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Fra lederen. 

 
Nok et år er passert, vi skriver snart 2007 og jula nærmer seg, blir det sagt. 

Det er vel ikke så mye som minner om jul enda, i hvert fall hvis en ser ut av vinduet. 

Det hadde gjort seg med litt snø, både for de som er aktive i skimiljøet og oss andre som 

synes at det bør være ei kvit jul. Vel, det er jo enda 14 dager igjen, så det er jo lov å håpe. 

 

Året 2006 har for Ekne Idrettslag vært et år på det jevne. Størst aktivitet blant de yngste på 

fotballbanen, men vi har jo også andre litt eldre som markerer seg i resultatlistene , spesielt på 

ski.  Vi er også så heldige å ha en medlemsmasse som ivrig støtter opp om laget, som 

supportere, trenere, sjåfører og andre verv eller som bare markerer seg som ivrige trimmere. 

 

De aller fleste er vel enige om at det aktivitetstilbudet som laget har i dag, ønsker vi å 

opprettholde. Det krever fortsatt stor frivillighet i alle ledd, og det er her årets store hjertesukk 

kommer: Årsmøtet (hvor det for øvrig var veldig god plass rundt bordet) greidde ikke å få 

valgt noen leder. Det skyldes ikke flust av kandidater, men ingen ville ta den jobben med å 

være leder i hovedlaget.  

 

Det er jo krise, en leder må jo laget ha og det kan ikke forventes at de samme skal gå på år 

etter år!  

 

Mitt håp er at alle tenker seg om en gang til, sannsynligheten for at laget går mot et 

ekstraordinært årsmøte på nyåret er stor og dersom vi fortsatt står uten leder kan jo 

nedlegging av laget være en mulighet.  

 

Det er mørke skyer over laget som går inn i sitt 75. år, men dersom vi alle legger godviljen til 

og prioriterer riktig får vi håpe det løser seg.  

 

Vil til slutt takke alle for innsatsen i året som gikk og ønsker alle ei god jul og et godt nytt år. 

 

 

Steinar   
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Årsmelding for Ekne Idrettslag – hovedstyret 2006. 

 
A: ADMINISTRASJON: 

 

Leder: Steinar Vestli 

Nestleder: Henning Brandt 

Kasserer: Ivar Gustad 

Sekretær: Randi Brenne Dreier ( vara: Knut Jostein Brenne fra sommeren 2006 ) 

Fra fotballavd.: Jørn Åvar Skogmo 

Fra skiavd.: Johan Asbjørn Gustad 

Fra barneidrettsavd.: Bjørn Grenne ( ny fra sommeren 2006 Rune Voldseth ) 

Fra trimavd.: Nina Gravaunet 

 

Varamedlemmer til styret: Knut Jostein Brenne, Johan Arnt Dahlen 

 

B: GJENNOMFØRING AV AKTIVITETSPLAN: 

 

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

underavdelingene. 

 

Gjennomføring: Hovedstyret tar den økonomiske belastningen ved å holde anlegg vedlike 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. 

 

2. Plan: Det forutsettes at barneidrett drives etter de retningslinjer som er gitt av 

NIF/bestemmelser fra kretsen. 

 

Gjennomføring: Barneidretten på Ekne drives helt etter forskriftene. All aktivitet for barn opp 

til 12 år er organisert 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. 

 

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

vesentlig økte driftskostnader uten tilsvarende merinntekter. 

 

Gjennomføring: Stort sett gjennomført etter planen. Nyanskaffelse av flyttbare mål til 

fotballbanen samt en nødvendig lufting av gressmatta er gjennomført, takket være til dels 

betydelige økte sponsorinntekter i fotballavdelingen. Laget har vedtatt å støtte en planlagt 

ballbinge på Ekne med kr. 25.000,00. 

 

4. 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 årsmøtet samt 2 orienteringsmøter i regi 

av Levanger Idrettsråd. Laget stod som arrangør av årsmøtet i Levanger Idrettsråd. 
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5. Plan: Laget forplikter seg til å ta hensyn til øvrig kulturaktivitet ved planlegging av sin 

aktivitet. Om nødvendig skal laget være en pådriver for å samordne aktiviteten i samarbeid 

med de andre lag og foreninger på bygda. 

 

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 kollisjon med bl. a. 

skolemusikk har vært uunngåelig. Laget har fått en utmerket hjemmeside på internett med bl. 

a. en aktivitetskalender som også er åpen for andre lag og foreninger på bygda. Den er blitt et 

nyttig verktøy for alle og møteaktivitet med andre lag er derfor ikke avholdt. 

 

6. Plan: Laget har en målsetting om å opprettholde dagens medlemsantall. 

 

Gjennomføring: Årets medlemstall viser en viss nedgang så målsettingen er ikke nådd.  

 

7. 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.   

 

C.: SPORTSLIG AKTIVITET: 

 

Ski: Vi viser til årsberetning fra skiavdelingen 

Fotball: Vi viser til årsberetning fra fotballavdelingen 

Trim: Vi viser til årsberetning fra trimavdelingen 

Barneidrett: Vi viser til årsberetning fra barneidrettsavdelingen. 

 

Vi har fortstat stor nytte og glede av samarbeid med naboklubbene. Vi har samarbeid med 

Ronglan IL om håndball og felles lag til St.Olofsloppet. På fotballsida har vi samarbeidet med 

Skogn Il og Markabygda IL. Vi har i samarbeid med Skogn Il og Sp.kl. Nessegutten arrangert 

”Skifest i Levanger” i Torsbustaden. 

 

D: ANLEGGSSITUASJONEN: 

 

Ut over innkjøp av fotballmål og lufting av gressmatte samt rydding av turstier har det ikke 

vært annen aktivitet på anleggssida enn nødvendig vedlikehold. 

 

E: ØKONOMI: 

 

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

Årets resultat viser et hyggelig overskudd. Ønsker i år spesielt å fremheve fotballavdelingen 

som ved på selge annonseplass på hjemmesida og økte dugnadsinntekter har sørget for bra 

med penger. Vi viser for øvrig til nærmere orientering 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 



5 

resultatlistene. Det vi husker best fra året 2006 er nok at bygdas egen Johan Kjølstad, som 

riktignok går for en annen klubb, kvalifiserte seg til OL i Torino, og kom hjem med en 7. 

plass i sprint, som beste nordmann i kamp med verdens beste skiløpere. 

 

Vi har også 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 også denne gang blir møtt med velvilje og ønske om 

å ta et tak for klubben vår.  

 

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

vi har fått gjennomført et nytt solid arbeidsår i Ekne IL. 

 

 

Ekne, 27.11.2006 

 

 

Steinar Vestli, leder  
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ÅRSMELDING FOTBALL SESONGEN 2006 
 

Styret i fotballgruppa har sesongen 2006 bestått av følgende: 

VERV NAVN 

Leder Jørn Skogmo 

Økonomiansvarlig Torbjørn Stormoen 

Anleggsansvarlig Einar Daling  

Materialforvalter Ragnhild Flø Gustad 

Styremedlem Audun Brenne 

Styremedlem Morten Tvete 
 

Andre medvirkende: 

Ansvarlig knøtteturnering Knut Skjesol 

Ansvarlig grendacup Marius Brenne 

 

Målsettingen om at alle av bygdas barn og ungdom skal ha et tilbud om å spille fotball ble 

oppfylt ved hjelp av et godt støtteapparat rundt hvert lag og et bra samarbeid med 

naboklubben Skogn. Med bakgrunn i de erfaringene vi har bør dette samarbeidet fortsette 

også neste år. Målsettingen neste år må være at Ekne tar ansvaret for noen av 

samarbeidslagene. Her er en oversikt over lagene for sesongen 2006 med antall spillere fra 

Ekne og Ronglan: 

 
LAG NAVN LAGLEDER ANTALL SPILLERE 

Knøtt 1998 Ekne Rune Voldseth 8 

Knøtt 1999 Ekne Per Kristian Aune 19 

Jenter 11 Ekne Ivar Gustad 12 

Jenter 12 Ekne Morten Tvete 13 

Jenter 14 Skogn/Ekne/Markabygd Gina Søraker 5 

Jenter 16 Skogn2/Ekne Turid Sandberg 5 

Jenter 19 Skogn//Markabygd/Ekne Heidi Røstad Aunan 1 

Gutter 9 Ekne Anne-Cathrine Irgens 11 

Gutter 10 Ekne Kari Fjær 10 

Gutter 12 Ekne Audun Brenne 11 

Gutter 13 Skogn/Ekne Jørn Skogmo 3 

Gutter 14 Skogn/Ekne/Markabygd Eli Jessen 2 

Gutter 16 Skogn2/Ekne/Markabygd Peter Daniel Aune 6 

Senior menn Skogn/Ekne Vegar Jenssen 4 

Oldboys Ekne Geir Augdal 10 

 

Det er, som dere ser, stor aktivitet i fotballgruppa. Totalt 120 aktive spillere fordelt på 15 lag. 

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

resultater. 

Knøtt har deltatt på knøtteturneringene. Ekne arrangerte knøtteturnering lørdag 27. mai med 

hele 34 lag. 

Tilbakemeldingene styret har fått på avviklingen var uforbeholden positive. Takk til alle 

medvirkende. Dette er bra reklame for bygda. 

 

Dømmingen av alle seriekampene Barn9 - Barn12, 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 23. sept arrangerte vi grendacup. Det deltok lag fra Bursflata, Falstadberget, Utafer, 

Kaivn/Grendevn/Frostavn og Sjøvn/Ronglansvn. Her var det kreativitet å spore mht antrekk. I 

tillegg til fotballkampene ble det avviklet bygdamesterskap i hesteskokasting. Dette var en 

sosial dag der resultatene ikke står i fokus. 

 

Det ble dessverre ikke noe besøk fra Kyrkås i år. Håper at det blir neste sesong. 

 

Vi ser nå en positiv utvikling på økonomisiden i fortballavdelingen. Gode sponsorer har vært 

med og støttet oss. Det har også vært en oppgang på inntektsgivende dugnader. Se kasserers 

regnskap. 

 

Det har i år vært stor aktivitet på stadion både på og utenfor grasmatta. Klubbhuset har fått 2 

strøk med maling. Ryddeaksjon der en hel container ble fylt med skrap. Ny platting på 

framsiden av klubbhuset. Lufting av grasmatta (med etterfylling av sand). Reparasjon 

(sveising) av gamle 7-er mål. 

Det er også investert i nytt utstyr: 2 stk nye 7-er mål med hjul og gjødselspreder for å henge 

på plenklipperen. 

Alt dette kunne vi realisere takket være våre sponsorer og en ivrig dugnadsgjeng. 

Mye er som sagt utført, men det er store planer også neste år: Gjøre ferdig malingen av 

innbytterboder og redskapshuset. Fornying av sitteplassene ved klubbhuset. 2 stk nye 7-er mål 

med hjul. Nytt gulv i klubbhuset. Nytt banemerkeutstyr. Lufting av grasmatta med etterfylling 

av sand en gang til. 

 

I samme åndedrag vil jeg nevne den nye informasjonskanalen som er opprettet for 

idrettslaget: internettsiden www.ekneil.com 

 

Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til alle sammen som har bidratt i sesongen 

2006. Da tenker jeg på trenere, oppmann, arrangementsansvarlige, styret og ikke minst de 

frivillige dugnadsyterne. Alle er nødvendig for at forholdene kan legges til rette for de 120 

aktive utøverne. Til slutt vil jeg fremheve kiosk-sjef Inge Skilbrigt som har åpnet kioskluka 

og laget kaffe på alle kampene på stadion i år. Dette står det respekt av og det lokker folk til å 

komme å se på bygdas håpefulle i aksjon. Inges innsats i kiosken gir også et skikkelig bidrag i 

regnskapet. 

Selv om det er en oppgang i publikumsantallet, sesongen sett under ett, håper vi på en enda 

større oppslutning neste år. Det er på stadion det skjer og det er plass til fler…. 

 

28.11.2006 

Leder 

Jørn Skogmo 

 

 

 

 

 

http://www.ekneil.com/
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ÅRSMELDING FOR EKNE TRIMGRUPPE 

2006 
 

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

Dalheim og Beate Lie. 

 

Trimgruppa arrangerte Nyttårsmarsj, der 64 ivrige trimere deltok. Trivelig at så mange følger 

opp den årlige tradisjonen, og ikke minst tar seg tid til en kopp kaffe og en hyggelig prat. 

 

I år ble det nok snø til å arrangere Skisportens Dag. Rundt 60 personer registrerte seg på 

Skihytta. Det ble ført opp flere nye fremadstormende trimere, både gammel og unge. Dette 

lover godt for neste års arrangement, hvis vi får snø vel og merke. 

 

Høstens dame og herretrim er allerede godt i gang. Herrene styrer seg selv hver tirsdag med 

landhockey matcher. Ikke registrert noen skader hittil i år. Dette lover godt ut ifra tidligere 

statistikker. Dametrimmen har trim hver onsdag under kyndig veiledning av Kjersti Gustad, 

artig og variert time. Har god plass til flere spreke jenter/damer. 

 

I år var det vår tur til å arrangere den årlige Våttåbergturen. 73 personer registrerte seg i boka 

vår, selv om været ikke var det beste. Det ble servert bålkaffe og kringle, og det var anledning 

til å bli med på natursti som ble belønnet med fine premier. Trivelig dag. 

 

Det ble i vår søkt fjellstyret om midler til grillstativ og materiale til skilting av stier osv. Ikke 

fått tilbakemelding i fra dem, tross purringer. 

Men det ble råd, styret åpnet pengesekken og vi ble sponset av BM til materiale av skilt. 

Sverre Daling har laget flotte skilt til merking av kjentmannspostene, en stor takk til han. 

Skiltene er ennå ikke satt opp. Vi har gått til innkjøp av grillstativ som er til bruk for alle 

grupper i idrettslaget. Dette er lagret hjemme hos Rune Voldseth. Det er bare å ta kontakt med 

han ved lån. 

 

Videre har vi hatt en høstdugnad, der vi har rydda sti fra Strandkorsen opp til Våttåberget. Det 

er satt opp skilt ved oppstarten av stien. Takker for innsatsen til dugnadsgjengen. 

 

Ikke alle målene som trimgruppa hadde for 2006 er nådd, men vi har fått til andre ting, og vi 

overfører noen av målene + noen nye til 2007. 

 

Tips og ideer til trimaktiviteter taes fortsatt imot med stor entusiasme til trimgruppa. Vi 

samarbeider gjerne. 

 

Håper mange har benyttet seg av alle våre 6 kjentmannsposter, eller deltatt på 10 på topp som 

er nytt for året i kommunen. En ting er sikkert, at gevinsten av å trimme og få 

naturopplevelser på kjøpet er helsefrembringende både psykisk og fysisk. Derfor, ta godt vare 

på trimutstyret til bruk 2007 også. Gjerne ønsk deg en skritteller og sett mål for deg selv eller 

sammen med andre. 

 

Gruppa har ikke eget budsjett. 

 

For trimgruppa 

Nina Gravaune 
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Julehilsen fra TRIMGRUPPA 
 
Hei alle trimvenner! 

 

Det nærmer seg en nytt år i full fart. Full fart har det også vært på trimfronten. Gledelig å se at 

så mange benytter seg av våre 6 trimposter, noen poster mer en andre. Dette har vi tenkt å 

gjøre noe med til våren. Som dere ser ut i fra vår handlingsplan, har vi tenkt å arrangere felles 

turer for å gjøre flere kjent med stiene som fører frem til postene. Følg med på Ekne IL sine 

hjemmesider for tidspunkt for fellesturene. 

 Skilting av stiene vil også skje utover våren. Vi håper dette kan gjøre det lettere å ta seg frem 

for de som ikke er godt kjent i området fra før. Trimgruppa tar imot alle tips om nye 

stier/veier osv.  

 

Sverre Daling har kommet med et godt forslag om å flytte gapahuken på Torvmyra opp til der 

fjøset har stått. Den ideen tente vi på med en gang. Håper på flere velvillige hjelpere når det 

blir dugnad på dette. 

 

Dugnad på ryddinga av sti fra Strandkorsen opp til Våttåberget er gjort, vi har hatt tre 

trimmarsjer med god deltagelse, tilbud med dame og herretrim finnes. Mangfoldet er her, det 

er bare å benytte seg av det, enten med ute eller innesko.  

 

Trim har mange helsegevinster både fysisk og psykisk. Det gir oss masse naturopplevelser 

hvis vi passer på å se oss omkring, og ikke bare på skotuppene. Lytt på lydene i skogen, nyt 

roen. La deg rive med av barnas entusiasme over ting dem ser og opplever på turen. De tar 

seg virkelig tid til å studere og undre seg over ting. Du kan gå alene å løse verdensproblem 

eller være sosial, begge deler gir god gevinst helse og kondisjonsmessig. 

 Det er ikke noe annet å si; ta på deg trimutstyret i 2007 også, og trim i vei. Første anledning 

lar ikke vente på seg. Det blir arrangert nyttårsmarsj mandag 1. januar 2007. 

 

 

Julehilsen  

Fra oss i Trimgruppa! 
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Julehilsen fra Barneidrettsgruppa 
 
Året begynner å bli gammelt, og har vel stort sett bare julefred og nyttårsaften å bli ferdig 

med. Så kan 2007 få ta over, med fornyet mot og kraft. Det er på sin plass å takke det ”gamle” 

året; det ga oss mange fine opplevelser. En stor takk også til alle som med sin deltakelse har 

bidratt til treningskvelder og sosiale treff med godt islett av utfordring og utvikling. 

 

”Blir`e no` snø `a?” Aktivitetene for vår del er jo tradisjonelt knyttet til det faktum at vår plett 

inne i Trondheimsfjorden er pakket i snø på vinteren. Jeg har faktisk hørt, fra utabygds 

folkeferd, at Ekne er et skikkelig snøhøl (?). Så langt ser det trasig ut, men vi legger ikke om 

til sommerdekk riktig ennå… 

 

Uansett: Poengrenn eller ikke – vi fortsetter aktivitetene ute og inne på nyåret, og tar skiføre 

som en ren bonus.  

 

Vi ønsker dere en god jul og et godt nytt år! 

 

Måtte det nye året by på like god deltakelse som det gamle! 

 

Rune Voldseth, leder 
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Skisesongen like rundt hjørnet! 

 
Selv om snøen lar vente på seg er forberedelsene til en ny skisesong godt i gang. 

De aktive er godt i gang med forberedelsene og går nå utålmodig rundt og venter på å få 

spenne på skiene. 

 

Poengrenn blir det nok denne sesongen også. 

 

Alle må følge med på oppslag om aktiviteten i skigruppa. Dette vil også bli kunngjort på 

lagets hjemmeside www.ekneil.com. 

 

 

Løypemaskinen og scooter står overhalt og klar til en ny sesong.  

 

Som siste vinter vil løypekjørerne informere om forholdene i løypene før helgene på lagets 

nettside.  

 

Gå inn på www.ekneil.com for å sjekke forholdene.  

 

Det kan fort være bedre forhold i løypene enn dere tror når dere sitter inne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekneil.com/
http://www.ekneil.com/
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HANDLINGSPLAN TRIMGRUPPA 2007 
    

 

1. Arranger Nyttårsmarsj. 

 

2. Gjøre folk bedre kjent med alle trimposter vi har. 

Det blir satt opp datoer for guida turer til de forskjellige postene våre. Følg med 

hjemmesidene til Ekne IL. 

  

3. Historisk vandring til Migen osv. 

 

4. Arranger en ettermiddag med instruksjon i stavgang med påfølgende tur i  

terrenget i løpet av våren/sommeren. 

 

5. Fortsett med dame og herretrim på vår og høsthalvåret. 

 

6. Flytte gapahuken på Torvmyra til der torvhuset har stått. 

 

7. Samarbeid ved forespørsel fra andre lag og foreninger. 

 

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

 

9. Samarbeid med skigruppa om skisportens dag i mars. 
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HANDLINGSPLAN EKNE FOTBALL 2007 
 

 

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. Vi har allerede kommet til enighet om et G19 lag. 

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

 

Anlegg: 

Maling av innbytterboder + redskapsbod. 

Innkjøp av 2 stk småmål. 

Nytt gulv i klubbhuset. 

Nytt banemerkeutstyr. 

Fornying av sitteplassene ved klubbhuset. 

Piplufting av grasmatta. 

 

Andre aktiviteter/arrangement: 

Videreføring av Kyrkås. Kyrkås inviteres til Ekne. 

Videreføring av grendacup (kanskje i samarbeid med barneidrettsavdelingen). 

Arrangere knøtteturnering. 

Fotballavdelingen dekker påmeldingsavgiften til 1 lokal cup for hvert lag. 

 

 

 

 

28.11.2006 

Jørn Åvar Skogmo 
 

 

 

 
 



14 

Julehilsen fra Johan 
 

I fjor var det OL i Torino. Et OL med Norge litt på hælene. igjen. Vi ble slått av svenskene 

gang på gang. Bjørn Lind var et hestehode foran i nesten hvert renn. Noen ganger hele hesten. 

I år er det VM i Sapporo. Her skal Norge være beste nasjon igjen. 

Vebjørn Rodal ble tatt inn i en trenerrolle på sprintlaget foran denne sesongen. Han 

kom inn som et friskt pust i form av at vi skulle bli flinkere til å tolerere melkesyre. Vi 

begynte med innslag av trappespenst, hurtighetsøkter på bane, kortere intervall drag i 

motbakke osv. Alt dette for å bli bedre til å ta ut det siste. Planen var ikke å trene bare med 

syra, men at det skulle være mer enn tidligere. Vi skulle ikke kutte ut lange rolige turer og 

lengre intervaller. Utfordringen var å få til en god kombinasjon av vanlig langrennstrening og 

Rodal trening.   

For min del har opptreningen foran denne sesongen gått bra. I år som i fjor har det 

vært en samling i hver mnd siden mai. I mai var vi på Klekken i Hønefoss. Juni var vi på 

Sognefjellet og gikk på ski. Juli: Toppidrettssenteret i Oslo. I august hadde vi første 

høydesamling. Vi var i Ramsau på 2600moh. September: Livignio i Italia. Barmark. Oktober: 

Val Senales i Italia. Snøsamling Vi var også en tur i Torsby denne mnd i forkant av 

Dusselforf. Her fikk vi noen kvalitetsøkter i skitunnelen.. November: Samling på Gålå foran 

sesongåpningen på Beitostølen. Ca. 150-200 reisedøgn i løpet av en sesong. 

Alt det vi har gjort i høst har gitt resultater allerede. Vi dominerte sprinten i 

Dusseldorf. Tapetserte pallen i Kuusamo. Og en av oss på sprintlaget leder verdenscupen 

totalt. Så vi må ha gjort noe riktig i treningsarbeidet. Men sesongen har så vidt begynt, så jeg 

tror nok vi vil få sterkere konkurranse utover vinteren.  

I år har det vært elendige skiforhold her hjemme. Det betyr at rulleski sesongen har 

blitt litt lenger enn planlagt. Det er ikke like lett å komme seg ut i regn og 4 varmegrader, men 

med en målsetning i bakhodet går alt lettere. Hvis man vil har lyst til å vinne noe, så må det 

trenes. Så enkelt er det. Nivået i sprint har blitt så høyt at skal du kunne hevde deg må du tåle 

mye hard trening. Det er ikke like lett å gå styggfort når melkesyra tyter ut øra. Derfor må vi 

bli vant til det på trening. Det man trener på blir man ofte bedre på. 

I Dusseldorf ble det 14.plass på meg i år, en helt grei start på sesongen. En mnd senere 

i Kuusamo ble det 5.plass. Målet denne sesongen er å kvalifisere seg til VM i Sapporo. Med 

5.plass på klassisk i Kuusamo er det absolutt en mulighet til å kapre en plass på klassisk 

sprinten i VM. Et annet mål jeg har satt opp er sprintverdenscupen totalt og Tour de Ski. Tour 

de Ski får jeg ikke gå, så det målet er ute. Nå skal jeg bare konsentrere meg om å komme til 

VM, og å gå til snør og tåra flagre i alle WC renn. Det hadde vært ekstra moro med en pall -

plass i løpet av vinteren, eller kanskje enda bedre med VM-medalje…. 
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WORLD CUP I DÜSSELDORF. 
 

En stemningsrapport fra Mari Brenne Dreier  (bor for tiden i Nederland) 

 

Mildvær og 14 grader er ikke det trøndere først og fremst forbinder med skirenn. Likevel ble 

verdenscupåpning i sprint en stor opplevelse for Eknesbyggene som var til stede i Düsseldorf 

lørdag 28.oktober 

Til tross for høy temperatur hadde arrangørene klart å lage flotte løyper. 4 000 kubikkmeter 

snø var blitt kjørt ut ved Rhinens bredder, og 50 000 tilskuere hadde kommet til byen for å 

følge Johan Kjølstad, Eldar Rønning og resten av sprinteliten. Sju av dem var fra Ekne (fam. 

Brenne Dreier + Gunn og Arve) 

 

Forventingene var store til alle de norske løperne, og selvfølgelig håpet Eknesbyggene 

spesielt at Eldar og Johan skulle slå til. Derfor begynte panikken å bre seg i den lille 

supportergjengen da alle utøverne var kommet ut for å teste ski og løyper. Alle unntatt Johan 

Kjølstad. ”Har han blitt syk?” ”Koffer e han itj her?” Allerede en time før rennet i det hele tatt 

hadde kommet i gang hadde hjertepumpa økt rytmen betraktelig. Heldigvis dukket han opp 

etter hvert. ”Æ e træg æ sjø,” forklarte en smilende Johan da han og Eldar stoppet opp under 

oppvarmingen for å slå av en prat med supportergjengen. Det vitner om to svært så jordnære 

idrettsutøvere. Det er nok ikke alle som hadde tatt seg tid til slikt. 

Både Johan og Eldar kom seg trygt gjennom prologen, og lettelsen var stor på tribuneplass. 

Om stemningen hadde vært stor under prologen, steg den om mulig enda mer utover dagen. 

Det gikk slag i slag med kvartfinaler og semifinaler. Uheldigvis gikk ikke Johan videre fra 

kvartfinalen. Det skilte kun en halv meter denne gangen. Så urettferdig og marginal kan sprint 

være.  

Det var mange nordmenn som hadde tatt turen til Düsseldorf. Langs hele løypa kunne vi se 

norske flagg. Det var ingen som angret på at de hadde tatt turen da startskuddet for finalen 

gikk. Fire av deltagerne var nordmenn, og en av dem var Eldar Rønning.  

 

Supporterne var strategisk plassert ved den ene bakken, og heiet det de klarte for å hjelpe 

Eldar fram i finalen. Og det hjalp visst, for da Eldar passerte målstreken kunne jubelen slippes 

løs for fullt. Seieren var i boks. En bedre åpning på verdenscupen kunne vi ikke fått. 

 

For den som ikke har opplevd et sprintrenn i langrenn, anbefales det på det sterkeste. 

Dette var kjempeartig og spennende …… og for et TRØKK fra publikum. 

Dette ga mersmak! 
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Handballspillere i utlandet. 
 

Hei alle Eknesbygg 
 

Her kommer en liten handballhilsen fra Nederland. Her nede i treskolandet spiller vi handball 

som aldri før, og har det veldig moro. 

 

Klubben vi spiller for heter Swift, en klubb med et godt rykte her i Arnhem. Klubben er blant 

annet kjent for sine gode handballtradisjoner, spesielt på herresida. Vi fikk vite om Swift 

gjennom en klassekamerat som spiller på klubbens guttelag. Vi tok en titt på jentenes trening 

og ble kjempegodt mottatt av både spillere, oppmann og trener. Velkomsten vi fikk var super 

og til etterfølgelse. 

 

De første månedene i vår nye klubb har gått over all forventning. Noen utfordringer møter vi 

jo også, i og med at vi spiller for en nederlandsk klubb. For det er nederlandsk det snakkes, 

både før, under og etter trening. Spillemøter, instruksjoner, beskjeder og lapper – ja, absolutt 

alt er på nederlandsk! Treneren er spesielt gald i å utfordre oss med nederlandsken sin, men da 

lærer vi jo også mer etter hvert.  

Vi trener én time hver onsdag og hver fredag, i to forskjellige sportshaller. Sammenliknet med 

andre jentelag på vår alder her i Nederland er laget vårt både seriøs og velorganisert. Vi er 

mange spillere; 14 jenter i alt. Det er litt uvant til Nederland å være; mange av lagene stiller 

med sju åtte spillere til kamp. Intensiviteten på treningene er det så som så med, og det 

fokuseres mye mer på de individuelle ferdighetene. Bortsett fra det, er den handballen vi 

spiller her veldig lik den norske. Også kniser vi jentene akkurat like mye her nede   

 

Vi spiller kamp hver helg, stort sett på søndager. Den største forskjellen fra trønderserien er 

avstanden mellom lagene – vi kjører sjelden lengre enn 20 minutter til bortekamp. Tre av 

lagene i serien vår kommer også fra den samme byen. Det blir ikke mange Kolvereid-turer på 

oss, og det er greit. Så langt i sesongen har det gått veldig bra for laget sin del; vi har vunnet 

alle kampene og leder etter halvspilt serie. Nivåforskjellen på lagene er enorm, det er tydelig 

at det jobbes veldig forskjellig fra klubb til klubb. Vi tror selv vi har vært veldig heldige med 

det laget og den klubben vi spiller for. Vi har det gøy, samtidig som det også er litt alvor. En 

super kombinasjon for oss. 

 

I tillegg til det spillemessige er klubben veldig flink med den sosiale biten. Det legges stor 

vekt på det utenomsportslige. Sinterklaasdisco (julenissedisco) og juleverksted i sportshallens 

bar (!) er det siste som har stått på programmet. Tidlig i høst arrangerte vi kamp mot 

foreldrene og de fikk virkelig bryna seg på oss. Foreldrene stiller opp på hver eneste kamp og 

er veldig ivrige. Også på bortekampene fylles tribunen opp med gale Swift-supportere. 

 

Årets høydepunkt kommer i påska, når vi skal til Italia på cup. Sparinga mot turen er allerede 

kommet i gang, og alle jentene gleder seg veldig til å ta en titt på italienerne ”he he.” Vi 

krysser fingrene for at vi møter et norsk lag, ”da skal vi ta rotta på’rem.” 

 

Nå teller vi ned til 14 dagers juleferie hjem på Ekne. Vi krysser fingrene for at snøen kommer 

til den tid, så vi kan ta noen turer til Sønningen i romjula. 

God jul til alle sammen - eller som nederlenderne selv ville sagt det; Prettige Kerstdagen! 

 
Julehilsen fra Birthe og Line Brenne Dreier. 
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St. Olavsloppet 

 
Ekne/Ronglan stilte felles lag også i St.Olavsloppet 2006. 

 

Som en ser av de offisielle resultatene nedenfor utmerket laget seg nok en gang 

med flott resultat i ”loppet”. 

 

Laget endte på en fin fin 35. plass i mosjonsklassen! 

 

Ang. St.Olofsloppet 2007: 

 

I 2007 arrangeres St. Olofsloppet for 20. gang. 

Både Ekne og Ronglan har vel deltatt med lag i de aller fleste årene, delvis med 

hvert sitt lag og enkelte år hadde Ekne 2 lag 

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 2006 

 
Lagnavn Ekne/Ronglan Pulje 2 

Startnummer: 33 Klasse 3 

      

Dag 1:   28. 06 Trondheim - Levanger 
Lengde 

(km) 
Tid 

Hastighet 
(min/km) 

Plassering 

Etappe 1  Stig O. Lynmo/ Mari Brenne Dreier 15.10 01:05:08 00:04:18 55 

Etappe 2 Gisle Holberg  10.70 00:41:55 00:03:55 31 

Etappe 3 Jonas Holberg/ Birthe Brenne Dreier 13.00 00:56:10 00:04:19 45 

Etappe 4 Hallbjørn Holberg 10.10 00:40:52 00:04:02 35 

Etappe 5 Line Brenne Dreier 7.00 00:32:03 00:04:34 65 

Etappe 6 Knut Skjesol/ Pål Meland 16.30 01:09:41 00:04:16 52 

Etappe 7 Stig Rune Holberg 8.00 00:32:31 00:04:03 33 

Etappe 8 Øystein Haug 6.40 00:23:05 00:03:36 5 

Etappe 9 Erik Brenne 8.40 00:31:32 00:03:45 18 

                        Totalt: 95 06:32:57 00:04:08 30 

      

Dag 2:   29. 06 Levanger - Sandvika     

Etappe 10 Gisle Holberg  6.60 00:25:47 00:03:54 31 

Etappe 11 Tor Åge Augdal 6.70 00:31:45 00:04:44 93 

Etappe 12 Andreas Holberg  5.40 00:26:49 00:04:57 74 

Etappe 13 Olav Magne Svendgård 5.60 00:25:23 00:04:31 53 

Etappe 14 Jonas Holberg/ Ine Kummernes 10.60 00:54:19 00:05:07 99 

Etappe 15 Jan Martin Albertsen Dahlen 7.10 00:30:02 00:04:13 41 

Etappe 16 Erik Brenne 8.80 00:35:48 00:04:04 29 

Etappe 17 Stig O. Lynmo/ Sigrid Ronglan 14.40 01:08:11 00:04:44 83 

                        Totalt: 65.2 04:58:04 00:04:34 57 

      

Dag 3:   30. 06 Sandvika - Åre     

Etappe 18 Ivar Gustad/ Mona Ronglan 15.80 01:10:48 00:04:28 57 

Etappe 19 Stig Rune Holberg 11.20 00:46:39 00:04:09 25 

Etappe 20 Knut Skjesol 7.90 00:33:03 00:04:11 59 

Etappe 21 Fridtjof Skjerve/  Sindre Holberg 12.70 00:59:59 00:04:43 78 

Etappe 22 Mari Brenne Dreier 6.50 00:30:16 00:04:39 69 

Etappe 23 Hallbjørn Holberg 9.30 00:36:28 00:03:55 24 

                        Totalt: 63.4 04:37:13 00:04:22 49 

      

Dag 4:  01. 07 Åre - Östersund     

Etappe 24 Gisle Holberg  13.70 00:55:31 00:04:03 43 

Etappe 25 Marius Austeen/ Sindre Holberg 13.30 01:03:44 00:04:47 112 

Etappe 26 Øystein Haug 11.60 00:47:27 00:04:05 19 

Etappe 27 Tone Lynmo/ Tor Åge Augdal 10.30 00:50:12 00:04:52 87 

Etappe 28 Stig O. Lynmo 10.20 00:40:54 00:04:00 19 

Etappe 29 Hallbjørn Holberg  10.50 00:41:15 00:03:55 17 

Etappe 30 Bjørnar Hynne  7.00 00:28:15 00:04:02 36 

Etappe 31 Knut Helge Haug/ Jo Vegard Augdal 13.60 01:04:06 00:04:42 91 

Etappe 32 
Erling A. Ronglan/ Svein Holberg/Stig Rune 
Holberg 

21.10 01:32:25 00:04:22 54 

                        Totalt: 111.3 08:03:49 00:04:20 37 

      

      

Totalt for hele loppet - Trondheim - Östersund: 334.9 24:12:03 00:04:20 35 
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Fyrverkerisalg 
 

  

En ivrig dugnadsgjeng fra Ekne IL vil i år står utenfor Ica Maxi på 

Magneten og selge fyrverkeri. Salget vil foregå i åpningstida til Ica Maxi i 

mellomjula. Ekne IL får provisjon av salget. Vi vil derfor oppfordre alle 

som ikke handler fyrverkeriet lokalt til å handle på denne standen. Dermed 

får idrettslaget inn sårt tiltrengte penger til å finansiere planlagt ballbinge 

på Ekne.  

 

God jul og godt nytt rakettår ønskes fra økonomiutvalget ved kasserer 

Ivar! 
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Tillitsvalgte i Ekne I.L. – ÅR 2007  
Hovedstyret: 
Leder:   ? 

Styremedlemmer:  Ivar Gustad   

   Henning Brandt 

   Knut Jostein Brenne  

Varamedlemmer: Johan Arnt Dahlen 

   Inger Einvik 

 

Økonomiutvalg: Per Grudt 

   Jo Vegard Dahlen 

   Kasserer 

   Repr. Fotball 

 

Fotball - leder: Jørn Åvar Skogmo 

Finansformann: ?? 

Bane formann: Einar Daling 

Materialforvalter: Ragnhild Flø Gustad 

Styremedlem;  Audun Brenne 

Styremedlem:  Morten Tvete 

 

Ski - leder:  Johan A. Gustad  

Langrenn:  Jørn Åvar Skogmo 

   Odd Ivar Haug 

   Johan A. Dahlen 

   Tor S. Dahlen 

   Knut Skjesol 

   Audun Brenne 

 

Alpint:  Lars M. Nordgård 

 

Anlegg:  Arne Lerstad 

   Jo Vegar Dahlen 

   Lars M. Nordgård 

 

Løyper:  Arne Lerstad 

   Arve Brenne 

   Ørjan Øksnes 

   Svein Stamnes 

   Sverre M. Falstad 

   Svein Snippen 

Hytte:   Rolf Leverås 

   Eli Augdal 

   Henning Brandt 

 

Barneidrettsavdelingen:  
Leder:   Rune Voldseth 

   Inger Einvik 

   Bjørn Grenne 

   Kristin Kjølen 

   Kari Olafsen 

 

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 Idrettsrådet: Leder 

   Nestleder 

 

Uts. til årsm. Grendehuset: Leder 

   Nestleder 

 

Kontingentinnkrevere: 

Wenche Fagerkind 

   Oddvar Stavseth 

   Anne Irgens 

   Audhild Vestli 

   Arne Hegvold 

   Lena Hagen 

   Stein Hemming 

   Svein Opheim 

   Anne-Mari Vinje 

 

Revisor:  Kjell Øksnes 

   Morten Tvete 

   Odd Ivar Haug(vara) 

 

Valgkomite:  Marit Dahlen 

   Per Egil Hagen 

   Lise Stormoen 
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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!  

Vi har 6 kjentmannsposter i nærområdet. 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 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.  
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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  

   

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.  
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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: Landbruksutdanning, 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 10.01.07. 
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JULA PÅ EKNE 2006 

 
   

Julaften:  Ekne kirke kl. 15.00 
   Familiegudstjeneste v. sokneprest Dahl 

   Ekne Skolekorps deltar 

   Ofring til Kirkens Nødhjelp 

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

   Rune Myhr og Kor 7624 deltar 

   Ofring til menighetens Misjonsprosjekt 

 

2. juledag: Haugen kl. 20.00 
   Andredagsfest v. Ekne Ungdomslag 

   Aldersgrense 18 år 

   Levende musikk 

   Dørene stenges kl. 22.00  

Billetter kr. 150,- selges på butikken 

 

4. juledag: Haugen kl. 20.00 
   Ungdomsfest for alle som er konfirmert 

   DJ sørger for musikken 

   Billetter kr. 100,- selges v. inngangen 

  

6. juledag: Bedehuset kl. 18.00 
   Familiefest 

 

1. Nyttårsdag: Romjulsmarsj. 
   Arrangeres etter samme mønster som de seinere årene 

   Se etter oppslag om tid og løyper på butikken!   
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REDAKSJONEN 

ønsker alle en riktig God Jul 

og Godt Nyttår ! 
 


