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Innholdet i dette nummeret dreier seg blant annet om den store sjakten i en sidegang i Larshullet, samt videre 
utforskning og kartlegging i Tjoarvekrajgge vinteren 2000. I tillegg har vi en artikkel om digital grottekartlegging.
Det nummeret som er tenkt utgitt neste vår vil ha sterk fokus på redning. Så hvis du har rednings stoff liggende, send 
det inn. Dette gjelder spesielt rapporter om ulykker og farlige episoder. Ingen andre kan lære av dine erfaringer med 
mindre du forteller om dem. Det å rapportere en ulykke eller en farlig episode vitner om en seriøs utøver av sporten.
Det har skjedd en del positive ting det siste året;
- En grottebladindeks/innholdsfortegnelse over alle utgitte nummer er ferdig og er også lagt ut på Internett.
- En oversikt over ”alle” grotter i Norge er påbegynt i regi av styret i NGF.
- Alle gamle nummer som har manglet en tid er laget i nytt opplag.
Det har også vært et par negative episoder, begge med lykkelig slutt;
- Et armbrudd i Okshola etter et steinsprang.
- Noen brukne ribben i Stormdalshølet i Beiarn etter et fall i bekkegangen.
Årets Norgessamling legges til Bonådalen skole i Sørfold i tiden 26.-30. Juli. Siden sist er det kjøpt inn ny båre fra 
England, og den vil bli demonstrert på redningsøvelsen. Og deltakerne i Tjoarvekrajggeprosjektet antyder at vi kan få 
Norges lengste grotte i løpet av første halvdel av samlingen...
Som alltid ønsker vi oss stoff til NGB, nytt er at vi også ønsker flere innspill til forbundets internettsider. Dette kan være 
sammendrag av forskjellig stoff, beskjeder om grotteaktiviteter som er planlagt, men også meninger om utforming av- 
og innhold på sidene mottas.
Styret vil med dette takke ad hoc-redaktør Torstein Finnesand for innsatsen med bladet og ønske alle medlemmer et 
mørkt og fuktig år.
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