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Fra lederen. 
 

Jula nærmer seg med stormskritt, og forhåpninger om en kvit jul er til stede. 

Johan Kjølstad, Ekne’s store sønn har satt standard for sesongen for små og 

store skientusiaster. Vi ønsker Johan lykke til videre i sesongen. 

 

Ett år har gått, og det i ”rasende fart”. Det er tid for å stoppe opp og ta et 

tilbakeblikk på hva vi har gjort, og på hvilke planer vi har for 2008. 

 

Ekne IL har vært inn i et aktivt, kreativt og godt arbeidsår. Alle gruppene har 

lagt ned en solid arbeidsinnsats som vi skal bygge videre på i 2008. 

Det siste året har vi i styret hatt hovedfokus på å lage instrukser + valgturnus til 

alle vervene i Ekne IL. Poenget med dette er at alle valgte skal kjenne til hva 

som forventes av dem i ulike verv i laget, og hvilke arbeidsoppgaver de har og 

forholde seg til. Husk ! Det å ha et verv er teamarbeid, trenger man hjelp får 

man hjelp. Ett av våre mål er at det å ha verv i Ekne IL skal oppleves som noe 

positivt. 

Valgturnus, dvs at vi vil sikre oss at ikke alle går ut av sine verv samtidig, men 

at det er kontinuitet i alle gruppene. Det er bestandig noen som sitter igjen med 

kompetanse, og kan videreføre dette til de nyvalgte. Vil gi en honnør til valg -

komiteen som har fått inn ”ungt” blod i styre og stell. Vervene er komplett med 

kompetente folk, vi har et flott utgangspunkt for atter et godt arbeidsår i 2008. 

 

Videre har vi hatt som mål å oppgradere våre anlegg. Vi har tatt et stort løft når 

det gjelder Sønningenhytta. Det er lagt ned mange dugnadstimer i helt 

nødvendige oppgraderinger, forfallet var allerede stort. Vi regner med å 

ferdigstille arbeidet på hytten til våren/sommeren 2008. Anbefaler dere å se på 

Ekne sin hjemmeside hva som er gjort, og hva som gjenstår av arbeid. På 

hjemmesiden ligger fortløpende informasjon om det meste.  

Fotballgruppa har tatt tak i sine anlegg, og gjort en kjempejobb. Vi har en 

fotballbane vi kan være stolt av. Ballbinge blir et av de prosjektene for 2008 

som vi skal samarbeide med FAU om. Vi vet at det er mange som gleder seg til 

den dagen bingen står ferdig. 

Når det gjelder ski sine anlegg har vi hatt ”is” i magen. Kontrakten om Smia går 

ut i 2008. Vi har ikke kommet til enighet med eier om videreføring av 

kontrakten om Smia. Men slik det ligger an nå, blir det nye eiere på Falstad 

nedre. Vi skal raskt prøve å komme i dialog med de nye eierne om forlengelse 

av kontrakten. Et skianlegg i nærområde er ønskelig. Går ikke dette i boks, må 

vi tenke ut noe nytt. Alle bidrag er velkommen! 

 

Som dere ser, er det gjort en del arbeid både synlig og ikke synlig i Ekne IL i år. 

Men uten dugnadshjelp har ikke dette vært mulig 
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Er dugnad en belastning eller er det en mulighet til 

begeistring? 

 

Den dagen du må sette noe annet til side for å delta på dugnad, er det kanskje i 

første omgang en belastning. Når du så opplever fellesskapet i å gjøre noe 

sammen med andre, og være med på å utvikle bygda du bor i, er det en kilde til 

begeistring. 

 

Hva betyr ordet dugnad? 

I leksikon står det at ”dugnad er et felles utført og vanligvis ulønnet og frivillig 

arbeid av betydning av fellesskapet eller en enkeltperson. Dugnader utføres 

vanligvis i et lokalsamfunn. 

 

Ekne IL er bygd opp på et solid fundament av frivillighet, og med et stort bidrag 

av dugnadsinnsats. Dette er noe laget ønsker å bygge videre på. Vi ønsker 

fortsatt å ha et livskraftig idrettslag, der vi kan tilby våre medlemmer i alle aldre 

og med forskjellig forutsetninger et variert tilbud, og anlegg som er i god stand. 

Vi ønsker å være med på å bidra til ”bolyst”. Vi vil rette en stor TAKK til alle 

som har bidratt med dugnadsinnsats i 2007, det er gull verdt. Vi håper også at vi 

kan dra nytte av ”dokkers” dugnadsinnsats i 2008 også. 

 

Det er mye som er sagt, og mer kunne ha vært sagt. Men det får vi ta senere. Nå 

står en velfortjent julefeiring for døren. 

 

Vi i hovedstyret vil ønske dere alle ei riktig God Jul og et Godt Nytt 

År. 

Ikke glem trimmen i jula, det gjør godt for helsa, både psykisk og fysisk. 

 

Nina 
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Årsmelding for Ekne Idrettslag – hovedstyret 2007. 
 

 

 
 

Administrasjon:  

 

Leder: Nina Gravaune 

Nestleder: Kari Fjær 

Kasserer: Ivar Gustad 

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

til sommeren 2007 ) 

Fra fotballavdelinga: Jørn Åvar Skogmo 

Fra skiavdelinga: Hilde Albertsen Dahlen 

Fra barneidrettsavdelinga: Wenche Tørring 

Fra trimavdelinga: Nina Gravaune 

 

Gjennomføring av aktivitetsplan: 

1. Plan: Hovedstyre skal legge 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, forsikring, drivstoff ,vedlikehold av 

scooter/løypemaskin, klipper og vedlikehold av Sønningenhytta. Den praktiske 

delen av jobben utføres ofte i underavdelingene. 

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

av NIF. 

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

for barn opp til 12 år er organisert gjennom den avdelingen.  

3. Plan: Laget skal være forsiktig med å ta på seg investeringer som gir svekket 

balanse, eller vesentlige økte driftskostnader uten tilsvarende merinntekter. 

Gjennomføring: Etter planen. Gjort nødvendige investeringer i 

oppgradering/vedlikehold av Sønningenhytta. Arrangert Ekne IL sitt 75 år’s 

jubileum. Viser ellers til årets regnskap. 

4. Plan: Samlet møteaktivitet/aktivitet skal ikke økes. Av eksterne aktivitet 

prioriteres Levanger idrettsråd og møter lokalt på Ekne. 

Gjennomføring: Hovedstyret har avholdt 7 styremøter, samt halvårs – og 

årsmøte. Laget har vært representert på årsmøte og på ett klubb møte i regi av 
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Levanger Idrettsråd. Ellers har vi hatt klubbesøk av to representanter fra 

Idrettsrådet, som blant annet overvar en økt til barneidretten, og snakket om sine 

mål og aktiviteter. Idrettslaget fikk presentere seg selv ved lagets gruppeledere. 

Hensikten med klubbesøket er å oppnå en tettere kontakt mellom aktivitetene i 

lagene og styret i idrettsrådet. 

5. Plan: Laget forplikter seg til å ta hensyn til øvrige kulturaktiviteter ved 

planlegging av sin aktivitet. Om nødvendig skal laget vær en pådriver for å 

samordne aktiviteten med andre lag og foreninger på bygda. 

Gjennomføring: De ulike aktivitetene har i liten grad kollidert med andre 

aktiviteter på bygda. Hjemmesiden til laget blir bare bedre og bedre, og ikke 

minst er den brukervennlig. Den er et nyttig verktøy i forhold til informasjon om 

aktiviteten i hver enkel gruppe. Vi ønsker at flere og flere vil bruke den aktivt 

etter hvert, både i forhold til å legge inn nyheter og for å hente informasjon. 

Aktivitetskalenderen på hjemmesiden er også åpen for andre lag og foreninger 

på bygda. 

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

Gjennomføring: Årets medlemstall viser en viss nedgang, målsettingen er ikke 

nådd. 

7. Plan: Lagsavisa, Reporter’n, skal utgies med 2 nummer i perioden. 

Gjennomføring: Som planlagt var det utgitt et nr før jul og et før sommerferien. 

 

SPORTSLIG AKTIVITET: 

 

Ski, fotball, trim og barneidretten, viser til hver enkelts gruppe årsmeldinger. 

 

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

samarbeid med Ronglan IL om håndball og felles lag til St. Olafsloppet. På 

fotballsiden har vi samarbeidet med Skogn IL og Markabygda IL. Vi har 

samarbeid med Skogn IL og Sportsklubben Nessegutten ”Skifest i Levanger” i 

Lundsbustaden. 

Idrettslaget betaler årsavgift til Friidrettskretsen. Det er anledning til å 

representere klubben i de forskjellige friidrettstevnene som arrangeres. 

 

ANLEGGSSITUASJON: 

 

Det er gjort en nødvendig oppgradering og vedlikehold av Sønningenhytta. Vi 

ble ikke ferdig med alt i år, så noe dugnadsarbeid gjenstår til neste år.  

Vi i styret vil rekke en stor takk til alle de som har bidratt med dugnadsinnsats 

på Sønningenhytta og andre dugnader som har gått i regi av laget for øvrig. 

”Dokkers innsats er gull verdt.”   

Vi har satt av kr 25 000,- til ballbingeprosjektet. Vi skal samarbeide med FAU 

angående framdrift, vedlikehold og ansvarsområder når det gjelder ballbingen. 

Se eget vedlegg. 
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Ellers går avtalen om Smia ut i 2008. Idrettslaget og skigruppa jobber med 

avklaring i forhold til den, og lysløypa for øvrig. 

 

ØKONOMI: 

 

Laget har fortsatt solid økonomi, med god økonomistyring i alle avdelinger. 

Fotballgruppa har en sunn og god økonomi, dette pga annonseinntekter blant 

annet. Viser til nærmere orientering fra lagets kasserer. 

 

KONKLUSJON: 

 

Styret mener at dagens satsning på breddeidretten, med vektlegging av aktivitet 

for barn og unge er rett strategi for Ekne IL. Vi ønsker å gjøre tilbudene våre så 

variert som mulig, slik at vi når ut til flest mulig. 

Det store høydepunktet for Ekne IL i 2007, var Ekne IL sitt 75 årsjubileum. 

Oppslutningen om jubileet var stort. Nye og gamle medlemmer deltok på en 

festlig aften, som var en jubilant verdig. Spesielt artig var det at så mange 

æresmedlemmene i laget deltok. Ny æresmedlem ble også utnevnt den kvelden. 

Arve Brenne ble utnevnt som ny æresmedlem i Ekne IL. Han har gjort/gjør ennå 

en uvurderlig innsats for laget. Håper han vil bidra i mange år ennå.  

 

Ellers har styret jobbet med å lage instrukser til de forskjellige vervene som er i 

idrettslaget, det er lagt ned mange arbeidstimer i dette arbeidet. Instruksene 

håper vi skal bidra til å ansvarliggjøre, og gjøre arbeidet lettere til de som 

innehar de forskjellige vervene. Vi har utarbeidet en valgturnus, dvs at det 

bestandig er kontinuerlighet i hver gruppe ved hvert valg. Instruksene vil være 

under evaluering i hele 2008. Instruksene skal også bidra med å gjøre det 

enklere for valgkomiteen, når de vet hva de forskjellige vervene går ut på. 

 

Vi har i år hatt et tillitsmannsapparat som har vært tilnærmet fulltallig. Vi har 

jobbet godt og konstruktivt sammen. Resultatet synes vi har blitt bra, og vi håper 

å høste frukter av det til neste år. 

 

Jeg vil til slutt takke alle som har bidratt i året som har gått, slik at vi nok en 

gang har fått gjennomført et solid arbeidsår i Ekne IL. 

 

Ekne, 25.11.07 

 

Nina Gravaune 

Leder i Ekne IL 
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HANDLINGSPLAN HOVEDLAGET 2008 
 

Hovedlaget skal i kalenderåret 2008  

arbeide for å gjennomføre følgende punkter: 
 

Evt 

Prioritet 

Hva 

Målsetting/Oppgaver 

Hvem 

Ansvarlig 

Når 

Utført innen 

1 Hovedlaget skal legge forholdene best mulig 

til rette og støtte opp under arbeidet i 

underavdelingene. 

Alle 2008 

2 Det forutsetter at barneidretten drives 

etter de retningslinjer som er gitt av NIF og 

bestemmelser fra kretsen. 

Styret og 

barneidretts-

gruppa 

2008 

3 Laget skal ikke gjøre investeringer som gir 

svekket balanse eller vesentlige økte 

driftskostnader uten tilsvarende 

merinntekter. 

Styret + kasserer 2008 

4 Samlet møteaktivitet/administrasjon etter 

behov. Av ekstern aktivitet prioriteres 

Levanger idrettsråd og møter med lokale lag 

på Ekne. 

Leder 2008 

5 Laget forplikter seg til å ta hensyn til øvrige 

kulturaktiviteter på bygda ved planlegging av 

sin aktivitet. 

Alle 2008 

6 Laget har en målsetting om en viss økning i 

lagets medlemstall. 

Alle 2008 

7 Lagsavisa, Reportere`n, skal utgies med 2 nr i 

perioden. 

Otto Solli og Arve 

Brenne 

2008 
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ÅRSMELDING FOTBALL SESONGEN 2007 
 

Styret i fotballavdelingen har sesongen 2007 bestått av følgende: 

VERV NAVN 

Leder Jørn Skogmo 

Anleggsansvarlig Einar Daling  

Utstyrsansvarlig Ragnhild Flø Gustad 

Kioskansvarlig Audun Brenne 

Arrangementsansvarlig Morten Tvete 

 

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 naboklubbene Skogn og 

Markabygda. Her er en oversikt over lagene for sesongen 2007: 

 

LAG NAVN 

Knøtt (1999-modeller) Ekne 

Knøtt (2000-modeller) Ekne 

Jenter 11 Ekne 

Jenter 13 Ekne 

Jenter 16 Skogn2/Ekne 

Jenter 19 Skogn/Markabygd/Ekne/Nessegutten 

Gutter 9 Ekne 

Gutter 10 Ekne 

Gutter 11 Ekne 

Gutter 12 Ekne/Markabygd 

Gutter 13 Skogn/Ekne/Markabygd 

Gutter 14 Skogn/Ekne/Markabygd 

Gutter 16 Skogn2/Ekne/Markabygd 

Gutter 19 Skogn/Ekne/Markabygd 

Oldboys (Menn 34) Ekne 

 

Det er altså stor aktivitet i fotballgruppa. Vi har ca 120 aktive utøvere fordelt på 15 lag. 

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

resulteter. 

Knøtt har deltatt på 4 knøtteturneringer. Ekne arrangerte knøtteturnering lørdag 1. juni med rekordstor 

deltakelse. Hele 42 lag deltok. Tilbakemeldingene fra de besøkende på gjennomføringen var positive. 

Takk til alle medvirkende. Nok en gang var det kjempebra reklame for fotballbygda Ekne. 

 

Dømmingen av alle seriekampene Barn9 - Barn12 (+ Jenter13), samt kampene under knøtteturneringen 

er utført av  8 ungdommer fra Ekne. Dette er en viktig jobb og det har de håndtert meget bra. Jeg 

benytter anledningen til å takke disse 8 klubbdommmerene for bra dømming. 

Vi trenger flere dommere på Ekne neste år. Neste års styre må jobbe med dette. 

  

Det ble dessverre ingen Grendacup i år. Dette pga elendig høstvær. Grendacupen skulle i år være en 

kombinasjon av tradisjonelle aktiviteter og en markering av idrettslagets 75-årsdag. Avgjørelsen av å 

først utsette og deretter avlyse Grendacupen ble tatt for å ikke ødelegge banen. 

Vi har, både i år og i fjor, investert i ”lufting” av grasrota i banen. Resultatet av slike investeringer vil 

reduseres betraktelig med hard belastning i fuktig høstvær. 
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Det ble heller ikke noe besøk fra våre venner i Kyrkås. Det blir opp til neste års styre om vi skal 

fortsette med samarbeidet med Kyrkås eller om det bør tenkes nytt mhp felles sosial turneringstur (noe 

som Kyrkås har vært i mange år for aldersgruppen 9-14 år). 

 

Redaktør av fotballavisa, Ivar Gustad, har kommet med 6 utgivelser i løpet av sesongen. Som alle har 

sett i disse utgivelsene har gode sponsorer vært med og støttet oss økonomisk i år også. Regnskapet 

viser at fotballavdelinga har et overskudd. (Da regnskapsåret skulle avsluttes var det både utgifter og 

inntekter som manglet, men konklusjonen blir uansett at det er en sunn økonomi i gruppa.) 

Av større investeringer på stadion i år kan jeg nevne lufting av grasmatta (med etterfylling av sand) og 

2 stk nye 5-er mål med hjul. 

 

Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til alle styremedlemmer, lagledere, trenere, publikum, 

foreldre/foresatte og fotballspillere for deres bidrag til gjennomføringen av sesongen 2007. Samspillet 

mellom alle er nødvendig for at avviklingen med de 120 aktive skal gå knirkefritt. 

 

21.11.2007 

Jørn Skogmo 

 

 

Handlingsplan for fotball 2008  
Evt 

Prioritet 

Hva 

Målsetting 

Hvem 

Ansvarlig 

Når 

Utført innen 

 Øke antall klubbdommere og 

oppfølging av disse på kamp 

Leder 01.05.2008 

 Ferdighetsmerketaking Arrangement 01.09.2008 

 Maling av innbytterboder og 

redskapsbod 

Anlegg 01.08.2008 

 Nye mål (størrelse?) Anlegg 01.05.2008 

 Nytt golv i klubbhuset Anlegg 01.05.2008 

 Fornying av sitteplassene ved 

klubbhuset 

Anlegg 01.09.2008 

 Innkjøp av nye høyttalere Leder 01.06.2008 

 Arrangere felles turneringstur Arrangement 01.09.2008 

 Felles fotballarr. barn9-barn12 med 

innleie av instruktører 

Arrangement 01.09.2008 

 Arrangere knøtteturnering Arrangement  

 Komplettere/fornye lagsutstyr Utstyrsansv. 01.05.2008 
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ÅRSMELDING FOR EKNE 

TRIMGRUPPE 
2007 

 

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

Dalheim og Beate Lie. 

 

Trimgruppa arrangerte Nyttårsmarsj, der ca 60 ivrige trimmere deltok. Trivelig at så mange 

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

prat. 

 

Det ble også i år nok snø til å arrangere Skisportens Dag. Nydelig skiføre i nypreparerte 

løyper på en av de fineste vinterdagene i vinter. Mange små og store skiløpere registrerte seg 

på Sønningenhytta. Flere benyttet dagen til å klatre opp til Storheia og mens andre bare nytet 

solen på Sønningenvatnet. 

 

Herretrim er allerede godt i gang. Herrene styrer seg selv hver tirsdag med landhockey -

matcher. Det blir oppstart av dametrimmen i januar 2008 igjen under kyndig veiledning av 

Kjersti Gustad. 

 

Har begynt å merke stiene med treskilt til kjentmannspostene i stikryssene. 

 

Videre har vi hatt en vår, der vi har rydda sti fra Skale opp til Kjølen. Takker for innsatsen til 

dugnadsgjengen. 

 

Ellers har vi arrangert 3 kjentmannsturer henholdsvis til Storheia, Torvmyra og Våttåberget. 

Oppslutningen var dessverre liten, men det var ikke til noe hinder for at trivselen var stor hos 

de som deltok. 

 

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 i 

kommunen. Kan ikke presisere nok, at gevinsten av å trimme, og få naturopplevelser på 

kjøpet er helsefrembringende både psykisk og fysisk. Derfor, ikke legg trimutstyret på hylla, 

men sett mål for deg selv eller sammen med andre i 2008 også. 

 

Gruppa har ikke eget budsjett. 

 

 

For trimgruppa, 19.11.07 

Nina Gravaune 
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HANDLINGSPLAN TRIMGRUPPA 

2008 
    

 

 

Trimavdelingen skal i kalenderåret 2008 

arbeide for å gjennomføre følgende punkter: 
 

Evt 

Prioritet 

Hva 

Målsetting/Oppgaver 

Hvem 

Ansvarlig 

Når 

Utført innen 

1 Arrangere Romjulsmarsjsmarsj Alle 30.12.07 

2 Samarbeide med skigruppa om skisportensdag 

i mars 

Anne Grete og 

Beate 

02.03.07 

 

3 Arrangere en ettermiddag med instruksjon i 

stavgang 

Nina Vår/høst 

 

4 Gjøre folk bedre kjent med alle trimposter vi 

har. 

Alle Innen 2007 

5 Historisk vandring til Miga Anne Grete og 

Beate 

Vår/høst 

6 Flytte gapahuken på Torvmyra til der 

gammelfjøset har stått 

Nina/Gunnar Så fort 

forholdene ligger 

til rette for 

dette 

7 Samarbeide ved forespørsel fra andre lag og 

foreninger 

Alle  

8 Bidra med å iverksette alle gode ideer som 

har med trim å gjøre. 

Alle  

9 Fortsette med dame og herretrim  Nina Vår/høst 

10 Våttåbergtur Gunnar  September 
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Julehilsen fra Johan 
 

Nå er vi godt i gang med desember, og jula nærmer seg med stormskritt. Det er 

litt godt å egentlig, selv om det kan være mye stress. Jeg syns jula gir en helt 

spesiell stemning, særlig hvis snøen ligger i skog og mark. Spesielt godt er det å 

feire jula på Ekne.  

Jula for min del blir nok ikke bare sofasliting. Jeg skal spise god mat og kose 

meg, men det blir nok en del trening også. Det kommer mange viktige skirenn 

etter jul, og da er det viktig å holde treningstrykket oppe . På nyåret er det 

mange viktige renn, og det er nå det er viktig å holde fokus for å holde formen 

ved like.  

I skrivende stund er jeg på Sjusjøen. I morgen skal jeg gå 3mil duathlon (15km 

klassisk først + 15km skate til slutt) med håp om å få en plass på laget i Tour de 

Ski. Med et veldig godt renn her, er det gode muligheter for å bli tatt ut. Det vil 

morgendagen vise. 

Før årets sesong var målet å komme tilbake etter en litt svakere fjorårs-sesong. 

Hovedmålet ble å vinne et verdenscup renn igjen. Den første pallplasseringen 

kom i Dusseldorf i oktober. Da fikk jeg vist at jeg klarte å henge med.  

 

En måned senere var det renn i Kuusamo. Da skulle jeg endelig få det resultatet 

jeg har trent for i hele år. Det var utrolig moro! Et slikt resultat gir selvtillitt og 

tro på at treningen som er lagt ned har vært riktig. At det også var i klassisk var 

ekstra morsomt, da jeg har en seier i skøytesprint fra før. Det tyder på at 

teknikken i klassisk begynner å komme seg.  

 

Målet med denne sesongen er å komme på pallen i Sprintcupen sammenlagt. I 

fjor ble det en sjuende plass. Jeg vet det er en lang og hard vei å gå. Det er jo 

tross alt 12 sprintrenn i verdenscupen totalt. 3 av disse er en del av Tour de Ski, 

derfor hadde det vært en fordel å være med på Touren. Hvis ikke mister man 3 

sjanser for å hevde seg i Sprintcupen.  

Uansett om jeg blir tatt ut til Tour de Ski eller ikke, lover jeg å gjøre mitt beste 

utover vinteren..... 

Ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår       

 

Sjusjøen 07.12.07 

Skihilsen fra Johan Kjølstad 

 

 

Når Reporter’n går i trykken, er det klart at Johan er uttatt til Tour de Ski. 

Dermed er mulighetene for ei bra plassering i Sprintcupen klart styrka. 

Nå er resten opp til Johan sjøl, og vi i redaksjonen ønsker lykke til! 
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Skisesongen 2008. 
Sesongen er i gang, og endelig kan vi ta skia fatt igjen… 

Første skirenn har allerede funnet sted, på Henningvola, sprintstafett. 

Var artig og spennende å teste formen, i forhold til  de andre utøverne. 

 

Mange har trena på barmark allerede i flere måneder, for å legge best mulig 

grunnlag for sesongen.  

Det har vært flere samlinger; både i regi av kretsen, Meråker v. skole og lokalt, 

med stor oppslutning. Populært med disse samlingene; bra treningsopplegg og 

ikke minst veldig sosialt. Det var veldig attraktivt med egen jentesamling; viktig 

å ivareta og motivere de få skijentene våre. 

Den årlige lokale samlinga på kommunehytta, Vulusjøen, har og funnet sted; 

samarbeid med Ronglan IL. (plass til flere der…) 

 

Det må nevnes at Ekne`s unge Martin H. denne sesongen er kvalifisert for 

seniorkretslaget; ikke verst!  

 

Videre i sesongen håper vi på mye snø i lysløypa vår, slik at mange poengrenn 

kan gjennomføres, og alle små og store skitalenter kan aktiveres i sporet.  

Utover de lokale renna på Ekne, blir det karusellrenn i nærmiljøet, kretsrenn og 

stafetter. Vi kan forvente å ha utøvere fra Ekne med i Midt-Norsk Mesterskap, 

Hovedlandsrenn, N-C renn, NM og Holmenkollen. 

Utdrag fra terminlista vil legges ut på hjemmesida. 

 

Distansekort på nett: 

Nå kan du registrere antall km du går i løpet av sesongen, på nettet, NSF.no 

 

Fortsatt mulig å kjøpe lue med Ekne IL-logo, testet og godkjent av utøvere! Det 

er en rød Craft-lue, god kvalitet og kan kjøpes på Coopen på Ekne for  

kr. 200,- …  løp og kjøp julegaven…! 

 

 

Stor gratulasjonshilsen til Johan K. for WC- seier! 

Lykke til videre i sesongen! 
 

 

GOD JUL OG GODT SKIÅR! 

 

Skigruppa 

Hilde 
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Skisamling på Frolfjellet. 
 

Helga 8. og 9. desember var 12 ivrige skiløpere fra Ronglan og Ekne i.l  samlet 

på Frolfjellet. 

Skisamling med overnatting på Kommunehytta var hovedinnholdet. 

Lørdag kl. 11.30 startet første økt. Den besto av en tur med stilarten skøyting. 

Lett snødrev og fine løyper gjorde turen fornøyelig. Andre økt lørdag var også i 

stilarten skøyting. Gisle Holberg hadde her nyttig instruksjon og fine øvelser.  

Her ble balansen på ski utfordret og teknikk øvd. 

Skisamling handler ikke bare om ski. I Kommunehytta var det tid til 

kortspilling, prat og morsomheter. Middag ble det også. Karbonader med egg på 

brødskive er fin ski-kost. 

 

Søndag morgen våknet vi til strålende vær. Skyfrihimmel, 4 minus og 

nypreparerte løyper var det som ventet oss. Vi skulle da gå i stilarten klassisk.  

Instruktør Gisle kom med tips om teknikk til lærevillige skirekrutter. Det er her 

av meget stor verdi at eldre ungdom kan være læremestre til de litt yngre. 

Etter instruksjonen og øvelsene ble det langtur til Roknesvollen. Våre skiløpere 

la ut i fin stil. Roknesvollen tur/retur med noen km ekstra gikk kjempefint.  

Etter langturen var tiden kommet til rydding, vasking i hytta, big jump, 360 og 

avreise. 

 

Det var en trivelig gjeng med ivrige skiløpere som hadde ei gledesfylt helg på 

Frolfjellet.  

Grunnlaget er lagt for en fin skisesong! 

 

På vegne av skigjengen  

Knut Skjesol 
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Løypepreparering 
 

Løypekjørerne og scooter/løypemaskin er klare til innsats. De første turene til 

Sønningen er allerede kjørt, men fortsatt er det i minste laget med snø, spesielt 

hvis en har nytt utstyr. 

Vi håper på mer snø nå før jul så den som ønsker det kan ta seg en skitur. 

 

Så langt forholdene tillater det vil det bli preparerte løyper via Innlegget og 

Aunet til Sønningen og videre til Laupavatna/Storheia.. 

Spesielt via Aunet vil det kreves en del snø grunnet den anleggsaktiviteten som 

har pågått de senere årene   

 

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. 

 

God skitur! 

 

Løypegjengen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekneil.com/
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Kontingenter og avgifter 
 

Styret har inntrykk av at det rundt omkring er litt forvirring rundt hva det 

egentlig koster å være med på aktiviteter i regi av idrettslaget(EIL). Jeg skal her 

gjøre et forsøk på å klargjøre dette litt. Det som er mest aktuelt å betale til EIL er 

medlemskontingent, aktivitetsavgift og treningsavgift.  

Medlemskontingent skal i utgangspunktet betales av alle som er med på 

aktiviteter i regi av EIL. I tillegg ønsker vi at flest mulig skal tegne seg som 

medlem, for å gi økonomisk og moralsk støtte til EIL. Det koster å drive 

aktivitet og holde anlegg ved like, og EIL er en viktig bidragsyter til aktiviteten 

og miljøet på bygda. Satsene for kontingenten fastsettes av årsmøtet etter 

innstilling fra styret, og satsene for 2008 er slik: 

 

Familie: kr. 300,- 

Par:  kr. 200,- 

Voksen: kr. 150,- 

Barn:  kr. 100,- 

 

Aktivitetsavgift skal også betales av alle som er med på aktiviteter, uavhengig 

av om det er i regi av fotball, ski eller barneidrettsavdelinga. Denne avgifta 

innbetales til hovedlaget, og bestemmes også på årsmøtet. Tanken bak denne 

avgifta til hovedlaget, er at den skal dekke kostnader relatert til anlegg for 

trening og konkurranse, som det altså er hovedlaget som dekker. For de som er 

under tretten år, dekker avgifta hele idrettsskoleåret som går fra høst til høst. 

Oppstart er altså samtidig med skolestart, og giro for å innbetale avgifta sendes 

med skoleelevene på høsten. For de over tolv år sendes giro i posten i løpet av 

sommeren. Satsene for 2008 er: 

 

Over 18 år:  kr. 500,- 

13-18 år: kr. 300,- 

6-12 år: kr. 200,- 

 

I tillegg til dette kan skigruppa og fotballgruppa kreve inn ei avgift for de over 

tolv år som er med på deres aktiviteter. Det er det bare fotballgruppa som har 

benyttet seg av. Fotball har ganske store utgifter knyttet til drift og påmelding av 

lag, som de altså selv må dekke inn. De siste par årene har fotball krevd inn kr. 

500,- på de eldste lagene, og dette er blitt krevd inn sammen med hovedlagets 

avgift. For å skille på dette skal vi fra nå av kalle fotballens avgift for 

treningsavgift, og spesifisere dette på regninga som sendes ut. 

 

Ekne 08/12-2007 

Kasserer Ivar Gustad 
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Gammelskolen  

RIVES GRUNNET SIKKERHET 
 

Av sikkerhetsmessige grunner velger nå Levanger kommune å rive den gamle 

Ekne skolen. Takstein har begynt og å falle ned, men ikke nok med det, 

grunnmurene er også svake. Foreldrerådet (FAU) synes det var den riktige 

beslutningen, selv om det hadde vært fint om skolen ble pusset opp. Nå er 

ballbinge det neste prosjektet.  

 

Sikkerhet først 

Grunnet store slitasjeskader på den gamle skolebygningen som ble bygd i 1930 

velger nå Levanger kommune og rive den.  

– Det har blitt en risiko for elever og andre ved at taksteiner faller ned, vi må 

tenke på sikkerheten, sier FAU lederen Bjørn Grenne.  

Foreldrerådet så helst at bygningen ble pusset opp, men grunnet store kostnader 

valgte kommunen riving av den gamle ærverdige bygningen. Noe som lederen 

synes var en klok beslutning. Nå som den gamle skolen blir revet etter en liten 

utsettelse, får Ekne skolen et større ute areal som de har tenkt å utnytte. FAU og 

foreldre med barn ved skolen har gjort en fin innsats tidligere i år ved å laget 

lekeapparater og male skolen. Nå har foreldrene et mye større prosjekt på gang. 

Nemlig ballbinge. 

 

Bra initiativ  

- Dette er et samarbeid mellom idrettslaget og FAU, et kostbart prosjekt, men 

bra for unge folk, synes Grenne.  

Det var meningen at den kommende ballbingen skulle settes opp på den 

asfalterte handballbanen, men nå som den gamle skolen blir revet, blir den bygd 

der. Det å bygge en ballbinge med kunstgress er kostbart og prisen kan komme 

oppe i hele 750 000 kroner, men da er ballbingen ferdig bygd. Idrettslaget og 

FAU har tatt en beslutning om å bygge den 20 meter bredde og 40 meter lange 

ballbingen selv. Dette vil være besparende for den totale kostnaden. Bingen vil 

koste til sammen 400 000 kroner. 

– Vi har søkt om spillemidler, men fikk avslag i første omgang. Den andre 

gangen fikk vi tilsagn, og fikk hele 180 000 kroner. Dette hjelper mye, sier en 

takknemlig Bjørn Grenne.  

FAU og idrettslaget har vært heldige å få sponsorere, nå håper de bare at folk 

villig stiller på dugnad slik at de får bygget ballbingen.   

Prosjektet blir i verksatt så fort bygningen blir revet og at høstværet holder seg 

stabilt.  

 

Gaute Gravaune Heimdal 
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Idrettshytta ved Sønningen  

 
I løpet av siste år har det foregått opprustning av hytta ved Sønningen. 

Hytta har fått en svært tiltrengt oppussing. 

 

Alt er gjort på dugnad, takket være stor innsats fra mange. Selvsagt hadde det 

vært ønskelig med flere, men stor takk til de som har bidratt. 

 

Oppgaver som er utført: 

 Ryddet vedskjul, renske takrenne og kratt ute. 

 Kitting av vindu/bytte glass. 

 Rive vegg inne og slipe golv. 

 Ny kjøkkeninnredning 

 Rundvask av hytta 

 Bytte vindu. 

 Male inne (tak, vinduer, dører) 

 Lakke gulv. 

 Diverse bygningsmessig vedlikehold utendørs på uthus og hytte. 

 Vedhogst 

 Med mer….. 

 

Fortsatt gjenstår noe arbeid så det blir nok muligheter for en dugnadsinnsats 

også til sommeren. 

 

Anbefaler alle til å ta en tur på hytta for å se hvor bra det har blitt …….. 
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St. Olavsloppet 

 
Ekne/Ronglan stilte felles lag også i St.Olavsloppet 2007. 

 

Laget endte på en fin 24. plass i mosjonsklassen! 

Totalt deltok 143lag i mosjonsklassen. 

 

St.Olofsloppet 2007 arrangeres  i tidsrommet 2. – 5. juli i 2008. 

 

Ekne/Ronglan vil nok være på startstreken også neste år, så det er bare å legge 

seg i trening for de som ønsker å delta i neste sommers løperfest. 

 

Følg med på lagets hjemmeside www.ekneil.com. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ekneil.com/
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Tillitsvalgte i Ekne I.L. – ÅR 2008
Hovedstyret: 
Leder:   Nina Gravaune 

Styremedlemmer:  Ivar Gustad   

   Mona Rosenlund 

   Anne Rundhaug  

Varamedlemmer: Johan Arnt Dahlen 

   Inger Einvik 

 

Økonomiutvalg: Berit Sundseth 

   Synnøve Grenne 

   Kasserer 

   Repr. Fotball 

 

Fotball - leder: Jørn Åvar Skogmo 

Finansformann: Amund Sand 

Bane formann: Einar Daling 

Materialforvalter: Ragnhild Flø Gustad 

Arrangement:  Morten Sand 

Kiosk:   Inge Skilbrigt 

 

Ski - leder:  Hilde A. Dahlen  

   Johan A. Gustad 

   Odd Ivar Haug 

   Johan A. Dahlen 

   Knut Skjesol 

   Arne Lerstad 

 

Anlegg/Løype: Arne Lerstad 

   Lars M. Nordgård 

   Arve Brenne 

   Ørjan Øksnes 

   Sverre M. Falstad 

   Svein O. Eggen 

   Jo V. Dahlen 

 

Hytte:   Eli Augdal 

   Ketil Lorås 

   Berit Leknes 

   Morten J. Tvete 

 

 

 

 

Barneidrettsavdelingen:  
Leder:   Wenche Tørring 

   Kari Olafsen 

   Svein O. Eggen 

   Kristin Kjølen 

   Silje Skreden 

   Ingar Grønnesby 

 

Trim – leder:  Nina Gravaune 

   Anne Grete Dahlen 

   Gunnar Dalheim 

   Beate Lie  

   Steinar Vestli 

   

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: 

Anne Irgens 

   Audhild Vestli 

   Arne Hegvold 

   Lena Jønvik 

   Anne-Mari Vinje 

   Per Egil Hagen 

   Randi B. Dreier 

   Marit Dahlen 

 

Revisor:  Kjell Øksnes 

   Morten Tvete 

   Odd Ivar Haug(vara) 

 

Valgkomite:  Per Egil Hagen 

   Laila Snippen 

   Siv Bye 
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Trimposter 
 

Trimgruppa ønsker fortløpende å stimulere alle, både store og små, til mer turaktivitet i 

nærområdet. Vi har flott turterreng på Ekne som er tilgjengelig både sommer og vinter.  

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! Alle trimpostene er tilgjengelige ved 

bruk av ski. 

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.  

Kjentmannsposter er som følger:  

 Torvmyra – Trimboka finner du i Gapahuken på Torvmyra.  

Torvmyra ligger ”midt” i skogstien ca. 2 km fra Innlegget.  

 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.  

 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).  

 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).  

 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.  

 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.  

 

For nærmere veibeskrivelse til trimpostene se:  www.ekneil. com  

 

Ta frem skiene evt. joggeskoene/fjellskoene/støvlene og trim i vei! 
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JULA PÅ EKNE 2007 
   

Julaften:  Ekne kirke kl. 15.00 
   Familiegudstjeneste v. diakon Egil Brende 

   Ekne Skolekorps deltar 

   Ofring til Kirkens Nødhjelp 

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

   Skogn Mannskor deltar 

   Ofring til menighetens misjonsprosjekt 

 

 

 

6. juledag: Romjulsmarsj 
   Lang løype: Rundt om Siem 

   Kort løype: Sentrum – Persve – Dahlen – Sentrum 

   Saftstasjon ved mølla med registrering kl. 12.00 – kl. 14.00 

   Velg start- og innkomststed sjøl! 

   GOD TUR! 

 

6. juledag: Bedehuset kl. 18.00 
   Familiefest 
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REDAKSJONEN 

ønsker alle en riktig God Jul 

og Godt Nyttår! 
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