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Til: Medlemmer i NGF 
 
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 
 
 

• Årsmøte i NGF er fredag 1. september kl. 19:00 på Kjelsosnes i Beiarn 

• Norgessamlingen er fra 1. til 3. september 2017 

 

Saksliste til årsmøte: 

1. Valg av referent og møteleder 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Godkjenning av styrets årsberetning 

4. Godkjenning av regnskap 

5. Valg av nye styremedlemmer 

6. Innkomne saker 

 

Årsberetning, regnskap og valgkomiteens innstilling blir delt ut på møtet. 

På grunn av kronglete reiseforhold vil årsmøtet bli utsatt til kl 2000 dersom noen melder at 
de ikke rekker fram i tide. 

 
Med vennlig hilsen Norsk Grotteforbund 
 
 
 
Tromsø 25.06.17 
Are Mellem 
(Leder) 

  

 

 Medlem av: UIS Union Internationale de Spéléologie 
   attaché a’l UNESCO, cat. B 
Medlem av: Frivillige Organisasjoners 
    Redningsfaglige Forum 
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NORGESSAMLING 1. – 3. SEPTEMBER 2017, INFORMASJON 
 
 
Samlinga finner sted på Kjelsosnes i Gråtådalen, hvor Beiarn Grotteklubb har rigget leirsted 
med teltplasser, spisetelt, bålplass, grillmuligheter, toaletter og vann. Som seg hør og bør 
finnes det et godt og variert utvalg av grotter i nærområdet.  
Nærmeste bensinstasjon og butikk ligger ca.11 km unna. Her finner vi også nærmeste dusj – 
med forbehold om at de holder åpent.  
Beiarn Grotteklubb kommer til å kreve en leiravgift på kroner 150,- for medlemmer av NGF 
og Beiarn Grotteklubb. Personer som ikke er medlemmer verken hos NGF eller Beiarn 
Grotteklubb vil bli avkrevd for en leiravgift på 250,- kr. Barn betaler 50,- kr uansett 
medlemsskap eller ikke. 
 
Leirplassen er tilgjengelig fra 31.8. Samlinga krever ikke påmelding, men deltakere bes sende 
en mail til aremel@online.no slik at vi kan tilpasse plasser for parkering, telt og plass for 
spising. Bruk emnefelt «Norgessamling». (Gjelder de som ikke melder direkte til Beiarn 
grotteklubb). 
Lørdag ettermiddag / kveld feirer Beiarn Grotteklubb 30-årsjubileum. De som ønsker å ta del 
i festmåltidet (koldtbord) må melde dette innen 27.8. Dette vil koste ca.150 kr. Egen mat kan 
selvsagt også medbringes.  
Nærmere orientering om innbetalinger fås på samlinga, evt også på mail.  
 
Tilkomst 
De som har GPS kan søke opp Gråtådalen (Gratadalen). Når det gjenstår ca. 5 km tar man av 
fra fylkesveg 494, og opp Gråtådalen på en smal, men god bygdeveg. Leirplassen ligger godt 
synlig på venstre side av vegen.  
 
Fra Bodø er det ca. 2t /120 km. Kjør over Saltstraumen, ta av på vei 812 – kjør gjennom 
Misvær, ta av på vei 813 til Storjord, ta av på Fv 494 opp langs Beiarelva – ca. 17 km, ta av til 
høyre – opp Gråtådalen – ca. 5 km.  
 
De som kommer fra sør: Ta av E6 ca.5 km før Rognan. Herfra gjenstår ca.60 km. Følg vei 812 i 
22 km, ta av på vei 813 til Storjord, derfra følger dere samme rute som de som kommer fra 
Bodø.  
 
De som kommer fra nord: Kjør E6 gjennom Rognan, ta av på vei 812, og følg samme rute som 
de som kommer fra sør.  
 
Vær oppmerksom på at det ikke er telefondekning på leirplassen.  
 
 
 
Velkommen! 
 
 
Spørsmål? Send SMS eller ring Are på tlf 9161 1795. 
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