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Grotting i Covid-tåka
Vi har hatt unntakstilstand siden 12 mars i år, da Norge ble stengt ned. I skrivende stund er tiltakene strammet inn på 
nytt.  Har dette påvirket grotte-Norge på noen måte? Med en nasjonalt anbefaling om norgesferie og friluftsliv kan ikke 
dette ha lagt særlig begrensing på grotteturer, med unntak av antall deltakere som kan oppholde seg i små rom.  Større 
arrangementer, slik som grottedykkernes «Plura-uke», ble avlyst, men det ble gjennomført alternative turer med færre 
deltakere. Det blir interessant å lese om hvordan dere har håndtert grotteturer og hva som er oppnådd under disse nye 
forholdende; noen nye oppdagelser? Send stoff til Sylvia! Se e-postlenke på NGF sine hjemmesider.  Å arrangere 
generalforsamling i NGF på tradisjonell måte ble imidlertid umulig. Vi (i Norge) har etter hvert måttet lære oss å bruke 
elektroniske løsninger (Teams, Zoom, etc.), og Marek og hans styre gjennomførte den første nettbaserte 
«generalforsamling» og valg i NGF sin historie. Selvfølgelig hadde et slikt arrangement sine barnesykdommer, men jeg 
tror nok at slike møter, og i alle fall valg av leder og styremedlemmer på nett, er kommet for å bli.  Det er for det første 
effektivt, ingen behøver å reise noe sted. Men viktigere er at valget blir mer demokratisk og representativt i forhold til 
medlemsmassen.  Det er ikke alle som er i stand til å reise fysisk til årsmøtet i et land som er så langt som Norge! Til 
sammenlikning har f.eks. NSS i USA hatt sine nettbaserte «ballouts» i en årrekke, og det synes å fungere bra. I dette 
Valget gikk Marek ut som leder, og Thea og jeg selv ble valgt inn. Styret består nå av Elen Belseth (kasserer), Sylvia 
Kastner (redaktør), Thea Krossøy (verneansvarlig), Harry Vegard Nilsen (redningsansvarlig), Rune Damm (styremedlem) 
og undertegnede (leder). Vi takker for tilliten fra medlemmene!
Styrearbeidet foregår nå i hovedsak igjennom en lukket FaceBook-gruppe, som alle synes fungerer effektivt og greit. Vi 
har ikke bestemt oss om hvorvidt vi holder et Zoom-møte eller, avhengig av nasjonale råd,  et møte basert på fysisk 
frammøte seinere i år eller på nyåret. 
Hovedoppgaven så langt i høst har vært å avvikle og å finne løsninger for NGF sitt fysiske arkiv, som befant seg på Mo. 
Leiekontrakten ble avsluttet, på grunn av renovering av bygget, og vi måtte ut.  Vi har prøvd å finne alternative 
løsninger, og er kommet til at deling av materialet er det enkleste og sikkert det beste. Alle journaler og regnskap 
(ringpermsamling) er nå sendt til Elen, som skal digitalisere store deler av det. Det som er eldre enn 5 år er planlagt 
levert til «Arkiv i Nordland» i Bodø, som kuraterer slikt materiale. Alle bytteabonnementene (tidsskrifter) og bøker er 
deponert i Rana Museums fagbibliotek, hvor de i mye større grad enn tidligere blir tilgjengelige for alle 
grotteinteresserte som enten bor, eller oppholder seg i distriktet på gjennomreise eller tur. Rana Museum ligger midt i 
grotte-Norge, og de har grotter som ett av sine satsingsområder. Selv har jeg donert mye av min private 
grottelitteratur til Museet, hvor den blir tilgjengelig på samme måte. Alle restopplagene av NGB og en del annet 
materiell (T-skjorter, etc.) blir oppbevart hjemme hos Harry Vegard Nilsen i Drammen. De nyere regnskapspermene 
følger kassereren, Elen Belseth. Hun har tilbudt seg å digitalisere dem. Dermed er ringpermenes saga avsluttet. Sylvia 
og Harry takkes for den praktiske innsatsen!
Redningsgruppa ruller som på kulelager, Harry og kumpaner vil rapportere om dette i senere NGB. 
Som ny i ledervervet er jeg (og de øvrige styremedlemmene) nysgjerrige på hva NGF sine medlemmer egentlig tenker 
om, og hva de venter seg av foreningen. Vi arbeider derfor med en spørreundersøkelse til medlemmene som vi ønsker 
å gjøre nettbasert. Da kan hver enkelt av dere komme med ros, ris og ikke minst nye, konstruktive forslag til hva NGF 
og NGB bør inneholde i årene framover.
For øvrig blir 2021 UNESCO sitt internasjonale år for grotter og karst. I tillegg arrangeres UIS sin internasjonale 
speleologiske kongress i Savoie, Frankrike, i juli/august.  Dette er et event som de fleste grotteinteresserte bør få med 
seg, både hva gjelder foredrag, film, etc., men ikke minst de ekskursjonene og grotteleirene som arrangeres før og etter 
kongressen. Jeg kjenner ingen som har angret på å delta på en UIS-konferanse!
Vi i styret ønsker dere alle et godt nytt år i 2021 og at covid-situasjonen ikke hindrer mer grotting - selv om kravet til 
max antall personer i et lite grotterom også gjelder der.
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