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Redaksjonell kommentar
Dette ble et julenummer. Ikke desto mindre inneholder det viktig stoff omkring grotteredningskonferansen på 
Båsmoen skole i september. En viktig sak er også den plutselige enigheten mellom syd og nord, og også de nord-norske 
grotterne imellom. NGF er nå endelig stiftet med tilslutning fra alle grupper; det vi alle håper er at de nye vedtektene 
og forbundets organisasjonsstruktur blir bedre enn det som representerte NGK. Hovedsaken er at alle nå føler at de er 
med.
Positivt var det å erfare hvor godt alle samarbeidet under den praktiske redningsøvelsen. Slik jeg opplevde det under 
den mest kritiske delen av øvelsen, gjorde det et sterkt inntrykk å fire et levende menneske ned stupet, og etter alvoret 
i ansiktene til Arne Grønlie og Andrew, som begge satt rett ovenfor meg i passasjen, delte jeg tydeligvis dette 
inntrykket med flere. Grottegruppa i Rana Turistforening takkes for sin andel i organiseringen av konferansen; en 
spesiell takk rettes til de som sørget for dugnadsarbeidet med stemplene og bårene. Båsmoen Grotteklubb skal takkes 
for en imponerende innsats ved selve avviklingen av arrangementet. Dessuten ville ikke konferansen vært mulig uten 
Justisdepartementets bevilgning på kr. 10.000,~ til redningsutstyr. De takkes hjerteligst.
Mange av sidene i dette heftet er skrevet ut av medlemmer i BOBTOG, og jeg vil rette en takk til dem og til Anne 
Saxrud, som igjen bøyde seg over skrivemaskinen. Den engelskspråklige andelen av bladet skulle nå være dekket, i og 
med David og Shirleys etter min mening meget lesverdige artikkel. Vi ønsker også Hans Magnus Herstad velkommen 
som en observant og lovende grotteforsker. Vi regner med at han vil forbruke mye av Norsk Grotteblads trykksverte i 
årene som kommer.
Det vi imidlertid savner, er en nyhetsside fra de ulike medlemsgruppene i NGF. Etter min mening burde stoffet heller 
prioriteres NGB enn til "Grottenyttene". Jo mer stoff som kommer inn til redaksjonen (helst i ferdigskrevet form), jo 
oftere kan vi få dette smertensbarn ut.
Godt nytt år.
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