
KongeRuten
              Motionscykelrute på 16 km 

KongeRuten er en varieret og god træ-
ningsrute på 16 km. Ruten går gennem 
smukke landskaber og langs åbne stræk-
ninger. Stigningerne op ad Kongevejen og i 
Høsterkøb kræver gode ben.  

Se flere ruter på rudersdalcykelguide.dk.  

Veje og cykelstier deles af mange forskellige 
typer trafikanter. Husk derfor at tage hensyn 
til dine medtrafikanter. 

Husk:
 

Tips 
Forbedr din træning

Om 
KongeRuten

Husk 
Den gode adfærd

KongeRuten er en oplagt rute, hvis du vil for-
bedre din træning.

Her kan du blandt andet træne:
• Bakketræning - fra Kongevejen til Ruders-

dalsvej: Kør med god fart, høj intensitet og 
omkring 80-90 i kadence. 

• Position på cyklen og det runde tråd fra Kon-
gevejen til Birkerød. 

• Syreintervaller op ad Åsebakken på Høster-
købvej. Kør alt hvad du kan stående eller 
siddende fra bunden af bakken til toppen.

• Udholdenhedsinterval på Øverødvej: Kør et 
interval i et tempo, som du føler, du kan 
holde i en time. Vend i rundkørslen i Holte 
og retur til Kulturcenter Mariehøj. 

 
 

Få
Ruten i GPX-format

KongeRuten ligger tilgængelig i GPX format, så 
du kan downloade den til din telefon eller 
cykelcomputer. Find den på: 

www.rudersdal.dk/ruterinaturen 

• Brug ringeklokken.
• Sæt farten ned i byerne, og når du over-

haler fodgængere eller andre cyklister. 
• Cykl i mindre grupper og på en lige linje, 

så højner I sikkerheden. 
• Hold altid til højre.
• Tag dit affald med dig. 

Højdekurve



KongeRuten
Rutevejledning

Af trafiksikkerhedsmæssige årsager, skal du 
cykle i urets retning. Start ved Super Cykel-
stoppet. Her kan du pumpe cyklen og lave 
småreparationer. 

• Start ved Super Cykelstoppet på hjørnet af 
Øverødvej og Kongevejen i Holte, overfor 
Rådhuset.

• Følg cykelstien langs Kongevejen mod Bir-
kerød. 

• Drej til højre ad Birkeporten. 

• Drej til højre ad Ravnsnæsvej.

• Fortsæt ligeud.

• Drej til højre ad Høsterkøbvej op ad Åse-
bakken.

• Fortsæt ligeud over krydset ved Hørsholm 
Kongevej.

• Forstæt ligeud ad Gøngehusvej. 

• Drej til højre ad cykelstien langs Helsingør-
motorvejen. 

• Følg cykelstien til Øverødvej.

• Drej til højre ad Øverødvej. 

• Fortsæt ligeud. 

• Afslut ruten ved Super Cykelstoppet,                    
hjørnet af Øverødvej og Kongevejen, 
overfor Rådhuset. START

Kør i urets retning.Super Cykelstoppet 
Hjørnet af Øverødvej 

og Kongevejen 
2840 Holte

KongeRuten 
16 km

Træningstip nr. 1
Bakketræning - fra Super Cykel-
stoppet på Kongevejen til 
Rudersdalsvej: Kør med god fart, 
høj intensitet og omkring 80-90 i 
kadence. Gentag gerne 2-5 
gange med nogle minutters 
pause mellem hvert interval.

Træningstip nr. 2
Position på din cykel og det 
runde tråd fra Hørsholm Kon-
gevej til Birkerød: Fokuser på at 
finde en position på cyklen, hvor 
du bliver mere aerodynamisk. Du 
må gerne skifte mellem de for-
skellige positioner. Fokuser på, 
at benene kører rundt, så du ikke 
træder i firkanter. Der skal både 
være træk og tråd i pedalom-
gangene. 

Træningstip nr. 3
Syreintervaller op ad Åsebakken på Høster-
købvej. Kør alt hvad du kan stående eller 
siddende fra bunden til toppen - gentag 2-5 
gange med 2 minutters pause mellem hvert 
interval. 

Træningstip 4:
Udholdenhedsinterval på 
Øverødvej: Kør et interval i et 
tempo, som du føler, du kan 
holde i en time. Vend i rund-
kørslen i Holte og retur igen 
til Kulturcenter Mariehøj ved 
Helsingørmotorvejen.

4

1

2

3


