Udgivet af Gruppen Ride- og Kørespor i Himmerland med støtte fra Friluftsrådet
TAKT OG TONE I NATUREN.
Tag hensyn til andre, når du rider. Mange ikke-ryttere synes, at en
hest er et stort og farligt dyr. Tag hesten op i god tid, passer andre
vejfarende i skridt, også andre ryttere. Giv dig tid til at snakke med
andre brugere af naturen. Stå af og lad dem klappe din hest.
Efterlad ingen spor i naturen
Rid enkeltvis på smalle veje.
Rid i midten på grusveje eller i rabatten. Aldrig i køresporene
af hensyn til cyklister og gående.
Rid kun hurtigt der, hvor du kan se langt frem.
Huse og gårde, indhegninger med dyr, fodgængere, børn,
cyklister og parkerede biler passeres i skridt.
Rid aldrig ind på dyrkede arealer, stubmarker eller brakmar
ker eller i private skove uden at have en direkte, personlig
tilladelse fra ejeren.
Tag hensyn i jagtsæsonen ved passage af jagtrevirer.
Rid kun der, hvor det er lovligt, og respekter skilte med
“Ridning forbudt”.
Sker der skader på marker, hegn, biler eller andet, så få fat i
ejeren og efterlad din adresse.
Et roligt ridt giver de største naturoplevelser.
Sådan passeres befærdet vej: Rid i kolonne, alle drejer 90 grader
og passerer på een gang (læs websiden - Sikker ridning i naturen).

OVERNATNING OG OPSTALDNING:
Klaus Kilt, Støvringvej 60, Volsted, 9530 Støvring. 9636 9060,
2062 9060. klaus@kilt.dk
Nibe Camping, Løgstørvej 2, 9240 Nibe. 9835 1062. Hestefold
hos naboen: Niels Hansen, 9835 2237.
Aars Sports Rideklub, Tolstrup Byvej 28, 9600 Aars. 9862 4851.
Aars Camping, Tolstrup Byvej 17, 9600 Aars. 9862 3603.
4H Gården, Løgstørvej 10B, 9600 Aars. 9862 6670.
Hvalpsund Familie Camping, Overgaden 24, Hvalpsund, 9640
Farsø. Tlf 9863 8123. www.hvalpsundcamp.dk. Hytter. Heste på
græs hos nabo: Lise Jensen, Illerisørevej 38C, Hvalpsund. 9866
1410.

PARKERING OG START:
Volsted: hos Klaus Kilt eller Volsted bymidte.
Hvalpsund: hos Lise Jensen, Illerisørevej 38 C, Hvalpsund,tlf.:
98661410.

SPØRGSMÅL OG BEMÆRKNINGER OM SPORET:
Klaus Kilt, 9636 9060, 2062 9060. klaus@kilt.dk
OBS: Tjek altid sporets aktuelle status på
www.ridesporhimmerland.dk, da tilladelser til ridning og kørsel hurtigt
kan ændres pga. nye muligheder, ejerskifte, reaktion på hestefolkets
adfærd og lign.

Redaktion Naturturist - www.naturturist.dk

HVEM ER VI?
Gruppen Ride-og Kørespor i Himmerland arbejder i regi af Dansk
Islandshesteforening, Dansk Rideforbund og Dansk Køre Forbund,
som på landsplan kortlægger og formidler viden om lokaliteter, hvor
equipager uden problemer kan nyde naturen.

RIDE- OG KØRESPOR I HIMMERLAND

Langtur: VolstedNibe-Halkær-AarsHvalpsund

SEVÆRDIGHEDER:
1. Start i Volsted – gammel landsby med gadekær
2. Kalkbrud i Ellidshøj
3. Nihøje, Himmerlands højeste bakker
4. Vokslev Kalkbrud - landskabsudstilling
5. Overnatning Nibe Camping
6. Start på banestien Nibe - Hvalpsund. Anlagt på den gamle
jernbanedæmning helt til Havbro
7. Halkær Mølle, Halkær Voldsted og den nye Halkær Sø
8. Vegger med storkepar
9. Blære Hede
10. Planetstien med planeternes afstand fra solen markeret langs stien
11. Lerkenfeld Ådal
12. Louns Bredning og Louns Sø med udkigstårn
13. Herregården Hessel - museum
14. Hvalpsund, med færgeforbindelse til Sundsøre i Salling.
Se folder nr. 102 fra Skov og Naturstyrelsen. 1/3 af ruten ligger på den
tidligere Nibe - Hvalpsund privatbane. Rid i den østlige, brede rabat.
Ved Aars skov følg sporet i skoven parallelt med stien (skiltning).
Ruten kan kombineres med flere af ridesporene i Himmerland (se
www.ridesporhimmerland.dk) eller Himmerlandsstien Viborg-Løgstør.

PAS PÅ:
Ridning langs Nibe Landevej mod campingpladsen skal ske med
største forsigtighed, da lastbiler passerer tæt på i fuld fart.
Passage foregår gennem Aars by ad befærdede bygader.

Kontakt: Randi S. Petersen, 9839 2905, info@ridesporhimmerland.dk

3 dages tur på 80 km.
Kun dele af turen er egnet til
hestevognskørsel

Læs mere om sporene på
www.ridesporhimmerland.dk
Folderen udarbejdet okt. 06

