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Fra lederen. 

 
Et nytt årsmøte er avholdt, og en avholdt leder er gått av. Nye koster kommer inn i 

styre og stell, og undertegnede er blitt valgt som leder. Jeg vil benytte anledningen til å takke 

for tilliten.  

Vi har hatt en rekordlang høst med fokus på holdning og oppførsel mot dommere, og 

et statsbudsjett hvor milliardene flyttes raskere enn noen gang. Når det gjelder det første, er vi 

ganske godt stilt på Ekne. Men vi skal være veldig var for en utvikling som gjør at ingen vil ta 

på seg dommeroppgaver, uansett idrett. Her er det holdningen til hver enkelt som er 

avgjørende. Men ekstra viktig er det at foreldre og lagledere er oppmerksomme på problemet. 

At vi får moms på trening i helsestudio kan vi alle mene noe om. Desto mer viktig er 

det å beholde eller øke det meget gode og momsfrie tilbudet vi gir til alle aldersklasser på 

bygda. Vårt eget budsjett og handlingsplan for neste år ble også vedtatt på årsmøtet. Neste år 

ser det ut som om vi ikke får noen store investeringer som gir oss underskudd som vi har hatt i 

et par år nå. Regnskapet går omtrent i null i et normalår, og det til tross for en dugnadsånd 

som vi kan være stolte av. Det sier seg selv at vi ikke kan leve med store underskudd over 

flere år, selv om pengene blir brukt fornuftig i idrettslaget. Håper derfor på fortsatt velvilje til 

dugnadsinnsats neste år, og kom gjerne med innspill til hvordan vi skal få inn mer penger. 

Et spenningsmoment for neste år er om vi greier å stille lag i 5. divisjon , og om vi i 

såfall får til et miljø rundt laget og ikke minst kampene. Om det blir påmeldt lag er enda ikke 

avgjort, men det tas sikte på det. Forutsetningene er imidlertid klare; fotballgruppa har veldig 

små ressurser og laget må ikke bli for dyrt å drive. I tillegg må det være nok spillere og en 

oppmann eller to på plass; hvis ikke kan laget bli en belastning heller enn et pluss for 

idrettslaget og bygda. Ellers er det viktig at laget gir utviklingsmuligheter for de yngste 

spillerne våre, og at disse blir tatt vare på. 

Det er fristende å nevne mye av det arbeidet som blir lagt ned i idrettslagets regi nå. 

Jeg skal motstå også denne fristelsen, og heller oppfordre alle gruppene til å benytte 

Reporter’n samt fotballgruppas program på sommers tid til å profilere seg. Her har dere en 

gylden anledning til å drive gratis reklame for dere selv. 

Ønsker med dette alle en god jul og et godt nytt mosjonsår! 

 

Ivar G. 
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Fra årsmøtet. 

 
Ett  20 talls medlemmer hadde møtt frem da Svein ønsket velkommen til lagets årsmøte 

søndag 26.november. 

Ett av lagets æresmedlemmer John Lerstad som døde 6. september ble hedret med ett minutts 

stillhet ved åpningen av møtet. 

Saklisten var tradisjonell. Årsmeldingen fra hovedstyret viser at de planlagte aktivitetene er 

stort sett gjennomført i følge oppsatt plan. Takket være god og selvstendig drift i 

undergruppene slipper hovedstyret de store belastningene. Hovedstyret har fornyet avtalen 

med grunneier for Idrettshytta ved Sønningen i løpet av siste driftsår. Den sportslige 

aktiviteten er stor – spesielt i ski og fotballgruppa. Meget gledelig med kretsmesterskapet til 

småjentene i fotball ! 

Resultatet økonomisk viser et underskudd for siste driftsår. Mye av forklaringen til dette er 

investeringer i forbindelse med ombygging/flytting i skianlegget. Ellers er det god 

budsjettdisiplin i alle gruppene. 

Medlemskontingent og aktivitetsavgifter ble vedtatt å holde uendret. 

Budsjett og aktivitetsplaner ble også vedtatt uten store kommentarer. 

Takket være godt arbeid i valgkomiteene ble de aller fleste vervene besatt. Se oversikt over 

lagets tillitsvalgte på annet sted i REPORTER’n. 

Ved avslutningen av møtet ble Svein takket for god innsats som lagets leder de siste årene og 

fikk overlevert sin velfortjente blomsterbukett. Ivar ble også ønsket lykke til som lagets nye 

leder. 

 

Arve B.  

 

 

 

Utdrag fra årsmelding fra fotballgruppa. 
 

Leder i fotballgruppa Per Grudt refererte årsmelding fra fotball som kunne vise til et middels 

sesong. Seniorlaget har hatt samarbeid med LFK i 4. divisjon. Erfaringene med dette sier at 

samarbeidet ikke har fungert som forventet og samarbeidet opphører nå etter denne sesongen. 

Det jobbes aktivt for å stille eget seniorlag i 5.divisjon neste sesong. Aktiviteten i 

junioravdelingen har vært bra. Kretsmesterskapet og seier i TA Cupen for småjentelaget 

var meget hyggelig ! 

Grandacupen er gjennomført for 6. gang og junioravdelingens tur til Kyrkås var som tidligere 

meget vellykket. 

Styret i fotballgruppa takker for godt samarbeid med de andre gruppene og ønsker lykke til 

for det nye styret. 
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Utdrag fra årsmelding fra trimgruppa. 
 

Leder i trimgruppa; Nina Gravaune kunne presentere årsmelding fra trimgruppa som kunne 

vise til større aktivitet enn på lang tid. 

 

Gruppa har gjennomført 

 Nyttårsmarsj 

 Romjulsmarsj 

 Eknetrimmen  

 Falstad minnemarsj 

 Turmarsj i forbindelse med friluftsgudstjeneste 

 Dame og herretrim 
 

 

 

Fra skigruppa 
 

Skigruppa har i lengre tid planlagt den kommende sesongen . I manko av leder for skigruppa 

har lederen i langrennsgruppa delvis fungert også i denne rollen. Bland annet representert 

skigruppa i hovedstyret. Det er avholdt møte med de andre lederne i undergruppene i ski. 

Dette for å fordele oppgaver som burde utføres i forkant av sesongen. 

 

Mye arbeid er nedlagt i løpet av høsten for å stå best mulig rustet før vinteren setter inn: 

 Skikveld på Haugen 

 Rydding av lysløypa, turløypene, Nystubakken 

 Vedlikehold av Smia 

 Mye vedlikeholdsarbeid på løypemaskin og scooter. 

 

 Langrenn 
 

Medlemmene i langrennsgruppa har fordelt oppgavene seg i mellom på følgende måte; 

 Ansvarlig for ledelse av gruppa, administrasjon, økonomi: Ola Skilbrigt 

 Ansvarlig for den sportslige aktiviteten (treninger, poengrenn, påmelding til skirenn 

etc.): Heidi Hammer, Knut Dreier, Jan Vegard Dalen 

 Ansvarlig arrangementer (Sonerenn, Levangerkarusell, Eknetrim, Skifest i 

Torsbustaden): Arve Brenne, Arthur Kjølstad.   

 

Generelt: 

Langrennsgruppa føler at de står godt rustet foran kommende sesong. Det store spørsmålet er: 

NÅR KOMMER SNØEN ? 

Treningene har fulgt oppsatt plan helt fra først på oktober. Oppslutningen har vært brukbar, 

selv om det selvsagt er plass til mange flere. Gruppa har vært heldige å fått gjennomført noen 

aktiviteter for å skaffe penger til kassa – så på dette området skulle gruppa stå bedre rustet enn 

på lenge. 

En vellykket samling for utøverne er gjennomført på Skallstuggu. Beklagelig at snøen ikke 

kom, men skøyter var ingen dårlig erstatning. Vi i langrennsgruppa ønsker alle velkommen til 

å delta i våre aktiviteter både på Ekne og i skirenn rundt omkring både i Nord Trøndelag og 

ellers i landet. 
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Sportslig aktivitet. 

Forberedelse til sesongen har foregått fra ca. 1. oktober. Erik Brenne har stilt seg disponibel 

som trener for våre utøvere. Dette har fungert bra så langt. Oppmøtet har vært litt varierende. 

Enkelte av utøverne har forberedt seg meget bra og går en spennende sesong i møte. Selv om 

noen ikke føler at grunnlaget ikke er som det burde er det bare å ”henge” seg på nå når snøen 

forhåpentligvis kommer.  

Planen er å fortsette med faste treninger også når sesongen er kommet i gang. Følg med på 

oppslag for kunngjøring av tidspunkt. 

  

Planen er å arrangere poengrenn på mandager så snart snøen kommer. Dette blir kunngjort 

ved oppslag på vanlige steder.  

Laget dekker også i år startkontingenten for utøverne. Det er da en forutsetning at 

påmeldingen skjer til riktig tid slik at laget ikke pådrar seg ekstra kostnader grunnet for sen 

påmelding. Så det er viktig at de som ønsker å bli påmeldt på renn gir beskjed om dette senest 

søndag før hvis rennet avvikles påfølgende lørdag/søndag. Heidi Hammer tar i mot 

påmeldinger og sørger for påmelding til rennene. 

 

Datoene for Levangerkarusellen er bestemt: 

 Tirsdag 23.01  Markabygda Friteknikk 

 Onsdag 07.02 Frol  Klassisk 

 Tirsdag 20.02 Aasguten Friteknikk 

 Lørdag 03.03 Nessegutten Friteknikk (Levangermesterskapet) 

 Onsdag 07.03 Ekne  Klassisk (Sprint) 

Påmelding til Heidi senest 14.januar. Alle fra 9 år (født 1991 og tidligere) kan delta. 

Levangermesterskapet arrangeres av Skogn onsdag 21.03. 

 

Terminlista fra skikretsen viser at det er nok å velge i av skirenn rundt i kretsen. 

Langrennsgruppa har laget en oversikt over aktuelle renn. De som ønsker en slik oversikt får 

denne ved henvendelse til Erik, Knut eller Heidi. Denne blir også slått opp i klubbrommet i 

Smia. 
 

NM på ski på Steinkjer er nok den store begivenheten på skifronten i fylket vårt. Det går 

”rykter” om at også Ekne vil være representert  under dette mesterskapet. 3x10 km stafett 

avvikles søndag 21. januar. Jens Petter har satt seg i sving for å stille lag i denne stafetten. 

Han selv og Johan er selvskrevne deltagere. I tillegg har Erik fått beskjed om å legge seg i 

trening for å kunne stille lag. Hvis disse guttene stiller til start er det nok 1. gang vår klubb 

deltar i ett NM for seniorer. Spennende ! Kanskje kommer det glimt av de på TV også ? Ingen 

kan vel ha noen forventninger resultatmessig, her er det nok det viktigste å delta og på den 

måten skaffe seg erfaring fra slike renn.   

  

 

Kort rapport fra skitreneren 

 

Vi startet treningene 30. september. Det har i hele høst vært tre treninger i uka. I år har vi 

igjen startet opp med innetreninger. Denne treninga har startet med en løpetur først, før vi har 

gått inn å drevet styrketrening ++. På onsdagene har vi vært samlet i lysløypa, mens på  

lørdagene har det vært langtur på skogen med forskjellige utgangspunkt.   

Oppmøtet har variert, men det har stort sett vært bra. Enkelte har oppmøte på ca  90%, det er 

bra.  

Hadde også i år samling på Skallstuggu. Skulle i utgangspunktet vært en skisamling, men 
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snømangelen var heller stor. I stedet ble ei av øktene på skøyter. Denne helga var også Jens 

Petter Furunes med. Han ga noen tips bl.a. når det gjaldt teknikk i skøyting. Men stort sett ble 

det spilt ishockey. Ellers hadde vi en fin langtur på søndag. Helga var vellykket både når det 

gjaldt trening og kanskje enda mer sosialt.  

Begynner nå å håpe på snø snart. Enkelte hadde planlagt å gå sitt første renn i mellomjula, 

men manglende snø har gjort at man har valgt å stå over. Men likevel er det viktig å holde seg 

i gang fremover. Derfor har jeg tenkt at det blir trening 3. juledag kl. 12.00. Da samles vi ved 

Smia. Hvis det da ikke er snø noe sted. Blir det endringer i opplegget vil det bli gitt beskjed.       
          

Erik 

 

 

Arrangementer. 

Også kommende vinter skal det arrangeres noen skirenn med Ekne som arrangør. 

Allerede lørdag 13.januar er vi tildelt sonerenn i klassisk stil – dette er et renn for 7 år og 

eldre. Dette er det første sonerennet i sesongen så hvor stor deltagelse det blir er veldig uklart. 

Pr. dags dato er det dårlig med snø, likevel planlegges rennet ut fra at snøen kommer og 

rennet skal gå som planlagt med start og innkomst på grusbanen. Vi har avtalt med 

Markabygda som stiller sine løyper til disposisjon i tilfelle snøen uteblir på Ekne og 

forholdene tillater å arrangere renn i Markabygda. 

Vi skal også arrangere renn i Levangerkarusellen. Dato for dette er onsdag 7. mars. Dette blir 

arrangert som sprintrenn i klassisk stil. Sprintrenn blir noe nytt og spennende både for 

utøverne og oss som arrangører. 

Eknetrimmen vil vel også i år som de siste årene gå på skisportens dag som i år er søndag 

4.mars. 

Ekne er også i år medarrangør i Skifest i Levanger som skal arrangeres i Torsbustaden. 

Langrennet går søndag 25. mars (muligens som jaktstart for 12 år og eldre). Dato for hopp og 

kombinert er litt uklart i skrivende stund.  

Vi som er ansvarlige for å planlegge disse arrangementene håper på velvilje når dere blir 

forespurt om å ta et tak. Vi har vist tidligere at å arrangere skirenn det kan vi takket være 

rutinerte og positive funksjonærer som stiller opp ! 
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Kultursider fra 6. og 7. klasse ved Ekne 

skole 
 
     BILEN    (Jan Martin) 

 

 Her kjører jeg på veien og koser meg med bensin og olje. 

 Men når jeg får en vask, så blir jeg dvask. 

 Når jeg skal ut og kjøre, så får jeg hull  i øret. 

 Når jeg får start, så får jeg fart. 

 Når jeg kommer opp i tre hundre, så må jeg undre, 

 og når jeg kommer hjem, 

 så får jeg en klem 

 av herr og fru Flem. 

 

     FOTBALLEN   (Even) 

 

    Jeg er en fotball 

    som krasjer med stanga 

    nesten hver dag. 

    Men det går som oftest bra. 

    Jeg er hvit og svart 

    og har enorm fart. 

    Noen ganger er jeg snar, 

    og noen ganger er jeg klar. 

     

    GRISEN    (Kent) 

 

    Jeg liker griser 

    særlig når vi 

    kan spise ribba 

    til jul. 

 

    HAMMEREN    (Stine) 

 

   Største bølla i verktøykassa 

   det er meg. 

   Bommer du på spikern, 

   slår jeg deg. 

   Mange spikrer har jeg banket opp, 

   det synes jeg er topp. 
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   Snekkerne meg trenger 

   så jeg orker mye lenger. 

 

        JØGGEDIKT   (Andreas) 

 

    Jeg er litt av en fyr. 

    Og jeg har mange dyr. 

    Men jeg her ingen kyr,  

    for de er altfor dyr. 

    Men høns, hund og katt 

    det er min skatt. 

 

    Jeg har egne kyllinger, 

    små, søte tullinger. 

    De legger små egg, 

    men de har ikke skjegg. 

    De er brune og svarte 

    og liker å farte. 

 

    Jeg lager gode vafler 

    vi ikke spiser med gaffel. 

    De er søte og gode. 

    Ja, det er en bra episode. 

 

    Jeg liker å skyte, 

    men jeg kan kanskje skryte. 

    Jeg kan fiske og slakte 

    og det går ikke sakte. 

    Ja, det er noe, men ikke alt….. 

         

 

 
Ja, dette var noen av diktene som  ”storongan” har snekra sammen på skolen i løpet av høsten. 

Vi venter i spenning på nye bidrag i seinere utgaver av REPORTER’n! 

 



9 

 

 

St. Olavsloppet 2000 

 
Som de aller fleste sikkert har fått med seg stilte Ekne I.L. også i år lag i St. Olofsloppet    

som hadde start i Østersund onsdag 5.juli og innkomst i Trondheim lørdag  8. juli.  

Takket være positiv og sporty holdning fra både ”gamle” travere og nye som debuterte nå i år 

lot det seg uten alt for store problemer å stable lag på beina.  

Totalt deltok 33 personer på årets lag. Følgende sprekinger deltok: Knut Skjesol, Magnar 

Bolstad, Knut Helge Haug, Marius Austeen, Per Arve Hammer, Bjørn Borge Skei, Erik 

Brenne, Martin Hammer, Johan Kjølstad, Ivar Stjern, Magne Rudi, Geir Augdal, Reidar 

Sundal, Helge Rosenlund, Ørjan Øksnes, Knut Dreier, Herbjørn Vinje, Ole Herstad, Einar 

Daling, Mari Brenne Dreier, Anne Grete Dahlen, Roy Tidemann, Marius Brenne, Torleif 

Tidemann, Ella Bjørgan, Oddrun Tingstad, Odd Einar Aarmo, Martin Austeen, Pål Meland, 

Arthur Kjølstad, Stein Kjølstad, Ivar Gustad, og Arve Brenne. Martin Hammer, Knut Skjesol, 

Magne Rudi, Erik Brenne, Marius Austeen, Bjørn Borge Skei og Einar Daling løp to etapper ! 

 

Laget hadde ingen andre målsettinger før løpet enn å fullføre i fin stil. Dette klarte laget på en 

utmerket måte. Resultatlista viser at laget havnet på en flott 59. plass på tiden 24.47.38. 

Totalt deltok 156 lag i mosjonsklassen !    

 

Årets St. Olofslopp er historie, de fleste av oss har vel fått stivheten ut av kroppen (noen av 

oss merket det nok noen dager !). Det er vel bare å se fremover. Det er vel ingen tvil om at 

Ekne også står  på startstreken også til sommeren når startskuddet går for nok en mosjonsfest . 

Til dere som ikke har deltatt enda; dette må dere prøve – det er moro !  

Neste års lopp foregår i tidsrommet onsdag 11. juli til lørdag 14. juli.  Også neste år er det 

start i Østersund med innkomst i Trondheim.  Så folkens; legg merke til disse datoene….. da 

foregår St. Olofsloppet 2001! 

 

Arve B.   
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Tillitsvalgte i Ekne I.L. – ÅR 2001 
 

Hovedstyret: 
Leder:   Ivar Gustad 

Styremedlemmer:  Steinar Vestli   

   Knut Skjesol 

   Kristin Bratseth  

Varamedlemmer: Knut Jostein Brenne 

   Kari Fjær 

 

Økonomiutvalg: Sverre Daling 

   Stein Hemming 

   Kasserer 

   Repr. Fotball 

 

Fotball - leder: Einar Daling 

Junior formann ?? 

Kasserer:  ?? 

Finansformann: ?? 

Bane formann: Lars M. Nordgård 

Klubbhuset:  Magne Rudi 

Vinter bane:  Hans P. Skjervø 

Ferdighetsmerke: Morten Tvete 

Dommerkontakt: Arve Brenne 

Informasjonsavis: Ivar Gustad 

Oppm. A lag:  ? 

Oppm. Oldboys: Sigbjørn Augdal 

Oppm. Smågt 88-87: Eva Lorås 

Oppm. Småj 88-87: Berit Leknes 

Oppm Lillegt. 90-89: Ole M. Haugsand  

Oppm. Lillej. 90-89: Svein H. Falstad 

Oppm. Mini 92: Bodil Worum  

Oppm. Mini 91: Hilde A. Dahlen 

Oppm. Knøtt:  Mette Skogmo 

 

 

Ski - leder:  ??? 

Langrenn – leder: Ola Skilbrigt 

Arve Brenne 

   Heidi Hammer 

   Knut Dreier 

   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 

   Tor Oluf Kjølen 

   Gunnar Dalheim    

Idrettsmerket: Hilde A. Dahlen 

   Gunn L. Brenne    

 

Reporter’n:  Arve Brenne 

   Otto Asbjørn Solli 

 

Uts. til kom.idr.råd: Leder 

   Nestleder 

 

Uts. til årsm. Grendehuset: Leder 

   Nestleder 

 

Kontingentinnkrevere:Wenche Fagerkind 

   Beate Lie 

   Jon Fredrik Augdal 

   Gerd Hynne 

   Greta Winge Hagen 

   Audhild Vestli 

   Oddrun Tingstad 

   Sigmund Vinje 

   Johannes Skilbrigt 

Revisor:  Gunn L. Brenne 

   Alfred Falstad 

   Kjell Øksnes (vara) 

Valgkomite:  Ragna Dalen 

   Johan A. Gustad 

   Geir Opheim 
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JULA PÅ EKNE 

2000  

 
   

Julaften:  Ekne kirke kl. 15.00  

   Familiegudstjeneste v. Jesper Johnsen 

   Ekne skolekorps deltar 

 

 

 

 

2. juledag:  Ekne kirke kl. 11.00 

   Høytidsgudstjeneste v. Jesper Johnsen 

   Skogn Mannskor deltar 

 

2. juledag:  Haugen kl.20.30 

   2.-dagsfest v. Ekne Ungdomslag 

   Tor Egils spiller til dans 

   Dørene stenges kl. 22.00 

   Aldersgrense 18 år 

   Påmelding på Handelslaget 
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6. juledag:  Bedehuset kl.18.00 

   Familiejuletrefest med program 

   for både store og små 

   Arr. Misjonssambandet 

 

 

 

 

 

Nyttårsaften: Ekne kirke kl. 11.00    

Gudstjeneste v. Jesper Johnsen 

 

Nyttårsaften: Romjulsmarsj v. Ekne il. 

   Lang løype: Rundt om Siem 

   Kort løype:  Sentrum-Persve-Dalen-Bakken-Sentrum

   Saftstasjon ved mølla på Bakken kl. 12.00 – 14.00

   Se plakat!  
 

 

REDAKSJONEN 

ønsker alle en riktig God Jul 

og Godt Nyttår ! 


