
Rundtur på 6,0 km Bredde- og længdegrader UTM32-koordinater Højde
Alfa Beta N E meter

Start på P-pladsen 
ved Brøruphus Efterskole 55 59 00.519 9 55 10.608 6 204 625 557 376 95

Nyd udsigten fra Toftehøj 55 57 57.786 9 55 49.387 6 202 692 558 076 125
Laveste punkt på Stampemøllevej 55 58 51.476 9 56 07.408 6 204 356 558 366 80
Antal højdemetre (Elbjerg, 138 m), som tæller med i konkurrencen for registrerede bjergbestigere 58

Jeg fandt følgende 3-cifrede talkoder på min tur Kode ved P-plads: Kode ved top:

Bestigning af Toftehøj

Under bestigning af Toftehøj bevæger I jer på gammel kloster-
jord. Og på den eneste høj, der er navngivet i dette århundrede.

Toftehøj er en næsten ukendt bjergtop, som først fik sit officielle 
navn i 2009. Det skete ved en festlig BestigBjerge-begivenhed 
anført af Horsens’ borgmester Jan Trøjborg og bjergkonge m.m. 
Roger Pihl, Norge. Toppunktet ligger lidt nord for Energi Midts 
flotte, gamle transformatortårn.

Gårdene i Brørup og 
Ustrup kom i middelal-
deren under nonneklo-
stret Ring Kloster og 
overgik ved reformatio-
nen i 1536 til kongen. 
Ved auktionen over 
Det Skanderborgske 
Rytterdistrikt i 1767 var 
der i Brørup og Ustrup 
ni gårde og en del huse 
under kongen. Gårdene 
i Kattrup var selvejer-
gårde, men efter auktio-
nen blev selvejet hurtigt 
indført i hele området.

Gammeltoftevej er en 
del af et meget gam-
melt vejforløb, der fra 
syd har retning mod 
Ring Kloster via Hylke. 
Vejen har sandsynligvis 
også været benyttet af 
vejfarende, som skulle 
til Skanderborgs Slots 
Ladegårde, som lå nord 
for Skanderborg Sø.

TIP: En væsentlig del 
af ruten følger asfaltve-
jene, fordi området er 
et intensivt landbrugs-
område med en mindre 
grad af naturarealer. 
Det betyder, at du skal 
holde godt øje med den 
motoriserede trafik på 
de bakkede og snoede 
småveje.

TOPTIP: Bestigningen af Toftehøj inkluderer faktisk også bestig-
ning af Elbjerg, som er 13 meter højere. Derfor tæller højdemet-
erne for Elbjerg med i konkurrencen.
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