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All form av mångfaldigande
av denna karta utan tillstånd
från FK Herkules, t ex genom
kopiering, är förbjudet.

E6/E20

Toltorpsdalen

Bifrost

Krokslätt

Lackare-
bäck

Krokslätts-
vallen

Mölndal
Pixbo

Kållered

Göteborg

Rv 40

E6/E20

motorväg / större väg
smal väg / körväg
stig, stor / liten
rågång
järnväg
kraftledning
kraftledning, stor
tunnel, undergång
stenmur / raserad stenmur
högt stängsel med genomgång
stängsel / raserat stängsel
byggnader / röse, gränssten
grav / ruin / liten ruin
skjutbana
högt torn / litet torn
brant, passerbar / opasserbar
litet stenbrott, gruvhål / grotta
sten / stor sten
stenformationer
grupp av stenar
blockterräng / stenig mark
exakt begränsningslinje / beståndsgräns
höjdkurvor med stödkurva
hjälpkurva med lutningsstreck
grustag, skärning
grävd grop, stor / liten
naturlig grop, stor / flack / liten
flack höjd / punkthöjd
jordvall, tydlig / liten
fåra, tydlig / liten
sjö / göl
sankmark, opasserbar / öppen
sankmark, bevuxen / diffus
dike, bäck med spång
mindre dike / surdrag
brunn / källa / vattenhål
asfalt
grusyta
öppen lättlöpt mark
öppen lättlöpt mark m spridd vegetation
öppen mark m grov botten
öppen mark m grov botten o spridd vegetation
löphindrande skog
svårlöpt skog
svårframkomlig skog
löphindrande / svårlöpt undervegetation
tomtmark, förbjudet område
berg i dagen

Lokala tecken:
fornminne
grillplats
koja, vedförråd, lekutrustning, skylt, staty
vindfällen
buskage, litet träd
stort träd
spårväg
överbyggnad, skärmtak (passerbart under)

TECKENFÖRKLARING

Under byggnad

Under
byggnad

Mot sprinten!

Skala 1:10000
COL Medeldistans 11 Nov

Lägg gärna ut din rutt på Livelox efteråt! :)
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