CYKELSTI

DET PERFEKTE MATCH
SkiPark Vesterhavet er et aktivitetsområde for rulleskiløbere og henvender sig både til almindelige motionister,
specialister og de skientusiaster, der benytter det som
træningsform uden for langrendssæsonen.
Danmark byder sjældent på ideelle forhold til traditionelt
skiløb, men i Varde Kommune er man til gengæld rig på
cykelstier og god asfaltkvalitet, hvilket er afgørende, når
det kommer til rulleski.
De praktiske forhold er kombineret med unikke naturoplevelser på samtlige ruter, og området er derfor som
skabt til at huse skiparken.
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Først i Danmark
SkiPark Vesterhavet er landets første af sin slags og
er blevet til i samarbejde mellem Danmarks Skiforbund,
Blåvandshuk Idrætscenter og Varde Kommune.
Alle ruter starter og slutter ved Blåvandshuk Idrætscenter, der fungerer som BaseCamp for skiparken,
men kan i praksis begyndes, hvor end det passer en.

www.skiparkvesterhavet.dk
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TIRPITZ – LANGSØ – BROENG BAKKER
SVÆRHEDSGRAD: EKSPERT
LÆNGDE: 55,6 KM
START: BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER

Blåvandvej
Hovej

Når du har prøvet de tre mindre ruter hver for sig, bliver
den helt store udfordring at gennemføre dem alle tre på
én gang.
Det starter forholdsvis enkelt, inden den tekniske
sværhedsgrad løbende bliver skruet i vejret, i takt med de
fysiske omgivelser ændrer sig.

SkiPark Vesterhavet
#skiparkvesterhavet
Tane Hedevej

Derudover er længden selvfølgelig noget af en forhindring
i sig selv, og alene afslutningen bør som minimum kunne
sikre syre i lårene.
Den sorte rute er derfor forbeholdt erfarne rulleskiløbere.

GRÆRUP-LANGSØ
SVÆRHEDSGRAD: LETTERE ØVET
LÆNGDE: 21,5 KM
START: BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER

Strandvejen

Præstegaardsvej
Blåvandvej

TIRPITZ
SVÆRHEDSGRAD: BEGYNDER
LÆNGDE: 30,4 KM
START: BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER

Selv motionister med en spinkel erfaring på rulleski kan
udfordre sig selv med den blå rute.
Her stiger niveauet en smule i form af snoede veje
og mange gode sving, men etapen henvender sig
også til de motionister, der endnu ikke har været på
rulleski så længe.

Kærgårdvej

For dig, der måske har rulleski på for første gang, kan den
grønne begynderrute anbefales.
Ruten starter med at stikke igennem skovområdet mod
Blåvand. Herfra sættes kursen mod øst, hvor Tirpitzstillingen blandt andet kan besøges, inden det igen går
mod Oksbøl.

Præstegaardsvej

Borrevej

Undervejs passerer man igennem skovområder og
militært øvelsesterræn, og især i nærheden af Langsø er
der chancer for at opleve krondyr og andet vildtliv langs
ruten.
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Vesterhavsvej

Der er cykelsti næsten hele vejen rundt på denne flade
og relativt ukomplicerede strækning, der til gengæld er
længere end både den blå og den røde.

Præstegaardsvej

For de mere øvede vil den grønne rute derfor være
velegnet til træningspas, der har fokus på udholdenhed
over længere distancer.
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BROENG BAKKER
SVÆRHEDSGRAD: ØVET
LÆNGDE: 15,1 KM
START: BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER
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Broengvej
Ho Bugt Vej

Den røde rute er den teknisk sværeste, idet den
indeholder både udfordrende sving og særdeles
kuperet terræn.
Der er således flere hårde stigninger undervejs på
denne etape.

Tane Hedevej

Kjelstvej

Vejen går blandt andet forbi et grusgravsområde, og
byder desuden på flotte søer og et længere stykke
med udsigt over Ho Bugt.

Ho Bugt Vej
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