
1 

LAGSAVIS FOR EKNE I.L.       32. ÅRGANG   NR. 2  2005 
Redaksjon:   Arve Brenne,  740 15409, Otto Asbjørn Solli, 740 15377 

 

 

 

JULEN 2005  
 

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

 
 FRA LEDEREN……….…………………………  side 2 

 

 ÅRSMELDING FRA HOVEDSTYRET ………..  side 3 

 

 ÅRSMELDING FRA FOTBALLGRUPPA ..…… side 5 

 

 ÅRSMELDING TRIMGRUPPA…………………   side 7 

 

 SKISESONGEN ER I GANG ……….………… side 8 

 

 HANDLINGSPLANER ……….…………… ..  side 9 

 

 REISEBREV FRA CANADA …………………  side 11  

 

 ST. OLAVSLOPPET …………………………… side 12 

 

 STILLING LEDIG ……………………………..  side 14 

 

 TILLITSVALGTE EKNE I.L. ………………….. side 15 

 

 TRIMPOSTER …………………………………  side 16 

 

 GAVEKONTO …………………………………  side 18 

 

 HVA SKJER MED GAMMELSKOLEN. ….  side 19 

 

 JULEREBUS ………………………………….  side 20 

 

 JULA PÅ EKNE ………………………………… side 21 

3 

 

 



2 

Fra lederen. 

 
Det skjedde i de dager det utgikk et bud fra redaktøren av Reporter’n at  det skulle skrives 

noen ord fra lederen til klubbavisa.   

Det var tredje gang det skjedde mens undertegnede var  leder i laget .......... 

Dermed skulle julestemningen være på plass. Vi nærmer oss den store høytid og vi kan se 

tilbake på nok et tilbakelagt arbeidsår i Ekne IL.   

Vi kan vel si at det har vært et år på jevne uten de store de store utskeielser.  

Eneste nyanskaffelse er bioklipper til grasbanen.  

 

Det er fortsatt størst aktivitet blant de aller yngste, noe som er i tråd med lagets aktivitetsplan.. 

Vi viser for øvrig til hovedstyrets årsmelding. En målsetting for laget bør være å opprettholde 

aktiviteten for aldersgruppen 13-18 år, da dette gir god økonomisk uttelling for det offentlige. 

Dersom noen har gode forslag til nye aktiviteter for denne aldersgruppen, er styret mottagelig 

for disse. 

 

En annen nyvinning dette året var at medlemskontingenten, etter forutgående oppslag, ble 

innkrevd på en kveld.  Dette ga et positivt bidrag. 

 

Årsmøte er avholdt med valg og det gjenstår fortsatt noen ledige verv i fotballavdelingen. Vi i 

hovedstyret vil fortsatt jobbe med dette, men det er klart at dersom vi ikke lykkes med å få 

folk til å utføre en innsats for barna sine, må aktiviteten reduseres. Det er betenkelig når 

foreldre som blir spurt, heller ønske å prioritere sine egne aktiviteter på fritid/kveldstid og 

overlater til andre foreldre å ta vare på ungene sine. 

 

Vel, det var nok alvor for denne gang.  

 

Vi i hovedstyret vil ønske alle ei riktig god jul og et godt nytt år, og ikke glem trimmen i jula ! 

 

 

 

 

Steinar 
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Årsmelding fra hovedstyret 2005. 
 

A: Administrasjon 

 
Leder:           Steinar Vestli 

Nestleder:     Henning Brandt 

Kasserer:      Ivar Gustad 

Sekretær:      Randi Brenne Dreier 

Fra fotballavd.:             Audun Brenne 

Fra skiavd.:                  Johan Asbjørn Gustad 

Fra barneidrettsavd.:   Bjørn Grenne 

Fra trimavd.:                Nina Gravaunet 

 

Varamedlemmer til styret: Johan Arnt Dahlen og Knut Jostein Brenne 

 

B: GJENNOMFØRING AV AKTIVITETSPLAN FOR 2005: 

 

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 en 

oppsatt plan. Laget har vært representert på årsmøte samt 1 orienteringsmøte i Levanger Idrettsråd. 

Leder deltok på seminar i regi av idrettskretsen på Stjørdal 29.10.2005. 

 

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 de ikke gjør det, bør Ekne IL 

sammenkalle til et slikt møte. 

 

Gjennomføring: Barneidrett har blitt arrangert på mandager og i liten grad kollidert med andre 

aktiviteter. I fotballsesongen er det aktivitet de fleste kvelder i uka og kollisjoner med bl. a. 

skolemusikk er uunngåelig. Årsmøtet ble arrangert samme kveld som koret hadde førjulskonsert, med 

det resultat at oppmøtet på årsmøtet ble dårlig.Det er ikke arrangert noe fellesmøte med de andre 

lag/foreninger på Ekne. 

 

3. Plan: Lagsavisa, Reporter’n , skal utgis med 2 nummer i perioden. 

 

Gjennomføring: Som planlagt vart det utgitt et nummer før jul og et før sommerferien. 

 

4. Plan: Laget skal være forsiktig med å ta på seg investeringer som gir svekket balanse, eller 

vesentlige økte driftskostnader uten tilsvarende merinntekter. 

 

Gjennomføring: Ingen vesentlige investeringer utenom en høyst nødvendig anskaffelse av ny 

bioklipper til gressbanen. 

 

5. Plan: Det forutsettes at barneidrett drives etter de retningslinjer som er gitt av NIF/bestemmelser 

fra kretsen. 

 

Gjennomføring: Barneidretten i Ekne IL drives helt etter forskriftene. All aktivitet for barn opp til 12 

år organiseres gjennom denne avdelingen. En stor del av bygdas unger deltar i denne aktiviteten. 

Som If-ambassadør er det gjennomført fyrtårnsaktiviteter med bra deltagelse både fra barn og voksne. 

 

6. Plan: Hovedstyret skal legge forholdene best mulig til rette og støtte opp under arbeidet i 

underavdelingene. 
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Gjennomføring: Hovedstyret tar den økonomiske belastning ved å holde anlegg ved like og 

nødvendige investeringer i/på anlegg og utstyr. Her kan nevnes midler til vedlikehold av bane, lys og 

forsikring, drivstoff og vedlikehold av scooter/løypemaskin og klipper og vedlikehold av skihytte. 

Den praktiske del av jobben utføres i underavdelingene.  

 

C: SPORTSLIG AKTIVITET: 

 

Ski: ca 10 medlemmer har deltatt i skirenn rundt i distriktet, Midtnorsk mesterskap og Junior NM. 

Det ble arrangert poengrenn med god deltagelse blant de yngste. 

 

Fotball: Vi har deltatt i serie med lag fra knøtt til G 19 + oldboys samt diverse cuper. På september var 

de aldersbestemte lag på utvekslingstur til Kyrkås IF i Østersund, Sverige. – en fin tradisjon vi bør 

prøve å ta vare på. 

 

Trim: Det har vært ukentlig ”gubbetrim ” i Grendehuset. Ulike trimposter i skogs/fjellterrenget rundt 

Ekne er jevnlig besøkt. Andre trimarrangement som romjulsmarsj o. l. 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 samarbeid 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 Midt Norsk mesterskap på ski for 12/13- åringer sammen med 

Skogn IL og Sp.kl. Nessegutten.   

 

D: ANLEGGSSITUASJONEN: 

 

Det er ikke skjedd noe nytt med hensyn til lysløypa. Ansvar og glød for dette anlegget bør ligge hos 

skiavdelingen. Konsesjon for skitrekket er utløpt. Vi vil benytte sesongen 2006 til vurdere behovet for 

et slikt skitrekk. Det kreves at driftsleder til dette trekket skal ha driftsledersertifikat. 

 

E: ØKONOMI: 

 

Laget har fortsatt et solid økonomisk fundament med god økonomistyring i alle avdelinger. Årets 

resultat viser et hyggelig overskudd. I tillegg til nøkternt pengeforbruk i alle avdelinger, har vi i år fått 

dekket inn ”etterslep” fra tidligere år.  Vi viser før 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 ut over 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 og lignende. Selv med satsing på bredde, har vi 

også utøvere som plasserer seg høyt på listene. 

 

Vi har i år vært så heldige at tillitsmannsapparatet har vært tilnærmet fulltallig. Det letter arbeidet i 

hovedstyret når alle verv i underavdelingene er fylt opp, og de arbeider tilnærmet sjølstendig. Vårt håp 

er at valgkomiteen blir møtt velvilje. 

 

Jeg vil til slutt få takke alle som på en eller annen måte har bidratt i året som har gått, slik at vi har 

gjennomført et nytt solid arbeidsår i Ekne IL. 

 

Ekne, 22.11.2005                                      Steinar Vestli, leder. 
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ÅRSMELDING EKNE FOTBALL SESONGEN 

2005 
 

 

Styret i fotballgruppa har sesongen 2005 bestått av følgende: 

  

VERV NAVN 

Formann Audun Brenne 

Juniorformann Jørn Åvar Skogmo 

Finansformann Svein Opheim 

Anleggsformann Einar Daling  

Materialforvalter Ragnhild Flø Gustad 

 

Ny anleggsformann. Ellers er styrets sammensetning som for 2004. 

 

 

Målsettingen til styret var også i år at alle av bygdas barn og ungdom skulle ha et tilbud om å 

spille fotball på Ekne. Denne målsettingen ble nådd ved hjelp av et godt samarbeid med 

naboklubbene Skogn og Markabygd. Styrets innstilling er at dette samarbeidet bør fortsette 

også neste sesong. Se oversikt over lagene nedenfor. 

 

LAG NAVN LAGLEDER ANTALL 

EKNESPILLERE 

Knøtt Ekne Anne-Cathrine Irgens 20 

Jenter 10 Ekne Ulla Britt Skjervø 9 

Gutter 10 Ekne Gunnar Dalheim 14 

Jenter 11 Ekne Torbjørn Stormoen 10 

Gutter 12 Ekne Audun Brenne 9 

Jenter 13 Ekne Anita Ravlo Sand 9 

Jenter 14 Skogn/Ekne Turid Sandberg 5 

Gutter 14 Ekne/Markabygd Inge Augdal 8 

Jenter 16 Ekne/Skogn2//Markabygd Randi B. Dreier 4 

Gutter 16 Skogn/Ekne/Markabygd Arild Brustad 6 

Gutter 19 Ekne/Skogn/Markabygd Morten Tvete 8 

Oldboys Ekne Geir Augdal 10 

 

 

Alle lagene har deltatt på en eller to turneringer i løpet av sesongen, der vi hadde mange flotte 

resulteter. 

Knøtt har deltatt på knøtteturneringene. Klubben arrangerte knøtteturnering den 27. mai.  

Tilbakemeldingene styret har fått på avviklingen var uforbeholden positive. 

Gutter 19 måtte dessverre trekke laget etter endt vårsesong pga for lite spillere. 

Målet for sesongen 2006 må være at vi klarer å stille med et seniorlag i 5. divisjon. 

 

 

Dømmingen av alle seriekampene Barn10 - Barn14, samt kampene under knøtteturneringen er 

utført av hovedsakelig 7 ungdommer fra Ekne. Dette har de taklet til styrets store 

tilfredsstillelse. Vi benytter anledningen til å takke disse 7 for godt utført jobb. 
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Den 27. aug arrangerte vi grendacup der barneidrettsavdelingen startet dagen med triathlon 

som oppvarming. Dette ble meget godt mottatt blant både aktive spillere og publikum. Det 

deltok lag fra Bursflata, Falstadberget, Utafer, Kaivn/Grendevn/Frostavn og 

Sjøvn/Ronglansvn. I tillegg til dette ble det også avviklet hesteskokasting. En sosial dag der 

resultatene ikke står i fokus. 

 

 

Helga 23.-25. sept ble det avviklet tur til Kyrkås IF for alle barn mellom 9-14 år. Det var hele 

54 aktive spillere og mellom 15-20 foreldre som var med på turen. Ifølge spillere og foreldre 

var dette en meget vellykket og trivelig tur. I tillegg til fotball var det aktiviteter som bading i 

Storsjøbadet, gokart-kjøring og sosialt samvær med Kyrkås-gjengen på kvelden. 

 

 

Den økonomiske siden i fortballavdelingen kommer frem av kasserers regnskap. 

 

 

Ellers vil jeg rette en stor takk til Stig Falstad og Inge Skilbrigt som har åpnet kiosken og 

laget kaffe på alle kampene på stadion i år. Dette lokker folk til å komme å se på bygdas 

håpefulle i aksjon, men vi hadde håpet på en enda større publikumsoppslutning. 

Oppfordringen til hele bygda neste år er å ta ettermiddagskaffen på stadion og få med deg det 

som skjer….. 

 

 

 

 

Ekne 091005 

 

 

 

Jørn Åvar Skogmo 
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ÅRSMELDING FOR EKNE TRIMGRUPPE 

2005 
 

Trimgruppa har bestått av : leder; Nina Gravaune, Medlemmer ; Anne Grete Dahlen, Gunnar 

Dalheim og Beate Lie. 

 

Trimgruppa arrangerte Romjulsmarsj, der mellom 70 -80 personer deltok. Flerer små 

trimmerer enn tidligere var med, og det er positivt. Fått tilbakemelding om ønske av merking 

av kortløpa rundt Persve, og det er tatt til etterretning. 

 

Skisportens Dag ble heller ikke i år arrangert pga snømangel. 

 

I år er det kun herretrim om tirsdagene, men det er ikke bare bare. Det er høy kølleføring 

under landhockey-matchene med livet som innsats. Resultatet blir hovne ankler, blåflekker 

her og der osv. Mangel på instruktør er årsaken til at det ikke ble noe dametrim i år. Vi skal 

gjøre et forsøk på få i gang dametrim igjen til neste sesong. 

 

Vi har som sagt 6 kjentmannsposter. Fremdeles er Torvmyra og omkringliggende poster mest 

besøkt. Dette har vi tenkt å gjort noe med. Viser til aktivitetsplan. 

 

Trimgruppa hadde som et av målene i år å få til et samarbeid med Ronglan trimgruppe om 

oppsetting av en gapahuk på Migtjønna. Det ble tatt kontakt med fjellstyret angående dette, og 

til vår store glede var dette allerede på planleggingsstadiet der fjellstyret skulle stå for 

oppsetting av gapahuk i samarbeid med Bøhn. 

 

Ikke alle målene som trimgruppa hadde for 2005 er nådd, men vi begynner med blanke ark og 

overfører noen av målene + noen nye til 2006. 

  

Ikke blitt forespurt fra andre lag og foreninger om samarbeid i inneværende år. 

Tips og ideer til trimaktiviteter taes fortsatt mot med stor entusiasme fra trimgruppen. 

 

Håper at mange har slitt ut joggesko, skisko, fjellsko osv på trim dette året, og at intensjonen 

er å fortsette eller å begynne trimming for fullt i det nye året som kommer. Det gjør så godt 

for kropp og sjel!       

 

Gruppa har ikke eget budsjett. 

 

For trimgruppa, 20.11.05 

Nina Gravaune 

 

Samtidig vil vi i trimgruppa oppfordre alle kjentmenn, trimmere og kommende 

trimmere til å ta med familie, venner, naboer og bekjente rund om på de 6 trimpostene 

vi har for å vise vei, og ikke minst for å få med seg en god naturopplevelse. 

 

Se beskrivelse hvordan du finnes trimpostene på annet sted i REPORTER’n. 

 

Trimgruppa vil ønske både små og store trimmere en riktig sprek jul og et enda 

sprekere nyttår! 

          Nina
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Skisesongen er i gang! 

 
                Situasjonsrapport fra skigruppa 

 

Langrennsgruppa har i høst trent i samarbeid med naboklubbene Ronglan IL og Skogn Il. 

Knut Skjesol har ledet onsdagstreninger sammen med Ronglan, og noen av våre utøvere har 

vært med på lørdagstreninger sammen med Skogn.  

Thomas og John Anders har vært med på rulleskitrening. 

Vi har også gjennomført en dugnad for å få penger i kassa. 

 

Vi har nylig (3.-4.desember) gjennomført en treningshelg i Heståsdalen sammen med 

ronglansbyggene.  

Vi bodde på Kommunehytta og hadde flotte skiforhold å trene i. Vi startet med teknisk 

instruksjon i skøyteteknikk, hvor Knut Helge  og Øystein Haug ledet hver sin gruppe.  

I løpet av de to dagene fikk vi gått en hel del på ski i begge stilartene i tillegg til at vi hadde 

det trivelig på hytta. 

 

I sesongen som kommer tar vi sikte på å arrangere poengrenn de mandagene det er 

føreforhold i lysløypa. Vi er tildelt sprinten i Levangerkarusellen, og vi er medarrangør i 

Skifest i Levanger sammen med  Sp.kl. Nessegutten og Skogn IL.  

Eknerennet har vi valgt å ta pause fra fordi vi har måttet flytte rennet fem år på rad p.g.a. 

snømangel.  

Vi vil i stedet  prøve å arrangere en skidag  i samarbeid med barneidretten der vi setter ut i 

livet aktivitetsplaner som er lagt tidligere i forbindelse med Ekne-renn som er blitt flyttet. 

 

Vi ønsker alle en god jul med håp om stabile vinterforhold og skiaktivitet for alle som har lyst 

i sesongen som kommer. 

 

 

Hilsen fra Johan Gustad  

langrennsformann.  
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HANDLINGSPLAN EKNE TRIMGRUPPE 2006 
    

 

 

1. Samarbeid med skigruppa om skisportens dag i mars. 

 

2. Søke Fjellstyret om midler til evt. grillstativ, materiale til skilting av trimposter. 

 

3. Gjøre folk bedre kjent med alle Trimpostene vi har. 

- Evt. arrangere en turmarsj til Migtjønna med historisk vandring til evt. 

Jonasplassen, Djupen, Miga og Trætsve i løpet av våren eller høsten. Alt etter hvor 

tid gapahuken står ferdig. 

- Felles tur til Storheia i løpet av våren eller høsten. 

 

4. Arrangere en ettermiddag med instruksjon i stavgang med påfølgende tur i terrenget i 

løpet av våren/sommeren. 

 

5. Evt. sykkel-trim dag med poster underveis. 

 

6. Fortsette med dame og herretrim på vår og høsthalvåret. 

 

7. Vår tur til å arrangere Våttåbergtur. 

 

8. Romjulsmarsj er kommet for å bli. 

 

9. Samarbeid ved forespørsel fra andre lag og foreninger. 

 

10. Bidra med å iverksette alle gode ideer som har med trim og gjøre. 

 

11. Holde kostnader på trimaktiviteter på samme lave nivå som tidligere. 
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HANDLINGSPLAN EKNE FOTBALL 2006 
 

 

Lag: 

Vi har de to siste sesongene hatt et utvidet samarbeid med naboklubbene Skogn 

og Markabygd. Dette er noe som har vært vellykket og noe som bør videreføres. 

Klubben har allerede vært i kontakt med de nevnte klubbene om videre 

samarbeid på aldersbestemt nivå der det trengs. Dette vil mest sannsynlig være 

G14, J14, J16 og G16. 

Det er også planer om å få til et lag i J19 serien med spillere fra Skogn og Ekne. 

Et lag som vil hete Skogn/Ekne. Skogn vil stå som ansvarlig for laget. 

Eknespillere trenger da ikke melde overgang. Ekne og Skogn har også vært i 

kontakt med hverandre om et samarbeid på seniornivå for menn. I tilfelle dette 

blir realisert blir det ikke noe juniorlag. Skogn ønsker å stå som ansvarlig for 

dette laget. 

Det må samtidig nevnes at alle klubbene er enige om at overgang bør unngås. 

 

Anlegg: 

Oppussing og maling av klubbhus. Innkjøp av 2 stk småmål da tilstanden til 2 av 

de gamle er dårlig. 

 

Andre aktiviteter/arrangement: 

Videreføring av Kyrkås. Kyrkås inviteres til Ekne. 

Videreføring av grendacup i samarbeid med barneidrettsavdelingen. 

Arrangere knøtteturnering. 

Fotballavdelingen dekker påmeldingsavgiften til 1 lokal cup for hvert lag. 

 

 

 

 

24.11.2005 

Jørn Åvar Skogmo 
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Reisebrev fra Canada 
 

 

Som de aller fleste har fått med seg er World Cup rennene godt i gang. Eknes store 

stolthet i verdenstoppen i langrenn Johan har allerede markert seg og nå i desember er han i 

Canada for å delta i World Cup. 

Reporter’n mottok følgende reisebreva fra Johan , vel å merke før dette rennet ble 

arrangert; 

 

Nå er sesongen snart i gang for fullt, og i år er det OL sesong!  

For min del har det vært en høst med mye bra trening og jeg føler meg godt forberedt 

til vinteren. Nå gjelder det bare å få vist seg fram skikkelig til rett tid. Rennet i Canada 11. 

des. og Nove Mesto 30.des., vil være avgjørende for en OL billett. Jeg håper å bli en av de 4 

som får gå sprinten i Torino. 

 

I skrivende stund ligger jeg på senga i Silver Star i Canada.  Her er sprintlandslaget og 

resten av landslagene på samling før WC rennene som går av stabelen i Vernon 10. -11 .des. 

Det å reise til Canada byr på to utfordringer; lang reise og tidsakklimatisering. Fra London var 

flytiden på hele 10 timer, og det er lenge i et fly. Canada ligger 9 timer bak Norge, og det er 

litt rart å tenke på at klokka er bare 12 på formiddagen her når den er 9 på kvelden hjemme. 

 

 Løypene her i Silver Star er helt utrolige, tror nesten jeg må bruke et ord som 

sinnsyke. Det er så brede løyper at du får følelsen av å gå på en motorvei, og det er løyper 

over alt. Det er nesten vanskelig å gå inn fra treningsøkt, og da er det fint! Tror nok formen 

vil komme her, slik at OL billetten kan sikres. Det hadde vært utrolig moro! Men det blir nok 

ikke ”a walk in the park”, de andre på laget tenker nok det samme som meg. 

 Siden mai har det vært et hardkjør med samlinger. Fordelen med å være på lag med 

noen som er bedre enn deg selv er stor. Du får hele tida noen du kan måle deg mot. Jeg føler 

at jeg har blitt bedre på alt, og mye av det kommer av at det bestandig er noen som er litt 

bedre på intervall, litt sterkere på styrketrening osv. Det er et kjempegodt miljø på laget og vi 

har det bestandig artig på tur.  

 

 Etter rennet i Canada blir det å reise hjem til jul, og jeg håper at snøen ligger som et 

hvitt teppe oppover Auneveien og på Stormyra. Da blir det skikkelig julestemning i år også! 

 

 

Skihilsen fra Johan 

 

God Jul og godt sparkføre! 

 

 



12 

 

St. Olavsloppet  
Ekne/Ronglan stilte felles lag også i  St.Olavsloppet 2005. 

 

Som en ser av de offisielle resultatene nedenfor utmerket laget seg med flott 

resultat også i årets ”lopp”. 

 

Hvis en sammenligner med resultatene for 2004 mot 2005: 

 

I 2004 endte laget på en 24. plass med gjennomsnittlig kilometertid på  

4 min. og 07 sekunder. 

I 2005 endte laget også på 24. plass men i år med en gjennomsnittlig 

kilometertid på 4 min. og 08 sekunder.  

 

Mer jevn fart kan en vel ikke forlange. 

 

Ang. St.Olofsloppet 2006: 

Arrangøren har bestemt at loppet flyttes frem til i månedesskiftet juni/juli, med 

start i Trondheim onsdag 28. juni og mål i Østersund lørdag 1. juli. 

Hovedårsaken til dette er nok for å unngå for mye kollisjon med ferietida slik at 

det blir enklere for mange å stable lag på beina. 

 

Så folkens; Merk av disse datoene allerede nå! 
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Resultater St.Olofsloppet 2005 
 
Resultat 2005 

33 : Ekne/Ronglan 
Print 

13 
Juli 

Östersund - Åre 
Lengde 
(km) 

Tid min/km plass  

1 
Jan Martin Albertsen Dahlen (M) - Thomas 
Albertsen Dahlen (M) - Hilde Albertsen 
Dahlen (K) 

21.1 01:26:54 4,07 44  

2 Johan Arnt Dahlen (M) - Marius Austeen (M) 13.6 01:00:30 4,27 64  

3 Sigurd Hynne (M) 7.0 00:27:50 3,59 13  

4 Bjørn Borge Skei (M) 10.5 00:41:53 3,59 18  

5 Øystein Haug (M) 10.2 00:39:55 3,55 12  

6 Martin Hammer (M) 10.3 00:39:14 3,49 6  

7 Svein Holberg (M) - Stig Rune Holberg (M) 11.6 00:49:43 4,17 36  

13 
Juli 

Östersund - Åre 84.3  ,   

8 Sivert Hammer (M) - Stig O. Lynmo (M) 13.3 00:57:13 4,18 39  

9 Jon Olav Lynmo (M) - Ivar Gustad (M) 13.7 00:55:42 4,04 21  

14 
Juli 

Åre - Sandvika 
Lengde 
(km) 

Tid min/km plass  

10 Gisle Holberg (M) 7.7 00:29:41 3,51 38  

11 Erik Brenne (M) 6.5 00:25:13 3,53 27  

12 
Stig Rune Holberg (M) - Mari Brenne Dreier 
(K) 

12.7 00:54:21 4,17 42  

13 Øystein Haug (M) 7.9 00:32:34 4,07 36  

14 Martin Hammer (M) 11.2 00:42:11 3,46 11  

15 
Hallbjørn Holberg (M) - Hallbjørn Holberg 
(M) - Hallbjørn Holberg (M) 

15.8 01:03:07 4,00 23  

15 
Juli 

Sandvika - Levanger 
Lengde 
(km) 

Tid min/km plass  

16 Kolbjørn Moe (M) - Stig O. Lynmo (M) 14.4 00:57:17 3,59 48  

17 Jonas Holberg (M) 8.8 00:37:34 4,16 79  

18 Jon Olav Lynmo (M) 7.3 00:28:08 3,51 25  

19 Kristin Rønning (K) - Gisle Holberg (M) 10.6 00:43:26 4,06 29  

20 Bjørnar Hynne (M) 6.4 00:30:10 4,43 80  

21 Line Brenne Dreier (K) 5.4 00:25:50 4,47 83  

22 Bjørn Borge Skei (M) 6.7 00:27:20 4,05 36  

23 Birthe Brenne Dreier (K) 5.1 00:22:20 4,23 72  

16 
Juli 

Levanger - Trondheim 
Lengde 
(km) 

Tid min/km plass  

24 Sigurd Hynne (M) 7.5 00:28:02 3,44 17  

25 Odin Veie Ringstad (M) 6.5 00:26:37 4,06 33  

26 Jon Olav Lynmo (M) 8.5 00:32:49 3,52 23  

27 Gisle Holberg (M) - Ivar Gustad (M) 16.4 01:08:12 4,10 42  

28 Ståle Rangul (M) 7.0 00:35:00 5,00 88  

29 Hallbjørn Holberg (M) 10.1 00:39:08 3,52 28  

30 Pål Meland (M) - Sivert Hammer (M) 13.0 00:58:38 4,31 68  

31 Martin Hammer (M) 10.7 00:41:38 3,53 18  

32 
Mari Brenne Dreier (K) - Sindre Holberg (M) 
- Jonas Holberg (M) 

15.6 01:06:51 4,17 49  

Total Östersund - Trondheim 333.1 22:55:01 4,08 24  
 

 

 

http://www.st-olavsloppet.no/print.asp?del=res&sub=ana&id=721
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Stilling Ledig: 

 

 I Ekne Idrettslag er det ledige stillinger som:  

 

a. Fotballformann 

b. Økonomiansvarlig 

 

Lønnsbetingelser: Ingen fast lønn, men masse frynsegoder så som: fri adgang til 

alle Eknes hjemmekamper, gratis kaffe og om nødvendig egen stol og paraply. 

 

Noe arbeid på ettermiddags/kveldstid må påregnes. 

 

Alle interesserte kan henvende seg til hovedstyret, intervjurunde blant aktuelle 

søkere blir foretatt på nyåret. 

 

Leder i laget 
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Tillitsvalgte i Ekne I.L. – ÅR 2006  
Hovedstyret: 
Leder:   Steinar Vestli 

Styremedlemmer:  Ivar Gustad   

   Henning Brandt 

   Randi Brenne Dreier  

Varamedlemmer: Knut Jostein Brenne 

   Johan Arnt Dahlen 

 

Økonomiutvalg: Per Grudt 

   Jo Vegard Dahlen 

   Kasserer 

   Repr. Fotball 

 

Fotball - leder: ?? 

Junior formann Amund Sand 

Finansformann: ?? 

Bane formann: Einar Daling 

Materialforvalter: Ragnhild Flø Gustad 

 

Ski - leder:  Johan A. Gustad 

Lunde 

 

Langrenn:  Jørn Åvar Skogmo 

   Odd Ivar Haug 

   Johan A. Dahlen 

   Tor S. Dahlen 

   Knut Skjesol 

   Audun Brenne 

 

Alpint:  Lars M. Nordgård 

 

Anlegg:  Asbjørn Heimdal 

   Arne Lerstad 

   Jo Vegar Dahlen 

 

Løyper:  Arne Lerstad 

   Arve Brenne 

   Ørjan Øksnes 

   Svein Stamnes 

   Sverre M. Falstad 

   Svein Snippen 

 

Hytte – leder:  Svein Snippen 

   Eli Augdal 

   Rolf Leverås 

 

 

 

Barneidrettsavdelingen:  
   Ingrid Brattgjerd 

   Inger Einvik 

   Bjørn Grenne 

   Kristin Kjølen 

   Rune Voldseth 

   Mette Skogmo 

 

Trim – leder:  Nina Gravaune 

   Anne Grete Dahlen 

   Gunnar Dalheim 

   Beate Lie  

   

Idrettsmerket: Gunn L. Brenne    

   Marit Dahlen 

 

Reporter’n:  Arve Brenne 

   Otto Asbjørn Solli 

 

Uts. til kom.idr.råd: Leder 

   Nestleder 

 

Uts. til årsm. Grendehuset: Leder 

   Nestleder 

 

Kontingentinnkrevere: 

Wenche Fagerkind 

   Oddvar Stavseth 

   Greta Winge 

   Audhild Vestli 

   Arne Hegvold 

   Lena Hagen 

   Stein Hemming 

   Svein Opheim 

   Anne-Mari Vinje 

 

Revisor:  Kjell Øksnes 

   Morten Tvete 

   Odd Ivar Haug(vara) 

 

Valgkomite:  Svein E. Snippen 

   Inger Einvik 

   Berit Leknes 
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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.  
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Ønsker du en lengre tur, fortsett stien videre og etter ca. 2 km. kommer du til Sønningen  

 

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 Saueavlslag og Ekne Råneholdslag.  

I tråd med opprinnelsen til kontoen skal gaver deles ut til formål som har sin 

bakgrunn i landbruk. Som eksempel kan nevnes: Land-bruksutdanning, prosjekt 

innen landbruk, historisk registrering av gårdsredskap etc. 

 

Det er en forutsetning at søker bor på Ekne eller har sterk tilknytning til 

bygda. Støtte til landbruksutdanning gis maksimum fire ganger. 

 

Skriftlig søknad sendes Ekne Bondelag ved Tor Oluf Kjølen innen 10.01.06. 
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Hva skjer med gammelskolen på Ekne?   

 
Hovedlåna på Ner-Falstad og murbygget på Eknetun nevnes ofte som landemerker i 

midtbygda her på Ekne. Ikke så ruvende og monumental, men likevel karakteristisk og 

spesiell er gammelskolen. Egentlig er kanskje den like viktig som ”karakterbygg” i bygda vår. 

Derfor er det mange forbipasserende som undres på hva som er i ferd med å skje med den vel 

70 år gamle trebygningen. Det er tydelig at det iallfall ikke satses mye på utvendig 

vedlikehold for tida.  

 

I dag er det bare sløydsalen som brukes til opplæringsformål av Ekne skole. Storparten av 

romma ellers brukes som lager til gammelt utstyr og inventar. Avdeling Bygg og eiendom i 

kommunen har ansvaret for bygningen, -  skolene er etter den ordninga vi har i dag leietakere 

i de lokalene vi bruker rundt om i kommunen. Bygg og eiendom har gjort det klart at det ikke 

vil bli aktuelt med andre påkostninger enn det som trengs av sikkerhetsmessige grunner. Dette 

er forståelig; et par vannlekkasjer og en god del alderdomssvakhet ellers ville gjøre 

restaurering til en svært kostbar og ganske sikkert ulønnsom forretning.  

 

Ekne Bygdeforum har hatt muntlig kontakt med Bygg og eiendom om eventuell bruk eller 

overtagelse av gammelskolen. Dette med tanke på f.eks. håndverksaktiviteter av ulike slag. 

Foreløpig er det ikke kommet noe konkret ut av dette, og det er pr. i dag usikkert om saken vil 

bli tatt videre av bygdeforumet. Også for eventuell lokal overtagelse vil de økonomiske 

utfordringene være det vanskeligste hinderet, - ikke minst vil det koste mye å drifte bygget 

etter eventuelle reparasjoner. 

 

Fra skolens side er det sagt at vi trenger rom til trearbeid i kunst- og håndverksfaget. Dette 

kan løses med et tilbygg eller en liten sjølstendig paviljong dersom gammelskolen ikke kan 

brukes.  

 

Slik saken nå står, er riving det mest sannsynlige utfallet. Framtida er derfor svært usikker for 

dette huset som så mang en eknesbygg har fått et forhold til gjennom skolegang eller andre 

aktiviteter. Vemodig, vil mange synes. I alle fall er den dårligste løsningen at gammelskolen 

fortsatt blir stående med avskalla maling og tomme, livløse vinduer. Fra skolens side vil det 

bli lagt press på de ansvarlige om at noe må gjøres, sjøl om det kan bety at gammelskolen blir 

borte fra sentrumsbildet i bygda vår. 

 

 

Otto Asbjørn Solli. 
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JULEREBUS 
 
For å teste de ”små grå” i mellomjula vil julenissen ta deg med på en tur rundt i fylket vårt.  

Det kan være større eller mindre steder, vatn, fjell og lignende. 

Hver rebus angir noe slikt. 

 

Turen starter i ( 1 ). Der er reinsdyret og sleden klare.  Turen går vestover, vi passerer ( 2 ) før 

vi stanser opp på ( 3 ).  Nå skuer vi ut på bøljan blå, og tar plass i en kajakk som fører oss 

over til ( 4 ). Vi tar oss tid til å hilse på den berømte Bjørn, før vi ankommer  ( 5 ).  Da krysser 

vi fjorden igjen. På ( 6 ) er det matpause med Gløgg og pepperkjeks. Etter en liten lur på ( 7 ) 

der det er mange kloke hoder, bærer det innover i landet til ( 8 ). Vi passerer ( 9 ) i lav høyde, 

svinger innom ( 10 ), der det er mange snille barn og blir bare nødt til å stoppe opp litt i ( 11 ). 

Der er det riktig vømmølsfylt og vakkert, men vi må videre til ( 12 ) der gamle gubber fortsatt 

spiller fotball.  Vi tenker at dersom vi hadde vært på ( 13 ) nå, kan det hende at vi hadde fått 

høre opera. I ( 14 ) er det mye snø og hopprenn og vi lurer litt på hvordan det er på ( 15 ). 

Men det blir litt for langt av lei, vi må videre til ( 16 ). Der kan vi ta jernbanen til ( 17 ) og 

Kvikk-lunsj og toddy på perrongen.  På ( 18 ) er det alltid moro, men vi må videre til ( 19 ). I ( 

20 ) ligger det 2 likedanne båter, et vakkert skue i kveldsmørket. Ferden går videre til ( 21 ), 

før reinsdyret og sleden bringer oss innover landet igjen til ( 22 ). På ( 23 ) er det nå stille og 

rolig, i motsetning til om sommeren, men vi svinger av fra E6 og det nærmer seg natt da vi 

stopper i ( 24 ). Det er bra at reisen nærmer seg sin ende, reinsdyret er utslitt og sleden truer 

med å gå opp i ( 25 ). 

 

Lykke til ! 

 

1. Mineral - elv 2. Den største og den siste 

3. Udelt 50 4. Moro – bedrag 

5. Klang 6. Lopper og lus 

7. Tips 8. Henrettet null 

9. All right – omvendt fulgemat – forhøyning 10. Omvendt gjenlevende ektefelle 

11. Rovdyr – idrettslag - tone 12. Nestleder 

13. Regnjakke og vinterfrakk minus T 14. Parti – nynorsk rompe 

15. Rikerike 16. Godlyd – hjelp 

17. Forhenværende statsleder - karakter 18. For – traff bakken 

19. Kains bror - hannsau 20. Visp – bukt 

21. Dansk øy i svarord 22. Eier tyveri 

23. Religion - odde 24. Fottøy – fred – sjø 

25.  -  

 

Eventuelle riktige svar kan leveres styret og premiering vil bli vurdert. 
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JULA PÅ EKNE 

2005  
   

Julaften:  Ekne kirke kl. 15.00 
   Familiegudstjeneste v. prostiprest Moen 

   Ekne Skolekorps deltar 

   Ofring til Kirkens Nødhjelp 

 

2. juledag: Ekne kirke kl. 11.00 
   Høytidsgudstjeneste v. sokneprest Johnsen 

   Skogn Mannskor deltar 

   Ofring til Det Norske Misjonsselskap 

 

2. juledag: Haugen kl. 20.30 
   Tradisjonell andredagsfest v. Ekne Ungdomslag 

   ”No Brain” spiller til dans  

Billetter fås kjøpt på S-Nærkjøp Ekne 

   Se ellers plakat på butikken 

 

 

6. juledag: Bedehuset kl. 18.00 
   Familiefest 

 

 Romjulsmarsjen v. trimgruppa i Ekne il. 
   vil også bli arrangert i år. 

   Se etter oppslag om tid og løyper på  

   butikken!   
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REDAKSJONEN 

ønsker alle en riktig God Jul 

og Godt Nyttår ! 
 


