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Leder
Kjære medlemmer!
Det nærmer seg årsmøte i NGF, og vi kommer til å gjenta opplegget fra i fjor. Det betyr at vi møtes sammen med
dykkerne i NGDF i Plura første helgen i august. Området har mange interessante grotter og mye historikk; i tillegg er
det all grunn til å styrke felleskapet mellom de to grenene av grottesporten i Norge. I fjor fikk vi mye oppmerksomhet
fra både lokal presse og NRK, det var masse folk med på både redningsøvelsen og vårt lille SRT-kurs, og i det hele tatt
en livlig helg. Mer informasjon er å finne i innkallingen som ligger vedlagt dette nummeret av NGB. Jeg og styret håper
at mange vil ta seg tid til et grotte-avbrekk i sommeren! Grotting er en internasjonal sport. Selv har jeg mange av mine
beste grotte-opplevelser fra Canada, og det finnes grotter i mange land. Felles er at grottere er utrolig gjestfrie og
hyggelige mennesker - det er aldri bortkastet å møte andre mennesker som deler en såpass sær (la oss være ærlige)
interesse.
For å støtte opp under dette har vi fortløpende lagt ut informasjon fra internasjonale organisasjoner som har kommet
inn, på framsiden på speleo.no. Her finner dere bl.a. invitasjon til legendariske Gouffre Berger i Frankrike, og
sentralasiatiske grotter i Kirgisistan og Tadjikistan. Det er ikke for sent! Nå kan land som ender på -stan høres litt
skumle ut... faktum er at dette er gjestfrie og trygge land å ferdes i; jeg snakker av nylig erfaring fra både Kirgisistan og
Tadjikistan. Naturen er flott og delvis veldig annerledes enn den norske; utgiftene lave; folk er gjestfrie; man kan gå i
basaren uten å bli overfalt av selgere; og religion er svært lavmælt. Grotting i utlandet er en aktivitet jeg sterkt vil
oppfordre til. Norsk Grotteredningstjeneste er i ferd med å bli medlem av ECRA, den europeiske organisasjonen for
grotteredning. Dette vil styrke NGRT ved å gi oss bedre innblikk i hvordan andre lands redningstjenester er organisert,
og hvordan de løser de samme tekniske problemene som vi står overfor. Det betyr også at vi kommer nærmere et
samarbeid der vi kan både gi og få hjelp, når det skjer noe.
Her hjemme reiste jeg spørsmålet om forvaltning av opplysninger om norske grotter i min forrige leder. Svein
Grundstrøm har skrevet en opplysende artikkel i dette nummeret av NGB, som jeg vil oppfordre alle til å lese! Denne
artikkelen er også den eneste «tilbakemeldingen» jeg hittil har fått, noe som tyder på at dette er et emne som enten
ikke engasjerer, eller at folk er fornøyd med hvordan det er i dag. Det hadde vært fint å høre fra noen flere, uansett
standpunkt. I alle tilfelle er det ikke grunnlag for å foreslå noen vedtektsendring på sommerens årsmøte. Endringer er
på sin plass når det er en bred enighet om at det er passende.
Med ønske om en mørk og underjordisk sommer,
Marek Vokáč
leder

