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Fra halvårsmøtet. 
 

Lagets halvårsmøte som ble avviklet 26.april på Grendehuset, ble også i år besøkt av et fåtall 

av lagets trofaste slitere. 

Idrettsskolen og skigruppa la frem fyldige årsmeldinger (som er referert på annet sted i 

Reporter'n). Valgene viser at skigruppa ikke er komplett etter møtet, blant annet mangler leder 

i skigruppa. Det blir jobbet videre med å få besatt denne jobben nå i etterkant av møtet. Det er 

beklagelig og betenkelig hvis ingen tar på seg denne oppgaven når en ser hvor godt organisert 

skigruppa er og måten den har blitt drevet på. Så oppfordringen må bli; Skulle du bli 

forespurt, tenk deg godt om før du svarer negativt. Dette er en oppgave som de aller fleste 

klarer. 

 

 

Årsmeldinger fra skigruppa. 
 

Kort om sesongen. 

 

Det har blitt avholdt  1 møte med gruppelederne. Årets aktivitetsplan har vi fått gjennomført 

etter planen, bortsett fra alpindelen. 

Karusellrenn, poengrenn, sonerenn og klubbmesterskap har blitt arrangert på hjemmebane.  

Skigruppa har arrangert Eknetrimmen i samarbeid med trimgruppa. 

Aktiviteten i langrennsgruppa har også denne sesongen vært stor, noe som er svært gledelig. 

Det har vært deltakelse i Jr.NM ( Stryn) , Norges Cupen for junior og Midt Norsk Mesterskap 

(Hommelvik) 

 

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

Torsbustaden ble også i år gjennomført under flotte forhold den 8.-9. april under navnet 

”Skifest i Levanger”.  Det ble arrangert kretsrenn med finale NTE-Cup og hopprenn. Dette  

klubbsamarbeidet har blitt en tradisjon og som gir oss et betydelig tilskudd i klubbkassa. 

En stor takk til alle som har bidratt til å gjøre dette til fine skidager. 

Det er søkt om renn til neste sesong.  

 

Aktiviteten i gruppene: 

Langrenn: 

Viser til egen årsmelding fra  langrennsgruppa. 

Alpingruppa. 

Det ble ikke noen aktivitet i alpinbakken denne sesongen.  

Anleggsgruppa. 

Løypetraseene ble klargjort før snøen kom. Da det har blitt eierskifte ved gården Falstad 

Nedre , måtte Ekne I.L. ordne med eget strømabonnement, og vi måtte flytte fra Hønhuset til 

Smia. Dette medførte en del ekstra kostnader for laget. Men etter dugnadsarbeid og hjelp fra 

NTE, ble alt klart i uke 45. Vi har nå fått et flott klubbhus med god plass til maskinpark og 

oppholdsrom med toaletter. Det gjenstår en del arbeid for å få avdelt det største rommet, men 

når det er gjort har vi eget rom for snøscooter, tråkkemaskin, smørerom og speaker/ 

kontorplass. 

Løypemaskin / scooter. 

I år som tidligere år har løypegjengen gjort en god innsats, men sesongen startet veldig 

dramatisk den 5/12, da Pål Austeen skulle kjøre tråkkemaskina fra Innlegget til Skihytta. Det 

var dårlig med tele og maskina  hold på å forsvinne ned i myra før Skihytta.  
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Den stod delvis under vann . Etter å ha brukt jungeltelegrafen så dro 12-15 mann opp med 

diverse utstyr, samt en på snøscooter, for å ta fatt på årets redningsaksjon. Etter en iherdig 

innsats fikk de opp tråkkemaskina og den kunne startes opp og kjøres for egen maskin ned til 

bygda. 

Snøscooteren har vært på service og ny styreski, samt en del andre slitedeler er blitt 

skiftet ut. Tråkkemaskina bør ha en større sjekk før neste sesong. 

Hytta. 

Hytta har vært åpen for servering i forbindelse med Eknetrimmen. 

 

Valter Kristensen 
 

 

 

Årsmelding fra langrennsgruppa. 
 

Gruppa har bestått av:  Heidi Hammer 

Ola Skilbrigt 

Arthur Kjølstad 

Knut Dreier 

Arve Brenne (leder) 

1. Administrasjon 
Det er avholdt 5 gruppemøter. Laget var representert på planleggingsmøte i forbindelse med 

årets Levangerkarusell høsten 99. Langrennsgruppa har også deltatt aktivt under 

planlegging/gjennomføring av Skifest i Levanger i Torsbustaden 8. og 9. april. 

 

2. Økonomi  

Gruppa har jobbet aktivt for å skaffe midler til drift av langrennsaktiviteten i laget. Madsen 

Bil er den største bidragsyteren og har vært gruppas hovedsponsor. Mindre bidrag har vi 

mottatt fra Intersport Floan Sport og Sparebank 1 Midt Norge. Nytt av året var gruppas 

kakelotteri på Magneten høsten 99 som gav en fin slant med penger til gruppa. 

Startklokke er innkjøpt, noe som har vist seg å være en fornuftig investering. 

Gruppa har vedtatt å støtte våre juniorløpere i forbindelse med reiser, opphold og samlinger 

med opptil kr. 6000. Utøvere i 12 og 13år støttes med opptil kr. 500 i forbindelse med reise og 

opphold ved Midt Norsk Mesterskap på Hommelvika. Ellers har gruppa blitt drevet ut fra 

vedtatt budsjett.  

 

3. Sportslig aktivitet 

 Forberedelser:  
 Fra først på oktober: Ukentlige treninger for gruppen fra 9 år. En økt i lysløypa og en økt 

på lørdager i skog og mark med forskjellig utgangspunkt på Ekne .  

 Johan har deltatt på enkelte av kretsens samlinger sammen med juniorkretslaget. 

 Årets skisamling ble i år arrangert på Skallstuggu 27. – 28. november. Beklageligvis 

uteble snøen, men takket være positive utøvere og ledere ble det en meget vellykket helg 

på Skallstuggu. 

 Tilbud om skitreninger på onsdager i lysløypa. Dette har fungert forholdsvis dårlig 

grunnet mye usikkerhet vedrørende snøforholdene. Enkelte av våre utøvere har reist 

utenbygds for å finne snø. 

 

 Skismørekveld/salg av bruktutstyr ble arrangert 1. desember. Noe skuffende oppmøte 

sammenlignet med forrige år. Positiv kveld for de som valgte å møte opp. 



4 

 Poengrenn: Til tross for tildels vanskelige snøforhold i januar vi fått avviklet 8 

poengrenn. Totalt har 67 deltakere deltatt i ett eller flere poengrenn. Alle som har deltatt i 

ett eller flere poengrenn vil bli premiert 

 Klubbmesterskapet ble avviklet under fine forhold i lysløypa mandag 13.mars med 

meget bra deltagelse. Årets mesterskap gikk i friteknikk. Klubbmestre kåres fra 10 år. 

Klubbmesterskapet registreres også som poengrenn. 

 Levangerkarusellen er gjennomført i følge oppsatt plan. Vi arrangerte vårt renn under 

flotte forhold i lysløypa 23. februar i klassisk stil. Av 18 påmeldte fullførte 17 løpere fra 

vår klubb årets karusell og vil bli premiert. 

 Levangermesterskapet ble avviklet av Nessegutten i lysløypa på Nesset 7.mars. 19 

deltakere fra Ekne - mange med flotte plasseringer. Levangermesterskapet  i stafett ble 

avviklet 22.mars. Ekne stilte 6 lag i årets stafett. 

 Sonerenn: Lørdag 13. mars arrangerte vi et meget vellykket sonerenn i friteknikk på 

Ekne. Været var stålende og takket være en rutinert og positiv arrangørstab kan vi være 

meget godt fornøyd med dette arrangementet. 137 deltagere fra Meråker i sør til Steinkjer 

i nord deltok.  

 Eknetrimmen ble arrangert på skisportens dag søndag 5. mars i samarbeid med 

trimgruppa. Mye folk ute på ski – ca. 50 registrete seg som deltagere i Eknetrimmen. Også 

i år fikk de som ønsket gå tur rundt Siem i stedet for skitur. 

 Kretsrenn: Våre løpere har deltatt regelmessig på krets/sonerenn i hele vinter. Totalt har 

våre løpere 172 starter i lands-/krets-/sonerenn. I tillegg kommer deltakelse i 

Levangerkarusellen. I sesongen 98/99 var dette tallet 133 – altså en økning på 39 – 

meget BRA ! Alle løperne har vist flott innsats og oppnådd mange gode resultater. Johan 

har også i år forsvart sin lederrolle i sin klasse. Johan ble dobbel kretsmester også i år.  

 Junior NM: Johan deltok i  NM for junior i Stryn 2. til 5. mars. Han sikret seg en 

glimrende 8. plass i 15 km klassisk og en fin 19. plass i 10 km friteknikk i tillegg deltok 

han på ett av kretsens stafettlag. 

 Norges Cup junior:  Johan har også deltatt i Norges Cupen for junior og klarte å sikre 

seg plass i finalen på Vang 25. mars hvor kun de 15 beste i klassen får delta. I finalen 

plasserte Johan seg på en glimrende 6. plass. Sammenlagt kom han på en meget bra 10. 

plass.  

 Midt Norsk Mesterskap. Laget var representert med Mari, Knut Helge, Morten og 

Martin ved årets Midt Norske Mesterskap som i år ble arrangert på Hommelvik 26. – 27. 

februar. Alle gjorde en meget bra innsats i under hard konkurranse. Mari plasserte seg på 

en sterk 6. plass etter søndagens jaktstart – kun 30 sekunder fra første plass. 

 

4. Fremtidsplaner. 
Målsettingen fremover må være å holde aktiviteten i laget på samme nivå som årets. I tillegg 

må det jobbes aktivt for å nye utøvere til å delta i langrenn. Det positive miljøet som er i 

gruppa må en prøve å beholde. Den nye langrennsgruppa må vurdere nye tiltak for å styrke 

trenersiden. Stadig nye impulser er viktig for at utøverne kan forbedre seg og på den måten 

oppildne til videre deltagelse i langrenn. Målet må også være at vi har deltakere både ved 

Midt Norsk mesterskap for 12-13 år som neste år arrangeres i Nord Trøndelag , likeså ved 

Hovedlandsrennet for 14 og 15 år som skal arrangeres i Bardu og deltagelse ved NM for 

junior som skal arrangeres i Trondheim.   

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). 

Dette medfører at laget må tenke i stadig nye baner for å fremskaffe midler. 
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4. Oppsummering. 
Takket være stabile snøforhold fra februar må vi si oss meget godt fornøyd med årets sesong. 

Stor aktivitet og flotte resultater. Arrangementene våre har vi også gjennomført på en slik 

måte som gjør at vi kan være fornøyde. 

Avslutning av sesongen ble markert med premieutdeling for klubbmesterskap og poengrenn 

på Grendehuset onsdag 12. april. 

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 til løypemannskapene som har lagt forholdene godt til rette for 

våre løpere. 

Takk for i år og vel møtt neste sesong. 

 

Arve Brenne  

 

 

 

 

Årsmelding fra Idrettskolen 
Idrettsskolen har i år blitt ledet av: Geir Augdal, Wenche Fagerkind, Kari Fjær, Merete 

Hallan, Kristin Bratseth og Marit Dahlen. 

Det er blitt avviklet totalt 11 aktivitetskvelder for barn i alderen 5-8 år i gymsalen på skolen, 8 

før og 3 etter skisesongen. Skigruppa hadde i denne perioden 9 kvelder med skiaktivitet. 

 

Deltagelsen har vært stor, det har totalt deltatt 29 barn fordelt på to grupper: 

 Gruppe 1: 5 – 6 år  12 stk. 

 Gruppe 2: 7 – 8 år  17 stk. 

 

Det har vært en fin gjeng å leike med , humøret har vært topp og innsatsen stor. Alle sammen 

har prøvd seg på mange ulike aktiviteter. Fremgangen fra vi starta opp til endt sesong har vært 

stor for alle. Oppmøtet har hele tiden vært stor, gjelder også skikveldene, det tyder på at barna 

har hatt det artig. 

Avslutningen for sesongen holdt vi for hver gruppe etter siste kveld, vi avsluttet 15 min. 

tidligere hvorpå vi koste oss med frukt, bolle og juice. Det ble på avslutningen også delt ut 

diplom til alle som har vært med i løpet av året. 

 

Deltagerne har vært: 

Hanna Bondø Augdal, Ine Fjær, Ingvild B. Daling, Marita H. Lorås, Trine Berge, Siri B. 

Brenne, Ingrid D. Tvete, Helene A. Dahlen, Emma Nordgård, Cristoffer F. Falstad, Ingeborg 

S. Opheim, Anette Skrødal, Marte B. Augdal, Ståle Vestli, Trine Westrum, Maria S. Dalheim, 

Elise L. Lerstad, Adrian Nordgård, Amalie V. Olsen, Andrea F. Koldsvik, Jon Anders F. 

Gustad, Monica Faldahl, Lisabeth Skavøy, Thomas A. Dahlen, Miriam Valsø, Ruben Valsø, 

Silje Haugsand, David Skrødal, Øyvind Aak. 
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St. Olavsloppet 2000 

 
Etter en vellykket deltagelse i fjorårets stafett har Ekne I.L. meldt på lag også til sommerens 

stafett som starter i Østersund onsdag 5. juli med innkomst i Trondheim lørdag 8. juli.  

Nytt av året er at flere av de lengste etappene er delt opp i kortere etapper. Alle dager er det  

etapper på mellom 5 og 10 km som kan være aktuelle for de som ønsker ”korte” etapper. 

Pr. dags dato er det manko på løpere, så vi håper de som kan tenke seg å delta tar kontakt med 

en av de som har tatt på seg ”pådriverjobben” i forbindelse med årets stafett. Vi har fått 

klarsignal fra en del løpere, enkelte har til og med meldt ønske om å få løpe to etapper. 

Likevel trenger vi alle som kan tenke seg å delta. Så ikke nøl med å ta kontakt hvis du kan 

tenke deg å delta. 

Ambisjonsnivået på lagets vegne er at vi i løpet av lørdagen kommer i mål i Trondheim med 

helsa i behold! Så er det opp til den enkelte å sette seg egne mål for sin etappe. 

Hovedhensikten med deltagelse i St. Olavsloppet er  å stimulere Eknesbyggene til å trimme 

for å holde seg i form, delta i et fellesskap og ha det moro sammen. De fleste kan bli sliten i 

løpet av sin etappe, men det er forhåpentligvis glemt når en har det hyggelig både før og etter. 

Tanken med en samling (med utdeling av velfortjente medaljer) for spreke Olavsloppløpere 

med familier på lørdagskvelden etter at vi trygt er i mål er luftet. Innspill og interesse for et 

slikt arrangement mottas med takk ! 

Ellers er det planlagt at det ordnes med overnatting spesielt for de som løper de første 

etappene på onsdag med start i Østersund. Kostnadene med dette betales i fellesskap. 

Når det gjelder kostnader er vi på jakt etter dugnadsjobber som kan gi oss noen kroner til å 

dekke startkontingenten ,overnatting og evt. andre kostnader. Hvis du har tips om dugnader 

som kan være aktuelle - ta kontakt.  

 

Alle som tenker å delta bør for sin egen del sørge for å trimme/trene litt i forkant. Ønsker du 

selskap på dine løpeturer kan det være mulighet for det hvis du møter ved  

Grendehuset onsdager kl. 1930. 

 

Følgende har tatt på seg jobben som pådrivere ved årets St. Olofslopp (med ansvaret for hver 

sin dag) og kan kontaktes for eventuelle spørsmål: 

 

Onsdag 5. juli:  Knut Skjesol tlf. 740 15567 

Torsdag 6. juli:  Ivar Stjern tlf. 740 15558 

Fredag 7. juli:  Per Arve Hammer tlf. 740 15550 

Lørdag 8. juli:  Arve Brenne tlf. 740 15409 
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Idrettsmerket 
   

Gratulasjon til Aasta Dahlen Krogstad som har klart kravene til idrettsmerkestatuetten. 

Aasta var en av mange som fikk tildelt statuetten eller en annen av hedersbevisningene i 

forbindelse med idrettsmerket det siste året. 

Hvem blir den neste ? 

 

Ellers meldes det fra de som er idrettsmerkeansvarlige i klubben (Hilde og Gunn) om at 

det skal bli muligheter for å avlegge prøvene for idrettsmerket også i sommer – så følg 

med på oppslagstavla på butikken ! 

  

 

 

 

 

 

FOTBALL 
 

Fotballen har for lengst begynt å rulle. Fotballgruppa  vil sørge for sin informasjon i 

informasjonsavisa som blir distribuert til alle husstander i forkant av hjemmekampene for 

seniorlaget – følg med der ! 
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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:  ??? 

Langrenn – leder: ??? 

Arve Brenne 

   Heidi Hammer 

   Knut Dreier 

   Ola Skilbrigt 

   Arthur Kjølstad 

   Jan Vegard Dalen

  

Alpint:  Lars M. Nordgård 

    

Anlegg – leder: Asbjørn Heimdal 

   Arne Lerstad 

   Inge Skilbrigt 

   Lars M. Nordgård 

   Valter Kristensen 

Løyper – leder: Vidar Lorås 

   Arne Valberg 

   Ketil Hagen 

   Halgeir Hynne 

   Erik/Arve Brenne 

Hytte – leder:  Magne Rudi 

   Rolf Pettersen 

   Eli Augdal 

 

Idrettsskolen: Geir Augdal 

   Marit D. Tvete 

   Kristin Bratseth 

   Kari Fjær 

   Merete Hallan 

   Ketil Olsen 

    

      

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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Org.kart fotball
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BIDRAG TIL ”REPORTER’N” FRA 7. KLASSE PÅ EKNE 

SKOLE 
 
EN HELT VANLIG LØRDAG? 
 

Det starta som ein helt vanlig vinterlørdag. Æ våkna tå dein fæle vækkerklokk-lyden. Æ kjent 

itj at æ orska å stå opp, men æ mått vel opp å eta. Fer skikkele frokost førri eit skireinn e 

kjæmpevekti, sei’n pappa. Så æ hadd i mæ nånn brødskiva å pakka på mæ skiklean. Nu kjent 

æ at æ va meir opplagt, sjøl om æ la mæ litt fer seint kveilln førri… 

Da vi satt oss i biln vart vi enig om at det såg ut som markabygdingan skuill bli lik heldig me 

vere på sitt sonereinn som vi eknesbyggin va!  

Me Britney Spears på svak styrke (mutteren kjørd) cruisa vi bortover Gustadflata. Da vi kjørd 

ferbi Bjørgum, såg vi at hain Kjell sto å veiva me arman å peka oppover mot skogen. Mamma 

sænka farten å fem par auga kika oppover mot fjellskrenten. ”SJÅ!!” den kom det ein ælg 

dættanes. ”Der kjem det tre te!” Me store auga såg vi tre ælga liggi å vri sæ nedom skrenten. 

”Derre gikk itj bra, næi!” Onkel gikk ut av biln å tok opp mobiln. Æ, mamma og søstran min 

satt sjokkskada i biln å bærre såg på at to ælga prøvd å reis sæ og ainnern låg hjelpeslaus 

tebake. Onkel ringt te viltnæmnda å dæm skuill kom så fort som mulig, dæm va i Vuddudaln 

nu. Det såg ut som eine ælgen hadd brækt ryggen; hain rørd itj på ainna einn haue. Ein ainnan 

ein sprang hinkanes oppover mot skogen å ein sprang te å me neppå leira. Hain va tydeligvis 

meir sjokkskada einn oss (sjøl om mutteren va ganske bleik….) Førstn som datt ned såg 

gansjke sprek ut å sprang oppover mot skogen. 

Vi satt oss i biln å fortsatt turn opp te Markabygda. Men æ ska innrømm at æ tænkt på nå heilt 

ainna enn å ta igjæn a Kari da æ sleit mæ opp di bratte bakkan oppi ”Bøgda”…. 
 

          SKILØPER 

 

 

 

SKIDAG FOR EKNE SKOLE 
 

Fredag  10. mars glemte alle på Ekne skole alt som har med skriving og lesing å gjøre for å 

dra opp i slalåmbakken. Der hadde noen kjempegreie studenter fra HINT laget løyper og 

konkurranser til oss. Det var både kuleløyper, orgeltramp og hopp (det sies at rekorden var på  

5 m). Det var også løyper hvor vi fikk klistermerker for å gjøre forskjellige øvelser. 

Asbjørn ordnet bål til oss der vi stekte pølser og varmet oss. Vi tror alle var enige om at det 

var en super dag!! 

Dagen etterpå var det sonerenn på Ekne. Da var også løypene i bruk. 

 
         CHRISTINA OG ELINE 
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VITSER 
 

- Hvorfor tenner du lyset når du akkurat har slokket det? 

- Jeg skulle bare se om jeg hadde slokket det. 

 

- Hva driver faren din med? 

- Han jobber på et loppesirkus. 

- Og hva gjør moren din? 

- Klør seg. 

 

 

Hvordan fjerner man en Lada? 

Sprayer den med rustfjerner. 

 

Hva slags korn begynner på e? 

Ekorn. 

 

- Hvorfor gikk du ikke hjem? 

- Fordi kona er sur på meg. 

- Hvorfor er hun sur på deg? 

- Fordi jeg ikke er hjemme. 

 

- Hallo, er det SAS? Kan De si meg hvor lang tid det tar å fly til New York? 

- Et øyeblikk.. 

- Takk skal De ha! 

 

Hva sa den ene veggen til den andre? 

”Ser deg på hjørnet”. 

 

- Jeg vedder hodet mitt på at jeg har rett. 

- Jeg vedder lommeboken min. 

- Men den er jo tom! 

- Da satser vi like mye. 

 

Hva bruker vampyrene å ro med? 

Blodårer. 

 

- Hvorfor vasker du føttene med sokkene på? 

- Fordi vannet er så kaldt. 

 

 

 

 

Redaksjonen sender en stor takk til flotte bidrag fra Ekne Skole og 

henstiller til å forberede nye bidrag til neste REPORTER’n 
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BYGDADAG PÅ EKNE 
 

Lørdag 27. mai arrangeres årets BYGDADAG på Ekne. 

 

Også i år vil bygdadagen bli arrangert på/ved Grendehuset/Skolen. 

 

Åpningen foregår kl. 10.30 med diverse underholdning i Grendehuset. 

 

Temaet for årets bygdadag er: 

 

Klær til hverdag og fest gjennom 100 år. 
 

Ellers blir det utstillinger og selvsagt salg av mat og andre 

forfriskninger. 

 

Velkommen til årets bygdadag – lørdag 27. mai ! 

 
Bydadagkomiteen. 

 

 

 
 

 

REDAKSJONEN ønsker alle en riktig 

GOD og solfylt sommer ! 


