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alle til å dele sine opplevelser med hverandre.
Vebjørn Karlsen
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Lederen har ordet
Sommerferie i Plura i uke 33.
Når jeg begynte å dykke hadde jeg en instruktør som også
dykket teknisk. Det visste jeg knapt før senere, for det var
sånn man ikke snakket om - Gud forby å nevne dyp og
grottedykking på ett grunnkurs. Etter hvert fikk jeg vite
om at det fantes noen heeelt gale mennesker som faktisk
dykket dypt, og i grotter. Etter sigende var det en mer eller
mindre hemmelig sekt som het Norsk Teknisk
Dykkerkrets, også var det noen som gjorde det i utlandet.
Dette var supermenn som spiste gråstein til frokost og
ikke var som oss andre. Sterkt og klart erklærte jeg at teknisk dykking skulle jeg aldri drive med. - Sånn gikk det
ikke helt …
Omtrent samtidig gikk jeg også hardt ut med at jeg aldri
mer skulle bo i telt. Jeg mente meg for gammel til den
type ferie. Men så gikk det ikke helt slik heller… Et par
ytterligere ”skal aldri” er nå passert, og de siste fem årene
har det vært teltferie med grottedykking. Plura, dykkingen, campen bålet og ikke minst folkene, er en perfekt
avslutning på sommeren, (før tankene går til vinterens Mexicotur – yes its hard to be a cavediver!!). Folkene og stedet er blitt viktig for meg. Jeg skal passe meg for å si at vi aldri må gi slipp på arrangementet, men for tiden er dette
et viktig samlingspunkt for grottedykkere, både norske og andre. Vi vil gjerne fortsette å møtes i Plura.
Plura arrangementet har tidligere vært såre enkelt for oss, fordi alt har vært tilrettelagt av Terje Arntzberg. Nå som
han og familien har flyttet fra gården må vi finne andre måter å gjennomføre Plura-sommer på. På generalforsamlingen i NGDF ble det besluttet å fortsette arrangementet i NGDF-regi. Vi er i dialog med grunneiere og nye forpaktere og det blir uke 33 arrangement i år også. NGDF stiller med kompressor, leier campingen, tar imot avgift fra alle
deltakere og har dialogen med den nye ”bonden”. Vi håper det blir lett for dem å forholde seg til oss slik. Sikkerhetsopplegget forsetter som før; med logging, dykkerleder, og standby-dykkere.
Så jeg har begynt å lufte soveposen, sjekke lavvoen og pusse rust av en gammel ovn vi fikk av naboen. Dessuten
har jeg begynt å øvelseskjøre med henger – ja jeg tilstår, jeg har aldri rygget med henger. Nok en av de tingene jeg
regnet med at jeg aldri skulle gjøre. Men jeg er helt sikker på at når jeg kløner det til i Plura vil det i god Pluraånd
stå en hel bande klar med gode råd, muntre tilrop og sannsynligvis også en hjelpende hånd. Jeg gleder meg.

Foto: Viking cave divers
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Håper vi sees.
Heidemarie

PLURA, uke 33-2009

Velkommen til Plura, uke 33.
Norsk Grottedykkerforbund ønsker velkommen til Plura for den årlige uke
33 treffen. I år er det første gangen NGDF vil stå for arrangementet. Vi satser på en uke med trygg og spennende grottedykking og mye sosialt samvær.
Vår vert gjennom mange år, Terje Arntzberg har flyttet og nye folk skal forpakte gården. Terje har skjemt oss bort med å tilrettelegge for oss grottedykkerne og sluppet oss til over alt på gården. Vi kan ikke regne med at det
blir slik i år. Styret er i kontakt med grunneier og de nye forpakterne for å
avklare de praktiske forholdene rundt årets uke 33 treff. Det blir litt endringer, men vi regner med å bevare den gode spiriten i treffet.
Planen er at NGDF leier campingen og strømuttak på vegne av deltagerne.
Vi stiller også med kompressor og oksygen til Nitroxfylling (Husk rensede
og trykkprøvde flasker). Alle som deltar må betale en dagsavgift for camping og strøm samt for flaskefylling. Vi kjenner foreløpig ikke helt til hvilke
utgifter vi får og hvilke fasiliteter vi får tilgang til så prisen er ikke fastsatt
ennå. Dyrt skal det uansett ikke bli!

Grottegeologi for nybegynnere
I tillegg til dykking og bålkos prøver vi å få professor Stein-Erik Lauritzen
til å komme innom å holde ett kurs i ”grottegeologi for nybegynnere” for
oss. Han har travle tider, men han skal forsøke å sette av tid til dette..

Registrering, logg og overflateberedskap
Vi fortsetter ordningen med at alle dykkerne registrerer seg ved ankomst.
Det blir lagt en logg ved kulpen hver morgen der alle team registrerer dykkeplanen sin. Alle deltakerne må ta sin tur som overflateberedskap, og vi
sørger for at det alltid er ett team som har fulle flasker og er i stand til å
dykke hvis noen trenger assistanse.

Melding av interesse
I forhold til planlegging av kompressorer, oksygen og strøm er det greit å
vite sånn ca hvor mange som dukker opp. Send gjerne en email til Tommy
Johansen tommy.johansen@netcom-gsm.no eller Heidemarie Nordahl,
heidnord@online.no Etter 1 august send en sms til 91195220 (Vi skal
holde kurs i Plura og der er det dårlig med nett og dekning – men vi kan lese
tekstmelding ved Kaldvatten).
Vi ønsker dere velkommen til Plura i uke 33. Følg med på
www.grottedykking.org for flere detaljer.

Plura, badeland for spesielt interesserte

Rocamandour
Frankrike

Vebjørn Karlsen:Tekst, foto, sjåfør
Sigurd Bowitz: Navigatør, organisator, linselus

På vei til Mallorca

Del 1:
På vei til Mallorca; tyske motorveier, franske grotter og spanske fjell.
Mallorca og grottene der har i mange år vært en stor fristelse. Så når Sigurd hadde en
friperiode som passet med min var det ikke behov for de lange diskusjonene og dype
tankene. Her var det en ting som gjaldt, resolutt handling. Vi skal til Mallorca! – Det
neste spørsmålet var selvfølgelig: Hva mer kan vi får med oss på veien?
Vi bestemt oss for å dykke grottene i Lot (Frankrike) på vei ned og opp. Dette var noe
jeg gledet meg stort til. Så mye skryt og lovord som er tildelt disse grottene fra andre
norske grottedykkere som har vært her, var jeg sikker på at dette ville bli en stor opplevelse.
Siden infrastrukturen for grottedykking både i Frankrike og på Mallorca er godt skjult
eller totalt fraværende må alt bringes med fra det kalde nord. Saaben ble pakket etter
alle kunstens regler og kursen ble satt sørover mot varmere strøk. Litjåga og Plurdalen
forsvant i speilet, vinterdekkene kom av på vei sørover. Sigurd kom på i Lillestrøm og
så bar det med ferge til København. Vi kruset i 100 og ett eller annet på tyske motorveier, da det skjedde; turtallet ville ikke over 2500. Vi hanglet oss inn til Hamburg
som en skadeskutt kråke. Her fikk vi hjelp av NAF sin tyske samarbeidspartner
ADAC. Konklusjon var ”auto caput”. Så da ble det en dag i Hamburg mens et utrolig
serviceinnstilt Saabverksted fikset bilen.
10000 kroner fattigere i reisekassa fortsatte vi turen dagen derpå. Etter timer med endeløs køståing på de ”fantastiske” tyske motorveiene, og diverse feilkjøringer for å
unngå de verste køene, nådde vi endelig campingplassen i Rocamandour, Frankrike.
Tidlig i april kan Lot være en kald og våt fornøyelse i telt, og det var det jaggu nå.
Men litt spesialost fra traktene, kjeks, gåselever og en fyldig rødvin, akkompagnert av
trommende regn på teltduken samt torden, lyssatt av lyn, fikk pågangsmotet likevel en
topp. Grottene ligger i Lot: Champagne og Konjakk og det gode liv ligger i en armlengdes avstand. Frankrike har andre ting enn grotter og by på, og mye av dette er vel
verdt å få med seg.
Mens vi var i Lot var det bare Ressell som var mulig å dykke. Det var øs pøs regnvær
og flomstore elver. Ved elvebredden var det et litt spesielt syn som møtte oss. Flere
blomsteroppsatser var i trærne og ved bredden. Noen få uker tidligere hadde det vært
en dødsulykke her, så det var restene etter minnestunden vi dumpet ned i. Et slikt syn
setter dykkingen vår i perspektiv. Grottedykkere er klar over faren og de fleste er godt
forberet på eventualiteter som kan oppstå under denne formen for dykking. Men i en
slik setting er det umulig å ikke gå noen ekstra runder med seg selv før det dykkes.

Det var en lett tilgang til Ressell. En liten bakke på 10 meter så er man ved elva. Den
store vannføring i elva gjorde det til et slit å komme seg fram til grotteåpningen, og
det var et godt trykk ut av grotten også. I grotta var det rimelig god sikt og varmt
vann, 12 grader. Ressell er ei lys grotte som er lite dekorert, få formasjoner med unntak av blokker som har falt ned. Veggene består av strømmskåler i forskjellige størrelser alt etter hvor sterkt strøm det har vært her gjennom tidene. Jeg må innrømme at
jeg var litt skuffet over grotten. Kanskje på grunn av de panegyriske omtalene jeg tidligere har fått av området og grottene, kanskje fordi vi bare fikk dykket denne ene.
Det er mange grotter i området, og i bedre forhold kunne det sikkert blitt en annen tur.
Denne gangen var turen en stopp mot et grotteeventyr på Mallorca og vi så ingen
grunn til å ligge i et vått telt i Lot uten flere mulige grotter å dykke i når vi hadde en
fergebillett til Mallorca som ventet. Vi valgte å legge turen via Andorra. – Hvor ofte
har man muligheten til å besøke Andorra? Over de spanske alper var det tett snødrev
og 0 grader, jeg begynte å angre på at piggdekkene lå igjen i Lillestrøm.

Skuldrene kom ikke ned før vi sto trykt i fergekøen til Mallorca. – Nå måtte vel motgangen snart være over? I neste utgave av Linepila får du svaret – da kommer våre
opplevelser fra Mallorca og ”Sa Gleda”, Europas største vannfylte grotte.

De mest kjente grottene i Lot er Fontaine de Truffe, St. Savour, Landenouse, og. St.
George. Fontaine de Truffe er en kort grotte, etter sigende meget pen, med en trang
restriksjon i starten, og flere sumper innover litt avhengig av vannstand. St. Savour er
en dypere grotte, med behov for trimix. Landenouse dykker man fra en brønn og utstyret må heises opp og ned før man dykker. Selve grotta bukter seg frem og tilbake i
fjellet, i hovedsak som en tunell, først ned til ca 30 m, for så å bli grunnere. St.
George har et relativt stort luftkammer.

Landenouse, her må man vanligvis klatre ned en
stige, nå kom vannet flommende over brønnkanten.

Åpningen fra elven og inn i Ressell

!

Rapporten er utarbeidet av Roy B. Fagermoen.
Foto: Viking Cave Divers.

RUSSÅGA

RUSSÅGA
August 2006
Forord

Høsten 2006 hadde Viking Cave Divers planlagt og tilrettelagt for et utforskningsprosjekt i Jordbekkgrotta. Tre dager før vi skulle reise nordover opplevde
dykkere i Pluras underjordiske løp en ulykke med tragisk utfall. Den umiddelbar
følge av ulykken var et totalt dykke- og ferdselforbud i grotter hvor det var, eller
hadde vært, dykkeraktivitet i Rana kommune. Dette gjorde at turen til Jordbekkgrotta ikke var mulig. Viking Cave Divers søkte om dispensasjon fra forbudet for
å gjennomføre den planlagte utforskningen, men fikk avslag. De tok en avgjørelse
om likevel å reise nordover.
Etter gjennomgang av ulike alternativer endte gruppa på nordsiden av Saltfjellet i
Saltdal kommune. Viking Cave Divers hadde fått tips om grotter det var mulige å
dykke i, og ønsket å lete etter disse. Russåga renner fra Kvitbergvatnet ca. 454
moh. Den deler Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet – Svartisen Nasjonalpark. På de topografiske kartene forsvinner elva flere steder under jorda på
sin vei gjennom Jarbrudalen ned til Saltelva. Området inneholder flere kjente grotter og det er to utløp til Russåga som virket svært interessante.
Sammendrag
Det ble dykket tre steder langs Russåga.
- I det nedre utløpet ble det lagt ut ca 20 meter line og maks dybde var 5,0 meter. Det er en
restriksjon ved enden av lina hvor grotta er svært trang og videre forsøk på forsering ble
ikke gjort.
- I utløpet til Jarbrugrotta (et annet utløp fra Russåga) ble det lagt ut 380 meter line, maks
dyp her var 16,0 meter. Grotteløpet er stort og det er store muligheter for videre forsering.
- Det ble også dykket i innløpet til Jardbrugrotta (740 meter i luftlinje fra utløpet), her ble
det lagt 75 meter line og maks dyp var her 14,0 meter.
Det gjenstår fortsatt mye i grottesystemet som ikke er utforsket. Vi har planer om å komme tilbake.

Dag 1, 20. august 2006,
Tørr rekognosering
Det var nå klart at gruppa hadde fått avslag på søknaden om dispensasjon fra dykkeforbundet i
Rana, og gruppa bestemte seg for å dra utenfor Rana kommune for å prøve lykken i andre grotter.
Hallvard og Roy hadde møtt Stein Erik Lauritsen på vei nordover og han hadde tipset om muligheter ved Russåga. Leiren i Virvassdalen ble revet og gruppa kjørte over Saltfjellet. Vi kjørte over
Saltelva ved Russånes og parkerte ved parkeringsplassen før Stolpen.
Gruppa tok en rekognoseringstur i marka, og Raymond hadde som vanlig med seg våtdrakt, maske
og lykt. Alltid beredt! Resten av gjengen hadde lett oppakning. Vi fulgte stien fra parkeringsplassen opp til en turisthytte (ca. 3 km). Et utløp til Russåga ligger nedenfor denne hytta. Her var det
dykket før. Det lå rester av 3mm line med teip markeringer ved utløpet. Norsk Teknisk
Dykkerkrets hadde sannsynligvis vært her før.
Vi lette etter en grotte vi viste skulle være i området. Etter litt manngard i terrenget fant vi Hagenshullet. Navnet passer godt; dette var virkelig et hull. Det er en sjakt på ca. 3-4 meter i diameter og
10 meter stup. Etter litt friklatring og litt prøving på å komme ned, lot vi det være med det – i all
omgang med grotter er det greit med riktig utstyr. Etter sigende skal det være en vannlås i bunn av
grotta, og den skal også være svært krevende å forsere nedover i systemet.
Vi fortsatte oppover det tørre bekkeleiet til Russåga. Etter ca en halvtime kom vi til et enormt rasområde, eller rettere; to rasområder som deles av en fjellrygg. Ved den nordre sammenrasningen
forsvinner Russåga inn i fjellet, her er det en sammenrasning med store blokker og stokker (det
viste seg at dette er innløpet til den meget kjente Russågagrotta). Dette måtte undersøkes. I følge
GPS’en er innløpet er 935 meter fra utløpet. Litt lengre opp i bekkeleiet så gruppa to grotter som
kom ut av fjellet ca 10-15 meter oppe i fjellsiden.
Vi returnerte ned mot utløpet. Like ved stien så vi en kjempe jettegryte, 2-3m i diameter, og like
bortenfor var det et lite hull i fjellet. Sannelig en grotte her også. Vi spiste mat før hele gjengen
gikk ned til bilene igjen. Det var mye som skulle gjøres dagen etter. Vi etablerte en camp ved
bilene.
Det ble gjort forsøk på å nå NTD v/ Ronny Arnesen på kvelden, men på grunn av Plura ulykken
var han ikke å få tak i. Vi snakket også med Vebjørn Karlsen om stedet, men han kjente ikke noe
til det.
Dag 2, 21. august 2006
Vi var fire dykkere og å få utstyr opp i fjellet var en stor oppgave, derfor valgte gruppa å dykke
solo. Gruppa hadde ingen anelse om hva som ventet innenfor vannspeilet, dette var nok en grunn
til å kun bære utstyr til en mann opp i fjellet i første omgang. Gruppa trakk om dykkerekkefølgen.
Det vil si at alle dykker på tur uansett hva som dukker opp. Gruppa bestemmer i fellesskap hvor
det skal dykkes hvis det er flere alternativer. For oss fungerer dette utmerket og alle dykkerne opplever at dette er rettferdig. Metoden egner seg når det er nye grotter og man ikke vet hvor mye
dykking det blir og alle er like sugne på å dykke.
Raymond trakk det lengste strået og fikk dykke først. Etter at Raymond hadde funnet frem det utstyret han
skulle ha med og det var fordelt på hele gruppa, i tilegg til klatreutstyr, tau, tørrgrotteutstyr og våtdrakter til
alle, gikk gruppa opp til utløpet ved turisthytta.

Dykk 1
Raymond skiftet til våtdrakt og tok på seg resten av dykkerutstyret. Fra dagen før hadde vi sett
taurester nede i vannet, Raymond svømte ned til dette og kunne konstatere at det var linefeste rundt en
stor stein. Det var også alt som var igjen. Ny line ble festet og Raymond svømte først medstrøms(!) i
grotta. Det gikk et løp den veien også! Sikten ble fort dårlig da slammet tok han igjen, samtidig som
det raste mye partikler fra taket. Etter ca 10 meter synes Raymond det var utrivelig og knøt derfor et
endefeste og kappet lina. På returen gjorde han fast lina på nytt og svømte motstrøms. Etter få meter
dukket en restriksjon opp. Den så trang ut, og han gjorde forsøk på å passere, men med fjell på alle
kanter og svært trang åpning ble forsøket oppgitt. Den virket rett og slett for trang, selv om utvidelsen
på den andre siden av restriksjonen så fristende ut. Raymond gjorde et nytt endefeste på lina, deretter
ble den kuttet. Raymond returnerte til utløpet.
Dykket til Raymond varte i 44 minutter.
Maks dyp var 5 meter.
Dykk 2
Etter dykket til Raymond, syntes vi det var bortkastet å bære flasker med mye luft på ned igjen. Hallvard ikledde seg en del av utstyret til Raymond for å se på restriksjonen. På den måten fik vi to meninger om vi skulle gjøre flere fremstøt i dette utløpet. Hallvard svømte inn til restriksjonen og vurderte
denne, men ville ikke prøve å passere. Det var nok gass til det dykket han gjennomførte, men ikke nok
til å utforske videre. Hallvard var ikke overbevist om at det var dette vi hadde reist 130 mil for å
dykke i, hadde det vært på Østlandet hadde vi gjort mer ut av det. Det er mulig å svømme gjennom
restriksjonen, men da må flaskene skyves foran. Gruppa bestemte seg for å sjekke andre muligheter i
området isteden.
Dykket til Hallvard varte i 6 minutter.
Maks dyp var 5 meter.
Tørr rekognosering
Etter dykket til Raymond og Hallvard gikk gruppa opp til grottene i fjellsiden. Vi rigget tau ovenfor
begge åpningene, det var ca 8-10 meter ned til åpningene i fjellsiden. Hallvard og Roy var førstemenn
ut for å prøve å komme inn i grotteåpningene. Det var ikke lett, etter en del runder klarte Hallvard å
entre sitt hull. Han gikk inn i grotta og dro med seg tauet et stykke inn, for å dukke opp litt senere i en
åpning på oversiden av tauet. Grotta hadde inngang et lite stykke oppe i lia i et bekkeleie som gikk
under jorden og kom ut igjen etter ca 150-180 meter. En fin liten hvit grotte. Roy entret også, men
hullet hans var svært trangt, etter få meter ble det for trangt, og Roy måtte ut samme vei som han kom
inn. Flere av oss prøvde ruten til Hallvard, men det var ikke mange som klarte å komme seg inn i
hullet.

Etter litt mat og hvile skulle vi prøve oss på Russåga grotta. Dette er en helt utrolig grotte,
kjempe stor og kritt hvit. Vi entret grotta medstrøms i vannet. Russåga grotta har mange
store og dype jettegryter. Hoveddelen av vannstrømmen går inn i en medstrøms vannfylt
grotte i øverste jettegryte. Det vannet som ikke renner i den vannfylte gangen renner som en
bekk videre i grotta og ender i en steinfylling i bunn av grotta. Det er en øvre og nedre inngang og det gjør det mulig å gå gjennom grotta. Antagelig var det lite vannføring da vi var
der, og vi har i ettertid fått vite at det kan være vanskelig å entre grotta medstrøms.
Den siste grotta vi undersøkte for dagen var grotta ved jettegryta. Dette var en grotte vi
måtte krype i og etter 20-25 meter endte denne i et gjørmehull.
Samtidig som deler av gruppa gjorde denne tørr rekognoseringen gikk Arne og Helge videre
opp i fjellet. De bega seg ut på en ”småtur” på 5 timer. De fulgte Russåga helt opp til Kvitbergvatnet. Elveleiet er på store deler veldig bratt på begge sider. De gikk derfor langs juvet

på nordsiden. Først opp til Lille Jarbru, her fant de to små grotter. Disse var ca 15 og 50
meter lange. Posisjonen på grottene her er 33 508136E, 74 24548N, inngangen er rett ved
en stor stein. Turen deres gikk deretter videre oppover elva. De kom da frem til et utløp ved
Jarbrua. Åpningen her er ca 15 meter bred og 4 meter dyp. Det var helt klart et dykkbart
løp. Gutta fortsatte i dalsøkket ca 740 meter før elva igjen kom til synet. Her var det et
innløp som er ca. 12 meter bredt og 4 meter dypt. Dette virket åpenbart som et lovende sted.
De fortsatte videre langs Russåga helt opp til Kvitbergvatnet. Elva starter ca. 60 meter fra
vannet med et utløp. Ved utløpet var grotta i to plan. Helge kalte dette for flatbrødtunnelen.
Etter et lite stykke med åpent løp, forsvinner vannet under jorden igjen og kommer ut i en
ikke dykkbar steinfylling.

Dag 3, 22. august 2006
Nå sto Hagenshullet for tur, vi hadde svært lyst til å sjekke denne grotta. Etter sigende
skulle det være en vannlås i bunnen. Vi gikk opp til utløpet ved turisthytta og skiftet til våtdrakter og tok også med klatreutstyret. For å komme ned måtte vi rigge tau på oversiden av
grottehullet og rappellere ned den 8-10 meter sjakta. Nedenfor sjakta festet vi til med tauet,
det er et mindre stup videre nedover i grotta som også ble rappellert. Grotta var flott, hvit og
lys. Grottegangen er veldig høy og samtidig veldig smal, en typisk revne - noen av oss måtte
av med klatreselen for å presse seg gjennom! Grottegangen buktet seg nedover og det var
hva vi kan kalle en sprek tur. Vi krabbet alt som var av ganger, men fant ingen vannlås. Det
er mulig at vannlåsen er i bunn av grotta hvor vi kun fant en steinfylling når det er mer
vannføring, været var veldig varmt og det var lite vannføring da vi var der. Tørrgrottinga tok
ca 2,5 timer.
Arne og Helge brukte dagen til å ta en topptur på et annet fjell. De var storfornøyde da de
kom tilbake til campen. På kvelden fikk vi besøk av Bjarte Vestøl som overnattet. Det ble
mange timer rundt bålet.
Dag 4, 23. august 2006
Denne dagen bestemte vi oss for å se hva kilden som Arne og Helge hadde funnet langs
Russåga hadde å by på. Det var Hallvard sin tur til å dykke, så utstyret hans ble fordelt på
alle mann og vi satte i marsj oppover fjellet. Turen fra campen til kilden/utløpet tok 3 timer.
Det var 8 km å gå innover og ca 300 høydemeter.
Dykk 3
Utløpet så veldig lovende ut, dette var stort. Hallvard skiftet og gjorde seg klar til å dykke,
festet lina i kulpen og forsvant i mørket. Grottegangen var stor 6-8 meter bred og 2-4 meter
høy. Hallvard hadde litt svakt lys til å dykke i en så stor grottegang, og syntes det var litt
vanskelig å finne hovedløpet i starten. Etter litt leting og 50 meter inne var hovedtunnelen
lokalisert. Etter dette var det bare og la linerullen surre og gå. Det var mye porøst fjell og
linefestene måtte letes frem. Grotta gikk ned til 12 meters dyp og varierte på dette dykket
fra 10 til 14 meter. Etter at Hallvard gikk tom for line og det var rullet ut 180 meter, snudde
han. På vei ut kartla Hallvard 170 meter av de 180 meterne.
Dykket til Hallvard varte i 52 minutter.
Maks dyp var 14 meter.
Et lite stykke unna utløpet som det ble dykket i ligger en fjellseter som heter Jarbru. Grotta
fikk derfor navnet Jarbrugrotta.
Dykk 4
Etter dykket til Hallvard lånte Roy utstyret og tok et lite dykk. Vi så fremdeles ingen grunn
til å bære flasker ned igjen med luft på. Dykket ble selvsagt gjennomført med de samme
sikkerhetsreglene som alle andre grottedykk. Hallvard svømte 110 meter inn.

Dykket til Roy varte i 15 minutter.
Maks dyp var 14 meter.

Dag 5, 24. august 2006
Dag 5 var det ikke vanskelig for gruppa å finne motivasjon for å bære mer utstyr opp til
Jarbrugrotta for å utforske mer. De neste dykkerne ut var Vidar og Roy, vi bestemte at vi
skulle bære utstyr til to dykkere opp til utløpet.
Dykk 5
Vidar svømte inn til enden av lina til Hallvard. Han festet ny line ved 180meteren. Uten
oppdrift ble dette veldig et tungt dykk. Vidar rullet ut 70 meter line før han nådde avtalt
snutrykk. Det var gått 37 minutter. På returen kartla han de 70 meterne som han rullet ut.
Reelen ble låst og lagt igjen inne ved 250 meter. Da lå den klar til neste dykker. Vidar hadde
en gjennomsittsdybde på 12 meter på den delen han utforsket. Grotta fortsetter med like
stor grottegang. Det var vanskelig å se om man følger hovedløpet og Vidar prøvde og orientere seg ved å se etter bevegelse på gress og lignende. Det ble en del mudder når lina ble
festet, mye kom fra grottetaket.
Dykket til Vidar varte i 40 minutter.
Maks dyp var 15,3 meter.

Dykk 7
Etter dykket til Roy klarte ikke Hallvard å la være (igjen…). Han tok på seg utstyret til Roy
og tok et kort dykk på lina.
Dykket til Hallvard varte i 12 minutter.
Maks dyp var 14 meter.
Det hadde vært en lang dag og turen ned måtte vi gå i mørket. Vi brukte ”kun” 1 time og 35
minutter ned fra fjellet.
Dag 6, 25. august 2006
Dette var siste dag i fjellet. Gruppa tok også nå med utstyr til to dykkere (en del utstyr lå
igjen oppe i fjellet). Det var Raymond og Hallvard som skulle få muligheten til å utforske i
dag.
Dykk 8

Dykk 6
Etter dykket til Vidar gikk gruppa til innløpet ca. 740m unna hvor Roy skulle prøve et medstrøms dykk. Innløpet så enda større ut enn utløpet. Lina ble gjort fast i kulpen. Fra innløpet
gikk grotta rett ned til 14 meters dyp for så og flate ut. Dykking medstrøms gjør at sikten
fort kan bli dårlig når man stopper. Grotteløpet var dekket med mudder og slam. Dykket ble
gjennomført uten noen form for oppdriftsmuligheter, noe som gjorde at det var bortimot
umulig å ikke lage grums og dårlig sikt. Det virket som det var en jevn strøm i grotta.
Tverrsnittet er antagelig såpass stort at den ikke blir gjennomspylt hvert år. Roy la 50 meter
line medstrøms i hovedløpet. Det var vanskelig å finne gode linefester, de smuldret opp
mellom hendene. Fordi grottegangen var så stor fikk Roy ikke full oversikt over grotteløpet.
Etter 28 minutter returnerte han til kulpen. Etter en sjekk av luftmengder og ny avtalt makstid og snutrykk svømte Roy inn med en 2 meters målestokk. Grottetverrsnittet ble målt til
6,5 meter bredt og dybdemåleren gav en høyde på 2,3 meter. Dette var ca 20 meter inn på
lina. Strømskåler ble målt på et begrenset område i tverrsnittet. Det var ikke strømskåler i
hele tverrsnittet. Det ble målt 19 strømskåler (Ved hjelp av strømskålene og tverrsnittet kan
man regne på hvor gammel grotta er). Strømskålene varierte fra 6 til 20 cm. Under arbeidet
med å måle skålene så Roy en sidegang motstrøms. Denne gikk parallelt med innløpet. Roy
kom ut med målestokken, og dataene, avtalte ny maks tid og snutrykk, fikk explorer linerullen og gikk ned igjen Han festet lina med et ”gap” (dvs uten permanent forbindelse til
hovedlina) før han gikk innover sidegangen. Grottegangen gikk over et rasområde og ble et
massivt nesten sirkulert løp. Grottegangen var ca. 3-4 meter bred og 1,5-2 meter høy. Etter
25 meter gjorde Roy fast lina, kuttet den og returnerte til kulpen. Grottegangen fortsatte i ca
samme størrelse så langt han kunne se.
Dykket til Roy varte i totalt 72 minutter.
Maks dyp var 14 meter.

Raymond var først ut. Han skulle dykke videre på lina til Vidar fra 250 meter. Dette var
første dykk til Raymond i denne grotta, så han tok det rolig på vei innover. Han prøvde å få
et overblikk av grottegangen. Dette er en mørk grotte som stjeler mye lys. Raymond tok
linerullen som Vidar hadde lagt igjen og begynte å svømme. Det viste seg at den veien
Raymond svømte endte blindt. Han begynte å søke etter en videre passasje. Han måtte opp
en etasje for å komme videre. Raymond hadde nå han lagt 30 meter, linerullen var tom og
snutrykket var nådd og Raymond startet på returen og kartlegginga. Grottegangen fortsatte
videre innover med en svak helning nedover. Raymond antar at gangen var 5-6 meter på det
smaleste og opp til 15 meter bred. På vei utover, ca 100 meter inne, festet Raymond en reel
og svømte inn i en sidegang. Etter noen meter skimtet han lys. Her var det 8 meter dypt.
Det er det samme vannspeilet vi hadde sett ca 100 meter oppover i Russåga. Her er det flere
innganger!!
Lina var nå 280 meter fra utløpet og det var lagt 355 meter totalt i systemet.
Dykket til Raymond varte i 1 time og 7 minutter.
Maks dyp var 15,7 meter.

Dykk 9
Hallvard skulle få det siste utforskningsdykket på denne turen. Han gikk i vannet ca 1,5
time etter Raymond. Hallvard svømte raskt inn til 280 meter og enden av lina. Her festet
han ny linerull og fortsatte å utforske systemet. Etter å ha lagt 20 meter svømte Hallvard
gjennom og under et område med store stein blokker. Dette område varte ca 30 meter, deretter var det et solid grotteløp igjen. Hallvard svømte ut de 100 meterne han hadde på linerullen og avsluttet lina i en stein. Han lagde en løkke på enden for lettere å feste ny line ved
videre forsering av grotta. Da Hallvard snudde å skulle kartlegge var blyanten borte. Den lå
og fløt ved 70 meters markeringen på den nye lina! Hallvard snudde og svømte til 80 meters
merket og kartla de 80 meterne ut til Raymond sin line. Lina slutter grunt på 5-6 meters
dyp.

Noen posisjoner:
Sted
Posisjon
Nøyaktighet

Gruppa hadde nå lagt 380 meter fra utløpet og totalt 455 meter line i systemet.

Inngang 1, Russågagrotta
0509398/7424606
8-10m

Dykket til Hallvard varte i 1 time og 4 minutter. Maks dyp var 15,7 meter.
Dykk 10
Da Hallvard var i vannet tok Vidar et foto dykk i cavern sonen – den sonen hvor man alltid
ser lys fra grotteåpningen. Han lånte tørrdrakta og seletøyet til Raymond. Den ene 7 literen
som Raymond hadde brukt klipset han på seg, men han hadde for lite bly. Han fylte lårlommene med stein slik at han kom seg ned. Vi hadde kun båret opp et par svømmeføtter og
de brukte Hallvard. Vidar måtte gå på bunnen. Utrolig nok syntes Vidar dette gikk greit.
Vidar tok en del bilder innenfra grotta og ut, og bilder i de forskjellige utgangene. Vidar
brukte et Motor Marine II Ex med dobbel blits YS60 og 20m/m wide lens.

Russågautløp
0510254/7424273
8-10m
Hagenshullet
0510174/7424534
8-10m

Grotte ved jettegryte
0509480/7424467
8-10m
Posisjoner tatt med håndholdt GPS, type Garmin E-track.
UtsUtstur

Dykket til Vidar varte i 20 minutter.
Maks dyp var 5 meter.

Til ettertanke
Alle i gruppa var meget fornøyde også med årets prosjekt, det oppstod ingen store uenigheter eller konflikter. Utbyttet av turen var stort selv om gruppa ikke fikk gjennomført det
prosjektet som var planlagt. Det viser seg at om man er villig til å arbeide hardt og systematisk er det mulig å få oppleve flotte jomfrulige grotter: Det hadde likevel vært umulig uten
all hjelpen vi fikk.
En stor takk til Arne, Helge og Svein som gav uvurderlig hjelp under prosjektet.
En takk også til Per Gunnar Hjorten og Stein Erik Lauritzen for informasjon.
En takk også til grunneier Steinar Stolpen for samtaler og lån av teltplass.

Da alle var ute av grotta og utstyret fordelt mellom gruppa, gikk vi ned til campen ved
bilene. Det ble en del pakking og en siste kveld rundt bålet. Dagen etter gikk turen sørover.

Utstyr dykk 1:
- Våtdrakter (to våtdrakter utenpå hverandre)
- 3 x 4 liter, 200 bar
- 2 x apexs ATX100 ventiler
- 1 x apexs TX50 ventil
- seletøy
- hockey hjelm, m/4 reservelykter
- hovedlykt
- 2 stk kniver
- linerull m/50 meter line
- linerull m/100 meter line
- sikkerhetsreel
- bly (10kg)
- kompass
- klokke
- computer
- 2 stk bottomtimer
- skriveplate
-maske, svømmeføtter, rock boots, hansker, hette, knebeskyttere
Utstyr dykk 2:
- våtdrakt
- 2 x 4 liter, 200 bar
- 2 x apexs ATX100 ventiler
- seletøy
- hovedlykt
- 2 stk reservelykter
- 2 stk kniver
- sikkerhetsreel
- bly
- kompass
- 2 stk bottomtimer
- skriveplate
- maske, svømmeføtter, rock boots, hansker, hette, knebeskyttere
Utstyr dykk 3:
- våtdrakt
- 2 x 7 liter, 200 bar, aluminium
- 2 x apexs TX50 ventiler
- seletøy
- hovedlykt (LED)
- 2 stk reservelykter
- 2 stk kniver
- sikkerhetsreel
- bly
- kompass
- 1 stk bottomtimer
- 1 stk Cressi computer
- skriveplate
- maske, svømmeføtter, hansker, hette
- 2 stk explorer reels (100m + 80m)
Utstyr dykk 4:
- våtdrakt
- 2 x 7 liter, 200 bar, aluminium
- 2 x apexs TX50 ventiler
- seletøy
- hovedlykt (LED)

- 2 stk reservelykter
- 2 stk kniver
- sikkerhetsreel
- bly
- 1 stk bottomtimer
- 1 stk Cressi computer
- maske, svømmeføtter, hansker, hette
Utstyr dykk 5:
- våtdrakt
- 2 x 7 liter, 200 bar, aluminium
- 2 x apexs TX50 ventiler
- seletøy
- hovedlykt
- 2 stk reservelykter
- 2 stk kniver
- sikkerhetsreel
- 7 kg bly
- 1 stk bottomtimer
- 1 stk computer
- maske, svømmeføtter, hansker, hette
- explorer linerull m/100m line
- ekstra maske
Utstyr dykk 6:
- våtdrakt
- 2 x 7 liter, 200 bar
- 2 x apexs TX50 ventiler
- seletøy
- hovedlykt (LED)
- 2 stk reservelykter
- 2 stk kniver
- 6 kg bly
- skriveplate
- 2 stk spooler
- kompass
- 2 stk explorer lineruller a 100 meter
- 1 stk bottomtimer
- 1 stk Cressi computer
- maske, svømmeføtter, hansker, hette, knebeskyttere
- rockboots
Utstyr dykk 7:
- våtdrakt
- 2 x 7 liter, 200 bar
- 2 x apexs TX50 ventiler
- seletøy
- hovedlykt (LED)
- 2 stk reservelykter
- 2 stk kniver
- sikkerhetsreel
- 6 kg bly
- 1 stk bottomtimer
- 1 stk Cressi computer
- maske, svømmeføtter, hansker, hette, knebeskyttere
- rockboots

Utstyr dykk 8:
- tørrdrakt
- 2 x 7 liter, 200 bar, aluminium
- 2 x apexs ATX100 ventiler
- seletøy
- hockey hjelm, m/4 reservelykter
- hovedlykt
- 2 stk kniver
- linerull m/100 meter line
- sikkerhetsreel
- bly (16kg)
- kompass
- klokke
- computer
- 2 stk bottomtimere
- skriveplate
-maske, svømmeføtter, rock boots, hansker, hette, knebeskyttere
Utstyr dykk 9:
- våtdrakt
- 2 x 7 liter, 200 bar
- 2 x apexs TX50 ventiler
- seletøy
- hovedlykt
- 2 stk reservelykter
- 2 stk kniver
- sikkerhetsreel
- bly
- kompass
- 1 stk bottomtimer
- 1 stk Cressi computer
- skriveplate
- maske, svømmeføtter,
hansker, hette, rock boots
- explorer reel (100m)
Utstyr dykk 10:
- tørrdrakt
- 7 liter, 200 bar, aluminium
- 1 x apexs ATX100 ventiler
- seletøy
- hovedlykt
- 1 stk kniver
- bly (10kg + stein)
- klokke
- maske, rock boots, hansker,
hette
- foto utstyr

Viking cave divers på tur:
Bak fra venstre: Hallvard Winterseth, Arne Bu og Roy B. Fagermoen
Foran fra venstre: Vidar Lothe Karlsen, Helge, Raymond Nilsen og Svein

Generalforsamling i Trondheim
2. mai 2009

NGDFs tredje generalforsamling ble avholdt i Trondheim første mai helgen.
Helgen ble innledet med dykking fredag kveld. Vi fikk låne lokaler på Sintef til
foredrag og seminar på dagtid. ”Skinnvestbanketten” ble avholdt i Draugens
utrolige klubblokale i oljeplattformen på Ladehammeren. Det viste seg at datoen kom i konflikt med flere planlagte dykketurer. Noe som innebar at antall
fremmøtte ble mindre enn vi hadde håpet på. Vi som var tilstede fikk høre interessante foredrag og hadde en finfin fest i Draugens lokaler.

isthølet” og i den mindre tilgjengelige delen med inngang gjennom fabrikken
og en laaang tur med tørrgrotting. Vebjørn og Sigurd konsentrerte seg om Pensjonisthølet, mens deler av Trønderbataljonen støttet av den lokale lensmannen
tok seg av det harde arbeidet. Tommy og co ga en god beskrivelse av hva tørrgrottere omtaler som ”stuegolv”. Stuegolv = blodslit og potensielle beinbrudd.
Det ble lagt line i flere vannfylte deler av grotta. Her er det også mer igjen å
utforske.

Hovedattraksjonen var Nicklas Myrin fra Baggbodykarna.
Han viste bilder, film og fortalte om utforskning og dykking i Tuna Hestberg
gruvene. Og hvordan de har klart å utvikle gruvene til en lokal attraksjon. Det
ble umiddelbart lagt planer om norsk besøk i tiden fremover. I skrivende stund
er det en gruppe norske grottedykkere på vei.

Vi gleder oss til å følge prosjektet videre, og kanskje få dykket der ( for undertegnedes del er det ”pensjonisthølet ” som peker seg ut som mest aktuelt.)

Baggbodykarna har også ett utforskningsprosjekt i Bjurelven. Nicklas fortalte
om utforskningen av grottene. Området ligger ett steinkast over grensen fra
Røyrvik og Trønderbataljonens lekegrind. Det var tydelig å se at dette er tilgrensende områder. Hvem vet - kanskje kan man svømme fra Norge til Sverige
under jorden?

Generalforsamlingen ble deretter avholdt, se protokoll.

Les mer om Baggbodykarna og deres prosjekter på www.baggbodykarna.org

Vårens generalforsmaling 2010 blir avholdt i Oslo, og vi ønsker alle medlemmer velkommen.

Tommy Johansen fortalte om høstens utforskning av grottene i Kjøpsvik. Første
fase av utforskningen v/ Sigurd Bowitz og Vebjørn Karlsen er omtalt i første
nummer av Linepila. I september ble det gjort videre fremstøt både i ”Pensjon-

Til slutt holdt Halvard Winterseth en kort oppsummering av Jordbekkprosjektet
til Viking Cavedivers. De gutta har lagt igjen mye svette i det området.

Kveldens fest i Drauglokalene var veldig vellykket. God stemning, trivelig bartender, Afrikansk mat, Trondheims fineste takterasse, salutter fra potetkanonen
og de vanlige diskusjonene om avgassing av vev! Dette er trønderne gode på.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i NGDF:
Tid. 02.05.2009 kl 16.00
Sted: Sintef i Trondheim
1.Konstituering
Valg av ordstyrer

5. Handlingsplan og Budsjett for 2009 – kontingent 2010 - satsningsområder
Styrets forslag til handlingsplan og budsjett ble gjennomgått
Følgende punkter skal medtas i handlingsplanen:
Nye rutiner for verving av medlemmer. Det skal lages infoskriv som sendes til nye
norske grottedykkere sertifisert i inn og utland.

Heidemarie Nordahl ble valgt til ordstyrer

Plura treff. NGDF påtar seg å organisere Pluratreff etter at Terje Arntzberg har flyttet.
Styret ved Tommy Johansen tar kontakt med grunneier for å inngå avtale om bruk av
området. NGDF tar ansvar for logistikk som kompressor, strøm, toalett mv.

Valg av referent

Budsjettet ble godkjent med følgende endringer:

Odd Iver Rånes ble valgt til referent
Valg av to medlemmer til underskrive protokoll

Redningsøvelsen:
Prosjektstøtte ble redusert med 10.000,-. Utgift til redningsøvelse ble redusert med
10.000. Redningsgruppe ble innvilget en generell bevilgning på 2.000,-.

Kjersti Bjørkeng og Hallgeir Revhaug ble valgt til å underskrive protokoll.

Utgifter til generalforsamling ble økt til 5000,-

Registrering av stemmeberettigede

Det budsjetteres med ett overskudd på kr 9.000,-

Det møtte 13 stemmeberettigede.

6.Valg
Valgkomiteen v/ Eirik Kjos fremla sin innstilling
Det var ingen motforslag:

2.Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
3. Styrets beretning
Interimsstyret beretning ble opplest. Styrets beretning ble godkjent med følgende korreksjoner og merknader:
Økonomi og Drift:
Forbundets overskudd ble korrigert til kr 3.727.
Redningsgruppa:
NGDF fikk avslag på søknad om opptak i Frivillige Organisasjoners Rednings Forum
(FORF) bla. med bakgrunn i at FORF ikke anser NGDF som aktuell i en redningsaksjon – kun ved søk etter omkommene. Redningsøvelse planlagt i 2009 utsettes inntil
videre. NGDF jobber videre med en ny søknad.
4. Regnskap revisjon
Regnskap og revisjonsberetning ble gjennomgått:
Regnskap og revisjonsberetning ble godkjent.

Følgende ble valgt:
Fire styremedlemmer for 2 år
Siri Skar, Tommy S. Johansen, Sigurd Bowitz og Odd Iver Rånes
To revisorer
Elen Belset og Finn Jarle Mathiesen
Tre medlemmer til valgkomiteen
Jan Arild Åserud, Eirik Kjos og Roy B. Fagermoen
7. Innkommene saker:
Det er kommet ett forslag til ny dykkerforskrift. NGDF vil i samarbeid med NDF,
PADI, GUE og IANTD inngi et høringssvar.
Generalforsamlingen ble avsluttet kl 1730.

Sign
Kjersti Bjørkeng

Sign:
Hallgeir Revhaug

REDNINGSKOMITEEN INFORMERER
1. Vår grotteredningsgruppe søkte i 2008 om medlemskap i ”Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum”, FORF. Dette på oppfordring fra
Hovedredningssentralen (HRS) Nord og Syd, samt Salten Politidistrikt. Vi
fikk avslag fra FORF på vår søknad. Avslaget er å finne på vår hjemmeside.
FORF er en selvstendig organisasjon som står fritt til å bestemme hvem
som skal inn i denne. Vi stiller ikke spørsmål ved deres rett til å avslå vår
søknad. Foreløpig kommer vi ikke til å sende en ny søknad.
Begrunnelsen på avslaget tyder på at FORF ikke vet nok om aktiviteten
grottedykking, og at vi ikke har greid å gjøre dette tydelig nok i søknaden.
Vi skal derfor gi et tilsvar til FORF sitt avslag. Hvis FORF og NGDF etter
en utdypning finner at det er ønskelig å ta opp tråden igjen så er vi klar til å
sende en ny søknad.
HRS ønsker ikke å bruke redningsgruppa i NGDF uten at vi har medlemskap i FORF. Det er derfor ikke grunnlag for å holde gruppen med
redningsdykkere operativ. Redningskomiteen vil likevel bestå og skal jobbe
fram mot en forståelse og aksept i det offentlige rom for en grottedykkerredningstjeneste.

2. 330 skvadronen sine redningsmenn hadde sin årlige resertifisering med
hovedfokus på fjell og grotter. De ønsket å bli bedre kjent med forholdene
de frivillige gruppene jobber under samt med prosedyrene i disse aktivitetene. Fjell var ikke noe nytt scenario for denne gjengen, men grotter var en
ny opplevelse for de fleste. De besøkte Greftkjelen, med 120 meter rappellering ned til overnattingsplassen Slaraffenland. Der var det representanter
fra Norsk grotteforbund og Norsk grottedykkerforbund som fortalte om
redning i grotter med og uten vann. For oss i NGDF er det viktig å presentere oss i slike fora, både for å vise frem den kompetansen vi sitter på, og
også for å fremheve den kompleksiteten som finnes i grotter, og behovet for
en spesialisert redningstjeneste.
Foto: Vebjørn Karlsen
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