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Vi finner stadig nye passasjer i våre største grotter. Noen dokumenteres til å være lengre, andre dypere. Dykket til
Mark Dougherty i. Greftsprekka i januar i år, med god assistanse fra Kenneth Andre Mjelle & co, er en milepæl.
Greftsprekkas dybde økte med 17 m! Spenningen om muligheten for å koble samme
Greftkjelen og Greftsprekka lever videre i grottemiljøet.
I juli ble, som vanlig, Tjorve forlenget med flere hundre meter, og er nå 21,8 km.
I august stod Burfjellet for tur, med felles samling med det svenske speleologforbundet, - og med grottere fra tre andre
nasjoner i tillegg. Polakkene fant og kartla den etterlengtede forbindelsen mellom Edvardheimgrotta og Brattligrotta, noe Hans Øivind har drømt om i årevis. Det samlede systemet er kartlagt til 2730 meter, - og det vil bli lengre! Dybden
er imponerende 259,5 meter. Vi har fått en ny storgrotte, med en ganske heftig gjennomgangstur grunnet to trange
passasjer og mange store og tildels våte stup på innsiden av de trange passasjene.
David St. Pierre presenterer en oppdatert liste over Norges lengste og dypeste, samt en liste over Norges
høyestliggende grotter (utarbeidet med hjelp fra Tom Ording Dahl). Listen er supplert med nye grotter og flere av de
eksisterende er blitt lengre. Merk særlig dykkingen utført i nedre og øvre del i Storsteinhola i Kjøpsvik av Vebjørn
Karlsen & co, noe som har resultert i at grotten nå er rundt 2,5 km! I det første nummer av Linepila, - Norsk
Grottedykkerforbunds webbaserte blad, beskriver Tommy Johansen utforskningen de gjorde.
Dette nummer har også en artikkel om Torghatten, - det er vel verdt å lese hvordan Jakob Møller og Per Tore
Fredriksen mener hullet kan være dannet.
Vi har inngått avtale med SSF om forenkling av betaling. Alle som er medlem av begge forbund kan betale begge
kontingenter til forbundet i sitt land. SSF og NGF gjør så opp for alle under ett. Informasjon om beløp vil fremgå av
fakturaen for 2009.

