
Rutebeskrivelse – Ring skov, Brædstrup, 8740 Brædstrup 

 

Blå rute er ca. 3,8 km  

Blå rute kan findes i Søndergades sydlige ende, hvor cykelstien fortsætter fra Søndergade forbi 
Søndergade 135, 8740 Brædstrup, ned mod hovedlandevejen, landevej nr. 52. Du finder et 
Informationsskilt ved hjørnet af Ring Skov. Blå rute følger du ved at følge cykelstien langs 
skovbrynet. Efter ca. 210 meter skal hovedlandevejen krydses, og ruten går mod højre. Efter ca. 75 
meter drejer du ad den anden skovvej på venstre hånd til venstre ind i skoven, syd for 
hovedlandevejen. Efter ca. 25 meter går en skovvej mod højre. Blå rute drejer til højre, og du 
følger denne skovvej. Efter ca. 150 m drejer skovvejen skarpt til venstre væk fra hovedlandevejen. 
Fortsæt ad Blå rute ca. 320 m ned ad bakke. Blå rute fortsætter mod højre, og snart passerer du en 
parkeringsplads og herefter et hus til højre for grusvejen. Følg grusvejen ca. 0,6 km ud til 
asfaltvejen Ring Bakke forbi Ring gl. kirke, hvor kirkegården er åben for besøgende. Kryds Ring 
Bakke, så du kommer over på den fælles gang-/cykelsti. Blå rute drejer til højre op ad Ring Bakke. 
På venstre hånd passerer du, på din vej til Brædstrup by, Ring Sø. Ved Brædstrup Kirke, efter ca. 
0,8 km drejer Blå rute til højre ned ad Kirkegade. Følg skiltet mod ’Brædstrup Hallen’. Kryds 
Søndergade efter ca. 210 m og fortsæt ligeud ad Søndermarksvej forbi krydset ved 
Bredesvej/Brønshøjvej, hvor der er mulighed for parkering på Bedesvej. Hvor Skovvejen efter ca. 
250 m svinger til højre, fortsætter Blå rute ligeud af den flisebelagte sti. Blå rute fortsætter, efter 
ca. 75 m, langs hegnet mod boldbanerne, og efter ca. 260 m krydser Blå rute en græsmark, og du 
fortsætter efter ca. 40 m ind i skoven og drejer straks til højre, og Blå rute følger nu skovbrynet ca. 
0,6 km, hvor du kommer til Krogen. Her kommer Gul rute imod dig, og drejer ind i skoven. Du går 
ud på græsmarken og følger skovbrynet, imod Gul rute, tilbage til Blå rutes startsted, som du når 
efter ca. 230 meter langs skovbrynet. 

 Blå rutes ca. 3,8 km er fuldendt. 

 

 


