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F ORSIDE BILDE

(foto J . A. Dons)

"F'e rat Il'P haren oppover svaberget, siden fulgte hunden etter " forteller folk om disse

merkelige sporene i fjellet ikke s:\ langt fra Kongsvinger. Den geologiske forklaringen

er en annen, sporene er sm:\ amfibolittklomper i en grov granttt, Amfibolilten er mindre

motstandsdyktig mot erosjon slik at de dype sporene er dannet,

SIDEN SIST

Lenge siden sist?

Ja, du har rett i det, V:\r dyktige redakter , Turid Beth Hansen hal' nedlagt vervet , Dette

fl'rte da til en Ilten driftsstans. P:\ Iorespersel fra sekretreren i NAGS, Arne Ashei m ,

p:\tok jeg meg vervet fram til neste mete i NAGS. Det er ingen lett oppgave for en arnater

:\ pilta seg noe slikt etter en dykti g yr kes journ a li s t som forg jenger. Med god hjelp av

John Brommeland, AU Olav Larsen og Dagfinn M. Pedersen hal' vi f:\tt samlet stoff og

laget det nummeret du n:\ holder i h:\nda.

Og s:\ er vi spent p:\ reaksjonen. Vi er :\pne for ros og rts, La oss ogs :\ he re forslag

til forandringer, ikke for forandr ingens sk yld, men til forbedring. Vi vil legge stor vekt

p:\ :\ bringe mest mulig variert stoff slik at vi kan dekke alles behov, Til dette trengs mye

stoff:\ ta av s:\ bli ikke skuffet om din artikkel ikke e r med i Ie rste numm e r, For at

skribenter og redaks jonskomite en skal ha noe :\ relte seg e tte r hal' vi sa lt disse tidspunkter

for utgivelse: 1. mars - 1. juni - 1. oktobe r - 1. des em be r , Deadline for stoff er

henholdsvis 10 . februar - 10. ma i - 10. s ept em ber - 10. novem be r. Som du ser haster

det med stoff til neste numm e r,

Planen e r vide re a t hver forening skal ha en fast side med referater og kunngje rtnge r m, v ,

Dette blir s:\ en utfordring til de for sk jellige redaksjonskomiteer :\ vurdere det stoffet

som er av int eresse for medl emmene i de enke lte foren inge r.

Videre Iorseke r vi med noen faste spa lte r med fast heading. Vi tar imot forslag bade

til headinger og ev. nye spalte r,

P:\ g jensyn. John ny Dalene
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