolbogstaver i felterne 
for neden. Tjek rigtigheden på www.findveji.dk 
under skovens navn og ”facit”.

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.

Post nr.: 25          Kode: UTX

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