Løypebeskrivelse:
Start på Kippermoen Idrettsanlegg – under løper kjøres det Master gjennom bygatene til vi
kommer over Øybrua. Master kjøres til Autosentret. Deretter asfalten til til Nes og tar til
høyre opp mot Tverådalen.
Løypa følger grusveien gjennom vekslende natur gjennom Kvalforssetra og kommer ut på
kryss ved elv ‐ ta til venstre over brua og hold grusveien ned mot Øksendal. Veien svinger
sørover og følger Vefsna til brua over Eiteråga. Videre til Turmoen, 150 meter etter avkjørsel
til Turmogården tar løypa av skrått mot venstre og ned mot Vefsna. Deretter ned en bratt
bakke ‐ ta til venstre nesten 180 grader og over Vefsna ved Fallan.
Opp fra Vefsna og opp på E6. Svinger til venstre og følger E6 nordover ca 6 km.
Ta av ved busskur og følg først veien tilhøyre så venstre etter bru og følg grusveien opp mot
Ravassgården. Etter ca 1,5 km klatring svinger veien til høyre rett før gården og ned til
grustak/vedlager.
Følg deretter traktorvei opp bratt bakke, og ta rett høyre og fortsett langs traktorveien. Etter
at du passerer en bekk fortsetter du rett fram og tar en venstresving i krysset oppe i bakken.
Deretter går løypa videre opp og så ned over bekk hold venstre etter bekken. Opp til
Ravassetra, sving venstre og deretter helt opp på åsen ( her er det noe gåparti).
På toppen har du et fantastisk utsyn til Vesterfjella, samt Bjørnådalen og Mosjøen i nord. Nå
skal du følge en traktorvei under åsen nordover deretter til venstre opp på åsen og følg åsen
langs sti. (Denne stia blir ryddet 4. august.) Følg stia nordover åsen mot Bjønnålisetra. Du
passerer på tunet ved en gammel / nedlagt hytte og stia blir til en gammel kjerrevei. Ta til
venstre ved Bjønnålisetra når du kommer til veiskillet.
Følg kjerreveien opp ca 80 meter og du skal da ned mot benken i Bjønnålia. Ved benken
følger du sti til høyre og kjører bakken ned på oversiden av husene i Bjønnålia. Deretter
følger du den naturlige sti/kjerrevei til Urvatnet. Opp fra Urvatnet til til naturlig topp og følg
veien nedover til du kommer til grusvei/skogsbilvei. Følg veien rett fram ‐‐‐‐ Her må du ta
opp skrått til høyre og føg den utfordrende stia over Petterlia. Denne stia er full av røtter så
her er det teknisk krevende.
Etter Petterlia kommer du på grusveien ved øvre Mostjønn, men tar av skrått til venstre
etter 100 meter, og følger stia som går ned mot nedre Mostjønn. Etter kryss Mostjønn skal
du ta av etter 50 meter og følge lysløypetraseen opp på åsen til du kommer ned til et nytt
kryss. Kjør over krysset og ta til venstre i steinete sti som etterhvert går nedover mot
vanntårnet i Mosåsen.
Følg veien ned fra vanntårnet til du kommer på flatere parti ‐ her skal du svinge av på skrå
mot høyre og ned en ny bakke. Følg denne leirete / delvis klopplagte traktorveien til du
kommer i mål på Kippermoen.
Total distanse: 55 km ‐ (grusvei 27 km, sti/kjerrevei 20 km og asfalt 8 km) ‐ 1200
høydemeter. En krevende men fullt gjennomførbar trase.
Dersom du vil teste terrengdelen, kjør løypa motsatt retning og kom ned på E6 ved Ravatn/
Fokstad rett sør for Bjørnåvatnet og E6 hjem til Mosjøen.
En kuriositet: Ved Bjønnålia passerer løype ikke langt fra et steinbrudd med Kleberstein
som ble brukt til å bygge Nidarosdomen.

