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Leder
Få er kjent med det store mangfoldet av overflatekarstformer på Glomfjell. Området er så unikt at det er foreslått 
vernet av myndighetene. Derfor inneholder dette
grottebladet en artikkel om disse formene, basert på hovedfagsoppgaven til Solgunn Finnesand. Av den grunn er også 
dette nr på hele 60 sider.
Hans Øivind Aarstad hadde også dette år en omfattende grotterunde i Nordland. Hans artikkel beskriver svært mange 
av grotteaktivitetene som ble utført i sommer. Her er kartleggingskurs, årsmøte, redningsøvelse, Tjorve, og naturligvis 
Burfjellet beskrevet, - illustrert med mange bilder.
NGRTs rapport om de to ulykkene i Brattligrotta er også tatt med i bladet. Det synes å være 5-10 år mellom hver ulykke 
i en norsk grotte, - derfor var det ganske utrolig at to ulykker skulle inntreffe på samme utforskningstur. Alt står bra til 
med våre polske venner, og vi håper de dukker opp igjen neste sommer.
Vår nye grotteredningsleder, Christian Rushfeldt, nevnte under årsmøtet ønsket om å øke fokuset på redning i store, 
vertikale eller trange/våte grotter. Han har
utdypet dette i en artikkel, hvor det bl.a. er lagt vekt på avansert trening i vanskelige grotter. Kanskje vi bør opprette en 
egen innsatsgruppe, eller et responsteam? Meld fra innen 31.1.2004 om du har interesse av å være med på denne 
typen øvelser! Det kan bli både spennende og lærerikt, samtidig som det gir deg en anledning til påvirke utformingen 
av NGRT i årene fremover.
2003 ble et aktivt og innholdsrikt år, hvor vi hadde besøk av en rekke kjente grottere fra utlandet (særlig fra England, 
Polen og Frankrike). Neste års Norgessamling blir i Plurdalen, Rana kommune, i uke 31 (Søndag 25. juli til fredag 30. 
juli), trolig etterfulgt av kartlegging i Tjorve. Samlingen vil bli et fellesarrangement med det svenske grotteforbundet. Vi 
ser derfor frem til å treffe og dra på tur med grottere fra begge sider av kjølen i uke 31!
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