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I dette nummeret presenterer Hans Øivind Aarstad sitt kart over Edvardheimgrotta - basert på intensiv innsats over tre
somre. Grottekartet viser ganger på tilsammen over l km lengde. Det er lenge siden et slikt kart ble presentert i NGB! I
tillegg er kartet flott å studere. Kanskje kan det inspirere oss andre til å sluttføre egne grottekart?
David St. Pierre presenter en fersk oversikt over Norges lengste og dypeste grotter. Tjoarvekrajgge har nå passert 15
km og er øverst, - og den er ennå ikke ferdig kartlagt. Råggejavri-Raigi er klart dypest. Det skjer mye spennende
nedover på listen også. Bl.a. er både Bjørndalshola og Edvardheimgrotta kommet med på listen.
Grønligrotta har økt vesentlig i lengde som følge av kartleggingsarbeidet til hovedfagsstudenter hos Stein Erik. Og
Setergrotta presses oppover... Davids omfattende oversikt over litteratur for Grønligrotta viser hvor viktig det er å ha
ressurspersoner med særlig interesse for ulike tema innen grotting! Tilsvarende gjelder for Arne Grønlies flotte bilder!
David vil sette pris på å bli informert om grotter som skal være med på listen, eller grotter som skal være lengre eller
dypere (og vise versa) enn det som fremgår. Send gjerne mail (gjerne med referanser/dokumentasjon)
david.@mariej6.fsnet.co.uk. Vi vet informasjonen blir tatt godt vare på!
Årsmøtet blir i år i Fauskeregionen, fra 7-10 august. Vi planlegger et kartleggingskurs (se baksiden av dette nr og NGFS
hjemmeside). Målet er å kartlegge og tegne en grotte i løpet av tre dager. Kanskje passer det å ha redningsøvelse i den
samme grotten på søndagen. Derfra drar vi videre til Tjorve-samlingen, med oppmøte søndags kveld 10. august (ev.
mandags formiddag). Kan grotten bli over l7 km i løpet av sommeren?
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Highlights in this issue. The 2003 AGM will be held in the Fauske area, August 7-10. A course in surveying is being
planned. The Tjorve meeting starts August 11. Can the cave reach 17 km this summer?

