
        

     

Generelt om Kløverstierne i Solrød Kommune 

Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks 

Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firma-

idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner i 2011. Udviklingen af 

stierne er finansieret af Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne til 

Friluftsliv. Mere information om Kløverstier findes via: 

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/kloeverstier.aspx 

De lokale ruter har alle fælles udgangspunkt fra springvandet ved Solrød 

Rådhus og kan downloades via: 

http://www.solrod.dk/borger/fritid-og-kultur/idraet-og-motion 

 

Ta´ en tur på Kløverstierne i Solrød Kommune 

 

Velkommen på Kløverstierne, 
som er for dig, der vil ud i det fri 
og kombinere oplevelser og frisk 
luft med motion. Vælg den rute, 
der passer dig i forhold til længde 
eller seværdigheder. Vælg 
mellem den grønne rute på 2½ 
km, den blå på 5, den røde på 7½ 
eller den sorte på minimum 10 
km. Her i folderen kan du lade dig 
inspirere til valg af rute og bruge 
den som en guide undervejs. 
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Aktivitetsruten  
2,5 km – grøn rute 
Fra startpylonen ved Solrød Rådhus 
strækker den grønne (korte) rute på 
2,5 km sig lidt mod vest og syd, hvor 
man bl.a. kommer forbi En Voldsom 
Omvej, græsarealer bag 
Uglegårdsskolen og Solrød 
Gymnasium. 
 

 

 

Strandturen 
5 km – blå rute 
Den blå rute på 5 km har retning 
mod syd og øst. På denne rute 
kommer man ligeledes forbi 
Uglegårdsskolen, hvorfra ruten 
strækker sig videre mod Jersie 
Strandpark, og derfra langs 
stranden mod Solrød Strandpark og 
videre op mod bycentret. 

 

 
 
 

 
 

Trylleskov Strand ruten 
7,5 km. – rød rute 
Den røde rute på 7,5 km. løber 
primært mod nord, og det nye 
beboelsesområde Trylleskov Strand. 
På vejen kommer man bl.a. forbi 
Munkekærskolen, og turen hjemad 
går langs strandvejen. 
 
 
 

 

 

Landsbyturen 
14 km – sorte rute 
Den sorte og længste rute på ca. 14 
km. forløber mod kommunens 
vestlige del, hvor man bl.a. kommer 
igennem Solrød Landsby og langs 
Roskildevej til Havdrup, hvor man 
bl.a. kommer forbi Havdrup Skole og 
Idrætscenter. 

 

 

 
 


