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Redaktør-kommentar
Så måtte det bli januar l983 før dette smertens barnet går i trykken. Forsinkelsen viser klart hvor sårbart et AU som 
består av 2-3 medlemmer er. Årsakene til forsinkelsen er flytting, ny jobb og sykdom. Vi håper dere har forståelse for et 
noe seint utgitt nr. av NGB. Til gjengjeld kan vi denne gang presentere et stort og flott nr., med variert stoff.
Vi i DØG takker med dette siste nr. av NGBlad for oss her i Oslo. Det har vært noen fine år, med mange flotte 
grotteopplevelser, friske diskusjoner oss i mellom og ikke å forglemme også mellom oss her i syd og dere i nord. Vårt 
primære mål med Norsk Grotteforbund/klubb er avsluttet i og med at Norsk Grotteredningstjeneste er opprettet med 
2 hoved- og 5 lokaldepoter rundt om i Norge. Kontakt med myndigheter er knyttet, publikum er blitt NGF bevisst, og 
NGblad har kommet ut relativt regelmessig de siste år. Alle disse forhold belyser at det ikke lenger er nødvendig med et 
arbeidsutvalg i Oslo. Alle oppgaver DØG har ivaretatt, går fra og med dette NGb nr. nordover til Mo i Rana (regnskap), 
Bodø (redaksjon) og de resterende arbeidsoppgavene er fordelt på et AU med personer bosatt i Nord-Norge.
Regnskapet for NGF viser også at redningsoppgaven er avsluttet. En stor takk til Anne Saxrud som nøyaktig og jevnlig 
har ført alle poster vedr. NGB, NGRT og NGF i de siste årene, og vel har fått et ordentlig regnskap ut av det de første 
grotterne i Norge startet.
DØG vil likevel beholde én oppgave - postboksen og postgirokontoen i Oslo. Begge disse er innarbeidet i hele Norden 
og i England. Vi mener en flytting av dette vil forvirre leserne/bidragsyterne, og velger å påta oss omadressering av post 
m.v. fra p.box 32l, Sentrum, Oslo l.
Jeg takker for den tiden jeg har fått være med i NGK's styre og siden i NGF's Arbeidsutvalg, og håper de neste NGBlad 
vil fortsette å komme ut med bidrag fra dere alle, og fortsatt være bindeleddet mellom NGF's AU og dere aktive 
grotteutforskere.
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