
1 

LAGSAVIS FOR EKNE I.L.       34. ÅRGANG   NR. 1  2007 
Redaksjon:   Arve Brenne,  740 15409, Otto Asbjørn Solli, 740 15377 

 

 

 

SOMMEREN 2007 (ikke opdatert) 
 

 

 

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

 

- FRA LEDEREN……….…………………………side 2 

 

- ÅRSMELDING FRA SKIGRUPPA …………... side 3 

 

- HANDLINGSPLAN SKIGRUPPA …………… side 5 

 

- SOMMERHILSEN FRA JOHAN ……………. side 6 

 

- ST. OLAVSLOPPET 2006 ……………………. side 8 

 

- ÅRSMELDING FRA BARNEIDRETT …….... side 9  

 

- IDRETTSMERKET …………………………..  side 10 

 

- NY INFORMASJONSKANAL ………………. side 11 

 

- JULEREBUS ………….……………………… side 11 

 

- TILLITSVALGTE EKNE I.L ………………    side 12 

 

- JONASPLASSEN ……………………………. side 13 

 

- UT I NATUREN ………,.…………………… side 14  

 

 

 

 

 



2 

Fra lederen. 
 

 

Som nybakt leder er det på tide og la høre 
fra seg. Siden jeg ble valgt som leder den 7, 
januar, har ting skjedd i en rasende fart. 
 
Idrettslaget er inn i et jubileums år, hele 75 
år fyller laget. Det står det respekt av, for 
Ekne er ikke den store plassen. Men bygda 
har vært, og er preget av at det er mange 
som tar et tak for laget. Det er viktig at vi 
fortsetter det solide grunnarbeidet som er 
gjort, slik at vi fortsatt kan ha et lag vi kan 
være stolt over. Og ikke minst at vi kan gi 
aktivitetstilbud som passer både barn og 
voksne. For å få til dette, er vi avhengig av 
at folk tar på seg verv, og stiller opp på 
dugnad. Men vi er inne i en tid det er 
vanskelig å få folk til å stille opp på det ene 
og andre. Ofte er vi involvert i flere lag og 
foreninger som ønsker bruk av vår fritid og 
arbeidsinnsats. Men tenk på, at uten vår 
deltagelse og engasjement har ikke vi hatt 
et så godt breddetilbud til barn og voksne.  
Ungene våre får være med på noe dem liker 
og er interessert i. Det gir sunne og 
fornøyde barn. Fortsett å ta et tak, eller 
begynn !!!! Alle bidrag er betydningsfulle, 
om det er smått eller stort. 
 
At idrettslaget betyr noe for bygda fikk vi 
bevist da vi arrangerte jubileumsfest. 
Kvelden samlet 80 gjester i alle 
aldersgrupper, helt opp til 90 år. Det ble en 
vellykket kveld på alle mulige måter. Vi fikk 
utnevnt et nytt æresmedlem, Arve Brenne 
som har lagt ned mange arbeidstimer for 
laget, og gjør det fremdeles. Stor takk til 
han. Gå inn på laget sin hjemmeside, der 
finner dere referat og bilder fra festen. 
 
Angående lagets hjemmeside håper jeg det 
er flere og flere som kommer til å bruke 
den. Den er flott bygd opp og 
brukervennlig. Der ligger alle nyheter fra 
gruppene i laget. Et virkelig flott 
arbeidsredskap. Jørn Åvar har gjort, og gjør 
en kjempejobb med hjemmesiden. 
 
Skisesongen er definitivt over selv om 
temperaturen holder seg stabil lav. 
Skigruppa fikk gjennomført flere poengrenn 
og skirenn med god oppslutning. 
Skigruppa er ei lita gruppe med aktive 
løpere, men det er ikke størrelsen det 
kommer an på når det gjelder å hevde seg. 
Ekne løperne har figurert rett som det er i 
avisa med gode prestasjoner i alle 

aldersgrupper. Virkelig fått satt Ekne på 
kartet. 
 
Barneidretten har tatt pause for våren, 
fotballsesongen er i full gang. Det er artig å 
se at det er yrende liv på fotballbanen igjen. 
Ta med familie og venner og hei på de” 
håpefulle” under kampene. Fotballbanen er 
en sosial arena for små og store med 
kaffesalg og det hele. 
 
Laget har forøvrig hatt klubbesøk av 2 
representanter fra idrettsrådet, som blant 
annet overvar en økt til barneidretten,og 
snakket om sine mål og aktiviteter. 
Idrettslaget fikk presentert seg selv ved 
lagets gruppeledere. Hensikten med 
klubbesøket er å oppnå en tettere kontakt 
mellom aktivitetene i lagene og styret i 
idrettsrådet. 
 
Ellers har vi i styret arbeidet med lagets 
organisasjonsstruktur, instrukser til de 
forskjellige vervene og valgturnus. Målet er 
å få til en bedre oversikt, større 
ansvarsfordeling innen gruppene og gjør 
det letter for deg å vite hva du svarer ja til 
når du tar på deg et verv. Dette er snart i 
boks. 
 
Videre har vi som mål å oppgradere 
Sønning hytta, dog over tid. Da trenger vi 
igjen litt dugnadinnsats for å få dette til. 
Kari Fjær er ansvarlig for gjennomføringen. 
Ta gjerne kontakt med henne. 
 
Vil til slutt gi en honnør til alle gruppene i 
laget for et grundig arbeid de gjør. De er 
med på å gi grunnlaget for gode 
aktivitetsvaner og god helse i oppveksten 
for barn og unge. 
 
 
Nina 
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Årsmelding fra skigruppa SESONGEN 2006 / 2007 

 
Det har vært ryddet noe kratt i lysløypa og vi har fått lys i en viktig lyskaster i lysløpa. 

Det har også vært noe vedlikeholdsarbeid på løypemaskina. 

Løypegjengen har kjørt opp spor både i lysløypa og utover på ”fjellet” og fortjener stor takk 

for denne innsatsen.Det har vært lange perioder med fine skiløyper i år. 

 

Ekne-trimmen ble  arrangert på Skisportens dag i nydelig vintervær. Vi hadde registrering på 

Sønninghytta og rasteplass nede på vannet.En fin dag og stor takk til trimgruppa . 

Det vil på skiavslutninga i år bli delt ut premier til de som har deltatt henholdsvis 10 og 20 

ganger. 

 

Følgende får 10 års premie: Knut Jostein Brenne, JoVegar Dahlen ,Einar Daling ,Jørn Åvar 

Skogmo  ,Kjell Øksnes, Ella Bjørgan og Stig Falstad.  

 

 20 år: Sverre Daling. 

 

Styret i idrettslaget har tatt initiativ til en revisjon av organisasjonsmodellen for skigruppa og 

dette er vi i ferd med å gjennomføre.I skigruppa er vi positive til at organisasjonsplanen gir en 

klarere fordeling av arbeidsoppgavene som er i skigruppa ,og vi vil etter årsmøte jobbe videre 

for at ansvarsfordelingen blir klarest mulg. 

Sønning-hytta kommer under hovedstyret. 

Alpingruppa blir nedlagt. 

Løype og anleggsgruppa blir ei gruppe. 

Skiformann som før. 

 

Langrennsformannsjobben utgår og deles i tre områder: 

Arrangementsgruppe ,Sportslig utvalg og økonomiansvarlig. 

 

Ekne 13/4 2007  

Johan Asbjørn  Gustad 

 

Johan Asbjørn Gustad, 

 

formann.  
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Årsmelding fra langrennsgruppa i Ekne IL for sesongen 2006/2007 
 

Vi har i vinter holdt mange poengrenn med til sammen  67 deltakere.Dette er den aktiviteten i 

skigruppa som samler flest deltakere .Tor S. Dahlen har i år hatt ansvaret for gjennomføringa 

av poengrenna ,og foreldrene har stilt opp og tatt ansvar for de enkelte renn etter en turnus 

som ble satt opp.Dette ser ut til å ha fungert bra.Vi har planlagt skiavslutning på Grendehuset 

onsdag 18.april med premieutdeling og besøk av Johan Kjølstad. 

 Vi klarte i år å arrangere sprintrenn i Levangerkarusellen  på Ekne.Det var i overkant 

spennende med føreforholdene men det ble renn .Stor takk til alle som bidro , og en spesiell 

takk til Arne Lerstad for stor innsats med løypa. 

 Også i år var vi med å arrangerte ”Skifeste i Levanger” i Lundsbustaden .Det er inntektene 

herfra som sikrer økonomien i skigruppa og vi setter stor pris på å få være med å arrangere 

sammen med Skogn og Nessegutten.En spesiell takk til Odd Ivar Haug som fører regnskapet 

for Skifesten  som er så viktig for oss. 

 

 Levangermesterskapet på ski må vel sies å ha vært et sportslig høydepunkt for oss og viser at 

vi har en fin gruppe med utøvere som er med på skirenn på forskjellige nivå utenfor bygda.Vi 

hadde med 13 deltakere og  6 av dem ble Levangermestere:Markus D. Skjesol (G12), Helene  

A. Dahlen (J13) ,John A. F. Gustad (G15) Thomas A. Dahlen (G16), Øystein Haug(G19-20), 

og Martin Hammer (senior). 

Vi fikk dessuten en seier i Levangerstafetten i G (13) ved  

Tor M. F. Gustad, Markus D. Skjesol og Helene A. Dahlen. 

 

Det vil  føre for langt å nevne alle gode resultater  så vi nevner enkelte utdrag. 

 

 Martin Hammer har i de foregående sesongene slitt med sykdom og ikke fått vist hva han er 

god for.I år har han fått trent bedre enn på lenge og hatt en god utvikling utover i 

sesongen.Han har har blant annet oppnådd et godt resultat i Flyktningerennet og plukket 

mange poeng i U23-Norges-cupen. Han har deltatt i NM for senior i 15.km fri  ,sprint 

(52.plass  ) , og 5-mila ( 74.plass).Martin fortsetter å studere i Meråker og satser på neste 

sesong. 

 

Øystein Haug har i vinter deltatt i flere Norgescup-renn for junior og NM for junior.Sammen 

med Knut  Helge Haug og Martin Hammer  stilte Ekne IL lag i  stafetten i senior-NM  

Meråker og kom på en meget hederlig 70.plass.Godt gjort av et lite idrettslag! 

 

Thomas A.Dahlen har i flere sesonger hatt glimrende resultater i sporet og dette er tilfelle 

også i år.Thomas tok også i år 2 kretsmesterskap og har på fire år tatt 8 kretsmesterskap.En 

glimrende prestasjon!Thomas gjorde det også skarpt på Hovedlandsrennet på Steikjer med 

14.plass i sprint og 24.plass i 7,5 km fri.Han kom også på  1.laget til Nord-Trøndelag skikrets 

i Hovedlandsrennet og ble uttatt på kretslaget til ungdomsstafetten i Holmenkollen. 

 

Helene A. Dahlen har tatt sølv og bronse i KM og har hatt en sterk sesong. 

 

Når det gjelder treningsarbeidet har vi et godt samarbeid med  nabo-klubbene som vi vil 

bygge videre på. 

Årets nyvinning er det vi har kalt ”torsdagstreninger ” for utøvere i ungdomsskolealder .Dette 

er et samarbeid som er åpent  for alle skiklubbene i kommunen. og som tar sikte på å hjelpe 

utøvere som ønsker å hevde seg på kretsnivå.Vår egen Knut Helge Haug som har fullført  
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videregående i Meråker har vært en av trenerne for denne gruppa , og har lagt ned et fint 

arbeid her. 

Vi har ellers deltatt på intervalltrening i bakkene opp fra Hynnesgruva i Skogn på lørdagene 

fra slutten av  august og til skisesongen starter. 

Våre egne klubbtreninger har vært på onsdager i samarbeid med Ronglan IL og vært ledet av  

vår sportslg ansvarlige Knut Skjesol..Vi har også gjennomført vår tradisjonelle samling i 

Heståsdalen i overgangen nov/des.I år var det lite snø men vi fikk fin trening likevel. 

 

Til slutt vil vi rette en takk til alle som har bidratt til drifta av langrennsgruppa. Denne 

aktiviteten står og faller med dugnadsinnsatsen ,og den har vært god. 

 

Johan Asbjørn Gustad,  

Langrennsformann 
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Handlingsplan for skigruppa i Ekne IL for sesongen 2007/2008 
 

 

Skiavdelinga skal i perioden mai 07 – mai 08 

arbeide for å gjennomføre følgende punkter: 
 

 Gjennomføre barmarkstreninger og skitreninger i samarbeid med Ronglan IL 

 

 Skihelg på Vulusjøen i månedskiftet nov/des sammen med Ronglan IL 

 

 Treningssamarbeid med andre naboklubber for utøvere som har behov for det. 

 

 Gjennomføre poengrenn 

 

 Arrangere Levangerkarusellmøte 

 

 Medarrangør i Skifest i Levanger 

 

 Oppmuntre flest mulig til å delta på skirenn 

 

 Arrangere skiavslutning med premiering av poengrenn og Eknetrimmen. 

 

 Vedlikeholde lysløypa ,løypetraseer og utstyr. Jobbe for å tromle i lysløypa om høsten. 

 

 Kjøre opp løyper både i lysløypa og utover i turløypenettet 

 

 Arrangere skisportens dag i samarbeid med trimgruppa. 

 

 Gjennomføre ny organisasjonsplan og jobbe videre med fordeling av ansvarsoppgaver 

 

 Gjennomføre Skikretsens lotteri  

 

 Avklaring omkring leieavtale for Smia 

 

 Smøreutstyr 

 

Skigruppa 
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Idrettshilsen fra Thomas. 

 
Jeg er en helt vanlig bonde sønn med søsken av begge kjønn, og er blitt veldig 

interessert i en sport som krever mye trening og tålmodighet.  

Allerede i ung alder begynte jeg å konkurrere hovedsakelig i «poeng-

renn» her på Ekne (Ekne = muligens en av Norges største snøkilder), men det 

utviklet seg også til å møte nye konkurrenter i Levanger karusellen og andre 

lokale skirenn.  

Ideen om å gå skirenn var vel å følge min brors fotspor, han var mitt store 

forbilde i de første årene etter jeg startet med konkurranser.  

Etter hvert begynte treningen å bli mer seriøs og jeg kunne delta i både KM og 

NTE – cup. 

Mitt artigste minne er fra et renn i 13års klassen, der Jan Martin, pappa og jeg 

dro hjemmefra i god tid på vei til Leksdal skistadion. Like før ankomst varslet 

pappa til oss bak i HiAce’n om å ta på skiskoene, -da startet det hele: 

Jan Martin hadde glemt skoene! Det ble bråbrems, fatter’n la’n brei, og retur til 

Ekne var i gang i løpet sekunder. Farten økte betydelig, mange kjente skifamilier 

måpte da vi hilste mens vi kjørte motsatt retning. Brutter’n og jeg ble satt av i 

Disjaberga og ble kommandert til å løpe mot Skogn som oppvarming! Fatter’n 

kjøre hjem og hentet skiskoene og deretter plukket opp Jan Martin og meg ved 

Fibortangen. Bak i HiAce’n måtte vi legge festesmurning, som altså ble ganske 

klissete i varmen etter hvert, men fram kom vi og rakk starten akkurat! 

Fatter’n beholdt lappen, jeg vant mitt første skirenn og KM Gull! 

Siden den gang har jeg tatt 8 KM Gull og vært med på holmenkoll stafetten både 

som 15 og 16åring, kjempe artig opplevelse, både sportslig og sosialt. 

Målet for denne vinteren var hoveldlandrennet på Steinkjer, kom blandt annet 

videre  til kvartfinalen, i sprint. 

Jeg trener allsidig med fotball, ski og løping og føler denne kombinasjonen har 

fungert veldig bra for meg. 

Forbildet mitt er et klart valg, Johan Kjølstad, og det er alltid kjempe gøy å trene 

sammen med Johan, og jeg gir automatisk litt ekstra når store idrettsutøvere som 

han er til stede. 

Fra høsten av har jeg søkt ski skole i Meråker. Gleder meg til å begynne der, og 

Johan har fortalt meg at jeg neppe kommer til å angre. 

Sommer treiningen blir mye på rulleski, og skal på juniorsamling i meråker på 

snø.  

Mitt store mål er å komme like langt som mine nære Ski helter(Johan, Eldar, 

Petter), veien er lang, men fullt ut verd en sjanse! 

 

Hilsen 

Thomas Albertsen Dahlen 
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St. Olavsloppet 2007 
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Årsmelding fra Barneidrettsavdelinga 20065/2007 
* Organisering og møteaktivitet: 
Styret i barneidrettsavdelinga har siste år bestått av; Rune Voldseth (leder),  

Svein Ove Eggen, Kari Olafsen Aunet, Kristin Kjølen og Inger Einvik.  

Bjørn Grenne ble på konstitueringsmøtet fritatt for verv, og ble ikke erstattet. 

Styret har gjennomført 4 planleggingsmøter for å strukturere og kvalitetssikre tilbudet.  

* Aktivitet og deltakelse: 

Aktiviteten  i avdelingen har vært tuftet på retningslinjene i gjeldene handlingsplan, og er 

gjennomført etter utarbeidede halvårs aktivitetsplaner. Planene har inneholdt varierte 

aktiviteter tilpasset årstidene og ramme-betingelsene.  

Planene er gjennomført med en del tilpasninger etter vinterforholdene.  

Det har vært tilbud om aktivitet hver uke. 

Skøyteaktivitet har vært forsøkt tilrettelagt, men har utgått som følge av manglende ansvarlig, 

ustabilt vær og dårlig/sviktende utstyr for islegging. Videre ansvar for islegging er overdratt 

til BI-avdelingen. 

Avdelingen har tilrettelagt og gjennomført 1 familiedag på Torvmyra, med bl.a. tilrettelagte 

aktiviteter og grilling. Antall oppmøtte var ikke all verden, dels på grunn av kolliderende 

aktiviteter, dels på grunn av informasjonen – som kunne vært bedre. 

10. desember ble det tradisjonen tro gjennomført Nissemarsj, med fakler til de som ønsket det. 

Etter marsjen var det samling på Smihaugen med julegrantenning, servering og besøk av 

Nissen. BI-avdelingen serverte pølser med brød og saft. 

Deltakelsen på idrettsskolen har også i år vært god. I alt har det vært 51 deltakere på 

idrettsskolen, med hovedvekt på de laveste klassene. 

I tillegg kommer elever fra Tuv skole som deltar på fotballaktivitet. 

* Samarbeid og informasjon: 

Samarbeid med skole og andre har fungert bra. Fra leders side erkjennes 

forbedringspotensiale i forhold til informasjonsflyten ut fra avdelingen, Spesielt bør det være 

et mål å bruke nettsiden til Ekne IL flittigere videre. 

* Utstyr og økonomi: 

Det har ikke vært nødvendig med innkjøpt nytt utstyr dette året, men det er besluttet å gå til 

innkjøp av nytt vatningsutstyr til skøytebanen.  

* Evaluering: 

- BI-styret mener å ha lyktes godt med det opplegget som er gjennomført, med bra oppmøte – 

spesielt på de minste trinnene. At oppmøtet er lavere på de eldste trinnene synes vi eer helt 

greit, siden dette i hovedsak skyldes deltakelse på annen oppbyggende fritidsaktivitet. 

- Vi stiller spørsmålstegn ved om denne avdelingen skal fortsette å ta ansvar for såkalte 

”Fyrtårnsaktiviteter”, siden det er tids- og ressurskrevende. Vi føler vi gjør en ganske stor 

innsats, med 3 timers økter som trenere. Det bevilges ikke lenger midler til slike 

arrangementer, siden vi ikke lenger er IF-ambassadør. Det fremmes forslag om at idrettslaget 

som sådan samarbeider om slike arrangement videre fremover.  

- Ordningen med 3 timer sammenhengende økter for trenere taes opp til vurdering ved 

konstituering. Alternativt forslag er å dele opp mer, men da blir det kortere mellom mandager 

med treneransvar. 

- Svært positivt at det ble såpass mange poengrenn med fine forhold i løypene. Vi foreslår i 

den forbindelse at skigruppa også tar ansvar for å delegere ansvar for skileik forut for løpene, 

hvis slik aktivitet er ønskelig. 

 

For barneidrettsavdelinga 

 

Rune Voldseth 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Idrettsmerket (ikke oppdatert) 
 

To fra Ekne Idrettslag er tildelt Idrettsmerkets Hederstegn 2005; 

 

Synnøve Grønnesby er tildelt Idrettsmerke Hederspris  

 

Arve Brenne er tildelt Idrettsmerke Miniatyrstatuett forgylt 

 

Gratulasjon til begge! 

 

Vi ønsker de alle lykke til videre mot nye Hederstegn!  

 

 

Idrettsmerkeansvarlige i klubben (Gunn og Marit) melder om at det skal bli 

muligheter for å avlegge prøvene for idrettsmerket også i sommer – så følg med 

på lagets Web side www.ekneil.com eller på oppslagstavla på butikken – legg 

dere i trening! 
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Ny informasjonskanal for Ekne IL. 

 
Idrettslaget har nå en hjemmeside på internett som ny informasjonskanal.  

 

Adressen er www.ekneil.com.  

 

Her finner du status og info om det som skjer i laget. Nyheter blir lagt ut jevnlig. 

Det er også lagt inn en aktivitetskalender for bygda som er ment å være et 

verktøy for alle lag og foreninger. 

 

Ta kontakt med Ivar Gustad eller Jørn Skogmo dersom det er noe som bør 

legges inn i kalenderen. 

 

Oppfordrer herved alle medlemmer å bruke denne siden aktivt for å holde seg 

orientert om nyheter fra gruppene i idrettslaget. 

  

Jørn Skogmo 
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Tillitsvalgte i Ekne I.L. – ÅR 2007 (ikke oppdatret)

 

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: Jørn Åvar Skogmo 

Junior formann ??? 

Finansformann: Torbjørn Stormoen 

Bane formann: Einar Daling 

Materialforvalter: Ragnhild Flø Gustad 

Styremedlem:  Audun Brenne 

Styremedlem:  Morten Tvete 

 

Ski - leder:  ??? 

 

Langrenn:  Johan A. Gustad 

   Jørn Åvar Skogmo 

   Odd Ivar Haug 

   Johan A. Dahlen 

   Tor S. Dahlen 

   Knut Skjesol 

   Audun Brenne 

 

Alpint:  Lars M. Nordgård 

 

Anlegg:  Arne Lerstad 

   Jo Vegard 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:  
   Inger Einvik 

   Bjørn Grenne 

   Kristin Kjølen 

   Rune Voldseth 

   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 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:  Berit Leknes 

   Marit Dahlen 

   Per Egil Hagen 
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Ut i naturen 
 

Trimgruppa har som kjent plassert ut en del trimposter/kjentmannsposter på flere steder 

ute i terrenget. Disse er verdt et besøk! 

 

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. 

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  

 

4. Laupavatna – Trimboka finner du i kasse hengende på et tre nede ved vannet 

mellom de to Laupavatna. 
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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 joggeskoene/fjellskoene/støvlene evt. skiene og trim i vei ! 

GOD TUR! 
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Redaksjonen ønsker alle en riktig god og 

solfylt sommer! 

 

 

 


