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Sånn noenlunde i rute kommer dette nr. av NG - og takk for det. Denne gang er det undertegnede som må ta
hovedskylden for det, mens Gro som vanlig har tatt brorparten av skrivearbeidet. Ronny følger opp med sitt dykkestoff,
og kunstneren Øystein Johnsen har laget den fine illustrasjonen på forsiden.
Forøvrig har vi fått bidrag fra utlandet idet Trevor Faulkner har sendt en artikkel om sin mangeårige virksomhet i Norge
og de grottefunnene og utforskningene han har gjort. I tillegg har han levert leserinnlegg - det eneste vi har fått - som
reaksjon på Ulvs innlegg i forrige nr. av NG.
Som vekselvis nær- og fjernredaktør, vil jeg takke Roar Eikeland, Idar K. Barstad og Heidi Meyer Midtun for NG nr. 18 et meget bra produkt!
Som nevnt har vi fått en lang artikkel av en engelskmann om hans grottefunn og utforskninger i Norge. Det eneste
leserbrevet vi har fått som reaksjon på et innlegg om en så viktig sak som NGF's organisasjon, kommer typisk nok fra en
engelskmann. Dette illustrerer i et nøtteskall nivået i - og omfanget av norsk grottesport.
Vi er en liten håndfull personer som tar oss av NG, grotteredningstjenesten, regnskap, medlemsoversikt,
korrespondanse, og initiativ i vernesaker. Det hangler og går på et vis, ingen tvil om det, men vi er jo snart bare
oldinger i 30 ~ 40 års alderen igjen! Vi rir nå på de siste etterdønninger av den konflikten som fant sted i i978-80 - nå
må vi snart få inn noen initiativrike, pågående personer som kan få litt fart i grottenorge igjen (kanskje det er på tide
med en ny konflikt?)!
Jeg tror ikke vi nok en gang skal regne med at det dukker opp personer som begynner å gjøre ting på egen hånd. Vi som
er etablert i miljøet må sørge for rekrutering og være på utkikk etter personer som har resurser som miljøet trenger. Vi
må reklamere for sporten og sørge for at den får en plass i folks bevissthet. Dykking, fjellklatring, elvepadling og
hopping i Trollveggen kjenner alle til, mens grotting - Hæh?? Mens norske fjellklatrere og elvepadlere gjør bragder i
verdensklasse, langt utenfor landets grenser, lar norske grottere franskmenn og engelskmenn finne de "fineste høla",
ofte rett utenfor stuedøren.
I Norge er det fortsatt svært mye ugjort når det gjelder grotter og huler, ikke minst tektoniske ~ og brenningshuler. Vi
kan trygt bli atskillig flere utøvere av den kalde, våte, sølete praktfulle sporten vår uten fare for at vi skal tråkke i bena
på hverandre!

