
 Hjertestien i Knivholt Skov / ca. 3,3 
km (rød rute) 

 

Frederikshavn Kommune har i 
samarbejde med Hjerteforeningen anlagt 
en Hjertesti. Ruten er ca. 3,3 km og fører 
dig rundt i Knivholt Skov og den vestlige 

vildtkorridor. Ruten er skiltet med 
Hjertesti-logoet.  

 

Læs mere om ideen bag hjertestier på 
hjemmesiden www.hjertestier.dk eller 

tag en folder ved starten af stien. 
 

Få mere motion i hverdagen. Daglig 
motion er ikke bare godt for humøret, det 

er også med til at sikre dig mod 
livsstilssygdomme. Al motion gavner, og 
du behøver ikke at bruge hele din fritid. 

 

 Et godt resultat fås ved træning med høj 
intensitet i kort tid. Dvs. at pulsen er høj 
eller meget høj, og du kun er i stand til at 
tale i begrænset omfang. Undersøgelser 
har vist, at 15 minutters hård træning om 

ugen forbedrer konditionen lige så 
meget som 10 timers (!) ugentlig træning 

ved lav intensitet. Få dig evt. en 
træningsmakker, så er der større chance 

for at holde motivationen oppe. 

 

 

 

 

 

FORSKNING ER VIGTIG 

I Hjerteforeningen arbejder vi for 

et Danmark, hvor ingen dør     

unødvendigt af hjerte-kar-sygdom. 

Din støtte går til dansk                 

hjerteforskning, oplysning om     

sygdom og behandling, hjælp til 

forebyggelse og ikke mindst vores 

støtte og rådgivning til               

hjertepatienterne og deres                   

pårørende.  
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Kontakt : 

Hjerteforening Frederikshavn 

Formand Jørgen Christensen, 

Havlund 20 -  

9900 Frederikshavn 

Tlf.: 98423379 

Mail: jvchris@nordfiber.dk 

 

For nærmere oplysninger. 

Hjertestien på Knivholt. 

Hjerteforeningen er Danmarks       

næststørste sygdomsbekæmpende           

organisation med 136.800                   

medlemmer. 

Vi arbejder med forskning i                     

hjerte-kar-sygdomme, forebyggelse af       

hjertesygdomme og patientstøtte. 

Hjerteforeningen er en privat             

organisation, der arbejder for           

indsamlede midler. Hvert år yder vi 

økonomisk støtte til en stor del af          

den danske forskning på                             

hjerte-kar-området, i alt omkring          

25 millioner kroner. 

Hjerteforeningen varetager                   

hjerte-kar-patienters interesser overfor 

blandt andre beslutningstagere og         

sundhedsvæsen gennem en aktiv,      

politisk indsats både internationalt      

og nationalt.  

Vi er en del af i De Frivilliges Hus 

 

 

 

 

 

 

Frederikshavn Lokalforening 
 

9990 Skagen - 9982 Ålbæk - 9981 Jerup 

- 9970 Strandby  &  9900 Frederikshavn. 
 

I de fleste kommuner i Danmark har 

Hjerteforeningen en Lokalforening. 

Den består af frivillige, som             

arrangerer motion, foredrag, kurser 

og andre nyttige og sociale                

aktiviteter for alle interesserede. 

 

I Hjerteforeningen Frederikshavn      

har vi også mange blodtryksmålinger 

Fra By til By, hos firmaer,             

forretninger, foreninger og offentlige 

institutioner, vi har Gå grupper,        

Motionshold, Hjertecafeer,               

Fitnessfodbold, Motionscykling, vi 

deltager i Nytårsmarch, Hjerte uger,           

Hjertesti ture, Kystvandringer,           

Open by Night, Open by Christmas 

Lady Walk, MBX Cykelløb og 

Strandby Fiskefestival. Vi har også et 

tæt samarbejde med andre           

Patientforeninger. 

Hjerteforeningen  i 

Danmark 

DE FRIVILLIGES HUS 

DANMARKSGADE 12 - FREDERIKSHAVN 


