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Surferne
får bedre
forhold i
Kloster
Kitesurfernes favorit, Kloster
Surfspot, får både madpakkehuse,
hvor man i læ kan nyde pausen og
udsigten, og en toiletbygning.
TURISME
Af Poul Osmundsen
polo@berlingskemedia.dk

KLOSTER: »Utroligt spejlblankt vand, næsten som is«.
Sådan beskriver kitedrop.
de, et tysk netsted for kitesurfere, Kloster Surfspot - engang
kitesurfernes bedst bevarede
hemmelighed i Nordeuropa.
Kloster Surfspot er ikke
længere en hemmelighed;
rygterne om stedets kvaliteter har spredt sig, og når vejrforholdene er ideelle, foregår
der en sand folkevandring
ned ad den lange grusvej fra
Søndervig Landevej, og himlen over den lille vig er et konstant skiftende kalejdoskop
af farvestrålende surfersejl,
mens sejlenes ejermænd- og
kvinder suser af sted på det
flade vand nedenunder.
»På gode dage kan du nemt

På gode dage kan
du nemt tælle
60-70 sejl i luften.«

»

JENS BØNDERGAARD, lodsejer.

De tre hytter er endnu ikke helt færdige, men det bliver de i løbet af sommeren. Foto Mikkel Jezequel.

KLOSTER SURFSPOT

tælle 60-70 sejl i luften,« siger
Jens Bøndergaard, der er lodsejer i området.

det. For kitesurferne er Kloster Surfspot i særklasse. For
en måned siden havde vi for
eksempel besøg af 102 surfere fra Oslo Kitesurferskole,
der var taget herned for at kite, fordi de havde hørt, hvor
godt stedet er,« siger Jens Bøndergaard.

Primitive forhold
Tidligere var forholdene på
stedet ganske primitive. Det
bliver der nu gjort noget ved,
blandt andet takket være lodsejer Jens Møller fra West Wind
i Hvide Sande, RingkøbingSkjern Kommune og Naturstyrelsen.
Normalt er det meget svært
at få lov til at foretage noget
som helst så tæt på fjordkysten, men i et tæt samarbejde
mellem parterne bliver forholdene for surferne - og de
mange tilskuere til de akrobatiske udfoldelser på vandet
- nu meget forbedret.
Der er allerede blevet etableret en parkeringsplads, som
kan tage en stor del af trykket
på de gode surfdage, og i løbet
af sommeren indvies to mad-
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Svar på efterspørgsel
Allerede nu kan man sidde inden for med sin madpakke og kigge ud på akrobatikken på vandet.

pakkehytter og et toilethus,
der fremstilles af Produktionsskolen.
»Madpakkehusene vil kunne benyttes fra syv til 22, så
låses de af. Toiletbygningen
er åben døgnet rundt, og her
bliver der desuden udendørs
koldtvandsbrusere, så man
kan få skyllet våddragterne,«
siger Jens Bøndergaard.

Som nabo til surfspottet
har han kunnet konstatere,
hvor populært, det er blevet.
Og som engageret i turismeerhvervet i Hvide Sande og
omegn er han helt på det rene
med, hvor vigtig det er med ordentlige faciliteter.
»Undersøgelser har vist, at
surferne i dag er den gruppe,
der lægger flest penge i områ-

De faciliteter der nu kommer
- bedre toiletforhold, brusere,
et sted et spise i ly for blæsten
- er netop det, surferne har efterspurgt.
»Samtidig får vi jo også lavet
stien over Baggers Dæmning
færdig, så området bliver virkelig noget af et knudepunkt
i denne ende af Ringkøbing
Fjord. Faciliteterne kan jo ikke
bare benyttes af surfere men
også af cyklister eller gående
og løbende,« siger Jens Bøndergaard.

{Surfspottet finder du
for enden af Baggersvej,
hvor der er parkering og en
midlertidig toiletvogn.
{Spottet ved Kloster er
bedst egnet til kitesurfing
på grund af den lave
vanddybde, og Kloster
er da også blevet et af
kitesurfernes foretrukne
steder her i området.
{Man kan også windsurfe
ved spottet, men har man
stor finne på, er det bedst at
sejle ud mod sydøst, her er
der vanddybde nok.
{Spottet ved Kloster virker
bedst ved vindretninger
mellem VNV og ØSØ, mens
vindretningerne mellem NV
over N til Ø er fralandsvind
af svingende kvalitet.
{Madpakkehuse og
toiletbygning tages i brug i
løbet af sommeren.
.

Grimme master over Baggers Dæmning er væk
Nu begynder arbejdet med at anlægge to hvælvede 100 meter lange broer mellem bruddene i
Baggers Dæmning, samt en ny 2,6 kilometer lang cykel og gangsti på de eksisterende adgangsveje.
TURISME
Af Poul Osmundsen
polo@berlingskemedia.dk

RINGKØBING: Synes du også,
der er noget forandret over
området i den nordøstlige del
af Ringkøbing Fjord?
Ganske rigtigt!
De grimme højspændingsledninger over Baggers Dæmning er væk.

Master i 50 år
Siden slutningen af 1960’erne
har masterne til manges ærgrelse trampet hen over landskabet, men nu er de blevet
fjernet som led i stiprojektet
på Baggers Dæmning.
En arbejdsvej er anlagt ned

Fjernelsen af masterne har
helt forandret udseendet af
området ved Baggers Dæmning. Foto Mikkel Jezequel.

til den lillebitte havn for enden af den dæmning, der aldrig kom til at fungere efter
hensigten, og snart begynder
etableringen af selve stien; den
skal etableres i år,« fortæller
Ole Kamp, formand for byrådets teknik- og miljøudvalg.
»Projektet med stien over
Baggers Dæmning er et vigtigt
led i vores plan om at skabe et
sammenhængende stisystem
rundt om Ringkøbing Fjord
med de oplevelsesmuligheder, som moderne turister efterspørger,« siger Ole Kamp.

To broer
Der skal anlægges to hvælvede
100 meter lange broer mellem
bruddene i Baggers Dæmning.
Broerne støbes på land og sej-

les så ud på pram, hvorefter
de monteres på nedrammede betonpæle.

Der skal også etableres en
ny 2,6 kilometer lang cykelog gangsti på de eksisterende

adgangsveje til Baggers Dæmning, og der skal laves en ny to
en halv meter bred stenmels-

sti over dæmningsøen.
Det bliver dyrt, men heldigvis spytter staten solidt i kassen med midler fra cykelstipuljen.
Arbejdet med etableringen
af sti og broer ventes snart at
gå i gang.

