
Motionsrute i Vestskoven, Naturcenteret Herstedhøje. 
 
Opvarmning: 
 
1) Haglbygen: Stå i en rundkreds med ansigtet i samme retning. Alle 

starter med at klappe sig selv på hovedet og kinder. 
Derefter klapper man den foranstående i nakken 
skulder, ryg, arme, numse, lår læg og til sidst tær. 

 
Øvelser: 
 
2) Banke Bøf: Deltagerne danner en kreds ved træerne og front mod 

midten Alle står med hænderne på ryggen. Én deltager 
er uden for kredsen og går rundt og banker på 
deltagernes hænder: ”Banke, banke, banke…”. 
Pludselige råber vedkommende: ”BANKE BØF!” Og 
slår hårdere på hænderne. 

 Begge parter skal nu løbe kredsen rundt, hver sin vej. 
Når de to mødes, giver de hinanden en svingtur, mens 
de synger: ”Godmorgen, godmiddag, godaften”. 

 Den, der derefter kommer først ind på den ledige plads, 
har vundet pladsen, og den anden må fortsætte med at 
banke bøf. 

 
3) Høgen kommer: 2 deltager (høge) er placeret på midten af bakken og 

holder hinanden i hænderne. 
Resten af deltagerne (mus) står klar øverst på bakken 
og holder ligeledes hinanden i hænderne 2 og 2. Nu 
skal deltagerne øverst på bakken prøve at undslippe 
høgens farlige næb og skynde sig i skjul under træerne 
for enden af bakken. Det gælder for høgene om at røre 
musene, der kommer løbene ned ad bakken. 

 
4) Under stok over sten: Deltagerne er placeret i to rækker med lige mange 

deltagere i hver række. Alle deltagerne står klar til at 
”lege” buk (sten), for de personer, der kommer bagfra. 
Ved hver anden buk skal man kravle under benene på 
bukkene. 

 

5) Øvelser ved træstamme: 
Balancere hen ad stammen. Evt. også baglæns. 

 
Hop op på stammen og ned igen. 
 
Hop med håndstøtte med samlede benafsæt fra 
side til side over stammen. 

 
6) Trækkekamp: To og to udfordrer hinanden i en trækkekamp. 

De stiller sig med ydersiderne af fødderne mod 
hinanden og håndfatning. Ved at trække, 
skubbe, hive eller finte gælder det nu om at 
bringe modstanderen ud af balance. Den som 
først flytter en fod har tabt. Bedst ud af fem. 
 

7) 
Fodboldbanerne kan endvidere benyttes til andre former for fælleslege så som 
dødbold, rundbold, høvdingebold, kongeløber etc. 
 
 
8) Stjernestafet: Deltagerne placeres sig på seks punkter fem 

meter fra bakkens top. Fire deltagere står på 
toppen af bakken, og to af disse har en 
stafetgenstand i hånden. A løber ned og 
afleverer stafetten til punkt 1, og B løber ned og 
afleverer stafetten til punkt 3. Derefter løber 
disse punkter op på bakken igen og afleverer 
stafetten til henholdsvis C eller D, der fortsætter 
stafetten til henholdsvis punkt 2 og 4. Løbet 
fortsætter til den ene stafet har indhentet det 
andet.  

 
 
 
 



   
 

1) Start ved centeret 
2) Gå op ad asfaltvejen til skulpturen 
3) Gå ned ad bakken mod lågen 
4) Kryds færisten 
5) Drej til højre ad grusvejen 
6) Følg vejen 
7) Drej til højre langs dyrehegnet 
8) Gå op over bakken 
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