
Rundtur på 2,3 km Bredde- og længdegrader UTM32-koordinater Højde
Alfa Beta N E meter

Start på P-plads 
ved Thorsø Skovvej 56 07 26.538 9 33 13.285 6 220 012 534 413

Find toppen på skovbunden 56 07 15.546 9 32 57.866 6 219 681 534 158 117
Laveste punkt på Thorsøvej 56 07 24.634 9 32 58.111 6 219 962 534 160 30
Antal højdemetre, som tæller med i konkurrencen for registrerede bjergbestigere 87

Jeg fandt følgende 3-cifrede talkoder på min tur Kode ved P-plads: Kode ved top:
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Trods sit beskedne udseende er Duedal Bjerg er intet mindre 
end Søhøjlandets Garmish-Partenkirschen! I hvert fald var her 
både skihop og styrtløb i 1940’erne.

Duedal Bjerg ligger ikke ved nogen markant vej. Du skal ind på 
skovbunden for at lede efter den røde pæl, der markerer toppen. 
Fra toppen og til Brokdalsvejen går du på bunden af en slugt, 
som heller ikke har nogen tydelig vej. Du kan passere forbi de 
væltede træer i slugten! Der er foretaget en del træfældning syd 
for Duedal Bjerg. Du skal ikke gå ind i område, hvor der er fæl-

det træer, men holde dig til området, hvor de store graner fortsat 
står majestætisk. For at hjælpe dig lidt mere på vej er der opsat 
et par pæle med små skilte, som viser dig retningen.

Duedal Bjerg trykker sig inde på skovbunden ”off piste”. Selvom 
det er svært at tro, så var bakkerne i 1940’erne rammen om 
flere skikonkurrencer. Der var en 200 m lang styrtløbsbane og 2 
skihop. Ved de jyske mesterskaber i 1946 havde 4000 tilskuere 
fundet vej til Duedal Bjerg. Styrtløbet varede ca. 10 sekunder, og 
de længste hop var på 15-18 meter


