Faste løberuter på 5 km og 10 km (blå rute)
Ruterne er målt nøjagtigt op, og de kan derfor bruges
til at sammenligne løbetider og til konkurrenceformål.
Løberuten på 10 km er 5 km ruten gennemført
2 gange. Løberuten har start og mål på Hellas
atletikstadion ved nordøstenden af skoven.

God tur!

Løberuten er markeret med en blå cirkel på de røde
pæle. Pilene på de røde pæle angiver rutens forløb.
På pælene er der dobbelt kilometerangivelse for
henholdsvis 5 km og 10 km løberuten (f.eks. 2 km/7
km).
Orienteringsklubben Roskilde og Atletikklubben Hellas
har lavet forslag til forskellige aktiviteter i Hyrdehøj
Skov. Forslagene ligger på deres hjemmesider.
Atletikklubben Hellas afholder regelmæssigt løb på
ruterne / i skoven. Husk at sende en ansøgning til
Odsherred Statsskovdistrikt, hvis du ønsker at afholde
et arrangement i skoven.
Fast løberute på 1,6 km (rød rute)
Løberuten er markeret med en rød cirkel på de røde
pæle. Ruten har start og mål samme sted som ruterne
på 5 og 10 km. Ruten er ikke nøjagtigt målt op.
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der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer
over hele landet, og driften heraf tilgodeser både
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af
natur og kulturværdier.
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Motionsruter i
Hyrdehøj Skov ved
Roskilde

Skovfitnessruten
Skovfitnessruten er 3,93 km lang. Den følger
løberuterne det meste af vejen. Der er 4
motionsstationer på ruten, hvor du frit og på eget
ansvar kan benytte de forskellige træningsfaciliteter.
Det er Roskilde Kommune, som vedligeholder
træningsfaciliteterne.
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Løberuter i Hyrdehøj Skov
I Hyrdehøj Skov kan du frit benytte de faste løberuter
på 1,6 km, 5,0 km og 10,0 km samt skovfitnessruten
med de 4 motionsstationer. Ruterne er markeret på
kortene.

• Faste løberuter på 1,6 km, 5 km og 10 km
• Skovfitnessruten på 3,9 km
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