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Lederen
Vi grottere har små og store prosjekter. Noen er enkle, andre er ambisiøse. Noen prosjekter må gis opp. Andre 
prosjekter har en grotteaktig fremdrift selv om tiårene går. Gravingen i Bjørndalssjakta med påfølgende gjennombrudd 
til Bjørndalshola er et eksempel på sistnevnte. Følelsen av å lykkes i slike situasjoner er fantastisk! Vi gratulerer Anders 
Westlund og Knut Davidsen med gjennom-bruddet, - og takker for ideen om å arrangere en første gjennomgangstur 
etterpå, ref. artikkel.
Dette nr har vidt forskjellige artikler. Lyssystemer vi bruker nå er helt annerledes enn på 90-tallet. Kenneth Mjelles 
artikkel beskri-ver hvordan han lager gjennomtenkte og solide hodelykter. De som har kjøpt lykt av han eller "sett 
lyset" vet at det er nok lys ... Tore Brattli og Torstein Finnesand har sett nærmere på hvor mange grotter det kan være i 
Norge og Kaledonidene. Det er åpenbart at mange ikke er funnet ... White-Nose Syndrome (WNS) spres blant 
flaggermus og herjer i Amerika. Spørsmålet er hva som vil skje i Europa i fremtiden. Tiltak for å begrense risikoen for 
spredning ved grotting er beskrevet.
For første gang er det kommet ut en fagbok om grotter på norsk. Den heter "Grotter" med undertittelen "Norge 
ukjente underver-den". En lærerik og flott bok med over 200 fargebilder og -illustrasjoner fra norske og utenlandske 
grotter. Forfatter Stein-Erik Laurit-zen er har gjort en god jobb. Boken anbefales!
Det svenske grotteforbundet har nettopp sendt ut Grottan 4, 2010 og vedlagt giro for betaling av kontingent 2011. 
Også med dette grottebladet ligger det en giro. Vi vil gjerne minne om at det er mulig å betale kontingent i SSF via NGF. 
Satsene, i norske kroner, er: Fullbet. 250, stud. 125 og familie 280. Dersom du er, eller vil bli, medlem i SSF kan du legge 
til riktig beløp når du betaler kontingenten til NGF. Husk å merke innbetalingen slik at vår kasserer vet hvor pengene 
skal.
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