Blanketten ifylld av (namn, adress, tel, epost):

FÖR SSF:s ANTECKNINGAR

GROTTBLANKETT

Blankettnummer:

(version 2009-03-08 U)

Fyll i blanketten så långt som
möjligt och skicka den till:

Riksnummer:

Ev andra uppgiftslämnare (namn, adress, tel, epost):

Sveriges Speleolog-Förbund

Inkom den:

Box 16013, 72016 Västerås
Epost: grottblankett@speleo.se

Faktagranskare:

Fler adresser till SSF finns längst ned på sidan
Grottans namn:

Uppgifterna på blanketten avser:

Grottans koordinater (RT90):

Mitt förslag

Enligt tradition

RT90

Rapport av ny grotta
Rapport av tips om ev grotta
Kompletterande uppgifter/ändringar

Ev andra namn:

Kontroll av tips
Annans besök

Hörsägen

Litteraturuppgift

Ev befintligt Riks-nr:

Ev tidigare Blankett-nr:

Grottyp:

Datum för ev besök:

Karstgrotta

Strandgrotta

Landskap:

Erosion/vittringgr.

Rasbrantsgrotta

Län:

Förskjutningsgrotta

Blockgrotta

Kommun:

Ej grotta

Annan typ

Förtydligande av grottyp, ytterligare information:

Församling:
Socken:

SWEREF99

Eget besök

m

X osäkerhet (+/-):

m

Y (Ö-V):

m

Y osäkerhet (+/-):

WGS84

Uppgifterna på blanketten härrör från:

X (N-S):

Grottans läge (läge i terrängen, avstånd från närmaste ort / kyrka, beskrivning hur man tar sig dit):

m

Grottans koordinater (SWEREF99):
N (N-S):

m

N osäkerhet (+/-):

m

E (Ö-V):

m

E osäkerhet (+/-):

m

Grottans koordinater (WGS84):
Lat (N-S):
Long (Ö-V):
Lat/Long osäkerhet (+/-):

m

Z-koordinat (höjd över havet):

m

Z osäkerhet (+/-):

m

Kartblad Terrängkartan (1:50 000):

Kartblad Vägkartan (1:100 000):

Grottans utseende (ge en beskrivning så att den som ej varit där får en bild av hur grottan ser ut):

Kartblad Fjällkartan:

Alternativt kartblad:

Längd (total gånglängd):

m

Mer längd finns troligen
Troligt bildningssätt, bergarter i området (källhänvisning), även biologiska, hydrologiska iakttagelser:

Djup (högsta - lägsta punkt):

m

Måttuppgifternas noggrannhet:

Hörsägen

Ev riskmoment, behövlig utrustning (även på väg till grottan):

Trovärdig uppskattning
Enkel mätning (stegning etc)

Historik, sägner om grottan, ev spår av tidigare besökare (källhänvisning):

Bra mätning (måttband etc)
min

/

max

Gånghöjd:

/

m

Gångbredd:

/

m

Grottans svårighetsgrad:

Lätt grotta

Litteratur om grottan; Författare, År, Titel, Ev tidskriftsserie (för tidningsartiklar ange datum):

Besök kräver viss rörlighet
Krypning
Grottvana krävs
Svår grotta
Bifoga gärna en kartskiss på grottan!
Den ska helst inkludera: skala (så att längdangivelserna framgår), BCRA-2002-grad för kartan,
norr-pil utsatt, vem som har utfört karteringen, datum
när karteringen utfördes.

Grottkarta skickas in som bilaga till denna blankett
Grottkarta finns på annan grottblankett (ange nr i "Ev tidigare Blankett-nr" ovan)
Grottkarta finns hos en person (ange namn i "Ev andra uppgiftslämnare" ovan)
Grottkarta finns på annat ställe (ange referens i "Litteratur om grottan" ovan)

De personnamn som nämns på grottblanketten kommer att lagras i SSF:s grottdatabas. Den är åtkomlig över internet och namnen kommer att visas där. Enbart förnamn
och efternamn kommer att visas. Inga adresser, telefonnummer etc. Den som inte vill ha sitt namn visat i grottdatabasen på internet kan höra av sig till SSF (se adresser
uppe till vänster på blanketten) som då kommer att se till att namnet ej visas på internet.
Grottblanketter och handledning för ifyllande finns på: www.speleo.se

Epost till SSF: info@speleo.se

TACK FÖR HJÄLPEN !

