LAGSAVIS FOR EKNE I.L.

31. ÅRGANG NR. 2 2004

Redaksjon: Arve Brenne, 740 15409, Otto Asbjørn Solli, 740 15377

JULEN 2004
I denne utgaven av REPORTER’n finner du litt om;
 FRA LEDEREN……….………………………… side 2
 ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET ………..

side 3

 ÅRSMELDING FRA FOTBALLGRUPPA ..…… side 6
 SKISESONGEN ER I GANG ……….…………

side 7

 AKTIVITETSPLANER PÅ EKNE…………… .. side 8
 ST. OLAVSLOPPET …………………………… side 11
 TILLITSVALGTE EKNE I.L. ………………….. side 12
 ENØK I GRENDEHUSET OG PÅ SKOLEN…

side 13

 KLUBBDRAKT ………………………………..

side 14

 TRIMPOSTER …………………………………

side 15

 GAVEKONTO ………………………………..…. side 17
 JULA PÅ EKNE ………………………………… side 18

1

Fra lederen.
Sitter her i førjulsstria og skal prøve å få noen ord ned på papiret.
Kikker ut for å finne inspirasjon og kan vel ikke akkurat si at været hjelper på
når en søker etter den gode julestemningen, etter en snev av vinter på november
gikk det over til skikkelig holke og nå har det silregnet de siste 262 timene.
Men jula kommer vel allikevel, den!
I det idrettslagsåret som har gått har det vært mye å glede seg over.
Vi har gode rekrutter som hevder seg bra på ski, så får vi heller akseptere at vårt
”flaggskip” gjennom mange år, Johan, har valgt å gå over til Skogn fra denne
sesongen. Vi har jo lenge skjønt at dersom skogningene skulle få til noe, måtte
de ha hjelp fra oss på Ekne. Johan har vært og vil fortsatt være en utmerket
ambassadør for sporten sin og bygda og vi må bare ønske han lykke til videre!
Sommerhalvåret preges av fotballaktivitet med yrende liv på stadion nesten hver
kveld. Noen lag gjør det bra på kretsplan, men det viktigste for den mest aktive
aldersgruppen er at de finner glede og samhold i idretten, så får resultatene
komme i annen rekke.
Det gleder ellers lederen at de trimpostene som er satt ut blir jevnlig besøkt.
Det å komme seg ut i naturen og røre seg, det er medisin mot det meste, det.
Vi har i år hatt en anleggskomite under ledelse av Kari Fjær, som har hatt en
gjennomgang av de anlegg laget har og også hatt ”vyer” framover om hva vi
trenger i framtida. En grundig jobb er gjort, og rapport vart lagt fram på
årsmøtet i november. Vi er anleggskomiteen en stor takk skyldig.
Det er masse å ta tak i, vi har bl.a. fortsatt fylkets korteste lysløype, jfr.
årsmelding fra hovedlaget.
Vil med dette få ønske lagets medlemmer og alle andre ei riktig god jul og et
godt nytt år.

Steinar, leder

OBS. Husk på å rør dåkk i mellomjula, men itj fårrå nålles !
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Årsmelding fra hovedstyret 2004.
A: Administrasjon
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Fra fotballavd.:
Fra skiavd.:
Fra barneidrett:
Fra trimavd.:

Steinar Vestli
Henning Brandt
Ivar Gustad
Randi Brenne Dreier
Audun Brenne
Johan Asbjørn Gustad (fra 01.07.04 Torbjørn Lunde)
Kari Fjær (fra 01.07.04 Bjørn Grenne)
Nina Gravaunet

Varamedlemmer til styret: Knut Jostein Brenne og Johan Arnt Dahlen
B: Gjennomføring av aktivitetsplan for 2004:
1. Plan: Samlet møteaktivitet/administrasjon skal ikke økes. Av ekstern aktivitet prioriteres
Levanger Idrettsråd og møter med lokale lag på Ekne.
Gjennomføring: Hovedstyret har avholdt 6 styremøter samt halvårs- og årsmøte. Møtene har
fulgt oppsatt plan. I tillegg ble det før sommerferien avholdt et møte med spesielt blikk på
økonomien i laget der deler av styret samt økonomiansvarlige i underavdelingene deltok.
Eksternt har Ivar, Henning og Steinar deltatt på årsmøtet i idrettsrådet, og Steinar har deltatt
på et miniseminar på Namsos i regi av idrettskretsen med tema ”Nord-Trøndelag – Norges
sprekeste fylke.
2. Plan: Laget forplikter seg til å ta hensyn til øvrig kulturaktivitet ved planlegging av sin
virksomhet. Laget vil oppfordre Ekne Bygdeforum til å arrangere et fellesmøte. Hvis ikke de
gjør det, bør Ekne IL sammenkalle til et slikt møte rundt skolestart.
Gjennomføring: Laget tok initiativ overfor Ekne Bygdeforum for å få arrangert et slikt møte.
Bygdeforumet sendte ”ballen” tilbake med ei liste over lag/foreninger på bygda og ba oss om
å ta initiativ til et slikt møte. Dette ble avholdt først i november, hvor 6 lag var representert.
Det ble satt opp en plan for 1. halvår 2005, både for ukentlige aktiviteter og andre datofestede
arrangement. Dette planlegges inntatt i ”julenummeret” av Reporter’n samt at datoplanlegger
henges opp på butikken
3. Plan: Lagsavis, Reporter’n skal utgis med 2 nummer i perioden.
Gjennomføring: Som planlagt vart det utgitt et nummer til jul og et før sommerferien.
4. Plan: Det forutsettes at barneidrett drives etter de tretningslinjer som er gitt av
NIF/bestemmelser fra kretsen.
Gjennomføring: Barneidretten i Ekne IL drives helt etter forskriftene. All aktivitet for barn
under 12 år organiseres gjennom denne avdelingen. En stor del av bygdas under deltar i denne
aktiviteten. Vi har gått inn i en ny 2-årsperiode som IF-ambassabør med Bjørn Grenne som
nyvalgt ambassadør. Derigjennom er det gjennomført fyrtårnsaktiviteter med dels
imponerende deltagelse,
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C: SPORTSLIG AKTIVITET.
Ski: Ca 10 medlemmer har deltatt i skirenn rundt om i distriktet, Midt Norsk Mesterskap og
Junior NM.
Poengrenn vart arrangert i januar 2004 med god deltagelse blant de yngste.
Fotball: Vi har deltatt i serie med lag fra knøtt og oppover til junior. For første gang på noen
år greidde vi ikke å stille lag i senior, men det gror godt nedover i årsklassene og vi håper at
ikke om alt for lenge skal vi ha et seniorlag igjen.
Trim: Det har vært ukentlig herre- og dametrim i Grendehuset. Turposter med ”gjestebok” er
utplassert i nærområdet rundt Ekne med godt besøk.
Andre trimarrangement som romjulsmarsj og lignende er arrangert.
Barneidrett: Se ovenfor.
For mer utførlige opplysninger henvises til årsmelding fra hver enkelt underavdeling.
Vi har fortsatt stor nytte og glede av samarbeid med naboklubbene. Vi har samarbeidet med
Ronglan IL om håndball og stilt felles lag i ST.Olofsloppet.
På fotballsida har vi samarbeidet med Skogn IL og Markabygda IL og vi har arrangert Skifest
i Levanger sammen med Skogn IL og Sp.kl. Nessegutten.
D. ANLEGGSSITUASJONEN.
Etter initiativ fra barneidrettsavdelingen ble det nedsatt en anleggskomite med et mandat å
kartlegge dagens situasjon når det gjelder anlegg på Ekne og komme med forslag til framtidig
arbeid med aktivitets- og idrettsanlegg på Ekne.
En slik komite, under ledelse av Kari Fjær, la på årsmøtet fram en endelig rapport. Et
formidabelt stykke arbeid er utført, og dette vil bli et svært viktig dokument for idrettslaget i
arbeidet fremover, det er masse å ta tak i.
E: LYSLØYPA
Den største enkeltsaken i året som har gått er arbeidet med å få gjenreist lysløypa som har
ligget nede noen år. Grunneier, som var den som tok ned stolpene, ga tidlig beskjed om at han
ikke aktet å gjenreise stolpene han hadde tatt ned med den begrunnelse at stolpene var i så
dårlig forfatning at de måtte tas ned allikevel. Styret vurderte da om vi skulle gå til rettslige
skritt, men valgte da den milde løsning, som innebar at vi skulle prøve å skaffe og gjenreise
de nedtatte stolpene på dugnad, dog for en så rimelig penge som mulig. Dette innebar at vi
måtte skaffe oss nye ”brukte” stolper hvilket viste seg å være vanskelig da utrangerte stolper
nå skal innleveres som spesialavfall. Det medførte at vi også i vinter må nøye oss med en
sterkt forkortet løype, men det jobbes fortsatt med saken.
Dette er en sak som engasjerer bygdefolket og skaper mye frustrasjon og harme, først og
fremst rettet mot grunneier, men også styret i idrettslaget, som noen mener er for svake og
ettergivende i denne saken.
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F: ØKONOMI
Laget har fortsatt et solid økonomisk fundament med god økonomistyring i de fleste
underavdelinger. Dog vekker underskudd i fotballavdelingen litt bekymring, da inntektssiden
her har sviktet noe. Dette er forhold som må prioriteres neste år. Vi viser for øvrig til nærmere
gjennomgang fra lagets kasserer.
G: KONKLUSJON
Styret mener at dagens satsing på masseidretten med størst vekt på å legge forholdene til rette
for aktivitet blant barn og unge er rett strategi for Ekne IL. Vi skal fortsatt ivareta bredden.
Evt. satsing på toppidrett skal ikke gå utover breddeidretten, men bidra til å fremme den.
NIF’s anbefalinger om å holde prestasjonskrav og spesialisering nede for de yngste skal
fortsatt følges.
Idrettslaget har et høyt aktivitetsnivå, ved at mange deltar på ski, fotball, trim, hallaktiviteter
og lignende. Selv med satsing på bredde har vi også deltagere som plasserer seg høyt på
listene.
Vi har vært så heldige at tillitsmannsapparatet har vært tilnærmet fulltallig. Det letter arbeidet
for hovedstyret når alle verv i underavdelingene er besatt, og de arbeider tilnærmet
sjølstendig.
Vårt håp er at mange er positive også i år når valgkomiteen spør.
Som leder i laget vil jeg takke alle som har bidratt, i større eller mindre grad, til at vi har fått
gjennomført nok et arbeidsår i Ekne IL.
Ekne, 26,11.2004
For hovedstyret i Ekne IL
Steinar Vestli, leder.
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Årsmelding fra fotballgruppa 2004.
Styret i fotballgruppa har sesongen 2004 bestått av følgende;
VERV
NAVN
Formann
Audun Brenne
Juniorformann
Jørn Åvar Skogmo
Finansformann
Svein Opheim
Anleggsformann
Magne Vidar Rudi
Materialforvalter
Ragnhild Flø Gustad
Etter et krisemøte i regi av idrettslaget ble et nytt fotballstyre etablert. Alle styreverv, bortsett
fra materialforvalter, ble byttet ut etter foregående sesong. Vi så raskt at det vare en del å ta
tak i.
Årets målsetting til det nyetablerte styret, var at flest mulig av bygdas barn og ungdom skulle
ha et tilbud om å spille fotball på Ekne. Denne målsettingen ble nådd vhja et godt samarbeid
med naboklubbene Skogn og Markabygda. Dette samarbeidet er vi innstilt på å fortsette med
neste sesong. Planleggingsarbeidet er allerede i gang.
Se oversikt over lagene nedenfor.
LAG
NAVN

OPPMANN

ANTALL
EKNESPILLERE
Knøtt
Ekne
Ivar Gustad
25
Jenter 10
Ekne
Marit Dahlen Tvete
13
Gutter 10
Ekne
Gunnar Dalheim
10
Jenter 12
Ekne
Anita Ravlo Sand
9
Gutter 12
Ekne
Steinar Vestli
12
Jenter 13
Skogn/Ekne
Siv Kristin Trælnes
5
Jenter 14
Skogn/Ekne
Ketil Hagen
9
Gutter 14
Ekne/Markabygda
Elin Augdal Dahl
12
Jenter 16
Ekne/Skogn 2/Markabygda Randi B. Dreier
6
Gutter 16
Ekne/Skogn
Vidar Lorås
13
Gutter 19
Ekne/Skogn/Markabygda
Morten Tvete
9
Alle lagene har deltatt på en eller to turneringer i løpet av sesongen, der vi hadde mange flotte
resultater. Det bør nevnes Gutter 16 – seier i Brekstad Cup. I tillegg bør absolutt Jenter 14 –
kretsmesterskap – få honnør!
Knøtt har deltatt på knøtturneringene med tre lag. Klubben arrangerte knøtturnering den
28.mai. Tilbakemeldingene styret har fått på avviklingen var uforbeholden positive.
Dømmingen av alle seriekamper Barn 10 – Barn 14, samt kampene under knøtturneringen er
utført av hovedsakelig 6 ungdommer fra Ekne. Dette har de taklet til styrets store
tilfredsstillelse. Vi benytter anledningen til å takke disse 6 for godt utført jobb.
Kyrkås utgikk. Dette på grunn av kommunikasjonsvikt. Avtalen med Kyrkås IF går ut på at
de inviterer oss igjen neste år – kontakten er allerede opprettet.
Den økonomiske siden i fotballavdelingen kommer frem av kasserers regnskap.
Vi takker herved for fornyet tillit av valgkomiteen for deres innstilling til neste års
styresammensetning.
Ekne 281104
Juniorformann 2004
Jørn Åvar Skogmo
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Formann 2004
Audun Brenne

Skisesongen er i gang!
Som de fleste av oss sikkert har lagt merke til er skisesongen i gang.
Johan Kjølstad presterte å ta tredjeplassen i Verdenscupen i sprint i Bern først
på desember. Kjempeprestasjon!
Selv om Johan har meldt overgang til Skogn er og blir han Eknesbygg.
Vi er alle spente på fortsettelsen utover vinteren.
På det lokale plan har Thomas Albertsen Dahlen fortsatt der han slapp forrige
sesong og tatt sin første seier for sesongen. Det skjedde under åpningsrennet i
Leksvik.
Thomas presterte å vinne begge kretsmesterskapene i sin 12- års klasse forrige
sesong. Hva vil årets sesong bringe?
Flere fra Ekne vil sikkert delta i skirenn utover vinteren – lykke til alle
sammen!
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Aktivitetsplaner på Ekne
Lag og foreninger på bygda har hatt intensjonen å lage en felles aktivitetsplan for de ulike
aktivitetene som tilbys barn og unge på Ekne.
Nedenforen felles plan på tvers av lag, og aktivitetsplaner for Ekne Idrettslag og Ekne
Skolekorps for vinter/våren 2005.

Faste ukentlige treninger, øvelser og lignende på Ekne.
Kl.
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
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Mandag
Barneidrett
Ekne IL
Barneidrett
Ekne IL
Barneidrett
Ekne IL
Barneidrett
Ekne IL
Barneidrett
Ekne IL
Barneidrett
Ekne IL
Øvelse
Kor 7624
Øvelse
Kor 7624
Øvelse
Kor 7624
Øvelse
Kor 7624

Tirsdag

Gubbetrim
Ekne IL
Gubbetrim
Ekne IL

Onsdag

Dametrim
Ekne IL
Dametrim
Ekne IL

Torsdag

Øvelse
Skolekorps
Øvelse
Skolekorps
Øvelse
Skolekorps
Øvelse
Skolekorps
Øvelse
Skolekorps
Øvelse
Skolekorps

Fredag

AKTIVITETSPLAN EKNE SKOLEKORPS VÅREN 2005
DATO

TID

6. januar
13. januar

Vanlig
1800

20. januar
27. januar
3. februar
10. februar
11. – 12.
februar
13. februar
17. februar
26. februar
3. mars
10. mars
11. mars
12. mars
17. mars
31. mars
7. april
10. april
14. april
21. april
22. – 23.
april
28. april
30. april
1. mai
8. mai
12. mai
17. mai
26. mai
2. juni
9. juni
16. juni
18. – 19.
eller 25. –
26. juni
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HVA

1. Øvelse etter jul
Spiller ut jula på Skogn
Helsetun
Vanlig Øvelse
Vanlig Øvelse
Vanlig Øvelse
Vanlig Øvelse
Ikke
Kurshelg, sammen med et annet
bestemt korps fra området
Morsdagslotteri
Vanlig Øvelse
VINTERFERIE
|
Kakelotteri
Vanlig Øvelse
Vanlig Øvelse
1800
Basar
Ikke
Bowling
bestemt
Vanlig Øvelse
PÅSKEFERIE
Vanlig Øvelse
Vanlig Øvelse
1800
Vårkonsert
Vanlig Øvelse
Vanlig Øvelse
Ikke
Marsjøvelse
bestemt
Vanlig Øvelse
Kakelotteri
Tradisjonelt
Tradisjonelt
Vanlig Øvelse
Tradisjonelt
Vanlig
Vanlig
Vanlig
Vanlig

Øvelse
Øvelse
Øvelse
Øvelse
KORPSTUR/STEVNE!!

STED

DRILL

UNIFORM

Ekne Skole
Skogn Helsetun

Ja
Nei

Nei
Nei

Ekne Skole
Ekne Skole
Ekne Skole
Ekne Skole
Ikke bestemt

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Hele Ekne
Ekne skole

Ja

Nei

Ja
Ja

Nei
Nei

Ja

Nei

Ekne skole

Ja

Nei

Ekne Skole
Ekne Skole
Ekne skole
Ekne Skole
Ekne skole
Ekne Skole

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei

Ekne Skole
Magneten
Falstadskogen
Falstadskogen
Ekne skole
Ekne skole/
Falstadskogen
Ekne Skole
Ekne skole
Ekne skole
Ekne skole
Ikke bestemt

Ja

Nei

Nei
Nei
Ja
Ja

Ja
Ja
Nei
Ja

Ja
Ja
ja
Ja
Ja

Nei
Nei
nei
Nei
ja

Magneten
Ekne skole
Ekne skole
Ekne skole
Moan Bowling

Arrangementer på Ekne som er datofestet 1. halvår 2005.

Dato

Arrangement

Sted

Arrangør

26.desember

2, dagsfest

Haugen

Ekne UL

Januar
02.januar
07.januar
29.januar

Romjulsmarsj
Nyttårskonsert
Eknerennet

Festiviteten

Ekne IL
Kor 7624
Ekne IL

Februar
26.februar
27- 28.
februar

Premiere revy
Midt-Norsk mesterskap ski
12 – 13 år

Haugen
Torbustaden

Ekne UL
Nessegutten, Skogn
IL, Ekne IL

Haugen

Ekne UL
Ekne IL

04.mars
06.mars
06.mars

Revy
Levangerkarusell,
Eknesprinten
Revy
Revy
Skisportens dag

Haugen
Haugen

Ekne UL
Ekne UL
Ekne IL

April
09.april

Jubileumsfest

Mai
15.mai

Konfirmasjon

Juni
04.juni

Maritim dag, regatta

11.juni

Bygdadag

Desember

Mars
02.mars
02.mars

Kor 7624

Småbåthavna

Ekne Maritime
Forening

I tillegg til dette vil det bli hengt opp en arrangementskalender på butikken slik
at alle kan føye til andre arrangementer som måtte dukke opp.
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St. Olavsloppet
Ekne/Ronglan stilte felles lag i St.Olavsloppet 2004.
Nedenfor de offisielle resultatene.
St.Olofsloppet 2005 arrangeres med start i Østersund 13.juli og innkomst i Trondheim 16.
juli. Så det er bare å holde formen vedlike.
33 : Ekne IL / Ronglan IL

Print

Lengde
(km)

Tid

21.1

01:26:29 4,06

40

13.6
7.0
10.5
10.2
10.3
11.6
13.3
13.7
Lengde
(km)
7.7
6.5
12.7
7.9
11.2

00:54:59
00:29:26
00:41:09
00:45:36
00:40:43
00:43:24
01:03:43
01:03:03

4,03
4,12
3,55
4,28
3,57
3,44
4,47
4,36

28
27
9
37
13
2
87
65

Tid

min/km plass

Ole Rønning (M)
Egil Rangul (M)
Ole Johnny Moe (M) - Kolbjørn Moe (M)
Martin Hammer (M)
Sivert Hammer (M) - Marius Austeen (M)
Ståle Rangul (M) - John Olav Lynmo (M) - Kristine
15
15.8
Hammer (K)
Lengde
9 Juli Sandvika – Levanger
(km)
16
Daniel Wannebo (M) - Hallbjørn Holberg (M)
14.4
17
Erik Brenne (M)
8.8
18
Odin Veie Ringstad (M)
7.3
19
Bjørn Borge Skei (M)
10.6
20
Sigmund Nerenget (M)
6.4
21
Jonas Holberg (M)
5.4
22
Ivar Gustad (M)
6.7
23
John Anders Flø Gustad (M)
5.1
10
Lengde
Levanger – Trondheim
Juli
(km)
24
Erik Brenne (M)
7.5
25
Gisle Holberg (M)
6.5
26
Stig Lynmo (M)
8.5
27
Bjørn Borge Skei (M) - Pål Meland (M)
16.4
28
Jan Martin Albertsen Dahlen (M)
7.0
29
Ole Rønning (M)
9.5
30
Øystein Haug (M) - John Olav Lynmo (M)
12.5
31
Martin Hammer (M)
10.7
32
Knut Helge Haug (M) - Mari Brenne Dreier (M)
15.6

00:28:23
00:27:13
00:56:52
00:29:26
00:49:56

3,41
4,11
4,29
3,44
4,28

15
45
61
10
66

01:07:07 4,15

53

Total Östersund - Trondheim

7 Juli Östersund – Åre
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hallbjørn Holberg (M) - Hallbjørn Holberg (M) Jonas Holberg (M)
Mari Brenne Dreier (M) - Daniel Wannebo (M)
Gisle Holberg (M)
Ole Rønning (M)
Marius Austeen (M)
Øystein Haug (M) - Stig Lynmo (M)
Martin Hammer (M)
Einar Daling (M)
Svein Holberg (M) - Stig Rune Holberg (M)

8 Juli Åre – Sandvika
10
11
12
13
14

11

332

min/km plass

Tid

min/km plass

00:51:29
00:34:54
00:31:33
00:40:52
00:28:03
00:21:30
00:28:29
00:24:26

3,35
3,58
4,19
3,51
4,23
3,59
4,15
4,47

Tid

min/km plass

00:28:38
00:25:22
00:32:14
01:08:33
00:29:23
00:35:36
00:49:02
00:39:56
01:10:12

3,49
3,54
3,48
4,11
4,12
3,45
3,55
3,44
4,30

16
17
15
43
23
15
16
10
63

22:47:41 4,07

24

18
42
70
18
55
27
50
104

Tillitsvalgte i Ekne I.L. – ÅR 2005
Hovedstyret:
Leder:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Økonomiutvalg:

Steinar Vestli
Ivar Gustad
Henning Brandt
Randi Brenne Dreier
Knut Jostein Brenne
Johan Arnt Dahlen
Per Grudt
Jo Vegard Dahlen
Kasserer
Repr. Fotball

Fotball - leder:
Junior formann
Finansformann:
Bane formann:
Materialforvalter:

Audun Brenne
Jørn Åvar Skogmo
Svein Opheim
Einar Daling
Ragnhild Flø Gustad

Ski - leder:

Torbjørn Lunde

Langrenn:

Johan A. Gustad
Jørn Åvar Skogmo
Odd Ivar Haug
Johan A. Dahlen
Anita Falstad
Lise Stormoen

Alpint:

Lars M. Nordgård

Anlegg:

Asbjørn Heimdal
Arne Lerstad
Ketil Lorås

Løyper:

Arne Lerstad
Arve Brenne
Ørjan Øksnes
Svein Stamnes
Sverre M. Falstad
Svein Sneppen

Hytte – leder:
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Svein Snippen
Eli Augdal
Rolf Leverås

Barneidrettsavdelingen:
Ketil Olsen
Ingrid Brattgjerd
Inger Einvik
Mona Dalheim
Bjørn Grenne
Kristin Kjølen
Trim – leder:

Nina Gravaune
Anne Grete Dahlen
Gunnar Dalheim
Beate Lie

Idrettsmerket:

Hilde A. Dahlen
Gunn L. Brenne

Reporter’n:

Arve Brenne
Otto Asbjørn Solli

Uts. til kom.idr.råd: Leder
Nestleder
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ENØK i Grendehuset og på skolen
v/Otto Asbj. Solli

Stor satsing som likevel lønner seg
Fra skoleslutt og fram til ca. 1. nov. i år har det foregått oppgraderingsarbeid i stor stil i både
grendehuset og en del av skolens lokaler. Det er avd. Bygg og eiendom i kommunen som har
ansvaret for lokalene, og de har hatt Ekne på lista ei god stund. Det var to hovedområder som
skulle prioriteres: Varme/ventilasjon og belysning. Det gamle luftanlegget var utrolig kostbart
i drift og samtidig lite effektivt og vanskelig å styre, mens det først og fremst var miljøgifta
PCB som skulle bort på el-sida. Det er nemlig slik at de gamle lysrørsoklene inneholder litt av
denne, og dermed er det ikke lov å bruke dem lenger. Dermed ble alt av belysningsutstyr
skifta ut over det aller meste av skoleanlegget.
Kostnadene på hele prosjektet er omtrent 3,5 mill. kroner. Utrolig mye penger, men Bygg og
eiendom mener de kan spare inn beløpet over ikke så alt for mange år gjennom mindre
utgifter til strøm.

Og resultatet?
Nå har vi tatt i bruk alt sammen i oppgradert stand, - det mangler bare litt sparkling og maling
på noen steder. Dette vil vaktmester Lars Morten ta seg av etter hvert.
Vi kan vel være enige om at gymsalen ikke akkurat ble vakrere av det som er gjort. Det er
mange og store rør som dominerer inntrykket. Imidlertid var det teknisk umulig å få det til på
annet vis, så vi må nok lære oss til å leve med det slik.
Ellers merker vi at det er store framskritt når det gjelder varme, luftkvalitet og lyd.
Nyanlegget er nesten lydløst, og det vil vi ikke minst få merke når det skal være konserter,
fester mv.

Noen ulemper
Som nevnt er det mange kanaler og ventilmunninger i gymsalen. Dette er nødvendig for at
anlegget skal virke effektivt. Samtidig er det ganske sårbart først og fremst med tanke på
ballspill. Både rister og ventilhetter kan bli ødelagt dersom det sparkes ball uhemma i alle
retninger. Dessverre har vi alt fått de første skadene. Vi må samarbeide litt for å unngå dette.
Det gjør vi slik:
- Vaktmester/Bygg og eiendom sørger for beskyttelse der det er mulig.
- Alle leietakere må sørge for at det vises forsiktighet når salen skal brukes til
trening med ball! Særlig er det viktig at det er ansvarlige voksne med som kan
holde et øye med aktiviteten.

Felles ansvar
Kommunen har tatt et kraftig løft for å gi brukerne et bedre anlegg totalt sett. Samtidig vet vi
at iallfall grendehusdelen egentlig er bygdas eiendom og en sentral møteplass for mange
aktiviteter. Derfor er det viktig at vi alle tar vår del av ansvaret for at bygninger og utstyr blir
tatt skikkelig vare på. Såpass kan vi gjøre for hverandre i den lille bygda vår!
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Klubbdress for Ekne IL
Under eventuelt på årsmøtet i idrettslaget ble det diskutert litt omkring spørsmålet om
overtrekksdress for skiløpere i klubbens regi. Spesielt når en er på utabygds skirenn legger en
merke til at de fleste klubbene har dette, og vi kom fram til at dette er en fin måte å markere
klubben på. De som alt har ordnet seg med overtrekksklær må selvsagt ikke føle seg presset til
å kjøpe nytt, men for de av oss som likevel er nødt til å handle slike klær er dette verdt å
vurdere. Undertegnede fikk i oppdrag å høre med Floan om muligheten for å få et klubbtilbud.
Dette viste seg å la seg gjøre, og vi fikk en avtale som er den samme som bl.a. Markabygda IL
har.
Det dreier seg om en overtrekksdress av merket ”Craft” med glidelås helt opp på begge sider
av buksene slik at de kan tas av mens en har ski på. Det går selvfølgelig godt an å benytte
dressen til andre sportslige aktiviteter en ski, sommer som vinter. For å få det rimeligst mulig
må vi ta en av modellene som er i masseproduksjon, altså ikke spesialdesignet for oss. Da
kom vi ut med en modell som har rød overdel med nedre del av ryggen svart, og svart bukse.
Logoen til Ekne IL og Floan vil være på brystet og det vil stå Ekne IL på ryggen.
Priser: Juniormodell kr 560,Voksenmodell kr 840,Floan lovte å bestille ulike størrelser slik at de som ønsker en slik dress kan komme i butikken
og prøve.
Siste bestillingsfrist vil være før nyttår, slik at det kan tas opp samlet bestilling.
Leveringstiden er i følge Floan ca. 14 dager.
For skigruppa i Ekne IL.
God jul fra Johan A. Gustad
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Trimposter
Etter oppfordring ønsker trimgruppa å stimulere til mer turaktivitet blant små og store. Ta
med slekt og venner og vis frem bygdas mangfold av turmuligheter i variert terreng og
lengde!
Gåing er bra for utvikling av motorikk, gang er bra for kondisen, og gåturer gir massevis av
opplevelser. Gjør turen spennende for de små ved å utfordre de til å samle forskjellige blader
og blomster eller telle hvor mange fuglearter de ser!
I år vil det bli fire turmål/kjentmannsposter. Målet er å favne utfordring for store og små i
forhold til lengde og terreng, noe kjent og noe ukjent.
Det vil bli anledning til å registrere seg i ei ”trimbok” ved hver kjentmannspost.
På årsmøtet vil det bli trekt ut en stor og en liten ”trimmer” og den heldige vil få en
overraskelse.
På to av trimpostene, på Torvmyra og Branok, vil det bli satt ut noen enkle orienteringsposter
som en kan prøve å finne hvis ønskelig. Kart med inntegnede poster finner en sammen med
trimboka. Ta gjerne med et kompass i sekken! Dette kan ”krydre” turen både for små og
store!
Kjentmannsposter er som følger:
1. Torvmyra – Trimboka finner du i Gapahuken på Torvmyra.
Torvmyra ligger ”midt” i skogstien ca. 2 km fra Innlegget.
Hvordan finner du veien dit?
Parkering ved Innlegget – følg skogstien til Torvmyra. Legg gjerne turen videre i
skogstien og du kommer tilbake til parkeringsplassen ved Innlegget.
2. Branok – Trimboka finner du i kasse på veggen av Branok hytta/brakka.
Branok hytta/brakka ligger ved inngangen til Stormyra når du kommer fra Innlegget evt.
Furunesbakken. Branok ligger ca. 2 km fra Innlegget.
Hvordan finner du veien dit?
Parkering ved Innlegget – følg skogstien til toppen av bakkene – følg stien rett frem (ikke
sving av til høyre mot Torvmyra) – følg stien til venstre i neste stikryss (ikke følg
”skiløypa” over til Stormyra) – følg stien og etter ca. 1 km. kommer du til Branok
hytta/brakka. Går du noen hundre meter videre langs stien kommer du til Stormyra og på
sørenden av Stormyra finner du Vågåtjønna.
Et annet alternativ er å parkere på Furunesbakken og gå opp stien derfra til en møter stien
fra Innlegget hvor en følger denne til venstre mot Branok hytta/brakka.
3. Vågåtjønna - Trimboka finner du i en kasse hengende på et tre nede på myra like
ved vannet.
Vågåtjønna finner du på sørenden av Stormyra (ca. 1,5 km. fra Branok og Torvmyra).
Hvordan finner du veien dit?
Kommer du fra Branok følger du stien inn til Stormyra. Følg deretter langs kanten av
Stormyra på østsida og du finner Vågåtjønna ved sørenden av Stormyra.
Kommer du fra Torvmyra; Gå ned på veien fra Aunet og følg denne inn på Stormyra. Følg
så stien på vestsida av Stormyra til du kommer til Vågåtjønna på sørenden av myra.
Ønsker du en lengre tur, fortsett stien videre og etter ca. 2 km. kommer du til Sønningen
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4. Laupavatna – Trimboka finner du i kasse hengende på et tre nede ved vannet
mellom de to Laupavatna.
Laupavatna ligger ca. 3 km. (ca 45 min. i rolig tempo) fra Sønningen/Grønsjøen (delvis
noe myrlendt terreng).
Hvordan finner du veien dit?
Kjør bomveien (husk å betale veiavgift på Haugan) fra Finsvik til Grønsjøen/Sønningen parkering ved Grønsjøen – følg sti som tar av ca. midt på Grønsjøen – etter ca. 3- 400
meter kommer du til Svarttjønna – følg sti til høyre rundt vatnet – følg markert løypetrase
opp fra vatnet – videre over myrer (Stormyra) – følg ”løypetrase” videre over til myr før
en krysser bekken før Laupavatna. Følg deretter sti langs høyre side av vatnet – deretter
over myr før du finner trimboka nede ved vannet mellom Laupavatna.
Fortsetter du videre stien langs vatnet kan du bestige Storheia ved å fortsette opp bakkene
i enden av vatnet. Etter ca 1 – 2 km i til dels ”tøff” stigning kommer du til Storheia.
5. Storheia – Trimboka finner du i en kasse hengende på et tre ved det høyeste
punktet på Storheia.
Storheia er fjellet på grensa mellom Ekne og Frosta.
Hvordan finner du veien dit?
Storheia kan ”bestiges” med utgangspunkt fra Frostaveien.
Ett alternativ er å parkere ved veien opp til Fjellplassen ved Sottjønna og følge veien forbi
Fjellplassen og videre tømmervei opp til myr hvor en finner merket trase. Følg denne til
høyre og opp til Storheia.
Et annet alternativ er å parkere oppe ved steinbruddet på Skalet og følge merket sti opp til
Storheia. En må være forberedt på ”tøff” stigning opp til Storheia. Bruker en god tid så er
det en spennende tur for både små og store. Lengden på disse alternativene er ca 3 km,
men husk det er mye stigning!
Tredje alternativet kan være å følge veibeskrivelsen til Laupavatna.
6. Migtjønna - Trimboka finner du i en kasse hengende på et tre ved vannet på
nord/østsiden av vannet.
Migtjønna ligger på Migen statsalmening. Ca. 3 km. fra Skilbrigt.
Hvordan finner du veien dit?
Sving av Ronglansveien ved Skilbrigt og kjør til du kommer til "lunnningsplass" og
parker der. Følg skogsvei (hold til høyre ved første veikryss). Etter ca. 2 km kommer du til
Jonasplassen. Skriv deg gjerne inn i trimboka til Ronglan I.L. som du finner i kassen på
veggen på hytta på Jonasplassen. Fortsett videre forbi Jonasplassen og følge vei til venstre
etter Jonasplassen og etter ca. 1 km kommer du til Migtjønna. På turen fra Skilbrigt kan
du bruke sykkel (Terrengsykkel anbefales).
Legg gjerne turen via Migen (gammel husmannsplass) på returen. Følg da stien lengre
vest som fører til Migen. Fortsett videre fra Migen og inn på sti ved nordenden av "åpent
område". Hold så til høyre og inn på skogsvei ved Jonasplassen. Alternativ er å følge sti til
venstre og følge denne ned til Dypen og videre vei frem til Skilbrigt.
Et annet alternativ er å ta utgangspunkt i Markhusan og følge skogsvei derfra. Denne
veien er til dels bratt opp fra Byavatnet, men et godt alternativ. Avstanden fra Markhusan
til Migtjønna er ca. 3 km.
Ta frem skiene evt. joggeskoene/fjellskoene/støvlene og trim i vei !
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GAVEKONTO !
.

Ekne Bondelag disponerer en gavekonto Startkapitalen til denne kontoen kommer fra to lag
på Ekne; Ekne Sauavlslag og Ekne Råneholdslag.
Ekne Sauavlslag ble stifta 20/9 – 1916 og avslutta sin virksomhet i 1967. Laget kjøpte inn
værer som medlemmene kunne bruke til å pare søyene sine med.
Ekne Råneholdslag vart stifta i 1913 og avslutta sin virksomhet i 1986. Dette laget kjøpte inn
råner som vart plassert på enkelte bruk dit medlemmene kunne komme for å få para purkene
sine.
Med bakgrunn i opprinnelsen til kapitalen skal gaver deles ut til formål som har bakgrunn i
landbruk. Som eksempel kan nevnes: Landbruksutdanning, prosjekt innen landbruk, historisk
registrering av gårdsredskap etc.
Det er en forutsetning at søkerne bor på Ekne, eller har sterk tilknytning til bygda.
Søknadsfristen er 10.01.2005.
Søknaden sendes leder i Ekne Bondelag: Arne Bjørgum.
Ekne Bondelag.
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JULA PÅ EKNE
2004

Julaften:

Ekne kirke kl. 15.00
Familiegudstjeneste v. sokneprest Johnsen
Ofring til Kirkens Nødhjelp

2. juledag:

Ekne kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v. sokneprest Dahl
Ofring til Det Norske Misjonsselskap

2. juledag:

Haugen kl. 20.30
Ekne Ungdomslag arrangerer tradisjonell
andredagsfest.
”Kailltrøkk” spiller til dans
Påmelding kan skje på S-Nærkjøp!
Billettene kjøpes ved inngangen.
Se plakat på S-Nærkjøp!
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6. juledag:

Bedehuset kl.18.00
Familiefest

4. nyttårsdag: Trimgruppa i Ekne I.L.
arrangerer romjulsmarsj
Løype som tidligere.
Servering av kaffe mv. ved Mølla fra kl. 11.30
Se oppslag!

REDAKSJONEN
ønsker alle en riktig God Jul
og Godt Nyttår !
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