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Oppgavene har vært fordelt slik: 
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Det har i år vært arrangert 1 arbeidshelg. Resten av sakene er tatt opp på telefon og E-post. 

 

I det følgende har vi summert opp det vi har gjort siden forrige årsmøte i forhold til 

vedtektene. Vi gjør oppmerksom på at årsmeldingen, i motsetning til regnskapet, ikke følger 

kalenderåret. 

 

§ 2 Medlemmer 

 
� Det er sendt ut medlemsinformasjon til 13 nye medlemmer.  

 

§ 3 Formål 

 
� Tjorve er nå kartlagt til 20 161 m. Prøvene av ”Tjorvomitt” og marleiker har vi fortsatt 

ikke fått noe resultat av.  

 

� NGF var på plass for å ivareta vern og sikkerhet under både planlegging og avvikling 

av grottteetappen gjennom Jordbrugrotta under VM i multisport som gikk av stabelen i 

Västerbotn og på Helgeland 16-23. august. 

 

� Svein Grundstrøm deltok på Geologiens dag på Grønlia den 10.9.06 med 

demonstrasjon av redningsutstyr. 

 

� Anders Westlund deltok på IKAR ettermøte 17.11.06. Referat i NGB nr 48 

 

� NGF har kjøpt en Leica Disto A8, avstandslaser med innebygget klinometer. 

 

� Anders Westlund holdt et foredrag på grotteturismeseminaret på Mo 30. – 31.1.07. 

Referat i NGB nr 48. 

 

§ 4 Grotteetikk 
 

� Hjemmesiden har fått nye temasider; Grotter og grottedannelse, Grottevern og 

Grottekartlegging. 



 

� Vi har fått en rekke positive tilbakemeldinger på brosjyren Grottenorge. Også 

økonomisk ble resultatet godt. 

 

§ 5 Grottesikkerhet 
� I 2006 ble det avholdt to redningsøvelser: 

o Ville hesten 12.8. 

o Ingeniørgrotta 21.- 24.9. 

Rapportene er trykket i NGB. 

 

� Det er innkjøpt: 

o 10 stk Go karabin 

o 10 stk Attache karabin 

o 10 stk Ok karabin 

o 10 stk Longlife bolt 

o 10 stk Anneau slynger 60 cm 

o 9 stk FinAnneau slynger 180 cm 

o 100 meter 11 mm Edelrid statisk tau  

o 600 meter telefonledning 

 

� Onsdag 16.8. skjedde den første dødsulykken i en norsk grotte. En dykker omkom i 

den dype delen av Pluras underjordiske løp.  Rapport om NGRTs rolle med å få ut den 

omkomne er trykket i NGB nr 47. 

 

� Svein Grundstrøm deltok på redningskonferanse i Ungarn 15. – 18. 5. 2007 Rapport er 

levert til styret. 

 

� Hans Øivind har laget 6 stk HeyPhone trådløs kommunikasjonsradio for grotter. 2 av 

disse vil bli tilgjengelige for utleie til medlemmene. 

 

� Hjemmesiden vår, www.speleo.no er supplert med mer redningsstoff. Vil vi i tiden 

fremover publisere mer stoff, slik at informasjon om grottesikkerhet og redning blir 

spredt. 

 

� NGRT hentet setteren ”Pia” opp fra en bresprekk på Okstindbreen den 4.8.06.  

 

� I 2007 fikk vi kr. 55 000,- i tilskudd fra justisdepartementet. 

 

§ 8 Norsk Grotteblad  
� Også i 2006 ble det trykket to nr av Norsk Grotteblad. Begge med omslag i farger. Nr 

48 ble trykket i et opplag på 260 (10 eksemplarer var forhåndsbestilt). 

 

Økonomi 
Regnskapet for 2006 er avsluttet og godkjent av revisor. Revisor bemerker at inntekter og 

utgifter vedrørende en redningsaksjon bør føres på en egen konto og ikke sammen med den 

daglige driften av grotteredningen. 


