Kart nr. 1 -Kirkebygden
LØYPE NR 1 – LYSLØYPA.
Lysløypa er 2100 m. lang (fra øvre barnehage til Kirkebygdeb skole). I den mørke årstiden er det
lys fra mørkets frambrudd til 23.00 hver kveld hele uken. Det anbefales at du parkerer på
parkeringsplassen ved Kirkebygden barnehage.
Følg veien opp til neste barnehage hvor lysløypa starter. På toppen går den inn i skogen, og det er
bare å følge lysmastene. Som skiløype er lysløypa ingen rundløype, men må gåes fram og tilbake.
Tidlig vår og sen høst, kan løypa ha noen fuktige plasser, men joggesko er å anbefale hele året.
Lysløypa kan også anbefales som trilletur med barnevogn.
Løypa er småkupert. Ingen bakker er bratte verken oppover eller utfor. Lysløypa må sies å være
en familieløype også ved skigåing.
Lysløypa krysser ikke dyrket mark og kan anvendes hele året.
Dersom du går lysløypa i mørket, vil vi anbefale at du har en lommelykt i reserve.
LØYPE NR 2 – VESTLIALØYPA.
Løypa er ca. 4 km. og merket med blåmaling på trær.
Igjen starter vi ved Kirkebygden barnehage og følger Folkestadveien til vi kommer under
høyspentlinjen. Vi følger høyspentlinjen til Vestlia – krysser Vestlia og følger høyspentlinjen
videre ca. 100 m. Der kommer vi ned på en gammel gressgrodd skogsvei. Denne er blåmerket,
men etter ca.1,5 km. deler stien seg. Følg blåpmerkingen til høyre. Du kommer fram på Lysløypa.
Tar du til venstre her, vil turen være ca. 5 km.
Mellom den gressgrodde skogsveien og lysløypa vil du se et skilt hvor det står ”8-km. løype”.
Noen få meter nord for dette krysset kan du se en liten jettegryte tett inntil stien.
Denne turen går i tørt terreng og krysser ikke dyrket mark. Løypa kan derfor brukes hele året og
joggesko er å anbefale.
LØYPE NR 3 – 8 KM. LØYPA.
Løypa er i underkant av 8 km. Den går i skogsterreng uten å krysse dyrket mark. Blåmerket.
Følg løype nr. 1 – Lysløypa – helt til nordenden der løype nr 2 kommer ut i Lysløypa. Følg løype
nr 2 til du kommer til skilt som viser til 8-km.løype (ved jettegryta). Ta til høyre og følg
blåmerket løype. Etter ca. 1 km. passerer du et større område med flatehogst og kommer straks til
et skilt hvor du kan gå til høyre eller venstre. Gå til høyre, over høyden og ned på tømmer/vedplassen i Ravnedalen. På våren vil du ofte høre ravnen her. Det synes som den årlig har reir i
den bratte fjellveggen. Ved fjellveggen finner du krakk/bord hvor du kan sette deg ned om du
ønsker det.
Herfra følger du skogsbilveien sydover til ”skytebanen” ved Langbråten. Ta veien inn til
”skytebanen” og så til venstre. Følg stien til du kommer ut i lysløypa. Følg denne tilbake til
startpunktet.

På skogsbilveien har du passert en vei med bom til venstre. Her lå husmannsplassen Potetbråten
og like syd for ”skytebanen” kan du se grunnmuren til husmannsplassen Langbråten.

LØYPE NR 4 – FJELDSTADLØYPA.
Løypa er ca. 6 km. lang og kan brukes hele året.
Følg løype nr. 3 til du kommer til skiltet med alternativ å gå til høyre eller venstre. Her tar du til
venstre og følger blåmerking til Fjeldstad. Mellom nevnte skilt og Fjeldstad ligger Tranemyr.
Stien er merket utenom, men skiløypa går over myra. Er sommeren tørr, kan du lett krysse myra
til fots.
Løypa er merket utenom tunet på Fjeldstad.
Rett sør for Fjeldstad kommer du ned på mosegrodd tømmervei. Denne er ikke merket, men
likevel lett å følge. Du kommer til et punkt hvor stien deler seg. Hold til venstre og du er straks
inne på løype nr. 2 og kan velge mellom å gå mot Lysløypa eller ned til Vestlia.
LØYPE NR 5 – ASKERØDTJERNET.
Løypa er ca. 12 km. lang. Den går i skogsterreng uten å krysse dyrket mark.
Igjen starter vi ved Kirkebygden barnehage og følger Folkestadveien til vi kommer under
høyspentlinjen. Vi følger høyspentlinjen til Vestlia – krysser Vestlia og følger høyspentlinjen
videre ca. 100 m. Der kommer vi ned på en gammel gressgrodd skogsvei som vi følger til vi ser
jordene på Fjeldstad. Her tar vi av fra veien og kommer rett øst for Fjeldstad (blåmerket fra der vi
forlater veien)før vi går ned på gårdsveien og følger denne i ca. 100 m. Ta av til høyre forbi
jernbanesvillene. Her er det blåmerket til høyre etter at du har passert bekken. Midt oppe i bakken
står et skilt som forteller hvor løypa til Askerødtjernet tar av. Følg godt merket løype til
Askerødtjernet.
Så snart du ser tjernet deler oppmerkingen seg. Tar du til høyre, ned den bratte bakken, kommer
du ikke ned til tjernet. Følger du oppmerkingen til venstre (blindvei) kommer du fram til
rasteplassen med grillhytte og båt. Denne plassen ligger i Hobøl kommune (bekken er dele
mellom Våler og Hobøl). I tjernet er det abbor om du er interessert i å fiske.
Vi går tilbake til merket løype og går ned bratt bakke til sydenden av tjernet. Ved postkassa står
det et skilt. Nå er vi kommet inn på en tømmervei som følges til vi kommer inn på løype nr. 3.
Her velger du enten skogsbilveien videre eller tar av til høyre over tømmer/vedplassen i
Ravndalen og følger løype 3 i motsatt retning av beskrivelsen for denne.
LØYPE NR 6 OG 7 ER FOLKESTIER MED KART OG BESKRIVELSE VED VÅLER
HERREDSHUS.
LØYPE NR 8 – ASKERØDTJERNET – VEIDAL – VILDSKOG.
Følg løype nr 3 til Ravndalen. Her tar du blåmerket løype til venstre opp til postkassa ved
Askerødtjernet. Les skiltet.Denne løypa er spesielt godt merket da den gamle stien synes svakt.
Den er merket med blåmaling. Den går bratt opp fra sydenden av Askerødtjernet. På det høyeste

punktet, Røysåsen, ser vi rester etter tårn som er falt ned. Det er bratt ned fra Røysås, men det er
ikke problematisk å ta seg ned til fots. Du kommer ned på traktorvei og tar til høyre. Da det bare
er å følge traktorveien, er merkingen ikke så tett på denne delen av løypa.
Når du kommer fram på veien Våler kirke – Vildskog – Veidal tar du til høyre og følger
blåmerkingen videre.
I det du ser fram til Vildskog, er stien merket til høyre utenom gårdstunet. Følg blåmerkingen og
du kommer fram på tverrveien mellom skogsbilvei og gårdsvei til Vildskog. Denne stien er
opparbeidet av hesteinteresserte og vi må akseptere at de bruker stien.
Vil du ha en riktig lang tur, kan du gå nordover mot Veidal i stedet for sydover til Vildskog.
Ta fram Vålerkartet ( kan kjøpes for kr 100 på Bygdesentralen i Svinndal eller Sparebank 1 på
Folkestad) og finn Veidal, Enden, Daler (det er klopp over elva ved Daler) Slåttemyr, Tveiter,
Veidal., Vilskog.
Dette alternativet vil ikke bli merket, men det er lett å finne fram om du har nevnte kart.
LØYPE NR 9 – FJELDSTAD – OMBUSTVEDT – SKAARNES.
Løypa er ca. 5 km. lang. Den går mest i skogsterreng, men følger gårdsveien fra Ombustvedt sør
og framover mot riksvei 120. Den kan benyttes hele året.
Følg Løype nr. 5 til du har passert Fjeldstad. Fortsett gårdsveien framover mot riksveien. På
toppen ovenfor villaene tar veien av til venstre. Følg stien parallelt med RV120 ned til
bebyggelsen i Skaarnesbakken. Ta stien til venstre. Denne opphører etter hvert, men nå er det
bare noen hundre meter til gressgrodd skogsvei som er ment i løype nr. 2. Løypa er ikke merket
da en av grunneierne ikke ønsket det.

