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Leder
Vårens styremøte ble lagt til samme helg og samme by som grottedykkerforbundets (NGDF) årsmøte. Selvsagt måtte vi 
stikke innom og hilse på. De var nok - som oss - spente på hvordan felles grottesamling i august vil bli. Vi var forespurt 
om å formidle omkring grotteredningstjenesten. Marek viste film og forklarte, og dette ble godt mottatt. De to styrene 
hadde etterpå et lite møte, mest for å bli kjent. Heldigvis og selvfølgelig viste det seg at vi har sammenfallende behov 
på samlinga: Begge miljøene har behov for «egentid», men vi ser også gevinst i å utveksle erfaringer gjensidig. 
Samlingsplassen innbyr til begge deler. Den påfølgende middagen bekreftet førsteinntrykket: Grottedykkermiljøet står 
frem som en imøtekommende gjeng, med solid kompetanse, og reflekterte holdninger omkring turfølgets sikkerhet, 
ferdigheter og begrensninger.  I ettertid har vi fått høre at de fikk et tilvarende godt førsteinntrykk av NGF. Noen 
morsomme betraktninger kan være at grottedykkerne ser det som nokså uoverkommelig å bruke tau i grotter. Der vi 
snakker om vannlås, snakker de om «luftlås». Vi forsto etter hvert at for en tungt nedlesset grottedykker kan det være 
risikabelt å klyve på land der en vannfylt gang fortsetter på det tørre.  
En fin kveld med fine folk. Vi gleder oss til å treffe dem igjen i Plurdalen! 
Norgessamlinga vil by på gode muligheter for turer i et av de mest spennende grotteområdende her til lands. Felles 
camp med NGDF vil gi gode arenaer for erfaringsutveksling på mange nivå.  Nytt av året er at vi nå prøver å få til et 
kveldsmøte – i første omgang lørdag og søndag.  Her er det tenkt at nettopp DU får anledning til å ta ordet: Presentere 
et prosjekt, eller nye tanker. 
Svært lav terskel, om du vil bruke 2 eller 15 minutter, om du bare vil snakke, innlede til diskusjon, eller om du vil kjøre 
en presentasjon med bilder på minnepenn / USB. Vi tar med PC, prosjektør og lerret. Hvis noen har større 
presentasjoner på gang, er det fint om dere snakker med meg på forhånd. Det meste organiseres fortløpende. Som 
sagt: Lav terskel.  Styret vil være der fredag til søndag. Vistit Plura holder åpent hvis dere kommer noen dager før, eller 
forlater senere. 
Til selve årsmøtet fredag 3. august, har vi behov for å fylle ledige plasser i styret. To av plassene i styret står på valg. Vi 
vil trenge et nytt styremedlem. Fortrinnsvis noen som har kunnskaper innen grottevern, kartlegging eller regnskap. Det 
må også velges ny leder: Jeg har bestemt meg for å tre ut av ledervervet. Det hadde vært fint om valget bidrar til å 
styrke styrets kjennskap til grotter og grotteaktivitet i Nordland fylke.  Vi oppfordrer medlemmer til å ta direkte kontakt 
med valgkomiteen for å foreslå seg selv eller andre til det nye styret. Ring meg gjerne hvis du vil vite mer om 
arbeidshverdagen i styret. Da gjenstår bare å takke for tiden som leder av NGF. Vi sees på det som helt sikkert blir er 
minnerik og innholdsrik Norgessamling. Og husk: Forbered gjerne et mer eller mindre faglig innlegg til samlinga.
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