
Torben Redder i gang med original 
udforskning i Matienzo. Foto: Jonas 
Binladen. 
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Leder. 
Velkommen til den første 
udgave af Dansk Grotte-
forenings (DGF) nyheds-
brev. Håbet er at det 
udkommer 2-4 gange om 
året. Målet er at viderebringe 
interessante informationer til 
grotteinteresserede folk i 
Danmark. Emnerne i 
nyhedsbrevet er primært 
foreningens aktiviteter, tur-
rapporter, boganmeldelser, 
samt tips til udstyr og 
prisbesparelser.  
Igennem turrapporterne kan 
læseren få inspiration til at 
planlægge egne ture og evt. 
skabe kontakt til personer 
med lokal erfaring. JB. 
 
Aktiviteter 
August 2003. Matienzo, 
Spanien. Torben Redder, 
Louise Korsgaard og 
Kristine Korsgaard.  
Papá Noel (#1471) blev ved 
et 12 timers push forbundet 
direkte til den lavere 
beliggende Reñada (#48) via 
en 138 m skakt (Tumbling 
dice). Skakten blev opdaget i 
2000, og blev da vurderet til 
at være ca. 20 m dyb... 
Gennem hele skakten løber 
vand og på de nederste 105 
m hænger man midt i et 
spray af vand, således at 
sigtbarheden er stærkt 
reduceret i den 10-20 m 
brede skakt. Via bl.a. denne 
forbindelse er Papá Noel 
blevet en del af South Vega 
Systemet, som dermed er 

oppe på 29088 m. Mega Moll 
Shaft (#413) blev undersøgt 
nærmere, men uden at finde 
en oplagt fortsættelse. TR. 
 
September 2003.  Det 
danske friluftsmagasin  

 

’Adventure World’ (#52) 
bringer en artikel om 
grotteudforskning i Matienzo 
(Spanien) skrevet af Torben 
Redder. JB. 
 
 
 
 

November 2003.  Matienzo, 
Spanien. 5 medlemmer tog  
på en uges original 
grotteudforskning uden for 
sæsonen i Matienzo. 
Gruppen bestod Kåre Øst, 
Bjarne Buchardt, Louise 
Korsgaard, Torben Redder 
og Jonas Binladen. Der blev 
pushed i Torca del Coterón 
(#264) og Torca de Papá 
Noel (#1471). To nye store 
og dybe (+50m) skakte blev 
fundet dybt inde i Papá Noel. 
De venter endnu på at blive 
udforsket, måske i påsken 
2004 ? Desuden bød ugen på 
sportscaving i Aqua (#59) og 
Cueva-Cubio de la Reñada 
(#48), samt inspektion af 
Cave #43; en 170 m. dyb 
skakt med en mulig 
sidepassage. Adgangen til 
passagen sker via en boltet 
travers, der dog ikke er boltet 
endnu ! Muligvis endnu et 
påske 2004 projekt. Mere 
info: www.matienzo.org.uk 
JB. 

Den 
imponerende 
paddehat-
formede 
startpassage i 
Coterón.  
Foto: Torben 
Redder & Jonas 
Binladen. 

Dansk Grotteforenings formål er at udbrede kendskabet til grotter og grotteudforskning, samt at være samlingspunkt for 
grotteinteresserede i Danmark. Yderlige information: www.speleo.dk eller Dansk Grotteforening v/ Torben Redder Vognborgvej 5 
2400 København NV Tlf: 38116801  
 
Nyhedsbrevet udsendes pr email når der er nok materiale. Alle nyhedsbreve findes på Internettet: www.speleo.dk  Materiale til 
nyhedsbrevet kan sendes til jonas@binladen.dk Hold det kort og faktuelt. Billeder under 0.5 kb modtages gerne. Turrapporter skal 
indeholde en kontaktperson, grottenavne og guidebogs information. Skribenter: TR-Torben Redder/JB-Jonas Binladen 


