
75-årsberetning for Ekne Idrettslag 
- skrevet til jubileumsfest 24.mars 2007  v. Otto Asbj. Solli 
 
BAKGRUNN:  De eknesbyggene som starta laget, var i utgangspunktet medlemmer av Ekne 
Ungdomslag. De var interessert i idrett og følte vel at ungdomslaget ikke var det rette for dem. 
Derfor brøt de ut for å starte et lag der de kunne dyrke idrettsinteressen sin.  
 
-14. mai 1932 ble laget stifta som fotballklubb under navnet ”Snøgg” med ca. 20 medlemmer. For 
å bli med i organiserte former (Fylkeslaget) måtte de utvide aktiviteten. Første året finner vi 
skøyter, langrenn, hopprenn, terrengløp, friidrett og fotball på programmet. 
-Første styre: Leif Stavrum, formann, Annar Meland, nestformann, Arnleif Fiskvik, kasserer, Jakob 
Stavrum, oppmann og Ole Dullum, sekretær. 
En av kretskampene første fotballsesong, heimekamp mot Blink Stjørdal, ble tapt fordi ”Snøgg” 
ikke kunne skaffe ball til oppgjøret. 
Fotballtrøyer ble innkjøpt til kr. 4,- pr. stykk. De var røde med kvit krage og mansjett og ble kosta 
av spillerne sjøl. 
-Også på 30-tallet trengtes det penger til drifta av et slikt lag. I løpet av 1933 holdt laget fire fester 
for å spe på økonomien, og iflg. protokollen ble samla utbytte kr 149,94. 
En av festene ble arrangert i Kopperå i samband med en utflukt laget hadde dit. For denne festen 
har det tydeligvis ikke vært mulig å framskaffe noe regnskap. 
-På generalforsamlinga 28. okt. 33 kom det fram at klubbnavnet ”Snøgg” ikke var godkjent fordi 
det allerede var et lag i nærheten som brukte det. Det ble da vedtatt at navnet skulle være Ekne 
Idrettslag. 
-Falstad-banen nevnes som idrettsplass for laget i 1933. Det ble da beslutta å gjøre en del arbeid på 
denne. Omtrent på samme tid kommer det også en diskusjon om hoppbakke for laget. Det fantes to 
muligheter på denne tida: Øver-Falstadbakken og Hansenbakken. 7. des. 33 ble det vedtatt å satse 
på Øver-Falstad i første omgang. 
-Møterom for laget ser ut til å ha vært på Haugen den første tida, så forholdet til ungdomslaget kan 
ikke ha vært så aller verst. Det ble imidlertid nei da laget søkte om å få avvikle premieutdeling for 
skisesongen 33-34 der i storsalen. Seinere ser vi at laget likevel bruker Haugen til revyer, markeder 
og fester av ymse slag. 
-30. des. 34: Revyen ”Radio-rundreis” eller ”Ni hekto på kilo’n” framført på Haugen med utrolige 
250 tilhørere. 
-I 1935 ble det vedtatt å starte arbeid i Hansenbakken også; trolig fordi den andre var i minste laget 
for de litt eldre hopperne. 
-I 1935 ble det også vedtatt å starte en turntropp. Laget ble også tatt opp i Nord-Trøndelag 
Friidrettskrets dette året. Turntroppen er ikke nevnt seinere i protokollen. 
-Drifta utover slutten av 30-tallet går uten store overskrifter. Vi finner imidlertid et og annet 
hjertesukk i protokollen om dårlig interesse for friidrett, snømangel for skiidretten og lav aktivitet i 
fotballgruppa. 
-I 1939 ser vi at det også på Ekne er ei spent tid. Eil. arrangerer skistafett med skyting og kurs i 
forberedende skyteøvelser og kartlesing. Det siste avvikla sammen med Ekne ul. 13. mars 1940. 
-I 1940 ser vi også at styret har drøfta spørsmålet om å skaffe laget ei hytte. 
-Så kom krigen. Det går fram av resultatlister og årsmeldinger at aktiviteten gikk merkbart tilbake 
etter krigsutbruddet, men laget holdt det gående fram til 10. mai 41. Da ble følgende vedtak gjort: - 
På grunn av situasjonen som norsk idrett i dag befinner seg i, blir lagets virke inntil videre 
nedlagt.  
-Neste møtereferat i protokollen finner vi 29. mai 45. Da ble det holdt medlemsmøte, og aktiviteten 
var formelt i gang igjen. 



-I 1945 nevnes også hyttesaken igjen. Det viser seg at det har foregått en hel del utover fra 1943. 
Hytta ved Sønningen er bygd og ble innviet pinseaften 1944. Den ble formelt erklært som lagets 
eiendom i 1945. 
-Handballgruppe oppretta i 1946. 
NB! Damefotballkam, junior, mot National Trondheim 1. sept. 46. Seier 5-3. 
-Banespørsmålet er aktuelt igjen I 1947. Det er banen ved skolehjemmet som brukes, men det fører 
med seg en del ulemper ift. komm. tilskudd for eksempel. Mange mener at det nå er på tide å 
skaffe laget et eget anlegg på bygda. Det blir nedsatt et utvalg som skal ta dette videre. 
-I 1947 og 1948 finner vi en sak som det også tydeligvis er brukt mye tid og energi på: 
Sammenslåing med andre lokale idrettslag. Det starta med forslag fra Ronglan om sammenslåing 
med Ekne. Så kom det forslag om at Skogn også skulle være med. Dermed ble det enda en runde 
med drøftinger og fellesmøter som til sammen pågikk nærmere to år. På årsmøtet 6. nov. 48 
konkluderte man for Eknes del med at – det ligger ugunstig an for sammenslåing på nåværende 
tidspunkt  - . 
-I årsmeldinga for 1949 ser vi at banespørsmålet igjen har vært oppe. Det resulterer i en 
arbeidsgruppe som får i oppdrag å komme opp med et forslag. Denne gangen kommer det noe 
konkret ut av planene: Idrettslaget får tilbud fra Torleif Stavrum på et område mellom Nord-By og 
Ekne off. skole, kalt Storaunet. Dermed kjører Eil. saken videre for å få fart i det praktiske arbeidet 
med den etterlengtede idrettsplassen. Skuffelsen er lett lesbar i protokollen da det viser seg i løpet 
av 1951 at det ikke er mulig for laget å få etablert en hensiktsmessig atkomst til området, som 
ligger et stykke fra vegen. Dermed var en like langt med anleggsproblemet. 
Ellers er det interessant nå i disse tider med global oppvarming og milde vintre å lese protokoller 
og årsmeldinger fra slutten av 40-tallet og mye av 50-tallet: De fleste av disse vintrene har vært så 
milde og snøfrie at det nesten ikke har vært ski- eller skøyteaktivitet i Ekne Idrettslag. 
-12. des. 1956 skjer det et lite tidsskifte i Ekne il. Årsmøtet velger meieribestyrer Rolf Linnerud til 
ny formann for laget. Uten å si noe ufordelaktig om tillitsvalgte ellers i Ekne il. må det være lov å 
påstå at han kom som et friskt pust inn i laget både når det gjelder organisering og aktivitet. I de 
neste åra er protokollen tydelig prega av hans ideer og pågangsmot.  
-Den idrettslige aktiviteten i laget ser ut til å ha vært svært allsidig utover på 50-tallet. Et lite minus 
ved seniorfortballen som ser ut til å ha ligget nede mye av denne tida. 
-I 1957 kommer en ny vending i banespørsmålet: Skolejorda ved Ekne skole lanseres som aktuelt 
område i konkurranse med et område ved Haugen. Plassen ved skolen velges, og et ganske 
omfattende arbeid med formaliteter og tillatelser står for tur. Først i 1959 får laget leiekontrakt på 
grunnen og saken kan føres videre på det praktiske planet. 
-Mye anleggsarbeid i denne perioden. Både Idrettshytta og Øver-Falstadbakken restaureres i 57-58. 
-Det ble bestemt at idrettsplassen skulle ha grasbane, og såinga ble unnagjort i løpet av sommeren 
1960. Spørsmålet om klubbhus var også oppe, og vi kan merke oss at det i 1962 ble foreslått et 
samarbeid med skolen om lokaler for dette. 
-1961-62 var det endelig en skikkelig snøvinter på Ekne, - og den varte tydeligvis lenge. Det ble 
arrangert guttehopprenn for kretsen i Øver-Falstadbakken, som nå ble kalt Idarbakken, 8. april med 
146 deltakere. Rennet gikk i sludd- og snøbyger! 
-Halvårsmøtet 1965 gjorde vedtak om kjøp av 10 andeler i Ekne Grendehus a/l. Samme år ble det 
starta arbeid med lysløype og lys i Idarbakken. Når det gjelder Grendehuset, er det egentlig et eget 
kapittel i historia for bygda vår, og Ekne il. var en sentral aktør i alle faser av planlegging og 
bygging, men i lagsprotokollen finnes det svært lite som forteller om dette. At det uansett betydde 
et stort framskritt og et tidsskifte for laget kan vi likevel lett lese ut fra årsberetninger og referater 
fra 1970 og utover. 
-Avsluttende arbeid på idrettsplassen ble gjort i 1966. Nå var seniorfortballen i gang igjen i 
samarbeid med Ronglan og Skogn. 



-I oktober 1970 starter bingo-eventyret på Ekne. Grendehus og idrettslag gjør avtale om felles 
bingodrift i det nye grendehuset. Første bingosjef: Rolf Linnerud, selvfølgelig! 
-Samme år stiller Ekne il. for første gang på lenge eget seniorlag i fotball.  
-Meldingsbladet ”Reporter’n” kom ut for første gang i 74. Seinere har det versert i forskjellige 
formater, og pr. i dag har vi to utg. pr. år. 
-Generelt ser vi at 70-åra har vært en fin periode idrettslig sett. Kanskje med et unntak av friidrett 
der drifta til tider var svært begrensa. Anleggssituasjonen er kanskje noe av forklaringa. 
Grasbanen, grendehuset, lysløypa og hoppbakke med lys inspirerte nok til større aktivitet og 
bredde. Med stor hjelp fra statsskolene fikk også hytta en etterlengta restaurering de siste åra av 
70-tallet. 
-Årsmøtet 75 vedtar oppretting av volleyballgruppe. Dette ble etter hvert et sportslig høydepunkt 
for lagidretten på bygda så langt. Seniorlaget spilte seg fram til distriktsfinale i 2. div. i 1979, - en 
stor prestasjon. 
-Samme år ble grasbanen opparbeidet og utvida. Nye grasfrø ble sådd tidlig i august 79. 
Det er nesten utrolig at det fremdeles er den samme grasmatta som brukes og som nå er i ferd med 
å bli grønn og fin igjen etter vinteren. Dette skyldes vel en kombinasjon av god jord, godt stell og 
fornuftig bruk. 
-I løpet av 81 kom det enda en tilvekst til anleggsmassen: Asfaltert ballplass på skoleområdet, i 
første rekke beregna på handballaktiviteten i laget. 
- Og en tilvekst på aktivitet: Oppretting av trimgruppe på årsmøtet. 
-24. april 82: Stor 50-årsfest i Grendehuset med gjester fra idrettskrets, kommune og nabolag. 
Et lite bilde på bredden i laget: Årsmøtet i 1983 valgte inn 91 navn på tillitsverv og 
ansvarsoppgaver. 
-Vinteren 83-84 skjedde enda mer på anleggsfronten: Slalåmbakke med lys og skitrekk ble tatt i 
bruk for første gang. Dette var også et samarbeidsprosjekt med statsinstitusjonene på bygda , 
nærmere bestemt Ekne vg. skole. 
-Seniorfotballen hadde det vi må kalle en gullalder midt på 80-tallet med opprykk til 3. divisjon og 
seier i sommercupen 1984. Ekne var da en periode beste fotballag i Levanger og satte seg skikkelig 
i respekt i sin avdeling i 3. divisjon. 
-Mer anleggsarbeid: Opprusting av grusbanen v. Ekne vg. skole i 1987. 
-1990: Allidrettsgruppe oppretta inkl. idrettsskole. Samtidig ble handballgruppa nedlagt. 
Samme år ble det satt strek for bingodrifta på Ekne etter 20 års aktivitet. 
-22. jan 94: OL-stafetten passerer Ekne. Laget deltar og har et arrangement på Grendehuset.  
-Årsmøtet 95 vedtar å legge ned volleyballgruppa. 
-Det samme skjer med friidrettsgruppa i 98. 
-2001: Vedtak om mer systematisk planlegging av barneidretten (6-12 år) I tråd med dette en 
fastere organisering av lagets tiltak for de yngste. En svært aktiv gruppe leda av Kari Fjær sørger 
for at Eil. først blir sk. if-ambassadør og seinere får sk. fyrtårn-status. Svært positivt for hele laget, 
men først og fremst for barna på Ekne. 
-I 2002 skjer det ingen skulle trodd om det lille laget vårt: Vi får en verdensmester! Johan Kjølstad 
utklasser konkurrentene i VM i skisprint for juniorer. Seinere har han prestert både WC-seier for 
senior og deltaking i Torino-OL, der han ble beste nordmann med 7.plass på sprinten. 
-2005: Friidrettsgruppa midlertidig oppretta igjen for ett år. Protokollen sier ikke noe videre om 
hva som er skjedd videre med denne saken. Som en parentes når det gjelder friidrett bør det vel 
nevnes at laget gjennom mange år har deltatt i St.Olofsloppet, de fleste gangene i samarbeid med 
nabolag. Idrettsmerkeprøver for voksne blir også gjennomført hvert år. 
-Generelt er det tydelig at de seinere driftsåra for Ekne il. har vært mye prega av slit for å få på 
plass mannskap til verv og ansvarsoppgaver.  
 
 



OPPSUMMERING MED NOEN GENERELLE UTVIKLINGSTREKK I EKNE IL: 
- Fra å være en liten, nærmest eksklusiv gruppe der en måtte vise medlemskort for å delta i 

aktiviteter, ble Eil. fort et lag for hele bygda med mange aktivitetstilbud til store og små. 
Bredden har vært et av varemerkene for laget hele tida. 

- Som en følge av dette: Stadig større ressurser er blitt brukt på anlegg. I forhold til 
størrelsen har Eil. en stor anleggsmasse. 

- Størrelsen gjør det nødvendig med samarbeid for å kunne stille lag. Sjøl om flere forslag er 
kommet om sammenslåing, har dette begrensa seg til samarbeidsavtaler som stort sett har 
fungert godt.  

- Dreining mot mer fokus på de yngste og på en inkluderende grunntanke i barneidretten. 
Om det har gått på bekostning av toppresultater kan det kanskje bli en interessant 
diskusjon av. 

 
UTFORDRINGER FRAMOVER: 

- Kvalitet og vedlikehold på anlegg. 
- Balanse mellom aktivitet og tilgjengelig bemanning. Det trengs folk til både 

administrasjon, økonomiarbeid, anlegg og instruksjon/aktivitetsledelse. Et lite lag som vårt 
har ikke økonomi til å kjøpe tjenester, - dermed må en produsere tjenestene sjøl. Her ligger 
nok den største utfordringen for aktiviteten i framtida. 

 
OVERSIKT OVER LAGETS FORMENN: 
1932-33: Leif Stavrum    1956-63: Rolf Linnerud   
1933-34: A. Myrmo    1963-65: John Helbæk 
1934-35: Arnleif Fiskvik   1965-67: Rolf Linnerud 
1935-36: Jakob Stavrum   1967-68: John Lerstad 
1936-37:  Torleif Stavrum/Jens Furunes 1968-70: Rolf Linnerud 
1937-38: Odd Stavrum    1970-72: Otto Asbj. Solli 
1938-39:  Johan Vestrum   1972-76: Hans B. Rosenlund 
1939-40: Lorents Gustad   1976-82: Per Steinar Gustad 
1940-46: Odd Stavrum    1982-92: Arve Brenne 
1946-47: Torleif Stavrum/Annar Meland 1992-93: Torleif Tidemann 
1947-49: Einar Singstad   1993-97: Stein Hemming 
1949-50: Asbjørn Augdal   1997-99: Svein Opheim 
1950-51: Alf By     1999-03: Ivar Gustad 
1951-56: Annar Meland    2003-06:  Steinar Vestli 
       2006- : Nina Gravaune 
 
ÆRESMEDLEMMER:   
Rolf Linnerud   John Lerstad  Æresmedlemmene Roald Skogmo og John Helbæk  
Idar Falstad  Per Dahlen  innførte i si tid en såkalt innsatspokal som skulle  
Roald Skogmo  Johan Kjølstad tildeles enkeltpersoner eller grupper som hadde gjort  
John Helbæk    Arve Brenne  en ekstra innsats. Denne ble delt ut noen år, men på  
                                                                       grunn av ufullstendig liste tar vi ikke med vinnerne  
                                                                       her. 


