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Fra årsmøtet. 
 

Lagets årsmøte ble avviklet torsdag 2. desember. Oppmøtet i år var gledelig i forhold til de 

siste årene da ”hele” 20 personer møtte opp. Fortsatt er det ønskelig at dere som fortsatt er 

”hjemmesittere” møter opp på lagets årsmøter. 

 

Sakslista var tradisjonell;  

 

 Årsmeldinger 

 Regnskap 

 Kontingent og aktivitetsavgift 

 Budsjett og aktvitetsplaner 

 Innkomne saker 

 Sammenslåing av seniorlaget til Ekne med Levanger FK 2 

 Valg 

 

Årsmeldinger 

Hovedlaget - Svein la fram årsmelding på vegne av hovedlaget som viste et aktivitetsnivå på 

det normale. 

Aktiviteten i laget er stor – spesielt i fotball- og skigruppa. Disse gruppene kan vise til stor 

bredde i tillegg til at avdelingene også kan vise til resultater på høgt nivå. 

Aktiviteten i trimgruppa har vært økende – dette ble spesielt kommentert i hovedlagets 

årsmelding.  

Hovedlaget har vært sentral i forhandlingene sammen med ski- og fotballgruppa med Tor 

Tiller vedrørende omlegging av strømtilførselen til lysløypa og grusbanen.  

Økonomisk viser at laget generelt drives fornuftig. Budsjettdisiplinen er god ! 

Av ”store” investeringer i løpet av siste år kan nevnes ny gressklipper på Stadion. 

Fotball – kunne vise til bra aktivitet – spesielt i junioravdelingen. Nedrykk til 5.divisjon for 

seniorlaget var beklagelig. Våre svenske venner fra Kyrkås var på besøk tidlig i høst. Ellers 

har grendacupen blitt avviklet med stor suksess. Økonomisk viser også fotball til et bra 

resultat. 

Trim – har i løpet av året hatt økt aktivitet. Trimgruppa har vært delaktig i å arrangere 

Romjulsmarsj, Ekne Trimmen, Friluftsgudstjeneste på Sønningen, Falstadmarsjen, samarbeid 

med Ronglan om Våttabergtrimmen. Nytt i høst er at det er startet opp både dame- og 

herretrim på Grendehuset. Trimgruppa er takknemlig for innspill på nye aktiviteter som kan 

være aktuelle å starte opp.  

 

Regnskap - Kassereren kunne vise til et oversiktlig og ryddig regnskap.  

Kontingent og aktivitetsavgifter – ble holdt uendret for 2000. 

Budsjett og aktivitetsplaner for 2000 – ble vedtatt uten kommentarer. 

Innkomne saker - Fotballgruppa ga en orientering om planene om å slå sammen seniorlagene 

for Ekne og Levanger FK 2 . Grunnen til dette er at begge lagene hadde siste sesong, og vil 

også få neste sesong, problemer med å stille lag til alle kampene. Begge lagene er positive til 

slikt samarbeid. I følge avtaleforslaget skal hjemmekampene fortsatt spiller på Ekne Stadion. 

Vintertreningene vil bli på Levanger (Moan) – sommertreningene vil fordeles på Ekne og 

Moan. Årsmøtet støttet enstemmig opp om forslaget. Noen formelle avklaringer fra 

fotballkretsen gjenstår enda, men det forventes å gå i orden.   

Så da er det bare å se frem til nok en sesong med 4.divisjonsfotball på Ekne Stadion. 

Valg – Valgkomiteen har gjort et godt arbeide i forkant av årsmøtet. Alle tillitsverv ble besatt 

på møtet. Viser ellers til oversikt over tillitsmenn annet sted i Reporter’n. 
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Otto slutter etter 21 år som sekretær ! 
 
På årets årsmøte takket Otto av som hovedlagets sekretær. Denne funksjonen har han hatt i 21 

år sammenhengende ! Otto har lagt ned en kjempejobb for laget. Mange – både ledere og 

andre har følt trygghet og støtte i å ha Otto med i hovedstyret. Gjennom så mange år har han 

opparbeidet seg en totaloversikt over ”det meste”. Kjenner de ulike fristene etc. 

Når vi vet at Otto også har vært lagets leder en periode i tillegg til mange andre ”mindre” 

tillitsverv for laget er Ekne I.L. Otto en stor takk skyldig.  

Som en symbolsk tatt ble Otto overrakt en blomsterbukett fra lagets leder. 

 

Ella som avgående nestleder og Morten som avgående leder for fotballgruppen fikk også 

velfortjente blomster for takk for vel utført jobb.  

 

 

 

 

 

 

St. Olavsloppet ÅR 2000 

 
Ekne I.L. gjennomførte årets St. Olavslopp med stil. Ingen har meldt fra om varige men etter 

årets stafett. Det er vel bare å se fremover. Tilbakemeldingene går på at målsettinga må være 

at Ekne stiller lag også til sommeren. Så det er bare å holde trimmingen ved like utover 

vinteren og våren så er vi godt forberedt til sommerens ”vakreste” eventyr.  

Til orientering er det start i Østersund med innkomst i Trondheim kommende sesong. 

Skulle det være noen som kan tenke seg jobben som ”pådrivere” i forbindelse med neste års 

stafett ta kontakt med en av oss som tok på oss ansvaret i år. 

 

Per Arve/Ivar/Ola/Arve. 

 

 

 

 

 

Falstadstafetten 
   

Etter noen år uten Falstadstafetten ble denne arrangert en fredagskveld på tidlighøsten. Dette 

var tydeligvis et populært tiltak med deltagelse av ca. 10 lag fra bygda bestående av både barn 

og voksne i uhøytidelig kappestrid på runden rundt Siem. 

Målet må være at dette blir et årvisst arrangement. Det viktigste er å delta på et slikt tiltak – 

resultatene får kommer i andre rekke. Likevel må det nevnes av Innerbygda ble vinnerlaget i 

år.  
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Tillitsvalgte i Ekne I.L. – ÅR 2000 
 
Hovedstyret: 

Leder:   Svein Opheim 

Styremedlemmer:  Steinar Vestli   

   Randi B. Dreier 

   Knut Skjesol 

Varamedlemmer: Marit D. Tvete 

   Knut Jostein Brenne 

 

Økonomiutvalg: Rolf Pettersen 

   Sverre Daling 

   Kasserer 

   Repr. Fotball 

 

Fotball:  Se eget org. Kart 

 

Ski - leder:  Valter Kristensen 

Langrenn – leder: Arve Brenne 

   Heidi Hammer 

   Knut Dreier 

   Ola Skilbrigt 

   Arthur Kjølstad 

Alpint:  Lars M. Nordgård 

   ??? 

   ??? 

Anlegg – leder: Asbjørn Heimdal 

   Arne Lerstad 

   Inge Skilbrigt 

   Lars M. Nordgård 

Løyper – leder: Pål Austeen 

   Torleif Tidemann 

   Arne Valberg 

   Vidar Lorås 

   Ketil Hagen 

   Magne Skilbrigt 

   Geir Opheim 

Hytte – leder:  Magne Rudi 

   Rolf Pettersen 

   Knut Vodal 

 

Idrettsskolen: Geir Augdal 

   Marit D. Tvete 

   Kristin Bratseth 

   Jo Vegard Dahlen 

   Kari Fjær 

   Wenche Fagerkind 

   Merete Hallan 

    

      

Trim – leder:  Nina Gravaune 

   Anne Grete Dahlen 

   Johan Sørensen 

   Johan Asbj. Gustad    

   Geir Augdal 

Idrettsmerket: Hilde A. Dahlen 

   Gunn L. Brenne    

 

Festkomite: Mona Syrstad og 

Gunnar Dalheim 

Greta W. og Ketil 

Hagen 

 

Reporter’n:  Arve Brenne 

   Øystein Skei 

 

Uts. til kom.idr.råd: Leder 

   Nestleder 

 

Uts. til årsm. Grendehuset: Leder 

   Nestleder 

 

Kontingentinnkrevere:Wenche Fagerkind 

   Beate Lie 

   Rattikan Suwanoat 

   Gerd Hynne 

   Greta Winge Hagen 

   Audhild Vestli 

   Oddrun Tingstad 

   Sigmund Vinje 

   Johannes Skilbrigt 

 

Revisor:  Gunn L. Brenne 

   Nils Vestrum 

   Kjell Øksnes (vara) 

Valgkomite:  Marit D. Tvete 

   Randi B. Dreier 

   Odd Ivar Haug 
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REDNINGSAKSJON. 
 

Søndag 5. desember ble det slått stor alarm. Flere av lagets trauste medlemmer fikk forstyrret 

sin søndagsmiddag og juleforberedelser med følgende beskjed: 

 

Løypemaskina har kjørt seg fast i myra ved Bantjønna (siste myra før Sønningen). 

ALLE SOM KAN MÅ MØTE SNAREST !      
 

I løpet av kort tid var 14 ”staute karer” ute på skitur – de fleste på årets første skitur med stor 

spenning i blikket og med felles mål: Løypemaskina skulle reddes ! 

Alle var spente på hva de fikk se når de kom frem til ”havaristen”. Det synet som de møtte var 

ikke vakkert. Maskina hadde sunket ned i myra slik at deler av førerhytta stod under vann ! 

For å få opp maskina måtte det rekvireres vinsjer og taljer som kunne brukes. Takket være 

stor velvillighet hos personer på bygda og hos Norske Skog, som hadde slikt utstyr, lot det seg 

gjøre å skaffe nok utstyr. Uheldigvis var lagets snøscooter på service, men Per Arve stilte som 

alltid velvillig opp med sin private scooter, slik at nødvendig utstyr ble fraktet opp til 

”havaristen”. 

Takket være kjempejobbing og stort pågangsmot fra hele gjengen, ble maskina vinsjet opp av 

myra slik at det var mulig å ta seg inn i førerhytta og prøve å starte maskina. Utrolig nok 

startet ”vidunderet”, og i samarbeid med flere vinsjer og egen drivkraft kom maskina opp på 

fast underlag. Da kunne nok jubelen høres helt opp på Storheia ! 

 

Det var en sliten, sulten og våt, – men fornøyd gjeng som gikk ”triumfferd” bak løypemaskina 

ned til Innlegget i mørket denne kvelden. 

Skiformann Valter inviterte alle til en velfortjent kopp kaffe, som en symbolsk takk for vel 

utført redningsaksjon. 

Eknesbyggene har bevist det igjen; Er det behov for hjelp på bygda så stiller de opp ! 

 

Til orientering har ikke maskina pådratt seg spesielle skader. Etter overhaling av 

løypegjengen er den ”friskmeldt”, og klar til flere tøffe tak utover vinteren. 

  

BRAAAAA !  

 

Arve B. 
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Fra skiformannen. 
 

Først vil jeg takke alle som var med på  ”Aksjon Tråkkemaskin”. Dere gjorde en 

imponerende jobb, og jeg ble glad og lettet når jeg fikk se at mannskap og maskin var  

kommet ned til bygda like hel. Jeg er imponert over innsatsen.  

 

”SMIA” ER TATT I BRUK IGJEN !! 
 

I forbindelse med eierskifte av Falstad Nedre, måtte det til en del forandringer på 

skistadion. Hønhuset er planlagt revet, og derfor fikk E.I.L. tilbud om å benytte Smia – nå kalt 

Idrettshuset - som nytt tilholdssted. Dette tilbudet aksepterte vi og har nå flyttet alt utstyret 

fra Hønhuset ned til Idrettshuset, med unntak av tråkkemaskina . Det må lages en ny port for å 

få den inn. Idrettshuset er oppdelt i tre rom. Et stort rom som skal benyttes til garasje / 

verksted for tråkkemaskin og snøscooter, noe som gir bedre arbeidsforhold til 

løypemannskapet, m.h.t. vedlikehold  og reparasjoner av utstyret. 

Videre er det to oppholdsrom som vil bli benyttet som ”varmestuer” og møterom for 

skigruppa. Toalett finnes også, og alle rom vil være oppvarmet. 

  Det har blitt lagt inn ny strømtilførsel til Idrettshuset med ny måler, og ny jordkabel er 

lagt fra Idrettshuset til koblingsskap ved Hønhuset. Dette ble gjort for at E.I.L. skulle ha eget 

strømabonnement.  

 En del arbeid står igjen før vi har kommet helt i orden. Planen er å dele av rommet der 

maskinene står, slik at vi får plass til rennkontor, speakerbod og plass for å smøre ski. Når 

dette er gjort får vi et supert tilholdssted med god plass. 

Når det gjelder parkering, henstiller jeg alle som skal benytte lysløypa, om å parkere 

på området ved Idrettshuset (grusbanen) og ikke langs veiene som tilhører gården (Falstad 

Nedre) 

Til slutt vil jeg ønske alle i skigruppa, aktive og trimmere på Ekne,  

 

                      EN RIKTIG 

GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR !!! 
 

Valter K.   
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Fra langrennsgruppa. 
Ca. 1. oktober startet langrennsgruppa opp med sine forberedelser til en ny skisesong. 

Opplegget har vært tradisjonelt med trening i lysløypa på tirsdager og tur ut i Ekne’s skoger 

på lørdager. Lørdagsturene har hatt forskjellige utgangpunkt for hver gang. 

Tilbakemeldingene på dette er positive. Både de unge og de som er litt eldre oppdager stadig 

nye fine områder på bygda vår. Oppmøtet har vært bedre enn tidligere år, med ca. 20 aktive 

på plass de fleste gangene. Dette velger vi å ta som et tegn på at opplegget fungerer bra. Det 

som er veldig hyggelig og nødvendig, er at flere voksne også møter opp og slår følge på disse 

turene. Når gruppen er så stor og alderen og farten så variert, er det viktig at en del voksne 

«blander» seg inn i gruppen, spesielt på lørdagsturene.  

Vi har samarbeid med Ronglan ved forberedelsene utøver høsten. I og med dette har noen 

treninger blitt lagt til Ronglan 

 

Langrennsgruppa gjennomførte en meget vellykket helgasamling på Skallstuggu 27.-28. 

november. Ca. 30 personer med stort og smått hadde ett hyggelig opphold. Beklageligvis fikk 

vi ikke gått på ski, men utbyttet sportslig og ikke minst sosialt var meget bra. Også på denne 

samlinga deltok noen utøvere fra Ronglan. 

 

Tradisjonell skikveld på Haugen ble avviklet onsdag 1.desember. Beklageligvis var 

oppslutningen mindre i år enn i fjor. Floan Sport stilte opp  og viste frem skiutstyr. Jens Petter 

Furunes fortalte litt om preparering av ski. Også i år byttet en del brukt sportsutstyr eier, så 

tilbakemeldingen fra de tilstedeværende var at dette var et tiltak som bør fortsette. 

 

Lysløypa er allerede preparert og klar til bruk. Lyset i anlegget vil lyse fra kl. 1700 til kl. 2100 

hver kveld. 

Løypene til Sønningen er også preparert med unntak fra Aunet. Det må det til noe 

dugnadsarbeid for å gjøre traseen fremkommelig etter det store snøfallet. Løypa fra Innlegget 

kan anbefales , der har løypegjengen nedlagt et stort arbeid for å få preparert løypene. Så min 

anbefaling er en skitur mellom all den gode maten vi vil førdøye nå i jula. 

 

Langrennsgruppa legger opp til tradisjonell aktivitet også kommende sesong: 

Poengrenn blir det som tidligere år på mandager med start kl.1800 -  første renn 10.januar - 

følg med på oppslag. 

Nytt av året er at oppmøtet og påmelding blir flyttet til Idrettshuset (Smia) fra Hønhuset. 

Parkering blir også i området ved grusbanen. 

Klubbmesterskap er bestemt til mandag 13.03 - følg med på oppslag. 

Levangermesterskap - individuelt tirsdag 7.mars - stafett 22.mars. 

 

Levangerkarusell - som tidligere år med fem renn - må delta på tre for å bli premiert.  

Alle fra 9 år - født 1990 kan delta. 

11.01 Markabygda  Fristil 

26.01 Frol  Klassisk 

08.02 Aasguten Fristil 

23.02 Ekne  Klassisk 

07.03 Nessegutten Klassisk (Levangermesterskapet) 

Påmelding til Arve senest tirsdag 4.januar. 

Ut fra oppmøtet i høst bør vi sette ny deltakerrekord fra Ekne i år. 

Sonerenn på Ekne 11. mars. 

Skifest i Levanger - i samarbeid med Skogn og Nessegutten  i Torsbustaden 08. – 09.april. 
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Eknetrimmen - langrennsgruppa har ansvaret for dette også i år på SKISPORTENS DAG 

søndag 5.mars. 

 

Kretsrenn - oversikt over krets-/sone-/landsrenn finnes hos medlemmer i langrennsgruppa. 

Utplukk av terminlista er kunngjort med oppslag. Påmelding til krets-/sonerenn må meldes 

Arve senest en uke før rennet. Laget sørger for felles påmelding. Laget betaler 

startkontingenten. Den enkelte må selv betale evt. ekstra kostnader grunnet for sen påmelding. 

Likeså hvis en uteblir fra renn uten «gyldig» grunn. 

 

Ut i fra oppslutningen på treningene i høst, forventer vi flere deltagere fra Ekne på skirenn 

enn på lenge. Som flere har sett er aktiviteten på skirenn , spesielt før start, stor på dager når 

skiføret ikke er slik at blå swix kan brukes. Vi i langrennsgruppa har dessverre ikke kapasitet 

til å ivareta hele gruppen på en god nok måte. Oppgaver som skal ivaretas er blant annet; 

smøring av ski, sørge for at løperne kjenner løypa, passe på klær, sørge for at løperne er på 

startstrek til riktig tid, ta imot løperne ved innkomst m.m. Så vår henstilling er at foresatte 

stiller opp sammen med sine håpefulle. Selvsagt hjelper alle til på best mulig måte, men vi 

håper på forståelse for at vi trenger hjelp. 

 

Skismøring er en viktig del for at skiturene og treningene skal bli en positiv opplevelse for 

våre utøvere. Det er da en stor fordel at noen enkle forberedelser blir gjort i forkant av de 

fleste skiturene. Det som bør gjøres er å fjerne ”gammel” uaktuell smurning, og å smøre med 

type som passer dagens vær og føreforhold. Send gjerne med ungene en boks smurning og en 

kork for å jevne utover smurningen med så kan de fleste ”justere” litt selv i løpet av turen. 

Dette kan være en del av treningen/læringen for enkelte så kan skiopplevelsen bli enda 

hyggeligere for enkelte. Selvsagt gjør vi i skigruppa, og andre, så godt vi kan for å hjelpe den 

enkelte, men en kan fort tenke seg  at dette vil ta tid hvis ca. 20 barn står og venter på å få 

hjelp. 

Som alle vet er skismurningen ikke spesielt billig. Laget har en smørekoffert med noe 

skismøring, men ikke nok til alle på alle skirenn og treninger. For å begrense kostnadene for 

laget oppfordrer vi alle foreldre til å skaffe seg et minimum av de mest vanlige 

smurningstypene.  Skulle noen være usikker hva som bør anskaffes, kan du ta kontakt med en 

av oss i langrennsgruppa så kan vi muligens gi noen tips. 

Trening - på onsdager kl.1830 i lysløypa. Da vil ledere fra skigruppa være tilstede for å gi 

tips og veiledning. Likeså er det da muligheter for å treffe noen å ha det morro på ski sammen 

med. 

Vi i langrennsgruppa ser med spenning og optimisme frem til sesongen. Vi håper at den 

enkelte får positive opplevelser med å gå på ski, og å delta på skirenn. 

  

Langrennsgruppa ønsker alle en riktig god jul, og vi håper at de som blir forespurt om å ta et 

tak i forbindelse med våre arrangement stiller opp. Vi er avhengige av hjelp for å få til 

vellykkede arrangement. 

 

Arve Brenne 
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Tippelag 
 

Noen ildsjeler i laget har satt seg i spissen for å starte et tippelag med det mål å skaffe noen 

kroner til hovedlagets drift. Det satses på fotballtipping på lørdager. 

Noen opplysninger; 

Det vil bli solgt 30 andeler - hver på kr. 250. 

20 % av andelene går direkte til klubbkassa – de resterende 80 % blir det tippet for. 

Innsatsen blir 750 kroner i åtte uker. 

Eventuelle premier fordeles med 40 % til klubben og 60 % fordeles på andelseierne. 

Geir Augdal og Asbjørn Heimdal fungerer som ”tippeeksperter” og sørger for innlevering pr. 

uke. 

Oppstart er planlagt til uke 2 i ÅR 2000. 

 

Her er det muligheter både å støtte klubben og delta i spenningen om å bedre din private 

økonomi. 

 

Er du interessert i å sikre deg en av andelene, ikke vent med å kontakte Geir på telefon 740 

15519 – husk her blir det kamp om å få delta !  
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JULA PÅ EKNE 

1999 
 

Juleaften  Ekne Kirke kl. 15.00. 

Familiegudstjeneste v/soknediakon Brende. 

Ekne Skolekorps. 

Ofring til Kirkens Nødhjelp. 

 

2. Juledag Ekne Kirke kl. 11.00 

Høytidsgudstjeneste v/kap. Johnsen. 

Skogn Mannskor. 

Ofring til Det Norske Misjonsselskap. 

 

2. Juledag Haugen kl. 19.30. 

 2.dags fest. 

Musikk av duoen  

Jan Einar Kirknes og Ivar Nordbach. 

  (gammeldans, gammelpop, swing). 

  Du får servert:  

Gløgg, koldtallerken og drikke til maten. 

  Pris kr. 200 pr. pers. 

Billetter fås kjøpt på Verdal S. Lag avd. Ekne, og 

hos Valter Kristensen. 

  Arr. Ekne U.L. 
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JULA PÅ EKNE   ( forts.) 
 

6. Juledag Bedehuset kl. 19.00. 

Julefest på Bedehuset. 

 

 

Nyttårsaften Ekne Kirke kl. 15.00. 

  Årtusenets siste kveldssamling i kirka. 

  Sokneprest Oddvar Dahl.  

  Ofring til Menighetsfakultetet. 

 

  Fakkelmarsj fra Nordkjølen kl. 16.30 

  Fakkelmarsj opp til vardetenninga på Våttåberget  

kl. 17.00 

  Arrangement ved varden etter tenninga. 

  Fakler fås kjøpt ved avmarsj. 

 

  Ekne Kirke kl. 23.30 til 00.30. 

  Åpen kirke. 

 

2. Nyttårsdag Nyttårsmarsj. 

  Start fra Ekne Skole kl. 12.00. 

  Påmelding fra 11.00. 

  Turen går om Siem. 

  Arr. Ekne I.L, Trimgruppa.  
 

 


