Lilletorv i 1970´erne

Find og følg med på Endomondo
Via Endomondos mobil applikation
kan du, hvis du befinder dig inden for
en radius af 10 km fra en Kløversti,
finde stierne som anbefalede ruter
og læse om de natur og kulturseværdigheder, som du passerer undervejs.
Applikationen kan hentes gratis på
App Store og Android Market.

Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samarbejde
mellem mange parter - mange tak til dem.
På Mors er Kløverstierne blevet til med støtte fra
Lions Kvinder, MOA og hjælp fra Morsø Fodslaw og Morsø Kompetencecenter. Desuden har
Museum Mors hjulpet med billeder og information.
Udviklingen af stierne er finansieret af Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne til Friluftsliv.
Mere information om Kløverstierne, deres forløb
og seværdigheder kan findes via:

kløversti.dk
endomondo.com og
		endomondos mobil app,
der kan hentes gratis i
App Store og på Android
Market.

Morsø Kommune

i Morsø Kommune

Sådan gør du:
1. Hent den nyeste version af
Endomondo Sports Tracker ned på
din telefon
(Android og iPhone) gratis. Se evt.
mere på www.endomondo.com
2. Start Endomondo og klik på
“Ruter” (se menu i venstre side) – >
vælg “Ruter i nærheden” (sørg for at
GPS er slået til)
3. Find Kløverstierne i listen med
fremhævede ruter, der kommer frem
og vælg den rute du ønsker.
Du skal være indenfor 10 km af
ruternes startpunkt for at se dem.

Velkommen på Kløverstierne,
som er for dig, der vil ud i det
fri og kombinere oplevelser og
frisk luft med motion. Vælg den
rute, der passer dig i forhold til
længde eller seværdigheder.
Vælg mellem den grønne rute
på 2½ km, den blå på 5, den
røde på 7½ eller den sorte på
11 km. Her i folderen kan du
lade dig inspirere til valg af rute
og bruge den som en guide
undervejs.
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Kløverstierne: Nykøbing Mors
Kløverstierne er et landsdækkende
nyere koncept for bynære ruter, der
giver masser af inspiration til at komme
ud og røre sig og få nye oplevelser.
Fire ruter og forskellige længder
En Kløversti består af fire ruter, der alle
udgår fra et nulpunkt – I Nykøbing Mors’
tilfælde på havnen foran turistbureauet.
Hver af de fire ruter har en bestemt
længde og farve. Kløverstierne laves
på allerede etablere offentlige stier, og
alle fire ruter er tilgængelige for alle.
Derudover er der lavet afstikkere fra de
ordinære ruter, hvor du kommer ud på
mindre stier, og terrænet bliver lidt mere
udfordrende. I Nykøbing er her 25 km
ordinær Kløverstisystem samt ca. 10
km for dem, der gerne vil lidt mere på
skov- eller fjordtur. Disse bliver kaldt off
road og markeres med:
QR-koder og kategorier
Der er lavet QR-koder på nogle af
pælene, så der kan hentes information
om seværdigheder på ruterne. De kan
også findes på www.morsmobil.dk.

Grøn Kløver:

Blå Kløver:

“Byens Charme” på 2,5 km

“Ørodde” på 5 km.

Oplev havnen, de gamle fiskerkvarterer,
de nænsomt restaurererede bygninger og
gågaden. Dersuden præsenteres du også
for en forsmag på fjordens åbne vidder.

Havnen, fjorden, skoven, stranden, anlægget og kirkegården udgør tilsammen en skøn
variation af naturoplevelser, samt en rundtur
i øens vigtigste industrihistorie.

Rød Kløver:

Grå Kløver:
“Fjordvandring” på 11 km.

“Liv i Nordbyen” på 7,5 km.
Vi kommer gennem anlæg, gennem skønne
og forskellige villakvarterer langs fjorden - til
charmerende rækkehuse. Ruten sluttes af
med en unik tur gennem Nykøbing Kirkegård,
inden vi igen når livet på Havnen.

Mors er den største ø i Limfjorden, så der er
meget fjord - denne kløver byder dog også
- trods navnet - på gågade, spændende villakvarterer og åbne grønne områder. Dette
kombineret med fjorden gør ruten særlig for
dem, der gerne vil ud på en lidt længere tur.
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