Frænavarden
Audunshø
8

Frænavarden
Følg lysløypa oppover
(2). Oppe på flata deler
lysløypa seg. Vi følger
løypa som går rett fram
og oppover.

Audunstjønnan
6
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Skihytta

Ved Damefallet krysser
vi bilveien til Varden. Ta
av mot Skihytta (3). Her
forlater vi lysløypa, men
det er godt spor helt til
Skihytta. Etter en bro får
du et valg, enten fortsette
rett fram eller ta inn på en
bredere løype mot
venstre. Begge
alternativer fører til
Skihytta.
▲ Like før vi kommer til
Skihytta tar vi av til
høyre som vist på bilde 4,
eventuelt først opp til
Skihytta (5, neste side).

▲Her skal vi over ryggen.
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Botnan
Damefallet

2
1 km
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Hatleliblokka

P
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Utdrag fra Skibok for
Romsdal. Du finner
den i bokhandelen.
Den kan også bestilles
på www.turbok.no.
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Moldeheia

Tågheia

Følg lysløypa oppover.
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Til venstre etter bilveien.

1
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Løypa går opp på ryggen mot
venstre og så rett mot varden.

Vi kan også gå via Skihytta.

Vi skal nå opp til kanten på Tågheia og videre til Audunstjønnan. Gå over
(eller rundt) det første tjernet. Dernest kan du ta sikte på toppen som vist på
bilde 6 (om isen er utrygg må du gå rundt vannet på venstre side). Dette er
direkteruta til toppen. Et alternativ, stiplet på kartet, tar opp en bratt skråning
til venstre og følger så ryggen mot høyre til toppen.
Oppe på ryggen får du utsikt over store deler av Moldemarka. Her dreier
løypa mot høyre. Etter hvert får du toppvarden i sikte (8). Herfra ser du
Romsdalsalpene i sør, havet i nord og vest. Nedkjøring samme vei.
Liker en Telemarkskjøring, kan en kjøre i bratta øst for der en kom opp. Etter
Audunstjønnan kan en ta en tur innom Tågheia, gå litt mot vest og kjøre ned i
retning Botnan. Deretter fortsette ned Botnan. Det gir maksimal uttelling. (©
Turbokforlaget 2009)
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Direkteruta til toppen går her.
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