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Sommeren 1999 
 

 

 

I denne utgaven av REPORTER’n finner du litt om; 

 

- Halvårsmøtet i laget 

-  

- Hyllest til REPORTER’n 

-  

- Årsmeldinger fra ski og idrettskole 

-  

- Valg på halvårsmøtet 

-  

- Bidrag fra Ekne Skole 

 

 

 

 



Halvårsmøtet 1999. 

 

 

Årets halvårsmøte ble avviklet 26.april i B-salen i Grendehuset. Et fåtall av 

lagets medlemmer hadde møtt frem, likevel gledelig at det var større 

oppmøte enn de siste årene. Både skigruppa og idrettskolen la frem fyldige 

årsmeldinger som viste stor og positiv aktivitet i begge gruppene. 

 

 

 

Åsmeldinga fra idrettskolen; 
Det måtte tenkes nytt i forhold til Idrettskolen for at det skulle fungere igjen. 

Dette i forhold til hvilke aldersgrupper som skulle få tilbudet, tidspunkt for 

treningene og organisering i forhold til til de som har ansvaret. Sist nevnte 

punkt ser jeg på som veldig viktig fordi foreldre som er innom og har 

ansvaret ofte er med over flere år og det blir derfor lett et ork hvis en blir for 

få som har ansvaret for opplegget. 

Det ble laget følgende forlag for organisering av idrettskolen: 

2 grupper i stedet for 3 som tidligere. Gruppe 1 (5-6 år) og gruppe 2 (7-8 år). 

Samtlige 7 foreldre som hadde sagt ja til å ta ansvaret for treningskveldene 

ble delt inn i 3 ansvarsgrupper. Hver gruppe fikk ansvaret for å lage opplegg 

og gjennomføre et visst antall treninger. 

For høsten ble de 9 treningene før jul delt inn i 3 tema: balleik, musikk/leik 

og drama/leik. Det ble gjort for å gi dem et utgangspunkt for planleggingen 

og for å skape variasjon. 

Vi hadde første møtet 10.september der samtlige ansvarlige var tilstede. Det 

var enighet om å prøve foreslåtte program. De ansvarlige fordelte seg selv 

inn i grupper etter det temaet de ønsket å jobbe med.  

Tidspunktene for treningene ble endret til: Gruppe 1 kl. 17.15 – 18.00. 

Gruppe 2 kl. 18.00 - 19.00. Grunnen til at tidspunktene ble forandret var at 

det er mer praktisk både for barna og foreldrene. 

Idrettskoken startet opp 28.september og det ble til sammen 10 treninger før 

jul. Avsluttet til jul med besøk på Badeland 1. desember. 

10.januar hadde gruppen møte for å evaluere høsten 1998. det var enighet 

om at dette hadde fungert så bra at de ønsket å fortsette med denne 

ordningen videre. Grunnen til at de likte denne ordningen var at de syntes 

det var veldig greit å ha ansvaret for kun et visst antall kvelder i stedet for å 

ha ansvaret hele året gjennom. 

Det ble enighet om å ta en pause frem til poengrennene var ferdig grunnet at 

de henvender seg mot de samme aldersgruppene. Idrettskolen startet så snart 

poengrennene var ferdige.  

Idrettskolen startet opp igjen 29.mars og det ble 3 treninger før vi avsluttet 

19.april. Vi hadde avslutning med utdeling av diplomer.  Alle deltagerne 

fikk bolle og juice. 

Det har i år vært bra deltagelse på treningene. I alt 28 har deltatt. 10 barn på 

gruppe 1 og 18 barn på gruppe 2. Det skulle vel type på at det er interesse 

for idrettskolen på Ekne og at det er verdt å starte på igjenn til høsten. 

Evalueringsskjema ble sendt ut på slutten av sesongen slik at de som hadde 

hatt ansvaret kunne gi tilbakemelding om de erfaringer – både av negativ og 

positiv art. Kun tre skjemaer var kommet tilbake innen dato for 

halvårsmøtet. Alle de er av positiv karakter. 

 

Marit Nordholmen.    

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding fra Skigruppa. 



 

Kort om sesongen: 

Det har vært holdt 2 møter med gruppelederne. Årets aktivitetsplan har vi 

fått gjennomført så godt som det lot seg gjøre, med hensyn til de 

snøforholdene vi har hatt. 

Karusellrenn, poengrenn og klubbmesterskap er blitt arrangert på 

hjemmebane. Skigruppa har arrangert Eknetrimmen i samarbeid med 

trimgruppa. Sonerennet som vi skulle arrangere, ble flyttet til Åsfjellet 

p.g.a. lite snø. Det ble et vellykket arrangement. 

Aktiviteten i langrennsgruppa har også denne sesongen vært stor, noe som 

er gledelig. Det har vært deltakelse i Jr.NM i Meråker, hovedlandrenn i 

Holmenkollen og Midt-Norsk mesterskap i Molde. 

Skigruppa har vært teknisk arrangør av Levangerkarusellen denne 

sesongen. 

Ingen aktivitet i alpinbakken (for lite snø). 

Det årlige samarbeidet med Skogn I.L. og Sp.kl. Nessegutten om å 

arrangere skirenn i Torsbustaden ble også i år gjennomført. Dette har blitt 

en tradisjon og noe som gir oss ett betydelig tilskudd i klubbkassa. Det ble 

arrangert kretsrenn, finale kretscup og hopp/kombinert den 20.-21.mars 

under navnet ”Skifest i Levanger”. Dette ble et vellykket arrangement, og 

jeg vil takke alle som har bidratt til å gjøre dette til fine skidager. Det er 

allerede søkt om renn til neste sesong. 

 

Aktiviteten i gruppene. 

Langrenn – viser til egen årsmelding. 

Alpint – Det ble nok en sesong uten aktivitet i alpinbakken. Skitrekket ble 

ikke montert opp og det er ikke blitt ryddet i traseen. 

Anlegg – Løypetraseene ble klargjort i god tid før snøen kom. Det ble 

utført en del rydding i og langs treseene. Ettersom at det ble flyttet noen 

lyktestolper i forbindelse med at ”Sommerfjøset” ble revet, måtte det opp 

nye tilførselskabler, ca. 200 m ex-kabel. Dette med hjelp av Roy 

Tidemann, Håvard Vinje og NTE. Ellers har det ikke vert de store  

gjøremål for anleggsgjengen denne sesongen. 

Løypemannskap – Det har vært en del turer for løypegjengen til 

Sønningen og Storheia noe som er gledelig for både de aktive og alle 

skiglade folk på bygda. Trass i lite snø i lysløypa har den blitt benyttet til 

trening, poengrenn og karusellrenn. Aktiviteten har foregått mest der det 

ikke har vært pløyd. 

Maskinparken er i forholdsvis god stand. Nytt frontskjær, som ble laget 

ved Norske Skog, er blitt påmontert tråkkemaskina. Snøscooteren bør 

leveres til service før neste sesong. 

Hytta – viser til egen åærsmelding. 

 

Til skutt vil jeg takke tillitsvalgte og alle andre som på en eller annen måte 

har hjulpet oss denne sesongen, for et godt samarbeide. 

 

Valter Kristensen. 

 

 

 

 

Årsmelding fra hyttenemnda 
Hytta har hatt stort besøk siste året – totalt har ca. 900 besøkende skrevet 



seg inn i hytteboka. Det har vært vertskap på hytte på de største 

utfartsdagene. Sportsandakt har også i år vært avviklet i samarbeid med 

menighetsrådet. 

Noe vedlikehold og vedarbeid må gjøres i løpet av sommeren – håper at 

mange stiller opp for å ta et tak. 

Årets hyttepris gikk til Jan Vegard Dalen. 

 

Ola Pettersen. 

 

 

 

 

 

Årsmelding fra langrennsgruppa 
 

Gruppa har bestått av:  Heidi Hammer 

Ola Skilbrigt 

Arthur Kjølstad 

Knut Dreier 

Arve Brenne (leder) 

1. Administrasjon 

Det er avholdt 6 gruppemøter. Laget var representert på planleggingsmøte 

i forbindelse med årets Levangerkarusell høsten 98. Langrennsgruppa har 

også deltatt aktivt under planlegging/gjennomføring av Skifest i 

Torsbustaden 20. - 21.mars. 

En stor takk til våre sponsorer; Madsen Bil, Floan Sport, Salong E6 og 

Sparebank1 Midt Norge for positiv støtte. 

2. Sportslig aktivitet 

Forberedelser: Like etter avslutning av fotballsesongen startet 

langrennsgruppa med sine forberedelser til skisesongen. Også siste høst 

foregikk alle treninger utendørs med en kveld i lysløypa og lørdagstur ute i 

Ekne’s skoger. Også i år hadde vi forskjellig utgangspunkt på våre 

lørdagsturer. Oppslutningen på treningene var meget bra - også en del 

foreldre deltok på lørdagsturene. BRA ! 

Johan har deltatt på kretsens samlinger for 14 - 15 åringer. 

Klubbsamling på Røde Kors hytta på Vulusjøen ble også i år gjennomført i 

helga 21. - 22.november. Ca. 20 aktive + ledere deltok . Samlinga også i år 

ble meget positiv både treningsmessig og ikke minst sosialt. Årets samling 

ble også i år i sin helhet dekket av laget, takket være våre sponsorer. 

Det har vært planlagt skitrening i lysløypa på onsdager i vinter - grunnet 

mangel på snø har dette opplegget ikke fungert med noen få unntak. 

Snøproblemene har medført at våre aktive har oppsøkt snø andre steder 

både på Ekne og utenbygds for å få brukt skiene. Takket være stor innsats 

fra Heidi og Per Arve har trenigsforholdene vært brukbare på 

Grønnsjøvegen i perioder med lite snø i lysløypa. 

Langrennsgruppa vil også fremheve den jobben løypemannskapet har gjort 

siste vinter - så fremt det har vært snø har Pål & Co. gjort det som kan 

gjøres for at våre aktive har kunnet fått gått på ski. 

Skismørekveld/salg av bruktutstyr ble arrangert i slutten av november. 

Mye folk møtte opp. Floan Sport var og viste frem diverse utstyr. Ole 

Hustad viste noen finesser vedrørende skismøring. Salget  av brukt utstyr 

var også større enn forrige år. Vi har fått positive tilbakemeldinger på 

denne kvelden. 

Poengrenn: Knut og Ola har hatt ansvaret for poengrennene siste sesong. 

Til tross for tildels vanskelige snøforhold har vi fått avviklet 7 poengrenn. 

Takket være at  grunneierne ikke hadde pløyd kunne deler av lysløypa 

brukes.   

Totalt har 73 deltakere deltatt i ett eller flere poengrenn.  Vi har også i år 

bevist «tonet» ned tidtaking/resultater denne sesongen. Det viktigste er det 

sosiale og at de som ønsker kan delta. 

Klubbmesterskapet ble avviklet under fine forhold i området lysløypa 

mandag 15.03. 55 deltakere. Klubbmestre kåres fra 10 år - alle tildeles 

medalje for deltakelsen. Klubbmesterskapet registreres også som 

poengrenn. 

Ansvarlig: Heidi og Arve. 

Levangerkarusellen er gjennomført med Ekne som teknisk arrangør. Vi 



arrangerte vårt renn 3.mars under ledelse av Knut. 18 løpere fra vår klubb 

har gjennomført årets karusell og vil bli premiert. 

Premieutdeling for Levangerkarusellen ble gjennomført på Ekne 

Grendehus søndag 18.april. 

Levangermesterskapet ble avviklet på Nesset søndag 21.februar. 18 

deltakere fra Ekne.  

Gratulasjon til Mari som ble Levangermester i sin klasse. 

Levangermesterskap i stafett ble avviklet 16.mars. Ekne stilte 6 lag som 

alle gjorde en hederlig innsats. 

Sonerenn: Vi arrangerte sonerenn 13.februar. Grunnet snømangel på Ekne 

ble rennet flyttet til Åsfjellet. Hvor vi arrangerte et meget vellykket renn 

under flotte forhold. Stor takk til Aasguten for god hjelp i forbindelse med 

arrangementet.. 111 deltakere stilte til start. Rennleder var Arve. 

Laget har allerede sendt søknad om renn neste sesong. 

Eknetrimmen ble arrangert på skisportens dag søndag.7.mars. Ca. 100 

deltok. Ansavrlig: Heidi. 

Kretsrenn: Flere enn på lenge har regelmessig deltatt på krets/sonerenn i 

vinter. Totalt har våre løpere 133 starter i deltakelser utenfor Ekne. I 

tillegg kommer deltakelse i Levangerkarusellen. I sesongen 97/98 var dette 

tallet 122 - dette viser en flott økning av aktiviteten. 

Våre løpere har levert flott innsats og oppnådd mange gode resultater 

Det er verdt å merke seg at klubben har hatt deltagere både i NM for 

juniorer, Hovedlandsrennet for 14 - 15 åringer og Midt Norsk mesterskap 

for 12 - 13 åringer. Det tyder på at bredden etter hvert begynner å bli bra! 

Johan har også i år forsvart sin lederrolle i sin klasse. Etter en noe tung 

start kom Johan for fullt og ble dobbel kretsmester også i år. Johan gjorde 

også en kjempeinnsats i årets hovedlandsrenn som ble arrangert i 

Holmenkollen 26. og 27. februar med en kjempeflott 9.plass i friteknikk 

og 22.plass i klassisk stil. 

Johan var også uttatt på kretsens lag ved en stafett mellom kretsene i 

Holmenkollen i midten av mars - Johans lag havnet på en flott 4.plass. 

Johan ble også vinner av kretscupen i langrenn for 14 - 15 år. 

Erik deltok under NM for juniorer i Meråker i tidsrommet 4. - 7.mars. Erik 

gikk distansene 15 km. klassisk på torsdag, 10 km. friteknikk på lørdag og 

stafett på ett av Nord-Trøndelag’s lag på søndag. Martin og Morten deltok 

i Midt Norsk mesterskap for 12 og 13 åringer i Molde 27. - 28. februar. 

Begge to kom hjem fra Molde med premier i bagasjen - BRA ! 

3. Fremtidsplaner. 

Målsettingen fremover må være å holde aktiviteten i laget som siste 

sesong - kanskje håpe på at enda flere blir med - alle er velkommen. For å 

få enda flere med er vi avhengig av å ta vare på det gode miljøet som vi nå 

har i langrennsgruppa. 

Laget har en utfordring i å skaffe/skolere kvalifiserte trenere/ledere etter 

hvert som utøverne blir eldre og kravene blir større. 

Målet må også være at vi har deltakere både ved Midt Norsk mesterskap 

for 12-13 år som neste år arrangeres i Sør Trøndelag, likeså ved 

Hovedlandsrennet, - og deltagelse ved NM for junior som skal arrangeres i 

Stryn. Likeså deltakere i Norgescupen for juniorer.   

Økonomisk kreves det stadig mere for å holde aktiviteten igang både for 

laget og for den enkelte utøveren - kostnadene øker (spesielt i forbindelse 

med reiser som krever overnatting). Det er viktig for laget og miljøet å 

holde på de utøverne laget har å legge forholdene så godt til rette slik at de 

ikke velger andre klubber. Dette medfører at laget må være kreativ og 

tenke i nye/andre baner i tillegg til det som er gjort de siste sesongene for å 

fremskaffe midler. 

4. Oppsummering. 

Totalt sett må vi si oss meget godt fornøyd med årets sesong. Stor aktivitet 

og flotte resultater. 

Avslutning av sesongen ble markert med premieutdeling for 

klubbmesterskap og poengrenn på Grendehuset søndag 18.april - alle som 

har deltatt ble premiert. 

Det er meget gledelig at foreldreengasjementet har stadig blitt større - 

Ekne gjengen blir nå lagt merke til når de er rundt i kretsen på skirenn - 

nye er velkommen til å henge seg på. 

Til slutt vil styret rette en stor takk til alle som har stilt opp og tatt et tak i 

forbindelse med de forskjellige arrangement. 

Takk for i år og vel møtt neste sesong. 



 

Arve Brenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flotte løyper ………….. 
 

At de som preparerer både turløyper og konkurranseløyper gjør en 

kjempejobb er det vel ingen tvil om. 

 

Laget har mottatt en pengegave fra en av brukerne av turløypenettet på 

bygda med følgende melding: 

 

Tusen takk for flotte løyper i vinter ! 
 

Dette er hyggelig tilbakemelding til de som bruker mange timer i løpet av 

vinteren på løypemaskin eller snøscooter. 

 

Tydelig at folk setter pris på den jobben som blir gjort ! 

 

Vel fortjent ! 

  

 

 



VALG på halvårsmøtet: 

 

Skigruppa 

Leder: Valter Kristensen 

Langrenn: Arve Brenne (leder) 

Heidi Hammer 

Knut Dreier 

Ola Skilbrigt 

Arthur Kjølstad 

Alpint: Lars Morten Nordgård 

  ?? 

  ?? 

Anlegg: Asbjørn Heimdal (leder) 

Arne Lerstad 

Inge Skilbrigt 

Lars Morten Nordgård 

Løyper: Pål Austeen (leder) 

Torleif Tidemann 

Arne Valberg 

Vidar Lorås 

Kjetil Hagen 

Magne Skilbrigt 

Geir Opheim 

Hytte: Rolf Pettersen 

Knut Vodal 

  Magne Rudi 

 

Idrettskolen 

  Geir Augdal 

  Marit Dahlen 

  Kristin Bratseth 

  Jo Vegard Dahlen 

  Kari Fjær 

  Wenke Fagerkind 

  Merete Hallan 

  Leder velges internt i gruppen – Geir ansvarlig for innkalling til første møtet 



ST.Olofsloppet 1999 

 
Også i år er det påmeldt lag fra Ekne til årets St. Olofslopp som starter i 

Trondheim onsdag 7.juli og ender i Østersund lørdag 10.juli. 

Etter fjorårets vellykkede deltagelse etter noen års pause gjøres det nå et nytt 

forsøk på å stable lag på beina. 

Fire av oss har tatt på oss ansvaret for å organisere dette. Vi har tatt på oss 

ansvaret for en dag hver. Vi håper og tror at dette blir en enkel oppgave da 

vi tror at det er så mange ”sprekinger” på Ekne at det ikke blir noe problem 

med å fordele etappene.   

Ambisjonsnivået på lagets vegne er at «LOPPET» gjennomføres på en slik 

måte at vi kommer til mål i Østersund en gang i løpet av lørdag 10.juli. Så 

er det opp til hver enkelt å finne et tempo som skulle passe seg selv. 

Etter at oppslag vedrørende ”loppet” har vært på plass på butikken en stund 

har vi mottatt en del signal fra løpere som ønsker å delta, men vi har mange 

ledige etapper, så vi forventer en stor pågang nå etter at dere har lest dette i 

Reporter’n. Så ikke nøl med å ta kontakt ! Tenk over hvilken dag og etappe 

du ønsker, så prøver vi å etterkomme dette så langt som mulig. 

 

 

Første utkast til etappefordeling blir forelagt løpere som har meldt interesse 

med det første - så får vi ut fra tilbakemelding gjøre justeringer slik at 

«kabalen» forhåpentligvis går opp. Håper at alle viser interesse og føler 

ansvar for at vi får fylt opp etappene. 

Det er selvsagt en fordel for den enkelte å forberede seg litt før starten. 

Ønsker du selskap på treningsturene møt opp ved skolen på torsdagskvelden 

kl.1930 - da kan det være en mulighet. 

 

Ansvarlig onsdag 7.juli (Trondheim-Levanger): Arve Brenne 

Ansvarlig torsdag 8.juli (Levanger-Sandvika): Ola Pettersen 

Ansvarlig fredag 9.juli (Sandvika-Jarpen): Ivar Sjern 

Ansvarlig lørdag 10.juli (Jarpen-Østersund): Per Arve Hammer 

 

Ola/Per Arve/Ivar/Arve.  

 

 

 

 

 


