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Dette er et temmelig vått nr. av NG. Norsk grotting har tatt seg vann over hodet! Våre Østlandske grottedykkere med
Ronny i spissen har foruten betydelig grottedykkeinnsats også vært svært aktive med å formidle sine opplevelser og
dykkerinformasjon til NG. Dette har ført til at omtrent halve bladet inneholder dykkerstoff. Forøvrig har bladet stoff fra
de "tradisjonelle" bidragsyterne.
Det er helt i orden at NG nå og da blir dominert av bestemte emner, områder eller personer, men det bør være
unntaksvis. Når det er lite stoff må en ta til takke med det en har, og da vil det lett bli slik som beskrevet ovenfor, at
blad etter blad får slagside i én bestemt retning.
Norsk Grotteblad skal gi et tverrsnitt av hva som rører seg i grotteNorge. Det gjør det neppe nå. Sett i gang og skriv folkens!
Grottedykking ja. - Dette er den mest ekstreme form for grotting som finnes. Det er en fantastisk fin måte å grotte på,
og i Norge er det mange kilometer med grotter som ikke kan utforskes på annen måte. Denne sporten vil utvilsomt
virke svært forlokkende på mange (hvor mange er det ikke som har stått ved en sump og ønsket seg muligheten til å
utforske videre) - spesielt med tanke på den tendensen vi kan se forøvrig med økt “individualisering”, og trang til å
gjøre ting som ingen eller bare få driver med. Grottedykking er ekstremt farlig! Engelske statistikker viser at det er
omkring 100 ganger så god mulighet for å stryke med ved grottedykking som ved dykking i sjøen. Jeg vil derfor
appellere til både dykkere og grottere IKKE BEGYNN MED GROTTEDYKKING UTEN Å HA OMFATTENDE ERFARING FRA
BEGGE SPORTSGRENENE. Sett dere inn i sikkerhetsreglene og utstyrskravene før dere begynner!
Grott forsiktig og skriv om det!

