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Lederen
Når dette skrives er det vår. Det tines i bakkene og snøsmeltingen er godt i gang. Dette er jo en gledens stund for de 
fleste, men for oss grotteentusiaster setter alt vannet over og ikke minst under jorda dessverre en kraftig bremse på 
hvor mye vi kan utfolde oss der vi liker oss aller best - innerst i trange, underjordiske hull. Da er det godt å få et nytt 
nummer av Norsk Grotteblad å kose seg med!
I dette nummeret er det reportasjer fra flere spennende turer, som nok kan få det til å krible i kroppen på noen hver. Vi 
vil spesielt nevne Hans Øivind Aarstads flotte artikkel om grotteferie i Rana, Trond Rians artikkel om grottene i Verdal 
og Morten Frogners artikkel om grottedykking i Plura. Vi vil også nevne Knut Davidsen og Anders Westlunds artikkel om 
Bjørndalssjakta, der de fant store mengder søppel. De anmeldte forholdet og det hele endte med at den skyldige fikk 
8.000 kr. i bot for miljøforsøpling - kjempebra!
Norsk Grotteforbund arrangerte redningsseminar 8.-10. februar. Målgruppen var i hovedsak grottepersonell på våre 
alarmlister og hensikten var blant annet å videreutvikle tjenesten. Tilbakemeldingene fra deltagerne var meget positive.
Det ser for øvrig ut til at redningstjenesten blir lagt merke til og verdsatt også utenfor grottemiljøet: Også i år fikk 
grotteredningstjenesten 30.000 kr. i støtte fra Justisdepartementet. 
I samarbeid med Tjoarvekrajggeprosjektet la NGF opp til en hel grotteuke i Nordland i fjor. Vi begynte i 
Bonådalen/Tjorve og avsluttet på Ramnåga skole i Rana. I år vil vi prøve å gjenta suksessen, vi begynner i 
Bonådalen/Tjorve fredags kveld 26. juli med årsmøtet i NGF og avslutter l uke etterpå i Östersund i Sverige der vi skal 
ha felles redningsøvelse med det svenske grotteforbundet i Korallgrottan. Mer informasjon finnes på hjemmesiden (ny 
adr: WWW.speleo.no) og kommer med årsmøteinvitasjonen. Men sett av uke 31 allerede nå!
I neste ordinære nummer av Norsk Grotteblad vil vi sannsynligvis ta med medlemslistene med navn, adresse og 
telefonnummer. Hvis det er noen av medlemmene som ikke ønsker navnet sitt offentliggjort på denne måten ber vi om 
at de gir beskjed til en i styret.
På redningsseminaret i februar varslet Torstein at han i år trekker seg fra styret. Han har sittet i styret i 11 år, hvorav 8 
som leder og det er ikke få arbeidstimer han har brukt på NGF. Den innsatsen han har gjort er helt formidabel og på 
vegne av hele NGF vil det øvrige styret benytte denne anledningen til å gi ham en stor takk.
Til slutt vil styret oppfordre alle Grotteforbundets medlemmer til å organisere og dra på flest mulig grotteturer denne 
sommeren. Husk: Har du lyst har du lov. God tur!
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