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Lederen har ordet
Plura 2008
Storsteinhola i Kjøpsvik
Nytt fra komiteene:
-Redning
-Utforskning

FRA REDAKSJONEN
Den første “LINEPILA” er ferdig.
Denne info-bulletinen var en idè som ble
unnfanget før Grottedykkerforbundet var en
realitet.
“LINEPILA” er tenkt å være et sted der
dere medlemmer i forbundet får informasjon om hva som rører seg i grottedykkeNorge, i styret, komiteer og i forbundet generelt.
Dette er ditt blad, og du kan bidra med
det du brenner for. Har du bilder, har du
vært på en tur, har du noe grottedykkerelatert, eller noe annet du kunne tenke deg å
dele med de andre i forbundet, ja da bør
dette være rette forum å publisere det i. Ta
gjerne kontakt med oss på

linepila@grottedykking.org
Vebjørn Karlsen

Lederen har ordet
Få det ut!!
Morgenkaffe første dag på jobb etter ferie i Mexico.
Hadde du det fint? Du ser ikke så veldig brun ut! Var det
dårlig vær? Jeg bobler over av entusiasme og prater i vei
om små vannhull i jungelen, sidemontert kurs, trange passasjer, lange svømmeturer, jump, traverser og blurry halocline, Maya skjelett, fossile elefanter og dovendyr, blinde
fisker og … reaksjonen er totalt fraværende. Jeg merker
meg flakkende blikk og kremt for å få samtalen inn på
sporet igjen. - Men var strendene fine da?
Grottedykking er en greie som mange til nød hoderystende
ser på National Geographic. For de som i det hele tatt
måtte ha noe bilde av hva et grottedykk er, og hvem som
bedriver slikt, så er det åpenbart en klaustrofobisk greie
utført av en huleboeraktig machomann. Det har ingen ting
med vanlige dødelige kollegaer å gjøre. Det er lite kjent at
grottedykkere er både kvinner og menn, gifte, samboende,
single og søkende med og uten barn og/eller hund som
strengt tatt bare har det til felles at vi i tillegg til vanlig
dykking, også liker å svømme tur inne i fjellet. Om det er
opplevelsene, geologien, spenningen, farene, teknikken, fellesskapet, naturen, nysgjerrigheten eller noe annet
som driver oss til å oppsøke dette dykkemiljøet må hver enkelt svare for. Men vi får alle utrolige opplevelser som
er så fine at vi bare må dele dem.
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Meninger eller påstander i artikler står forfatterne selv for, og er
nødvendigvis ikke i samsvar med
Grottedykkerforbundets eller redaksjonens mening.

Kjære grottedykkere, nå åpner det seg en ny mulighet: Du trenger ikke lenger brenne inne med de gode opplevelsene, vi inviterer alle til å fortelle om sine: Få de ut i Linepila!! Skriv om grottedykking, eller andre tema du tror
grottedykkere vil lese om. Vi vet du har mange sterke opplevelser og meninger om mangt innen grottedykking.
Del dem med oss: Vi gir deg plass og interesserte lesere.

Heidemarie

“Uke 33” – Grottedykking i Plura 2008!

10 år med grottedykkersamling i Plura

av Heidemarie Nordahl
”Uke 33” har blitt et fenomen i det norske grottedykkermiljøet. Hvert år
samles grottedykkere i Pluradalen i det som må være verdens lengste uke,
for å dele dykking og røverhistorier. I år ble det registret over 60 dykkere i
de tre aktive dykkeukene i Plura. Over 100 team dykket i Plurasystemet,
flere dro også til Litjåga, og det var utforskning i noen mindre systemer i
nærområdet. Totalt ble det gjennomført 350 grottedykk i perioden. Atter ett
år står vi i takknemlighetsgjeld til Terje Arntzberg og familien for deres
gjestfrihet og stå-på vilje for at vi skal ha det bra de ukene vi okkuperer
deres gårdstun.

Det startet som en idè om å samle dykkere med interesse for grottedykking til ei åpen, sosial samling.
Datidens eksisterende grottedykkemiljø var en lukket
gruppe som holdt sin dør godt låst. Grottedykking
var på ingen måte noe for “dykkere”, det var en aktivitet for de spesielt utvalgte. Og det var de utvalgte som bestemte hvem som skulle velges. Denne
mentaliteten er heldigvis borte hos de fleste i
dagens grottedykkemiljøer. 10 år med årlige sammenkomster der fokus er på grottedykkesporten, sikkerhet og kameratskap, har vært en viktig bidragsyter
til det miljøet vi har i dag.

Etter stiftelsen av NGDF ble det innført et registreringssystem i Plura med
dykkeleder ved grotteåpningen og logging av dykk. Dette systemet ble
videreført i år, og fungerer utmerket. Vi hadde noen få tilfeller der dykkere
ikke kom ut til avtalt tid. ”Standby”-dykkere gjorde seg umiddelbart klare.
Ingen dramatikk, men det viste at systemet fungerte. Det er bestandig rom
for forbedring, og vi evaluerer og forbedrer der det avdekkes svakheter.
I løpet av uka arrangerte NGDF et arbeidsseminar om utforsking, kartlegging og lagring av data. Innspillene som kom her brukes som underlag i
arbeidet med utforskningsmaler for NGDF. I tillegg ble hovedlina forandret for å gi dykkerne en bedre ”profil” på vei ut. For de som er kjent med
systemet, så går hovedlina nå i ”kjellerløpet”. Den tidligere hovedlina over
”loftet” er nå et jump. Dette førte til en god del diskusjoner underveis i utforskningsseminaret. Mer om dette finner du under informasjon fra sikkerhetsgruppa og utforskningsgruppa.
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Årets største gruppe kom fra Trønderlag,
den beryktede “Trønderbataljonen”. Det
disse trønderne mangler i bartevoks og
skinnvester bidro de tradisjonen tro med i
størrelse på teltleir, variasjoner over
hjemmelaget dykkerutstyr, og ulike utskytingsmekanismer for potet og annen ammo.
Årets nestenulykke var selvfølgelig trøndernes ansvar: Sittende intetanende i
kulpen, kontemplerende over siste dykk,
fanger en underlig suselyd og et solid plask
oppmerksomheten til Vebjørn Karlsen. Rett
foran han i kulpen sprekker en potet. Den er

skutt ut fra trønderbataljonens teltleir mer
enn 300 meter unna. Dykkeren hadde
svømmeføtter på og et hodetreff hadde nok
i beste fall ført til tap av bevissthet. Her er
absolutt noe for Norges Dykkeforbunds
Ulykkesrapporter.
I tillegg til norske dykkere kom det besøk
fra Finland, Russland, England, og til og
med Mexico. Som vanlig var det finske
bidraget sterkt. For flere av de finske førstegangsreisende var dette deres første
besøk i naturlige grotter: Grottedykkingen i
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Lederen av det Mexicanske grottedykkerforbundet
Juan Carlos Carrillo. Grottedykkeinstruktør fra
“Academia Mexicana de buceo y espeleobuceo” i
Mexico City. Leder av ” Mexican Cavediver Assosiation”. Han
hadde funnet
veien til polarsirkelen og dykking i grotter
med kaldt vann
via venner i Finland. Sist Plura
fikk besøk av en
”varmtvanns
dykker” var i 99.
Etter ett dykk
Foto: Kåre Telnes
dro han hjem til
Florida, og
mumlet noe om gærne norske dykkere. Men ikke
Juan Carlos – med verdighet frøys han seg gjennom
mange dykk. Om kvelden ved bålet, under en vag
nordlyshimmel holdt han oss varme med å spille
gitar og synge Mexicanske kjærlighetsviser. Dette
var faktisk første gangen på alle de år at Trønderbataljon var fullstendig stille ved bålet. Alle ble
blanke i blikket og lyttet. I den mørke polarnatta
var dette en magisk stund.

Han hadde en betsemt mening
om at grottedykking i Norden
burde være en “ speciality”

Finland foregår primært i gruver.
Også i år var det finske saunateltet
på plass, en kuriositet i Plura som
kun de tøffeste nordmennene tør
besøke.
I perioden foregår det også opplæring, i år ble det sertifisert 9 cavern
dykkere, 1 intro to cave, 4 grottedykkere og 1 grottedykkerinstruktør. I tillegg hadde mange med seg
barna sine opp til Plura. Flere av de
små er allerede garvede tørrgrottere,
fridykkere og jr Open water

dykkere. Neste generasjon grottedykkere er nok sikret.
Takk til alle som gjør uke 33 til en
minneverdig hendelse. Vi bor tett
og lever intens i Plura, Skjer det
noe så vet alle det øyeblikkelig. I
Plura får du alt unntatt privatliv. Vi
gleder oss allerede til neste år. Til
da – Dykk sikkert!
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Restriksjonen i Litjåga
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Ytre gangen i Litjåga

Storsteinhola i Kjøpsvik
av Tommy Johansen
I februar 2008 reiste Vebjørn og Sigurd sammen med tørrgrotteren Ulv Holby til
Kjøpsvik i Tysfjord kommune for å se på mulighetene til å dykke i de vannfylte delene
av Storsteinhola.
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Kjøpsvik

Vebjørn og Sigurd dykket motstrøms fra oppkommet i Hestneskilda i retning Storsteinhola,
og kartla 341 meter vannfylt grotte. Etter en "befaringsrunde" inne i Storsteinhola konkluderte de med at dykking i de tre vannfylte kulpene inne i grotta krever sidemonterte flasker,
blant annet på grunn av bæring av utstyret inn til dykkestedene.
Det ble planlagt en ny tur til Kjøpsvik i sept 2008, og 4 dykkere fra Trondheim ble invitert
til å delta.
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Sjauing av utstyr opp Galleriet i Storsteinhola.

Planen var at Vebjørn og Sigurd skulle fortsette utforsking av den påbegynte lina fra Hestneskilda mens trønderne skulle sjekke mulighetene for utforskning inne i Storsteinhola. Vi
hadde direkte kontakt med Ulv Holby i Bodø som hjalp oss med tilgang til Norcem sitt anlegg i tillegg til kartunderlag og prosessering av måledata over på kart.
Torsdag den 19. dykket Vebjørn og Sigurd i Hestneskilda og tok bilder og video. De deponerte også flasker innover i grotten som forberedelse til videre utforsking.
Tommy, Rune, Robert, Øyvind og Morten (lokal bærehjelp og lensmann i kommunen) bar inn
ett sett med dykkeutstyr til den innerste oppstrøms kulpen i Storsteinhola. Det viste seg underveis at det ikke er direkte enkelt å lete i grottemørket etter en liten kulp ”inn et stykke og
ned til venstre der det går opp til høyre…” Men etter et par timer fant vi bekkekammeret vi
skulle starte fra.
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Grottegangen i Hestneselva
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På vei inn til tansportbåndet der nedgangen til Storsteinshola er.

Tommy gjorde et prøvedykk for å skaffe oss et bilde av hva vi kunne forvente å finne videre innover.
Han utforsket ca 35-40 meter med vannfylt grotte og nådde en maksimal dybde på 11,5 meter. Gangen
fortsatte videre. Med unntak av en ganske lav men bred start på grotta så det meget lovende ut for muligheten til å komme videre.
Tommy prøvedykket også den nærliggende kulpen ”Badeland” og kom etter ca 20 meter og maks
dybde 2,5 opp i en lav og bred tørrgrotte som fortsatte slakt oppover over vann.
Vi bar deretter inn enda et sett dykkerutstyr. Rune og Øyvind dykket og utforsket gangen til de måtte
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snu pga flasketrykk. På turen ut ble det gjort nøyaktige lineoppmålinger med lengde, retning og dybde.
De hadde da forlenget grotta slik at vi nå hadde 148 meter ny oppmålt grotte.

Dryppstein

Dykkerne var:
Vebjørn Karlsen, Bodø
Sigurd Bowitz, Stavanger
Tommy Johansen, Trondheim
Rune Alterskjær, Trondheim
Robert Staven, Trondheim
Øyvind Hegle, Trondheim
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Kulpen videre i Sørhallen

Ulv Holby i Bodø hjalp oss med
tilgang til Norcem sitt anlegg samt
kartunderlag og prosessering av
måledata over på kart.

Fredag 20. fortsatte Vebjørn og Sigurd utforskningen av grotta fra Hestneskilda, og kom etter totalt 413
meter opp i nedstrømskulpen i Sørhallen av Storsteinhola. Vi hadde nå pr def. etablert den første kjente,
naturlige og ”farbare” inngangen til Sorsteinhola
Robert Staven dykket i Marmorsjøen like innenfor åpningen i Storsteinhola, og gjorde 2 dykk. På vestsiden utforsket han en gang som etter 20 meter delte seg i flere løp. Han stoppet på grunn av dårlig sikt.
Denne kan også muligens gå videre.
På østsiden dykket han en lav gang som går ca 60 meter og fortsetter. Denne gangen kan være en del av
det underliggende aktive systemet i Storsteinhola.
Lørdag 21. dykket Rune og Øyvind på nytt i den innerste kulpen og kom etter totalt 168 meter opp i en
luftfylt grotte. Denne ”nye” tørre delen av grotta ble oppmålt 284 meter i lengde og det ble gjort tverrsnitt målinger på hver målestasjon. Grotta fortsatte, men de måtte returnere pga tidsplan. Tommy dykket
deretter og tegnet opp 10 tverrprofiler av den vannfylte delen av grotta.
Robert dykket kulpen som går videre i Sørhallen. Denne sidetunnelen ble linelagt ca 60 meter og den
fortsetter, men er ganske trang. Det antas at denne muligens har en underliggende forbindelse mot Marmorsjøen.
Tilslutt gjensto bare jobben med å bære ut alt utstyret igjen
Totalt ble Storsteinhola i løpet av de tre dagene ”forlenget” med 413 meter i nedre del og 452 meter i
øvre del. Siden vi nå også vet at grotta fortsetter i øvre del, er det liten tvil om at her må vi tilbake for å
gjøre videre utforskning og oppmåling. Det vil også være meget interesant å gjøre videre utforskning av
de vannfylte gangene rundt Marmorsjøen og fra Sørhallen.
Utforskningsrapport kommer på www.grottedykking.org når denne er ferdig.

En STOR takk til Morten og Lisa som hjalp til å bære utstyr
og Lisbeth på Norcem for tillatelse til å ferdes på anlegget.
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En stor sekk med korte bein.

REDNINGSKOMITEEN INFORMERER

Vi hadde en samling i Plura 2007 der vi la føringene for å danne en
gruppe med dykkere som kunne tilby sin assistanse ved uhell /
ulykke i ”lukkede” miljø under vann. Gruppa er primært rettet mot
vår aktivitet, grottedykking.
Heidemarie Nordahl og Vebjørn Karlsen dro til Florida der de
gjennomførte et kurs i regi av NACD/IUCRR/TDI i grotteredning.
I dag består gruppen av 12 dykkere. Ønsker du å bidra i denne
gruppen er det bare å ta kontakt: redning@grottedykking.org
Det er laget en manual for denne type dykking med IUCRR sin
manual som basis. Denne manualen er sendt ut til diverse instanser
vi i komiteen mente kunne ha interesse av den, samt enkelte støttespillere, for å få en tilbakemelding om innholdet. Så langt har
responsen kun vært positiv. Manualen vil bli å finne som en PDF
på forbundets sider, www.grottedykking.org. Manualen ble presentert på ”Norsk redningsdykkerforum” sitt årsmøte.
Veien videre er å opprette medlemskap i FORF, Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige forum. Vi har søknad inne og denne vil
bli behandlet på deres årsmøte.
Det skal avholdes en samling for gruppen i helga uke 32, dvs.
7.-10. august 2009. Det vil da bli gjennomført kurs som ”Public
safety diver”, generell grotteredning og samlingen avsluttes med
en øvelse.

UTFORSKINGSKOMITEEN INFORMERER

I Plura i uke 33, 2008 arrangerte utforskingskomiteen et arbeidsseminar om utforskning. Seminaret var todelt og handlet om konkrete utforskningsprosjekt, og om bruk av felles standarder i utforskning.
Mark Dougherty fortalte om sin utforsking i Norge, og la vekt på
innspill rundt utstyr for grottere som må frakte utstyret i (trange) grotter før (trang) dykking. Øyvind Hegle og Tommy Johansen fortalte
om pågående utforsking i Røyrvik, mens Vebjørn Karlsen bidro med
fristelser fra Kjøpsvik, og Eirik Kjos fortalte om utforskningsmetodikk brukt blant annet i Mexico og Florida.
I løpet av 2008 har utforskingskomiteen jobbet for å etablere et standard registreringsskjema for utforsking av grotte, samt graderingssystem for kartlegging langs line i vannfylt grotte og kartlegging av
gangdetaljer. Utkast til disse standardene ble presentert og diskutert.
Vi fikk verdifulle innspill både fra erfarne grottedykkere og tørrgrottere, og disse inkorporeres i de ferdige standardene. Standardene vil
bli å finne på www.grottedykking.org

STYRET
Leder: Heidemarie Nordahl
Nestleder: Sigurd Bowitz
Styremedlemer:
Kjersti Bjørkeng
Odd Iver Rånes
Roy B. Fagermoen
Vebjørn Karlsen
Tommy Johansen
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Galleriet i Storsteinhola.
Vebjørn Karlsen

LINEPILA
Kontaktadresse:
linepila@grottedykking.org
Loftet i Plura
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