
Vandrerute i Hovborg
fra træningspavillonerne

Kombiner styrke-, balance- og koordinationstræning med 
en fire kilometer lang gåtur på naturstierne i Hovborgs 
omegn eller en kort tur på den handicapvenlige grønne sti.

Træningspavilloner – træning i det grønne

Der er fire sæt træningspavilloner i Vejen Kommune. Her kan man kom-
binere turen ud i det grønne med at træne styrke, balance og koordina-
tion. Pavillonerne er til fri afbenyttelse for alle. 
Læs mere på www.vejenkom.dk/pavilloner. 

Her kan du se et uddrag af de instruktio-
ner, der er sat op på træningspavillonerne 
samt billeder af de enkelte redskaber. 

Illustrationer bragt med tilladelse fra Træ-
ningspavillonen Aps.   

Her står træningspavillonerne: 
Gesten: Troldhedestien, nås ad grusvej øst for Vestre Stationsvej 2, 6621 Gesten. 
Vejen: Ved atletikstadion, Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen. 
Hovborg: Den Grønne Aktivitetspark bag Holmeåvænget, 6682 Hovborg.  
Rødding: Højskoleengen ved Rødding Højskole, Flors Allé 1, 6630 Rødding.
Se placering på www.udinaturen.dk.

Folderen er lavet af Vejen Kommune og Lokalrådet i Hovborg.

   

Træningspavillonerne har via LAG Vejen fået tilskud fra EU og Fødevaremini-
steriets Landdistriktsprogram 2007-2013 samt fra Lokale- og Anlægsfonden, 
Lokale Grønne Partnerskaber, Vejen Kommune og DGI.

Vejen Kommune | Rådhuspassagen 3 | 6600 Vejen | tlf.: 7996 5000 
E-mail: post@vejenkom.dk | sikkerpost@vejenkom.dk | www.vejenkom.dk                                                                                                                

RIBBE MAVEBRÆT BALANCE

Strækning – skuldre og ryg Flad lænd: Hæve og sænke ben – enkelt eller dobbelt På én fod – med/uden greb

Svinge-klatre ud og tilbage:
Hævemuskler og stræk Fra liggende til siddende – med armføring Proptrækkerbevægelse ned/op

Bug/mave/hoftebøjerne Gentage: Op-venstre/op-højrevrid Hold balancen – Med/uden greb

TRÆNING PÅ EGET ANSVAR
Byg formen langsomt op. Husk opvarmning og efterfølgende stræk.

www.TrainingPavilion.com
Træningspavillonen ApS, Tværvej 7, 8362 Hørning

Typegodkendt iht sikkerhedskrav, EN 1176-1 Pkt. 4, 1999.

TRÆNING PÅ EGET ANSVAR

Mini-TP 1
TræningsPavillonen er

udviklet i samarbejde med:



Hovborg. Her er stille, smukt og højt til himlen - og en udsigt så 
fuglene synger. Byen er i bevægelse. Dynamisk, levende, stille, 
larmende, vedkommende og virkelig. 

1. Holmeådalens Grønne Aktivitetspark
Holmeådalens Grønne Aktivitets-
park ligger midt i noget af den aller-
skønneste natur. Fra træningspa-
villonerne går du gennem et dejligt 
aktivitetsområde: Den afrikanske 
lerhytte sætter fantasien i gang og 
har skiftende udstillinger. Der kan 
spilles kroket og petanque, tændes 
op i bålhytten og spises medbragt 
mad. Tag selv sportsudstyr med. 

Stien i parken er asfalteret det meste af vejen, så du kan komme 
rundt på rulleskøjter, cykel og med rullestol, rollator eller barnevogn.

2. Holme Å
Hvis du går mod nord, 
bevæger du dig via en 
grøn handicapven-
lig stenmelssti mod 
Holme Å. Du kan 
nyde åens slyngning-
er og med lidt held 
se en fisk springe. Du 
kan også se det god-
modige skotske høj-
landskvæg græsse på 
engarealerne til stor glæde 
for fugle- og dyrelivet. Herfra 
passeres det nye kvarter Krosko-
ven, kirken og Hovborg Kro. 

3. Den korte tur – gennem byen
Du kan vælge at tage den korte tur ved at fortsætte gennem byen 
mod syd ad Holmeåvej. Bemærk kunstværket på torvet foran 
Brugsen og det nyetablerede stryg midt i byen, hvor Holme Å er 
ført tilbage til et naturligt, let-bugtende forløb. 

4. Den lange tur – fra kroen mod hyttebyen
Turen fra Hovborg Kro mod Balders-
bæk er en del af et veludbygget 
stisystem, ”Kyst-til-kyst-stien”, der 
forbinder Vejle Ådal med Blåvand. 
Du kommer forbi Naturudstillingen, 
der viser områdets udvikling fra is-
tiden til i dag – med dyr, fugle og 
planter. Forbi sommerhusområdet 
kommer du igen ned til Holme Å, 
som du følger tilbage til Krohaven. 

5. Aktivitetsområde ved HUSET, skolen og børnehaven
Her kan du nyde en kop medbragt kaffe, mens børnene morer sig 
på multi-, tarzan- eller svævebanen. På tilbagevejen til trænings-
pavillonerne langs med fodboldbanerne gemmer sig en legeplads 
for de mindste.
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