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HEDLEBREKK
Målestokk 1 : 10 000
Ekvidistanse 5m

Sparebankstiftelsen
SAUDA

Hedlebrekk

Vassvikane

Froa

høydekurver
hjelpekurver m. fallstrek
bratt jordbakke
høydepunkt
fordypning / grop
hull / gravd grop
hovedvei
vei
traktorvei
stor sti
liten sti
utydelig sti
uthogd linje
kraftlinje
steingjerde, mur
gjerde
gjerde, ikke paserbart
gjerde, ødelagt
ruin, liten ruin
spesiell detalj, hus
stup, skrent
parkeringsplass
stein, stor stein
berg i dagen
blokkfelt
steinklynge
steingrunn, ur
sjø, vatn
pytt, liten pytt
upasserbar elv
passerbar elv
passerbar bekk
liten bekk
flombekk, utydelig grøft
smal myr
upasserbar myr
myr
utydelig myr
brønn, kilde
åpent lettløpt område
åpent forbudt område
åpent lettløpt med spredte trær
åpent område
åpent område med spredte trær
nedsatt løpbarhet
nedsatt løpbarhet god sikt
svært nedsatt løpbarhet
svært nedsatt løpbarhet god sikt
ugjennomtrengelig vegetasjon
hage, forbudt område
skoggrense

Til lysløypa

Tur-ski-O 2023 Suldal O-lag
Målestokk: 1:10000

Hedlebrekk 20 poster
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NV mast

V side av stein

N side av stein

NA ende av myr

Oppå kolle

Mast

A hjørne utside gjerde

V hjørne innside gjerde

NV ende av myr

Sti og gjerde kryss

A ende av myr

Oppå kolle

Oppå kolle

S ende av myr

Oppå kolle

NV ende av myr

NV side av stein

Oppå høgdepunkt

N side av stein

V ende gjerde
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MWillig
Tekstboks
Postane ligg ute til søndag 23. april.PS: Suldal O-lag setter veldig pris på nye medlemmer. (Støtte eller vanlig). Ta gjerne kontakt.

MWillig
Text Box
Turskiorientering 2023Vinn gavepremier.Om du har funne kode på minst 20 postar, før på namn, adresse, tlf.nr og e-post-adr. på baksida av kartet og lever kartet der du fekk det eller sendt til Suldal O-lag, Postboks 85, 4239 Sand. (Hugs nok porto). Du kan og sende bilde av kartet med koder som vedlegg. Eller bruk gjerne turorienteringsappen. I denne finn du alle kart og kan enkelt registrere postene. Du kan òg vinne premie for beste tur-ski-O bilde. Send blinkskotet til: styret@suldal-o-lag.no, del bildet på våre facebook-sider eller mms til 99025831.
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