
MOTIONSSPIRALEN   
 

VELKOMMEN 
 

 

Motionsspiralen er en træningsbane – ikke en legeplads! 
 

”Kære hundeejere – vil I være venlige i videst muligt omfang, at sørge for, at jeres hunde ikke 
”leger” på anlægget”! 
 

På motionsspiralen har du mulighed for at træne styrke, balance, koordination og kondition. 
Du kan enten benytte den separat eller lade den indgå i din brug af de tre motionsruter i 
Rungsted Hegn og Folehave Skov. 
 
Idéen: 
Der er mange måder, du kan bruge de forskellige forhindringer / redskaber på! 
 

Idéen er, at du starter med at løbe ned i ”hullet” ad den sydligste trappe, for derefter at tage 
armgangen, rundt om slalompælene, armgangen igen og herefter op ad den nordligste 
trappe til plateauet med de øvrige forhindringer. 
Her balancerer du hele vejen rundt på balancemuren, som leder dig til stammebunken og 
videre til muren. Efter muren kan du tage mave- og rygbøjninger og fortsætte til de fire 
forhindringer, hvor du skiftevis skal over og under inden du kommer til stigen, som du løber 
op ad og hopper ned fra. Derefter klatrer du over klatrestativet, som leder dig hen til 
balancebommene. Til sidst kommer du til stubbene, som ender ved målet – den høje stub. 
 

Du kan herefter tage spiralen ud igen – samme vej, men i omvendt rækkefølge.   
Husk - hele vejen tilbage er over til den anden side af den første trappe, du kom ned ad. 
Gav det sved på panden? Du vælger naturligvis helt selv, hvilke og hvor mange udfordringer 
du ønsker at prøve og i hvilket tempo, det skal foregå i! 
 

Brug forhindringerne med omtanke og god fornøjelse! 
 

Motionsspiralen er udviklet gennem et samarbejde mellem Hørsholm Kommune og 
Skov- og Naturstyrelsen, Øresund. 
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Skov- og 
Naturstyrelsen 

Brug af forhindringerne foregår på eget ansvar 
Vi anbefaler, at børn er ifølge med voksne 
 

Nord 


