
 

 

 

Skærtorsdag den 18. April 2019 

Frederik den 7. March 

Kom og få en dejlig dag 

 i den skønne natur  

Jægerspris Nordskov  



  

 “ Kignæs Radio Sport “  
retter hermed en varm tak til alle  
annoncørerne. 
 
Annonceindtægterne er et væsentligt 

grundlag  for foreningens sociale  

arbejde i Jægerspris. 

 

Overskuddet går ubeskåret til socialt  

samvær for unge og ældre.  
 

Samtidig rettes en varm tak til alle de  

frivillige for hjælpen ved  

arrangementets afvikling. 

 

 

GOD TUR !! 



  

Lidt om ruten 
 

“ Kignæs Radio Sport “ glæder sig til at byde igen velkommen til  

Frederik den Vll March. 
 

 

Tag familien med på en dejlig tur i naturen. 
 

Der er mulighed for at købe forfriskninger på vore rastepladser. 
 

 

Læs mere om ruten længere inde i bladet (side 12-13) 

 

Efter veloverstået march er Jægerspris slot, absolut et besøg værd 

 

Foreningen vil bestræbe sig på, at marchgængerne får en behagelig tur i den 

skønne natur omkring Jægerspris. 

 

Vi ønsker alle en god tur, og forhåbentlig på gensyn til  

Frederik den Vll. March den 9. April 2020 ! 

 

 

www.kignæs-radio-sport.dk 
 

 

 

 

 

Tilsluttet Dansk Atletik Forbund 



  

Restaurant Færgelunden 
A´lacarte restaurant er åben Mandag til Fredag 

 fra kl 17.30 til kl 20.30 

Bordbestilling 6080 2135 / 2093 2135 

Se mere på hjemmesiden: 

WWW.motel-kursus.dk 



  



  

Ny østergade 10 
3600 Frederikssund 

Tlf. 47 38 38 03 



 

 

Åbnings tider 

 

Mandag 06–17.30 

Tirsdag 06–17.30 

Onsdag 06–17.30 

Torsdag 06–17.30 

Fredag 06–17.30 

Lørdag 06–15.00 

Søndag 06–15.00 

 

Telefon: 47 52 72 11  

 

 

Kulturhuset Rejsestalden 

Hovedgaden 29 A. 

3630 Jægerspris 

Nyt Startsted 

Det er herfra  

starten går 

https://www.google.com/search?rlz=1C1VFKB_enDK636DK636&q=skibby+bageri+telefon&ludocid=606947418939646572&sa=X&ved=2ahUKEwi-zpjx7_DgAhVvzqYKHTJPCkIQ6BMwE3oECAkQAg
https://www.google.com/search?q=skibby+bageri&rlz=1C1VFKB_enDK636DK636&oq=skibby+bageri&aqs=chrome..69i57.7803j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


  

20 KM (Studehaven) 

På denne tur går turen forbi Dyrnæs, her ligger strandenge langs 

Nordskoven. Flere steder er strandengene dog under tilgroning  -  

blandt andet med tagrør -  på grund af manglende afgrænsning. Ved 

lavvande blotlægges store dele af fladvandet som er en vadeflade 

med sandorme, der giver gode fourageringspladser 

for vadefugle.  Turen går også forbi vildtfogdehu-

set.  Ca. midt på ruten kan man se de sørgelige re-

ster af Kongeegen. Kongeegen regnes for Europas 

ældste levende væsen. I 1973 brækkede den sidste 

hovedgren af, og siden er halvdelen af skallen faldet. Dens alder er 

anslået til 1500-2000 år. Engang var omkredsen over 14 m. Den var 

en kæmpeeg allerede da Gorm den Gamle regerede.  På turen tilba-

ge går turen forbi Louiseholm.  Louiseholm er en udbygningsgård 

fra Stæregården, som Frederik den 7. købte i 1856. 

 

30 KM (Fællesskoven) 

På denne 10 km sløjfe kommer man en tur lidt længere ind i skoven. 

I Nordskoven findes der en masse vandhuller og moser, og skoven 

har et rigt dyreliv, bl.a. dådyr og rovfugle.  På vejen går man langs 

det gamle savværk i Kulhuse og kommer helt i den del af Kulhuse 

ved Revelinen, hvor stormen Bodil fik vandet til at gå over sine 

bredder og truede mange sommerhusejere med vandskader. Længere 

fremme kommer den næstældste eg hedder Stor-

keegen, den kommer man tæt på, på denne tur. 

Den sidste levende gren af Storkeegen faldt af i 

efteråret i 1980. I dag vidner stubben om det 

gamle træs dimensioner. 

 

Den sidste eg, kommer man desværre ikke lige forbi på turen rundt. 

Snoegen, står i Øllemosen. De sidste blade på Snoegen visnede i ef-

teråret 1991. Snoegen alder var kun 600-700 år. I brysthøjde har den 

snoede stub en omkreds på 8,7 m. 



 

Nordskoven i Horns Herred, nord for Jægerspris, er en af Danmarks 

store skove. Den består af fire sammenhængende skove:  Slotsheg-

net, Kohaven, Studehaven, og Fællesskoven. Med hver deres sær-

præg og fugleliv. 

Dette er et lille udpluk af alt det man kan se på turene rundt, så kan 

der vælges til og vælges fra, hvad man har lyst til opleve. 

På de 30 km får man hele pakken og på de mindre ture, ser man så 

bare lidt mindre. 

 

5 KM (Slotshegnet) 

Dette er en lille hyggelig tur rundt i skoven. På denne tur kommer 

man ikke så langt ind i skoven, men kommer dog tæt på Jættestuen 

og forbi Grevinde Danners grav og 

Rejsestalden, der er en del af den 

gamle slotskro, men som i dag be-

nyttes til kulturhus og turistinforma-

tion 

 

 

10 KM (Kohaven) 

Denne tur kommer lidt længere ind i skoven. På denne tur vil man 

komme forbi Skovriddergården og Skovlyst.  Begge er i dag indret-

tet til brug for handicappede børn og unge - institution Granbohus. 

Ca. halvvejs på turen kommer man forbi Kobbelgården. Turen kom-

mer også forbi Donekrogen.  Donekrogen er opført i 1969, som et 

behandlingshjem, for børn og unge. Donekrogen har egen skole, 

med de bedst 

tænkelige na-

turskønne om-

givelser i Jæ-

gerspris.  

Kirkens Genbrug                   Åbningstider: 

Østergade 1, S          Mandag-fredag: kl. 10.00 - 17.00 

3600                           Lørdag:              kl. 10.00 - 13.00 

Frederikssund                  Telefon: 47 31 20 77 



 

Tid: Torsdag den 18. April (Skærtorsdag) 

Arrangør: “ Kignæs Radio Sport ” 

 Solbakkevej 30, 3630 Jægerspris. 

   Formand Henning Hansen, Vestergaardsvej 14,  

   3630 Jægerspris Tlf.  61 67 39 88.   

   

 

Start/mål:  Kulturhuset Rejsestalden 

                                               Hovedgaden 29 A.  

                                                 3630 Jægerspris 

 

 

Distancer:  5 km, 10 km, 20 km & 30 km. 

 

Starttid:   5, 10 & 20 km: kl. 8.00 - 11.00 

30 km: kl. 8.00 - 10.00 

 

Marchrute:  Ruterne vil være afmærket med pile og 

   rødt / hvidt plastikstrimmel. 

 

Rasteplads:  Start/mål og ude på ruterne. 

 

Medalje:  Ingen. 

 

Startgebyr:  Startkort og diplom med årets motiv for kr. 25 

  

Stempel:  EVG - samt vores eget stempel 

 

Startkort  Alle - der ønsker at gå  turen, skal have start-  

   kort, idet man ellers ikke kan købe på vores  

   rastepladser. 

 

Tilmelding:  Tilmelding ved start. 

 

Oplysninger:  Førstehjælp ved rastepladser, radiodækning. 

Marchen  foregår efter færdselsreglerne  

og er på eget ansvar 

 

Marchansvarlig: Henning Hansen Tlf. 61 67 39 88. 

    

 
 

2017 


