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DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projektværksted og tegnestue - rum og retning

“Mennesker
 skaber kultur

faciliteter 
skaber rumr

DGI Faciliteter og Lokaludvikling

Indledning

DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afde-
ling i DGI, som har en fælles profi l med tre 
faglige tilgange til  udvikling af tidssvarende 
lokalsamfund med gode faciliteter, rum og 
rammer til idræt, bevægelse og fællesskaber.

Udvikling og analyse af drift, organisering og 
aktiviteter i idrætsfaciliteter.

Udvikling af lokalsamfund og områder.

Udvikling og planlægning af fysiske rum og 
rammer for idræt, bevægelse og fællesskab. 

Plan og udvikling.
DGI Faciliteter & Lokaludviklings tegnestue er 
en tværfaglig tegnestue og et projektværk-
sted, som fysisk er placeret på DGI Karpen-
høj.
Projektværkstedet og tegnestuen arbejder 
tværfagligt og målrettet i opgaveløsningen 
sammen med opdragsbestiller for at styrke 
idrættens fysiske rum og rammer. Tegnestuen 
løser opgaver både internt i DGI og overfor 
externe samarbejdspartnerer, når der er tale 
om fysisk planlægning, analyse, design og 
udvikling af rum og rammer for bevægelse, 
idræt, friluftsliv og kultur.

DGI Karpenhøj
Dragsmurvej 12
8420 Knebel
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Udbygning og afgrænsning

Hovedgreb:

Zonerne tilføres nye faciliteter, som skal 
være med til at understøtte de enkelt zoner 
og helheden.  Anlæg skal understrege og 
forstærke de eksisterende forhold. 

De nuværende stier forstærkes og binder 
parkens forskellige zoner sammen, samt 
kobler hallen sammen med parken.

Det er væsenligt at der i de forskellige zoner 
skabes og tilføres nye parkkvaliteter, som un-
derstøtter zonernes nuværende kvaliteter.

Centrale lysthuse og pit stop
steder i parken

Stisystem med muligheder

Centrale nedslag for ophold 
og bevægelse

Hovedgreb

Byggefelt
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Miljøtegning
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Rumopdeling med parkkvaliteter

Stier i ådalen

Stier i ådalen

Markeds
pladsen

Kulturpark

Leg og ophold

Leg og ophold

Skoven med skovstierne

Ådalens bund med græseng med 
sø og vandløb

Idrætsparken

Vildt 
Park med fri natur

Artsrigt 
Park med en righoldig natur

Rumligt 
Park med selvstændige verdener

Fredfyldt 
Park med fred og ro

Socialt og folkeligt
Park med plads til socialt og festligt 
samvær

Trygt 
Park med plads til tryg udfoldelse 
og samvær

Kulturelt 
Park med kulturpræg og gode 
fortællinger

Åbent 
Park med plads til fri udfoldelse
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Landskabelige zoner

Fem landskabs rum

Ådalens bund med idrætsanlægget og 
parkens græseng med sø og vandløb.
Langs stierne ind mod skrænterne opsættes 
lyspullerter og bænke Bænkene udformes i 
et bevægelsesmæssigt perspektiv.

Fredsskovens stier udbygges nænsomt 
med  rockgardens, berms, pump tracks og 
lignende anlæg bygget af naturmaterialer.
Øko- naturbase etableres

Skrænterne ned mod ådalens bund for-
synes med hængende terrasser, som både 
kan indgå i motionssammenhæng og som 
udsigtsplads ned over parken.

Den gamle kulturpark ved hovedgaden ud-
bygges med en dome til havefolket og langs 
græsanlægget rundt om springvandsan-
lægget skabes nogle skulpturelle  bænke i 
gaudi-stilen med keramikstumper.

Markedspladsen, parkeringsarealet og 
legepladsen indgår sammen med området 
foran og rundt om bevægelseshuset  i en ny 
stor sammenhængende bevægelsespark.

Zoner
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Gaudibænke
skak og kunst

Kulturdome

Parkeringsarealet 
med midlertidig skater 
elementer

Bevægelses- 
trænings og 
opholdsgade 

Tennis området 
udvides med et 
ophold areal med 
mulighed at leg og 
træning

Festpladsen

MTB-teknikbane
med forskellige 
forhindringer

Øko- naturbase 

Legeplads

Terrasser

Myldrebænk

Myldrebænk

Samtale
bænke

Samtale
bænke

Tennis

Trappeanlæg 

Legeskulptur

Terrasser

Terrasser

Scene, myldretrappe, 
danseplads og kugle -
kegle areal

Plan 1
1 : 1000
Plan 1 er uden nybygning.
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Plan 2
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Gaudibænke
skak og kunst

Kulturdome

Parkeringsarealet 
med midlertidig skater 
elementer

Bevægelses- 
trænings og 
opholdsgade 

Tennis området 
udvides med et 
ophold areal med 
mulighed at leg og 
træning

Festpladsen

MTB-teknikbane
med forskellige 
forhindringer

Øko- naturbase 

Legeplads

Terrasser

Myldrebænk

Myldrebænk

Samtale
bænke

Samtale
bænke

Tennis

Ny bygning

Legeskulptur

Terrasser

Terrasser

Scene, myldretrappe, 
danseplads og kugle -
kegle areal

1 : 1000
Plan 2 er med nybygning.
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Snit foran vestgavlen af hallen

Tennisanlæg grønne 
vægge

Mur med ophængte 
bænke mod fælleden
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Snitlinje

Gavl med klatrevægTrappeanlæg Rutchebane
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Snit gennem ny bygning

Tennisanlæg grønne 
vægge

Ophold, redskaber og 
toiletter
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Snitlinje

MultihalTrappeanlæg Idrætshal

0 10 20 30 40 50 60
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Snit foran scene og parkhus med terrasse

Trappeanlæg

Klubhus

Scene Stænger og sejl
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Snitlinje

Petanquehus med 
overdækket terrasse

0 10 20 30 40 50 60
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Snit gennem fælleden, trappescenen og idrætsbanen

Bænke langs stienLyspullerter langs sti

Svævende terrasser

Svellebænk

Dobbeltsti til fælleden 
med asfalt og grus

Flyvende sejl over 
scenen
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Snitlinje

Klubhus med om-
klædning

0 10 20 30 40 50 60



DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Ejstrupholm Sag nr. 1474. Park- og udbygningsplan

Stier og elementer

Områdets stier kantforstærkes med lys og 
bænke. Samtalebænke på østsiden og 
myldrebænke på vestsiden. derudover kunne 
der etableres lav belysning på vestsiden

Sti forløbene i den nedre del af parken   
opdeles  i løs og fast underlag - således at 
tilgængeligheden øges.

Stisystemet bør kobles sammen med byen og 
søen ved hjæp af kløverstiprojektet. ( se bilag)
I den forbindelse kunne stisystemet 
digitaliseres.
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Stiforbindelser

Grusunderlag 
slotsgrus eller 
kalkstabilgrus

Ny P-plads med asfalt

Asfalt- og 
gummiasfalt 

Græsfl ade

Græsfl ade

Sandfl ade

Græsfl ade

Græsfl ade
Tennisanlæggets 
fl ade udvides

Grusunderlag 
slotsgrus eller 
kalkstabilgrus

Mountainbikebane
ca. 1200 meter

Stiforløbet i den nedre 
del af parkanlægget 
udvides med to slags 
underlag. (blødt og 
hårdt)
Oval asfaltsti: ca. 550 
meter
Ottetals sti: ca. 650 
meter
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Principper for beplantning

Lavt plejeniveau og høj robusthed (park-
præg).

Variation: volumen, højder, farver, årstider, 
lyst, mørkt, åbent, tæt, vildt, blomstrende, 
stedsegrønt..
 
Beplantning der kan etableres i etaper uaf-
hængigt af hinanden.

Overordnet stisystemer der binder land-
skabsrummene sammen.

Skab forskellige vækstbetingelser/natur-
grundlag: fugtighed, nærring, sol/skygge.

Benyt i høj grad hjemmehørende danske 
arter, som er mere robuste og giver større 
biodiversitet end eksotiske arter.

Vægt på planterarter med nytteværdi: spi-
selige planter, frugter og bær, sommerfugle, 
bi planter, klatretræer, levesteder for dyr 
osv.

Regnvandshåndtering, kan bidrage til natur-
indholdet

Jordbund: moræneler, nogle steder fugtig

Områder

Haverum - domen : sanseligt, stillerum, for-
dybelse, frodighed, skyggetolerant, regn-
vandshåndtering – små træer, klatreplanter 
og urter – weichel, tretorn, skyrækker, 
japansk løn, sommerfuglebusk, hjertetræ, 
bærmispel (amelanchier) og tobakspibe-
plante (aristolochia macrophylla), kaprifolie, 
clematis, sølvregn (arkitektens trøst) og 
krydderurter samt stauder og græsser. Ved-
bend der kan kravle op ad stammerne.

P-pladsen og markedspladsen : omkran-
set af lund (koncenteret i hjørnerne) – let 
løv/lyst – evt. bunddække af forårsløg og 
stauder. Robust, træer med bundbeplant-
ning – regnvandshåndtering – spidsløn, 
sølvløn eller anden løn, kirsebær, avnbøg 
og bundbeplantning.

Tæt ved bygningerne: små træer, der 
skaber læ, skygge og mindre rum – røn, pil, 
kirsebær, løn, weichel, alm. Hæg (majtræ), 
terrænformer eller bænke 

Legeområde: robuste arter, krat til huler og 
træer til klatring – æble, mirabel, hassel, pil 
(seljepil, kaspisk pil, båndpil, femhannet pil), 
syren, kastanjetræ, bærmispel, grønel
 
Brandvej: skyggetolerant beplantning  
enkeltstående smalle træer – røn, pyrami-
depoppel, klatreplanter på facade 

Tilføre området fl ere grønne elemneter
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Beplantning

Fredsskov:
Blandet skov med 
både bund mellem og 
højskov

Solitær træer skal 
understøtte 
parken linje

Solitær træer 
skal understøtte 
samtalebænkene

Buske som 
kantafgrænsning 
på vold

Fra nåletræer til 

blandet skov med 

både bund mellem 

og højskov

Fælleden - græsfalde 
med solitærtræer og
klynger af træer

Tennisanlæg 
undertsøttes med 
grønne vægge/
slyngplanter

Græsfl aden 
understøttes allètræer

Skrænten 
med markante 
opstammede træer

Græsefl ade 
med solitær-
træer 
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Ankomstplads

Græsfælled omkranset af  opstammede træer 
og et omløbende asfaltbånd.
Hele området med legepladsen, festpladsen, 
parkeringspladsen og uderummet foran hallen 
indgå i et samlet rum.

Området understøtter både hverdagsbrugen: 
legepladsen, udendørstræning, street akti-
viteter. og p- pladser. Derudover er pladsen så 
fl eksibel, at der er mulighed for at området kan 
bruges til byfesten idet den store grønne fl ade 
bevares.

Området tilføres en kant p- plads mod 
hovedvejen og et nyt “bevægelsesbånd langs 
bygningsmassen.

Torve- og festplads 1
Uden ny bygning

Streetaktiviteter

Cafémiljø



23

Torve- og festplads 2
Med ny bygning

Klatrestativ

Rutchebane

Trappeanlæg til motion 
og ophold

Parkour-bane

Asfalt rund om 
græsfalden 
kan brugs til ruleskøjter

Ny p-plads



DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Ejstrupholm Sag nr. 1474. Park- og udbygningsplan

Nye træning og legeelementer på fælleden

Med udsigt over parken og i sammenhøng 
med legepladsen skabes i et udvidet lege - 
trænings og bevægelsesarea.

Den eksistrende legeplads udvides med 
trappeanlæg, rutchebane, edderkoppespind 
og parkauranlæg.. 
Arealet udevides med 325 m2

På den nye p-plads kan der etableres 
midlerstidige anlæg til skateraktiviteter og 
græsfl aden omkranses af en fast asfaltsti som 
kan bruges til ruleskøjter.
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Snit af parkourområde
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Kulturdome

Det cirkelformede anlæg med blomster  
transformatiseres til lystanlæggets grønne/
kulturelle forsamlingshus. Udbygget med en 
cirkelformet tranparent dome.

Kulturanlæg

Trappe til blomsteranlæg, 

Domen  omkranses af bænke

Gaudibænk

Græsareal med et 
enkeltstående træ
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Kulturdome

Domen er et centralt opholds- og mødested 
omkranset med bænke i den gamle 
kulturpark.

Eks.
Gulvareal ca. 151 m², højde ca. 7 m.
Stående gæster ca. 200 pers., spisning ca. 
125 pers.
Aluminiums-sprosser
ECO-lock knudepunktssystem
Pulverlakeret udvendigt og vedligeholdsfri 
glaslister
6 mm hærdet sikkerhedsglas
1 dobbeltdør, 5 topvinduer
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Snit

Domen er et opholds- og mødested og et 
væksthus med forskellige eksotiske planter.

16 m

8 m

Kulturdome
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Kulturanlæg - Gaudibænk

Møblering af kulturanlægget

Organisk udformede bænke i beton omkranser 
de to græsarealer i kulturanlægget.,  og 
understøtter anlægggets karakter som det  
eftertænksomme opholdsrum.
I forbindelse med bænken kan der opstilles 
borde til skak og andre brætspil.

Gaudi-bænke   
Organisk udformede bænk udarbejdet  af 
“brudstykker” fra områdets kunstneriske 
værksteder. Projekt som kan involverer 
områdets kunsthåndværkere. 
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Mountainebike teknikbane

Rock garden

Pump track

Hængebro

Pittstop med træningsfaciliteter

Berms

MT og træningsstation

Skoveområdet tilføres tre elementer, som 
understøtter ophold og bevægelse.
Alle elemter skal understøtte områdets skov 
karakter

1. Opholdssted - pitstop
2. Køretekninke anlæg for MT
3. Mulighed for “naturfi tnes” med naturlige   
    elementer fra skove.træstammer og sten.

Øko- naturbase 
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Mountainebike teknikbane

MTB teknik bane

Teknik Banen er ca. 650 m lang og består af 
6 sektioner:

1. Berms - her kan du øve sving i høj fart på 
berms

2. “5 hårde” - opkørsel med skarpe sving 
hvor du kan holde farten ved at bruge små 
berms

3. Drops & rocket garden - her kan du øve 
drops i forskellige højder samt køre forskel-
lige spor igennem rocket garden

4. Flow opkørsel - opkørsel i høj fart

5. Flow nedkørsel - nedkørsel i høj fart

6. Teknisk opkørsel med kørsel over sten og 
træstammer 
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Øko- naturbase

Åben skovbase

Basen i skoven er et åbent fælles mødested, 
hvor skoler, foreninger og borgerne kan 
opholde sig. Her er f.eks. mulighed for 
udeundervisning og der kan etableres 
depoter til grej.
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Øko-naturbase

Åben skovbase

På en fl ade af barkfl is er opstillet en åben 
pavillion bygget af træ og stål.
Opbygningen er en cirkelformet 
trappekonstruktion med stålribber på stolper 
og et åbent tag af stålrør med mulighed for 
midlertidig overdækning.
Der kan etableres afl åste træskasser 
under konstruktionen, som kan bruges til 
redskaber.

16 meter

Stålrør  i 
tagkonstruktion 
til øvelser

Redskaber 
placeres i afl åste 
kasser under 
trappekonstruktionen

Trappeelement 
til ophold og 
motionsøvelser

2 meter bånd med 
barkfl is

Natursten og 
træstammer

12 meter
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Fælleden
Flade med 
kalkstabilt grus

Bænke

Trappeanlæg med balkoner op 
til klubhuset

Tennisanlæg med 
grønne vægge

Trappe scenen og parkhus med 
overdækket terrasse

Klatreskulptur

Folkelig og festlig

Festens rum. Den store falde hvor mange 
mennesker mødes og er i konstant bevæ-
gelse. Oplevelsen af en festlig atmosfære, 
hvor man møder andre mennesker. Mulig-
hed for folkeliv og underholdning  
Let tilgængelighed med faciliteter, lys og 
Inventar: bænke, borde, grill etc.
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Fælleden

Multitrappe og grusfl ade

Området tilføres elementer, som understøtter 
ophold, bevægelse og overgangen mellem 
idrætspark og parken fælles græsfalde.

Multitrappen forbinder idrætsparken med 
lystanlægget og danner en både visuel og 
fysisk overgang. Arealet foran scenen er med 
grus og er indrettet til petanque m.m. Multi 
trappen er både opholdstrappe, trænings/
bevægelsestrappe og scenetrappe.

Nuværende redskabshus understøttes med 
ophold for kugle/kegle folket.. Området skal 
understøtte græsfl aden,  som parkes folkelige 
fælles rum.
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Tennisanlæg

Udbygget tennisanlæg

Det nuværende anlæg understøttes med en 
opholds- og aktivitetsfl ade ind mod parken.

Arealet drænes og opbygges med en 
sandpude, hvorpå der etablese en træterrasse 
på punkfundamenter. Arealet afgrænses med 
en slynget konstruktion af træ med mulighed 
på ophængte bænke.

Parkhus til depot og ophold.
Der kan etableres et parkhus i forbindelse med 
tennisanlægget.
Huset har et opholdsrum, en overdækket  
terrasse, toilet/handicaptoilet og et 
redskabsrum,

Huset er et sort træhus på ca. 9 X 9 meter og 
er bygget med grønt tag.

Redskaber

Opholdsrum

Toilet og handicaptoilet

Overdækket terrasse

3 meter

9 meter



37

Perspektiv - tennisanlæg

Slagboldsområde

Parkhus med 
grønt tag

Tennishegnet med grøn 
bevoksning

Aktivitetsområde med 
bordtennis

Slynget trævæg med 
ophængte bænke

Opholdsmiljø med 
hængekøjer

Gennemsyn i væggen



DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Ejstrupholm Sag nr. 1474. Park- og udbygningsplan

Hængende terrasser

Svævende terrasser

Skrænterne i lystanlægget kan understreges 
med svævende terrasser, hvorfra der er udsigt 
ned over de åbne græsfl ader.

Anlæg og elementer placeres i forbindelse 
med eksisterende eller nye stier og trapper 
i skrænterne. Således understøttes parkens 
eksisterende parkkvaliteter.

Terrasserne bygges af træ og sammensættes 
af små moduler på 3 x 4 meter og 5 x 5 meter.
Terrasserne forbindes indbyrdes med trapper 
med tre eller fi re trin. Terrasserne står på 
støbte punktfundamenter.

3x4 meter
12 m2

5x5 meter
25 m2

Plan af skrænt med svævende terrasser 
koblet på eksisterende trappeanlæg

Snit



39

Perspektiv

39
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Hængende terrasser

Skræntprofi l med svævende terrasser Skræntfacade  med svævende terrasser 
koblet på eksisterende trappeanlæg
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Hængende terrasser

Svellebænk SamtalebænkjSkræntfacade  med svævende terrasser



DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Ejstrupholm Sag nr. 1474. Park- og udbygningsplan

Fællesscene med myldretrappe og aktivitetsplads

Myldretrappe og grusplads

Myldretrappen kan bygges af træ, beton eller 
blandede materialer.
Der er en fællesscene for parkanlægget og 
for idrætsanlægget.
Scenen er midtstillet i forhold til fælledens 
udstrækning fra stiforbindelsen langs 
skrænten og  til bækken i parkens ene side.

Scenen er på ca. 80 m2 og kan overdækkes 
med fl yvende sejl på stænger fastholdt af 
barduner.
Scenen kan dermed indrettes så den får en 
åbning til den ene af siderne eller til begge 
sider.

I forlængelse af scenen på den anden 
side af bækken indrettes et parkhus med 
overdækket  terrasse til ophold og depot.



4343

Perspektiv 
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Trappeanlæg med forskellig størrelse plinte, kummer 
med lave buske og opstammede træer

9 x 9 meter scene.

Plan: fællesscene med myldretrappe og parkhus med terrasse

Plan 1 : 200
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Trappeanlæg med træningsbøjler, lav bevoksning og 
opstammede træer

Redskabs- og parkhus med terrasse og bro til 
trappeanlægget
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Facade: fællesscene med myldretrappe og parkhus med terrasse

Facade 1 : 200 Scene med mulighed for overdækning med sejlScene og trappeanlæg opbygget af beton.
Hele anlægget er xx m2
Scenen er xx m2
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Facade af redskabs- og parkhus med terrasse
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Fotocollager
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Fotocollager
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Bilag - Kløverstiprojektet

Krav til Kløverstier

forhold mellem. Mængden af interessepunkter 
vil afhænge af lokale forhold. Et vejledende 
antal er:
Grøn rute (2,5 km)  : 4 - 6 interessepunkter 
Blå rute (5 km)       : 5 - 7 interessepunkter 
Rød rute (7,5 km)   : 6 - 8 interessepunkter 
Sort rute (> 10 km)  : min. 10 interessepunkter  

6. Kløverstiernes indhold skal være af høj 
kvalitet og skal revideres og opdateres mini-
mum en gang om året. Interessepunkter på 
Kløverstierne kan være aktivitets- og bevæ-
gelsesmuligheder, oplevelsesmuligheder, na-
tur- og  kulturseværdigheder, friluftsfaciliteter, 
historiske steder, steder af lokal betydning og 
meget andet. Interessepunkterne skal være 
spændende for både lokale brugere af stierne 
og besøgende ude fra, og deres indhold skal 
formidles på en “ny” måde. Der skal minimum 
en gang om året etableres nye interessep-
unkter, eller de eksisterende skal opdateres i 
forhold til den formidling, der er knyttet til  
dem i form af tekst, fotos eller fi lm m.m.

7.   Formidling af Kløverstierne og deres sevær-
digheder skal som minimum ske gennem En-
domondos mobil applikation og en trykt folder. 
Ruter og interessepunkter oprettes i Endomon-
dos mobil applikation og på www.endomondo.
com med ruter på kort samt tekst, billeder og 
fi lm. Det er valgfrit, om man ønsker at frem-
hæve ruterne (få dem til at fremtræde øverst 
på listen over anbefalede ruter) for 1000,- kr. 
per kløverrute per år (inkl. moms). I alt 4000,- kr. 
pr. Kløversti pr. år.  Der skal udarbejdes en trykt 
folder i fast skabelon i Kløverstiernes design 
med kort, tekst og billeder. 

Krav til Kløverstier

1. Kløverstierne består af 4 ruter med hver sin 
farve:
Grøn rute skal være 2,5 km 
Blå rute skal være 5 km 
Rød rute skal være 7,5 km 
Sort rute skal være 10 km eller længere 

2. Alle 4 ruter skal udspringe samme sted fra 
en central plads eller et andet knudepunkt i 
byen. Det skal være et naturligt samlingspunkt 
i byen som for eksempel et torv, en plads, 
idrætshal eller lignende. 

3. De 4 ruter i en Kløversti skal have mindst 
muligt sammenfaldende forløb for at sikre de 
mest spændende og alsidige valg for bru-
gerne.  Kløverstierne må dog gerne være sam-
menfaldende med andre rekreative ruter som 
for eksempel Sundhedsspor, Spor i Landska-
bet eller andre lokale stier. 

4. Planlægningen af Kløverstier skal ske på 
baggrund af en borgerinddragende proces. 
De lokale borgere, foreninger, klubber, skoler 
og institutioner ved, hvad der rører sig, hvilke 
tilbud der trænger til nyt liv, hvilke lokale his-
torier der kan fortælles, hvilke aktivitetstilbud 
skolerne har brug for, og hvilke lokale natur- 
og kulturseværdigheder institutionerne gerne 
vil besøge. Lokale turismeorganisationer og 
virksomheder som for eksempel hoteller har 
typisk også kendskab til efterspørgslen efter 
rekreative muligheder i lokalområdet. 

5. Kløverstierne skal have en passende 
mængde interessepunkter. Der skal være 
mest mulig spændende formidling undervejs, 
samtidig med at brugervenligheden i både de 
trykte og elektroniske medier skal sikres. Inter-
essepunkterne kan formidles gennem tekst, 
fotos og fi lm, som der bør være et passende   

KLØVERSTIER

Manual for 
grafisk design 
og skiltning
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Bilag - Kløverstiprojektet

Elektronisk formidling

Projektet har indgået et samarbejde med En-
domondo, således at Kløverstierne bliver en 
del af Endomondo som anbefalede ruter.

Endomondo er et forum hvor man på en sjov, 
social og motiverende måde, via sin mobiltele-
fon, kan ”tracke” løbeture, cykelture og andre 
sportsgrene. Fra den 14. oktober 2011 vil man 
også kunne fi nde vej på Kløverstierne og læse, 
se og høre om seværdigheder undervejs på 
ruterne. Kommunerne oploader selv ruteforløb 
og beskrivelser/billeder/fi lm. 

Kløverstierne bliver mod betaling af et lille 
beløb fremhævet som de øverst anbefalede et 
år ad gangen. Endomondo er et fi rma med 12 
mio. brugere på verdensplan. I Danmark er der 
ca. 600.000 registrerede brugere. 

Hvad koster det?

50.000 – 200.000 kr. til indkøb af skilte, pæle, 
stolper, maling, infostandere o. lign.
Arbejdstid til nedgravning af pæle mv.
Arbejdstid til projektledelse i forvaltningen
evt. 1.000,- kr. pr rute pr år hvis de skal promo-
veres hos Endomondo (4.000,- kr. per Kløversti)
NB: der er hjælp at hente hos Friluftsrådet i 
forbindfelse med projektet.

Tilskud.
25.000,- kr. i tilskud til skilte, pæle, osv. til 1. 
Kløversti á 4 ruter, 20.000,- kr. til 2. Kløversti á 4 
ruter og 15.000,- kr. til 3. Kløversti á 4 ruter.
Tilskud til foldere og åbningsarrangementer 
3.500 kr. pr Kløversti.

Kløverstiprojektet er et samarbejde mellem 
Friluftsrådet og Nordea Fonden. I styregrup-
pen sidder DFI, DIF og DGI. 

KLØVERSTIER

– find lykken i det fri

Danmarks Kløverstier

nder alt det sammen, der har 

ærdi i d
it lo

kalområde: Naturen, 

lturen og menneskerne. Kløver-

stie
rne fører dig tættere på nye 

oplevelser lig
e om hjørnet.

Én sti m
ed fire ruter 

Forskellige længder gør 

emt fo
r dig - og for al

t komme ud,

luft
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Bilag - Kløverstidesign

KLØVERSTIER

8

 

 

Mål: 10x10cm  Foliefarve: Oracal: 056  

Mål: 10x10cm  Foliefarve: Oracal: 063   

Mål: 10x10cm  Foliefarve: Oracal: 033 

Mål: 10x10cm  Foliefarve: Oracal: 076  

Mål: 10x13cm

Foliefarve:

Oracal

baggrundsfarve – 073

rød – 033

grøn – 063

blå – 056

lys grå – 076

Skriftfarve:

Hvid

Malet skilteplade:

RAL

Baggrundsfarve – 7024

KLØVERSTIER

KLØVERSTIER

7
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Kløverpylon
i byen

Alupylon med 
Klæbeskilte

Den
Sorte
Gr
Skovstien 5. Maj 2011

KLØVERSTIER

Specialdesign
Eksempel

Mødestedet og startpunktet for de lokale kløverstier 
kan markeres med en høj Kløverpylon, som er synlig 
på afstand.
Øverst på pylonen skiltes med det firfarvede 
kløverlogo, suppleret med teksten KLØVERSTIER.
Herunder skiltes med de 4 kløveruter: Farvet 
kløverlogo evt kombineret med stinavne og 
længde angivelser, 2D kode, Endomondo info, 
samt evt vejvisning med retningspile.
Pylonen kan installeres med rutekort i kortbord og evt 
foldere i folderkasse.

Pylonerne findes som to grundtyper:
Pylon i byen:
15x15 cm malet aluminiumssøjle med let afrundede 
hjørner og flad top. Samlet længde 350 cm
Sortmalet med NCS S8501 G90Y
Nederste del af søjlen, til nedgravning/støbning har
påsvejste vinger.
Søjlehøjde over terræn 260 cm
Sokkeldel/under terræn: 90 cm
Skiltning på pylonen udføres med 10 cm klæbeskilte.
Topskilte eventuelt som folieklæbere.
Leverandør af stålpylon: PEA skilte

Pylon i naturen:
15x15 cm egetræspæl med lav pyramidetop.
Skal sortmales, dækkende med NCS S8501 G90Y
Standardlængde ialt 350 cm. Højde over terræn 260 
cm. Pælen nedgraves 90 cm.
Skiltning på pylonen udføres med 10 cm skrueskilte.
Leverandør af træpylon: Naturstyrelsen
 
Specialdesign:
Mødested og startpunkt kan designes og udføres 
alternativt og tilpasset lokalt design og udstyr.
Mødestedet skal altid som minimum indholde:
Firfarvet kløverlogo og navnet KLØVERSTIER
samt introduktion til de 4 kløverstier.

Mødestedet kan markeres på flere alternative måder:
En plakattavle, selvstædig, eller del af lokalt     • 

system.
Et banner, på facade eller mast.• 

En specialdesignet pylon, evt med lysinstallation • 

og plads til aktuelle plakater, evt LED skærm.
  
Det er i den forbindelse vigtigt, at det grund-
læggende Grafiske Kløverdesign anvendes.
Mødestedet skal fremstå med den karakteristiske 
sorte bundfarve, de 4 kløverfarver og den hvide 
Signaskrift.

260 cm
Kløverpylon
i naturen

Træpylon med  
skrueskilte
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Kunstruten

Van n

Bakkestien

ruten

info

Kunstruten

Van n

Bakkestien

ruten

KLØVERSTIER

Kunstruten

ruten

Va

Bakkestien

Find vej og få info om stierne:

1 Hent den nyeste version af 
Endomondo Sports Tracker 
app ned på din Android 
eller iPhone

2 Start Endomondo og vælg 
“Alm. Træning/Træning: 
Standard”

3 Vælg Træning “Følg en rute”

4 Find Kløverstierne i listen 
med nærliggende 
fremhævede ruter, der 
kommer frem og vælg 
den rute du ønsker

ondo

KLØVERSTIER

Rubrikskrift: 
Signa Caps Bold
22/22 pkt  
spatiering 10
versalhøjde 5 mm

Brødtekst: 
Signa Normal Book
16/22 pkt  
spatiering 10
versalhøjde 4 mm

Brødtekst/layout for 
endomondo-skiltet 
svarer til informations-skilt J

Ce m

Gå

B

Sl

Ul

Frilufts det

iet

St

et
Mødested

To et/Mødested

Stadion

Museet

To et/Mødested

Stadion

Museet

Bakken

Skrift: 
Signa Caps Bold
22/22 pkt  
spatiering 25
versalhøjde 5 mm

Skrift: 
Signa Caps Bold
22/22 pkt  
spatiering 25
versalhøjde 5 mm

100x100 mm

100x130 mm

100x180 mm

100x180 mm

150x150 mm

100x100 mm

G Vejvisning J Information

M 2D kode

N Endomondo

50 x 100 mm

100 x 200 mm

H Vejvisning

K Rød rutekort

L Pictogram

I Rød kløver

6 mm

17 mm

89,7 mm

5 mm
3 mm
5 mm

10 mm

10 mm

7,4 mm

16,7 mm

16 mm

7,5 mm

7,5 mm

5 mm

5 mm

8 mm

12 mm

12 mm

10 mm

10 mm

7,5 mm

15 mm

114 mm

10 mm

13,5 mm

28 mm

85 mm

5 mm

16 mm

5 mm

5 mm

5 mm

8 mm

7,5 mm 32 mm

5 mm

13 mm

16 mm

22 pkt
22 pkt
22 pkt
51 pkt

22 pkt

Det første Slot blev bygget i 
1385. Det var en primitiv 
træbygning med palisader 
rundt om. 
Den blev senere erstattet af 
en hovedbygning i sten, en 
slotsgård og en staldgård. 
Slottet blev stærkt beskadiget 
under svenskekrigene i 1600-0-
tallet.
Den sidste rest af slottet blev 
nedrevet i 1726 efter at have 
været i forfald i en årrække. I 
dag er grundplanen til både 

Slotsruinen
 bakken

info

Find vej og få info om stierne:

1 Hent den nyeste version af 
Endomondo Sports Tracker 
app ned på din Android 
eller iPhone

2 Start Endomondo og vælg 
“Alm. Træning/Træning: 
Standard”

3 Vælg Træning “Følg en rute”

4 Find Kløverstierne i listen 
med nærliggende 
fremhævede ruter, der 
kommer frem og vælg 
den rute du ønsker

ondo

Kløverstiedesign
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KLØVERSTIER

Kløverskiltning i vejvisningstavler
Kløverskiltning kan integreres i Vejdirektoratets 
vejvisningstavler, under forudsætning af at gæl-
dende bestemmelser for vejvisningen overholdes.

Kløverlogo kan anvendes som en vejvisning til 
kløverstiernes mødested eller som identifikation 
af den enkelte stirute.

Kløverlogoet skal altid fremtræde i farve på 
sortgrå bund. 
Se eksempler på denne side 

Der henvises til: 
Vejdirektoratets Bekendtgørelse om 
Vejafmærkning.
Afsnit om vejvisningstavler
Samt: Vejregelrådets Hæfte 4. 
Vejvisning på cykel, ride og vandreruter.

Bemærk:
Kløverskiltningen må ikke anvendes 
i forbindelse med færdselstavler og 
signalanlæg eller på tilhørende standermaster

Der henvises til:
Vejdirektoratets Bekendtgørelse om 
vejafmærkning.
Afsnit om færdselstavler og signalanlæg.

Færdselstavler er:
Advarselstavler
Vigepligtstavler
Forbudstavler
Påbudstavler
Oplysningstavler

Vejviserskilte
Eksempler med kløverlogo integreret i vejdirektoratets vejvisningstavler

KLØVERSTIER Sko n

KLØVERSTIER

Eksempler på montering af 
kløverskilte på lokale bygninger 
og vejudstyr.

Termoplast:
Skiltning kan udføres på 
betonfliser og asfalt med 
termoplast mærker til 
påbrænding.
Skiltene kan leveres i de 
4 kløverfarver.
Størrelse 20 cm eller 40 cm
Leverandør: Trafik Produkter AS

A B

F

J

Lærkevej

E

C

G

D

H

Facade Lygtepæl Vejnavneskilt

10 cm
Folieklæber

Decomark 6018

20 cm
40 cm

Decomark 5012

Decomark 2009

Decomark 7042

10 cm
Bøjleskilt

10 cm
Bøjleskilt

15 cm
Bøjleskilt

15 cm
Vinkelskilt

15 cm
Skrueskilt

10 cm
Skrueskilt

10 cm
Folieklæber

Plankeværk Pullert

20 cm eller 40 cm 
Termoplast mærker 
til påbrænding på 

betonfliser og asfalt

KLØVERSTIER

Kløverskiltning og identitet på 
træer, sten og hegnspæle.

Gl. Storskovsti

10 cm
Skrueskilt

Stipæl Træ Vejnavnesten Hegnspæl

12 cm
Kløver, Stenhug

10 cm
Skrueskilt

12 cm
Kløverskabelon

B

A

C

D

KLØVERSTIER

Kløver skrueskilte som 
integreres og monteres på 
lokale eksisterende skiltepæle, 
f.eks. Naturstyrelsens røde 
pæle.

Kløverskiltene skal monteres 
med respektafstand 4 cm
til eksisterende skilte.
Husk, der skal indhentes 
tilladelse til kløverskiltningen.
 
Naturstyrelsen har princip-
godkendt denne skiltning.

Byens Grønne Puls

Hund i snor

Frederiksborg
Statsskovdistrikt

Frederiksborg
Statsskovdistrikt

Folder

10 cm
Skrueskilt

Kystskilte 
-stander

10 cm
Skrueskilt

10 cm
Skrueskilt

10 cm
Skrueskilt

til A3 format
Findes også til A4

10 cm
Skrueskilt

10 cm
Skrueskilt

10 cm
Skrueskilt

min 4 cm

Stolpe til
rute-

afmærkning
Pictogram-

stander Skiltestander Folderkasse
Stiafmærknings-

stander
Stiafmærknings-

stander

B

C

D

E

F

G

H

A

KLØVERSTIER

6

Van

Kunstruten

Van Van

Kunstruten

ruten

Bakkestien

135 cm

55 cm

Kløverskiltesystem
Sortmalede skiltepæle med skrueskilte, samt 
eventuelle folderkasser og kortborde til rutekort.

Skiltepælene:
12,5 x 12,5 cm egtræspæle med lav pyramidetop.
Standardlængde ialt  225 cm. Højde over terræn 135 
cm, nedgraves 90 cm.
Skiltepæl kan leveres til lav højde: 55 cm
Leverandør, Naturstyrelsen
Skal sortmales med dækkende med NCS S8501 G90Y

Skrueskilte:
2 mm, sortgrå malede aluplader med afrundede 
hjørner og huller til skruemontage.
10 cm brede med variabel højde.
Der anvendes rustfri spunskruer.
Leverandør: PEA Skilte

Kortbord:
Kortbordet anvendes til rutekort for Kløverstierne og 
eventuelt til opslag og aktuel information for

arrangementer på stierne.
Kortbordet er fremstillet i galvaniseret stål.
Det monteres skråtstillet på pælen på en bøjle 
med gennemgående bolte.
Kortbordet kan leveres til format A4 og A3.
Leverandør: Naturstyrelsen

Kortbordet kan leveres i alu/stål, lakeret i valgfri farve
Leverandør: PEA Skilte
 
Folderkasse:
Til foldere i format:  10 x 21 cm
Folderkassen er fremstillet i galvaniseret stål.
Kassen monteres til pælen med gennemgående bolte.
Leverandør: Naturstyrelsen

Folderkassen kan leveres med akrylfront 
med kløverlogo.
Leverandør: PEA Skilte

260 cm

Skrueskilte

Skrueskilte

Kortbord

Folderkasse
med kløverlogo

Kløver skiltepæle
Eksempler

Skiltepæle med 
kortbord

info
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Kunstruten

Van n

Bakkestien

ruten

Lav skiltepæl

Kløverpylon:
Til markering af mødested 
og startpunkt for 
de lokale Kløverstier.

Se side 7: Kløverpyloner.

Find vej og få info om stierne:

1 Hent den nyeste version af 
Endomondo Sports Tracker 
app ned på din Android 
eller iPhone

2 Start Endomondo og vælg 
“Alm. Træning/Træning: 
Standard”

3 Vælg Træning “Følg en rute”

4 Find Kløverstierne i listen 
med nærliggende 
fremhævede ruter, der 
kommer frem og vælg 
den rute du ønsker

ondo

Kløverstiedesign


