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(dorsk?) grotte-miljø
(dorsk?) grotte - miljø
Norsk Grotteforbund går i sitt andre år, og etter planen arrangeres Høstmøtet i Mo i Rana i september i år (se
invitasjon lengre ut i bladet). Det første Høstmøtet, i 1981, "samlet grotte-Norge til et rike". NGF ble formelt stiftet, Og
deltakelsen på møtet var den gang stor. Grottere fra Østlandet, og rekke steder i Nord-Norge, var til stede.
Høstmøtet 1982 må også sies å være vellykket, men deltakelsen var betydelig mindre. God oppslutning fra de som
slapp å reise langt (d.v.s. Rana-grotter), men færre tilreisende og færre steder representert.
Foran årets samling spør vi derfor: hvordan står det til med grottemiljøene i Norge? Hvor stor er interessen for
grotting?
Vi tror vi vet svaret. Vi vet nemlig at et aktivt grottemiljø er avhengig av ildsjeler, som både har stort engasjement for
grotting, god tid til å dyrke sin interesse, og sist men ikke minst som har vilje til å ta med andre på sin grotting. Slike
ildsjeler finnes det få av i Norge, og for tiden er de fleste av dem å finne i Bodø-distriktet. Bodø synes da også å være
det eneste stedet i Norge vi finner et aktivt grottemiljø. I tillegg til ildsjeler har de der også et stort prosjekt som vil
engasjere i lang tid fremover.
Østlands-grotterne synes å ha liten aktivitet etter at Iain, Andy og Stein Erik flyttet ut i større eller mindre grad.
Rana-miljøet er ikke lenger hva det aldri var, først og fremst på grunn av liten tid til felles utflukter. De gangene det har
vært "fart" på Rana-grottingen har det vært kameratgjenger med skolegang som hovedbeskjeftigelse som har dratt
lasset.
Harstad, Narvik og Tromsø har vi rett og slett hørt lite fra, så lite at vi tror aktiviteten er liten.
Men dette er på ingen måte ment som en nekrolog over norsk grottemiljø! Vi bare konstaterer at vi er nede i en
bølgedal. Høstmøtet går sin gang, og vi tror det vil kunne samle og engasjere grottere. Noe av hensikten med Norsk
Grotteblad er også å stimulere interessen for grotting.
Utforskede - og u-utforskede - grotter vil alltid ligge og vente. Kanskje setter de pris på liten aktivitet? La oss i alle fall
ikke oppfordre til unaturlig stor grotte-aktivitet. Vi må la de lokale ildsjeler våkne når de føler for det. I mellomtiden får
vi holde grotteredningstjenesten ved like, og søke å utgi Norsk Grotteblad etter programmet. Dette er Norsk
Grotteforbunds to viktigste oppgaver.
God sommer!

