Kart nr. 4 – Våler varde.
LØYPE NR. 19 – MIDDAGSÅSEN – VÅLER VARDE – ENGSPLASS – KJUKSRØD –
VÅLER VARDE - MIDDAGSÅSEN.
Vi starter ved Middagsåsen skisenter. Følg gårdsveien forbi skisenteret. Ved enden av
sauegjerdet står det et skilt som viser opp bakken. Følg traktorveien. Den deler seg, men
begge veiene går sammen igjen litt høyere så det er likegyldig hvem du velger. Gå til du
krysser lavspentlinje med gatelyslamper. Følg linjen mot venstre opp til varden. I sydenden av
varden ser du et skilt (STI). Gå ned den korte, bratte bakken og følg blåmerkingen. Stien
krysser høyspentledningen og går sydvestover og ned mot Risheimmåsen. Går du til venstre
kommer du snart til et nytt STI-skilt. Følg skiltretningen og snart havner du på toppen av
Bjørnåsen. Du går ned av Bjørnåsen og kommer inn på annen blåmerket løype. Dette er
skiløypa (og den tidligere stien mellom varden og Engsplass) og du følger stien til venstre ned
fra åsen – over kloppa. Igjen kommer du til et STI-skilt. Følg skiltets retning (tørrere terreng)
ned til Engsplass. Her deler stien seg. Rett fram står blåmerkede stolper som går til Varna
evangeliesenter, men du skal til høyre mot Kjuksrød. Stien går snart over i en traktorvei og
når denne traktorveien går over i en enda bedre traktorvei, tar du til høyre og følger
blåmerkingen forbi Speiderhytta og opp til et veikryss med fire blåmerkede løyper. Du tar til
høyre. Etter 300 m. deler løypa seg igjen. Du tar til venstre opp bakken og ser snart
høyspentlinjen. I stedet for å gå opp på varden igjen, følger du traktorveien mot venstre. Du
kjenner igjen lavspentlinja og går ned bakken du fulgte opp.
LØYPE NR. 20.
Dette er bare skiløype da sauegjerder og beitende sauer gjør at vi bør holde oss unna på
sommeren. Deler av denne løypa brukes til skogsdrift, slik at den enkelte vintere ikke er
farbar med ski.
Vi starter igjen i Middagsåsen. Gå nordover forbi skibakkene til du ser et STI-skilt. Følg
traktorveien videre til den munner ut i en annen traktorvei. Følg denne veien mot venstre. I en
utforbakke skal du til venstre. Det er lett å kjøre forbi om du ikke følger godt med eller har for
stor fart.
Du er nå innpå løype nr. 19 og kan følge beskrivelsen der. Ofte er det også kjørt opp løype til
høyre i bunnen av den bratte bakken. Du kan følge den over til Risheimmåsen og ta til venstre
der og følge løypa opp til varden. Se beskrivelse av løype nr. 19. Du går nå i motsatt retning.
ANDRE STARTSTEDER FOR Å GÅ PÅ SKI/TIL FOTS TIL VARDEN.
Parker ved RV 120 på den gamle veien sør for den skarpe svingen ved Klypen. Gå ca. 100
m. mot Moss til gammelt Moss Skiklubbskilt. Følg blåmerkingen til krysset hvor 4 veier
møtes. Følg beskrivelse av løype nr. 19 herfra.
Parker ved RV 120 ved Kisebotn (der skiløypa går mot Lødeng). Ca. 100 m. lenger nord går
det av ny løype til Våler varde. Denne er blåmerket og er den nye forbindelsen mot
Mossemarka etter at løypa forbi Klypen ble ødelagt i.f.b.m. nytt industrifelt.
Skiløypa går over Kisebotnmåsen mens løype til fots er blåmerket vest for måsan. På
nordsiden av måsan går løypene sammen med løypa fra Klypen (se foran).
Parker ved vedlageret der RV 115 krysser Hobølelva.
Følg gårdsveien 50 m. og du finner blåmerket løype på venstre side. Følg denne til Engsplass.
Her finner du et gammelt Moss Skiklubbskilt. Følg blåmerket løype nordover. Du er inne på
løype nr. 19, men går nå i motsatt retning av beskrivelsen.

