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Fra lederen. 
”FORMANNENS SPALTE”: 

Det er sikkert noen som kjenner igjen overskriften fra talte dager eller nærmere bestemt fra 

1974 der overskriften lød ”Formannen har ordet” i Reporter`n, lagsavis for Ekne IL 

1.årgang Nr 1 1974. 

Det var i 1974 at Reporter`n så dagens lys, og har siden da vært i trykk til dags dato, med 

unntak av et kort opphold på 1980 tallet en gang. Ansvarlig redaktør ved oppstart; Otto Solli 

er still going strong. Otto er i samarbeid med Arve Brenne primus motor for holde denne 

flotte tradisjonen i gang. 

 

Daværende formann ved oppstart av lagsavisen Hans B. Rosenlund ønsket med stor glede og 

forventning første medlemsblad/lagsavis velkommen med spalten Formannen har ordet. 

Han mente at dette førte til et bredere og nærmere kontakt med lagets medlemmer; ”Dette 

gjelder naturligvis nok særlig de passive og kanskje eldre medlemmer”.  

Hans B. R sitt fremste ønske for lagsavisen var at den skulle virke kontaktskapende, men det 

fordret imidlertid aktiv medvirkning fra medlemmenes sin side. 

For å sitere han videre ønsket han den skulle være et forum for fri meningsutveksling. ”Gi 

gjerne et eselspark nå og da om nødvendig, og del også ut ros hvis du finner det på sin plass. 

Gjennom medlemmenes røst kan også vi i styret få et bilde av hvordan dere vil vi skal virke 

og handle.” 

Dette gjelder i høyeste grad også i dag, vi er mottakelig for både ris og ros. 

 

Årsmøtet er en er en annen glimrende anledning til å møte opp på for å ytre sin mening. 

Årsmøte er jo som kjent lagets høyeste myndighet. Møt opp og si din mening, ”VÆR MED Å 

STYR LAGET DITT!” for å sitere Arve Brenne sine ord i formannes spalte i Reporter`n 1992 

19. årgang nr. 1. 

I de siste årene kan vi ikke skryte over fyldig oppmøte på verken årsmøte eller halvårsmøte. 

Vi kan vel bare ”drømme” om et oppmøte med 20 – 25 deltagere som det tydeligvis var på 

1970 tallet. Men det ble klaget på det dårlige oppmøte i formannens spalte den gangen også.  

Men vi har noen trofaste ildsjeler, som nesten uten unntak møter opp år etter år på våre 

årsmøter og bidrar med gode og konstruktive innspill. Nemlig Arve Brenne og Steinar Vestli.  

Dette setter vi stor pris på, og håper at dere fortsetter med å møte opp. Si i fra når dere trenger 

”skyss” for å komme dit! :) 

 

Som dere sikkert har skjønt har jeg sittet og kost meg og lest i gamle utgaver av Reporter`n. 

Forleden dag ble jeg oppringt fra SpareBank 1 med beskjed om at de hadde opprydning i sine 

gamle bankbokser, Ekne IL hadde en bankboks der som kunne hentes. Det tok ikke mange 

dager før jeg hentet den, nyssgjerrigheten var stor. Innholdet besto blant annet av Reporter`n 

og fotballavisen Avspark, så nå har jeg sittet lest og fått litt tilbakeblikk i Ekne IL sin gjøren 

og laden fra 1974 og frem til 1992.  

Det er ingen tvil om at det er nedlagt et solid og grundig arbeid med etablering av gode rutiner 

opp igjennom årene i Ekne IL. Noe som vi den dag i dag nyter godt av. Laget har en solid 

økonomi, gode rutiner for organisering og ikke minst et godt bredde tilbud som følger de 

overordna retningslinjer satt av NIF.  Særgruppene i laget jobber jevnt og trutt, og legger godt 

til rette for oss medlemmene. Vi har all grunn til å være stolt av laget vårt. 

 

Temaene og bekymringene som er blitt ytret gjennom lagsavisen opp i gjennom årene er de 

samme som i dag i mer eller mindre grad. Det går på økonomi, dugnadsinnsats, få folk til å ta 

på seg verv, snømangel osv. Disse utfordringene vil være konstante i årene fremover også vil 

jeg tro. Men problemer er til å løses. 
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En annen ting jeg har lyst til å nevne er at i de fleste verv over årtier har vært besatt av menn. 

Men trenden har snudd, nå er det overvekt av kvinner i de fleste verv, også de tyngste. Se 

vedlagt valgliste for 2010.   

 

På vegne av hovedstyret takker jeg alle som på ett eller annet vis har gjort en innsats for laget, 

og vil gjerne takke alle som har tatt i gjenvalg i Ekne IL, og det er ikke FÅ. Det tar vi som et 

positivt tegn på et godt samarbeid, som vi også håper fortsetter i 2010. 

 

Avslutningsvis vil jeg atter en gang sitere Hans B. R fra første utgave av Reporter`n. Jeg vil 

hilse til alle medlemmer, unge som gamle, aktive som passive. La oss håpe at (1974) 2010 

blir et godt år i sin alminnelighet og med stor aktivitet og gode prestasjoner innen laget i 

særdeleshet. 

 

Jeg ”nytter høvet” til å takke Otto Solli og Arve Brenne for det positive tiltaket med å holde 

lagsavisa i hevd, den er verdifull og i følge Hans B. R kontakskapende mellom Ekne IL og 

lagets medlemmer og bygda for øvrig. 

 

GOD JUL til alle! 

 

Husk TRIMMING i jula! 

 

På vegne av Ekne IL 

Nina Gravaune 
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ÅRSMELDING FOR EKNE IL – HOVEDSTYRET 2009 

 
 

Administrasjon: 

 

Leder: Nina Gravaune  

Nestleder: Inger Einvik 

Kasserer: Ivar Gustad 

Sekretær: Anne Rundhaug 

Fra fotballavdelinga: Bjørn Grenne 

Fra skiavdelinga: Hilde Albertsen Dahlen 

Fra barneidrettsavdelinga: Randi Hindberg 

Fra trimavdelinga: Anne Grete Dahlen 

 

Gjennomføring av aktivitetsplan: 

 

1. Plan: Hovedstyret 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 Sønninghytta. 

Den praktiske delen av jobben utføres ofte i underavdelingene. Alle idrettslag er pålagt å fjerne 

PCB-holdig kondensatorer i armatur, jamfr lysløypa. Fristen for dette gikk ut 2007. Saken har vært 

utredet av skigruppa, og det er stipulert et budsjett på oppgradering av lysløypa som vil koste kr 

80 000,- pluss/minus. Det ble gjort et enstemmig vedtak i styret for oppgradering av lysløypa. Det 

vil også bli søkt om spillemidler til dette prosjektet. Arbeidet i lysløypa vil pågå fremover og så 

langt som vær og føreforhold tilsier dette. Det vil bli brukt lokale krefter i det pågående arbeidet. 

 

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. Tilskuddet fra idrettsrådet er stort og viktig, og i år 

var det på ca 40 000,- kr.  Forutsetningen blant annet for tilskuddet er at idrettskolen drives etter 

de retningslinjer som er gitt av NIF. 

 

 

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. Hovedlaget gikk med 30 000,- kr i overskudd i år. Grasrothandelen 

kom som en positiv overraskelse i år, blir fortsettelsen like god i 2010 er dette et godt tilskudd  

økonomisk. Tilskuddet fra idrettsskolen er nevnt ovenfor. Investeringene de siste årene er få, 
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hovedlaget har en god økonomi med ca 350 000,- kr på bok. Lagets kasserer har god kontroll på 

utgiftssiden. All honnør til han. 

Vi har deltatt på en inntektsgivende dugnad i vår, varetelling på Rimi i Sjøgata. 

Fotballgruppen viser igjen til en sunn og god økonomi med stort overskudd i år. Dette pga at det 

ikke er gjort noen investeringer eller større innkjøp i år. 

Ski går som tidligere år i balanse i sitt budsjett. 

 

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

idrettsråd og møter lokalt på Ekne. 

Gjennomføring: Hovedstyret har avholdt 5 styremøter, samt halvårs – og årsmøte.  

Vi har hatt besøk av 2 representanter fra 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. Vi 

minner om at aktivitetskalenderen på hjemmesiden er også åpen for andre lag og foreninger på 

bygda. 

 

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

Gjennomføring: Årets medlemstall holder seg tilnærmet lik fra foregående år. 

 

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/fotball, og felles lag til St. Olafsloppet. På fotballsiden har vi samarbeidet 

med Skogn IL og Markabygda IL. Vi har samarbeid med Skogn IL, Ronglan IL, og Markabygda 

IL på ski. 

 

Idrettslaget betaler fremdels årsavgift til Friidrettskretsen. Det er anledning til å representere 

klubben i de forskjellige friidrettstevnen som arrangeres. 

 

ANLEGGSSITUASJON: 

 

Vi i styret vil rekke en stor takk til alle de som har bidratt med dugnadsinnsats i regi av Ekne IL. 

Viser til punkt 1, informasjon om oppgradering av lysløypa. Ellers er det ikke gjort annet en vanlig 

vedlikehold ved våre anlegg. 

Fotballbingen ble dessverre utsatt for hærverk i høst. Det ble kjørt med bil inne i selve bingen, og 

dekket ble påført skader for ca 20 000,- kr. 

Siste vinter ble ikke ballbingen brøytet, og var ikke i bruk store deler av vinteren. Det er tatt 

kontakt med kommunen, og fått klarsignal fra leverandøren at en liten traktor med snøfres kan 

brukes. (- brøyteskjær) Kommunen har ikke satt av midler til brøyting. Idrettslaget er villig til å 

bidra med støtte til et slikt arbeid. Vi ønsker aktivitet på ballbingen året rundt for store og små. 
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KONKLUSJON: 

 

Styret mener at dagens satsning på breddeidretten, med vektlegging av aktivitet for barn og unge 

fortsatt er rett strategi for Ekne IL. Vi ønsker å gjøre tilbudene våre så variert som mulig, slik at vi 

når ut til flest mulig, og det synes vi at vi har lyktes med. Særgruppene i laget jobber jevnt og trutt, 

og legger ned en solid arbeidsinnsats som vi på Ekne kan nyte godt av. Fortsett det gode arbeidet. 

 

Ellers av store begivenheter det siste året må vi nevne at en av våre yngste og aktive æresmedlem, 

nemlig Johan Kjølstad fosset inn til VM-gull i lagsprint og sølv i Sprint fri. En bragd idrettslaget 

og bygda er veldig stolt over.  

 

Som før har valgkomiteen gjort en solid og godt arbeid i forkant av årsmøte. Vil også takke alle de 

som har tatt i gjenvalg i sine verv, og det er mange. Det synes vi er et positivt signal på alle mulige 

måter. 

 

Styret håper at også 2010 blir et år med masse aktivitet og trivsel i regi av Ekne IL. 

 

Jeg vil på vegne av Ekne IL ønske alle sambygdinger ei riktig GOD JUL og GODT, SPREKT 

NYTT ÅR! 

 

 

 

Ekne, 26.11.09 

 

 

Nina Gravaune 

Leder i Ekne IL 
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Hovedlaget 

HANDLINGSPLAN 2010 
 

Hovedlaget skal i kalenderåret 2010 

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 2010 

2 Det forutsetter at barneidretten drives 

etter de retningslinjer som er gitt av NIF 

Styret og 

barneidretts-

gruppa 

2010 

3 Laget skal ikke gjøre investeringer som 

gir svekket balanse eller vesentlige økte 

driftskostnader uten tilsvarende 

merinntekter. 

Budsjettet for 2010 vil gi et lite 

underskudd (pga oppgradering av 

lysløypa) 

Styret + kasserer 2010 

4 Samlet møteaktivitet/administrasjon etter 

behov. Av ekstern aktivitet prioriteres 

Levanger idrettsråd og møter med lokale 

lag på Ekne. 

Leder 2010 

5 Laget forplikter seg til å ta hensyn til 

øvrige kulturaktiviteter på bygda ved 

planlegging av sin aktivitet. 

Alle 2010 

6 Laget har en målsetting om en viss økning 

i lagets medlemstall. 

Alle 2010 

7 Delta på aktuelle kurs som er relevant for 

styre og de øvrige gruppene innenfor laget 

Alle 2010 

8 Fortsette dialogen og samarbeidet med 

Læring - og Mestringsentret, og 

Falstadsentret 

Alle 2010 

9 Lagsavisa, Reportere`n, skal utgies med 2 

nr i perioden. 

Otto Solli og 

Arve Brenne 

2010 
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ÅRSMELDING FOR TRIMGRUPPE 2009. 
 

 

 

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

Gravaune og Beate Lie. 

 

Trimgruppa har arrangert Romjulsmarsj der 53 ivrige trimmere tok seg rundt langrunden Siem eller 

rundt Persve, til dels på svært glatt føre. Svært trivelig at så mange følger opp den årlige tradisjonen 

og slår av en prat over Gunnars eminente bålkaffe! 

 

Ilag med skigruppa deltok også i år trimgruppa som medarrangør under Skisportens dag. I nydelig 

vintervær en søndag midt i mars ble det skileik, bål og svartkjelkaffe. Små og store koste seg i 

enden av Stormyra. 46 skigåere ble registrert. 

 

I begynnelsen av juni arrangerte vi familiedag på sykkel til Migtjønna. En fantastisk fin dag  i 

idylliske omgivelser for de vel 20 sprekisene som kom. Noen tok samme vei tilbake via 

Jonasplassen og Skilbrigt, mens andre fortsatte hele runden rundt til Markhusan for å komplettere 

”Tour de Byavatnet”.    

Denne aktiviteten ble for øvrig arrangert som fyrtårnsaktivitet under Norges sprekeste fylke 

prosjektet. Ekne IL er også i 2009/10 med i prosjektet der målsettinga er økt fysisk aktivitet  hos 

befolkningen i Nord-Trøndelag.   

 

Interessen for herretrim og dametrim er fortsatt til stede, og med god oppslutning! For gutta er det 

landhockey som gjelder, på damesiden er det Kjersti som sørger for at damene holder seg i fin 

shape! 

 

Det er ellers gledelig å se at mange benytter seg av kjentmannspostene, og deltakelse i 10 på topp i 

kommunen.  

 

Gruppa har ikke eget budsjett. 

 

For trimgruppa, 28.11.09 

Anne Grete Dahlen 
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EKNE IL 
Trimavdeling 

HANDLINGSPLAN 2010 
Trimavdelingen skal i kalenderåret 2010 

arbeide for å gjennomføre følgende punkter: 
 

Evt 

Prioritet 

Hva 

Målsetting/Oppgaver 

Hvem 

Ansvarlig 

Når 

Utført innen 

1 Arrangere Nyttårsmarsj Alle 01.01.10 

2 Samarbeide med skigruppa om 

skisportensdag i mars 

Anne Grete 15.03.10 

 

3 Måneskinnstur på ski til Sønningenhytta Beate og Anne 

Grete 

Fullmåne i mars  

4 Sykkeltur til Migtjønna Gunnar og Nina 15.06.10 

5 Våttåbergtur Gunnar 30.10.10 

6 Samarbeide ved forespørsel fra andre lag og 

foreninger 

Alle  

7 Bidra med å iverksette alle gode ideer som 

har med trim å gjøre. 

Alle  

8 Fortsette med dame og herretrim  Anne Grete Vår/høst 
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Julehilsen fra Johan 
 

Da er sesongen 2009-2010 i gang igjen. I år kom vel sesongstarten litt som jula på kjerringa, 

men sånn ble det i år, og da er det bare å prøve å tenke positivt å gjøre det beste ut av det.  

 

I hele august gikk jeg forkjøla. I begynnelsen på september reiste jeg og Silje til Roma for å 

koble litt av, og da kjente jeg at lymfeknutene hadde hovnet opp. Da vi kom hjem ble det tatt 

full sjekk, og det ble konstatert at jeg hadde kyssesyka. I September var jeg helt uten trening, 

ikke akkurat noen ønskesituasjon for en skiløper. Jeg fikk i vertfall mye tid hjemme sammen 

med Silje og Adrian, og med en liten krabat som ble et år i Oktober gikk tida fort:) 1. Oktober 

begynte jeg å trene. Er vel ikke riktig å kalle det trening, det var mer som en pensjonist som 

var ute å luftet seg, men jeg skal love dere at det var godt å komme ut å få rørt på kroppen 

igjen. I starten fikk jeg ikke lov å gå over 120 i puls, og det fikk jeg bare av å gå i en 

motbakke. Det var mang en gang jeg skjemtes av å møte langt eldre mosjonister langs 

gangveier og i marka som jogget lett forbi en hesblæsende skiløper med Norway merket på 

ryggen...  

 

Den kneika er jeg heldigvis over nå, og pulsen har normalisert seg. Jeg har fått trent godt i 

hele november og så langt i desember. OL i Vancover nærmer seg med stormskritt, og 

kvalifiseringen er i gang. Det er mange som kjemper om å bli tatt ut i troppen, så nåløyet er 

trangt. Den 19.desember er det sprint i Rogla i Slovenia, og den blir viktig. Ellers er det NM 

og Ottepaa i Estland som blir viktig. Til tross for en litt trøblete oppkjøring er jeg ved godt 

mot og lover å gjøre mitt for å kvalifisere meg til OL. Jeg har forkastet plan A og nå gått på 

plan B. Tiden får vise om plan B funker.... jeg håper og tror det! 

 

Uttaksrenn til OL(alle disse går i klassisk, fordi sprinten i OL er i klassisk): 

 

Kuusamo i Finland: Sprint klassisk 29.nov-----8.plass. 

 

Rogla i Slovenia: Sprint klassisk 19.des. 

 

Otepaa i Estland: Sprint klassisk 17.jan 

 

Stokke i Norge: Sprint klassisk NM 22.jan. 

 

 

Ønsker alle en GOD JUL! 

 

Johan 
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TANKER FØR SKISESONGEN! 

SESONGEN I GANG! 
 Barmarkstrening-sesongen er allerede lang, og utøverne har vært 

tålmodig. Treningene i høst, i samarbeid med Ronglan, har vært 

preget av aktivitet i gymsalen på Ekne; -populært. Levanger Ski-

treningene har hatt fokus på mye rulleski. Høstens Kjølstadtest uteble, 

da man i september måtte krysse Stormyra med snorkel og 

svømmeføtter. Samlinga sammen med Ronglan blir på Tuv skole i år, 

et alternativ når snøen mangler. 

Akkurat nå har vi kuldegrader og frossen mark. Nå håper vi inderlig 

snøen daler ned slik at vi kan ta i bruk skiene til trening, Skallrenn, 

kretsrenn og klubbens poengrenn. 

Løypetraseen fra Innlegget til skihytta er nå restaurert bred og fin, og 

blir flott når snøen kommer. 

Prosessen med å få lysløypa PCB-fri, er nå godt i gang. Det utredes nå 

om det blir et ” vedlikehold”(utskifting av armaturer) av eksisterende 

anlegg, eller om hele lysløypa blir nyoppgradert. Et kvalitets- og 

kostnadsspørsmål vi vil ta stilling til snarest. Vi regner med at jobben 

vil starte neste høst. 

Det er mange skiglade unger på Ekne, som fortjener ei miljøvennlig 

og tilgjengelig lysløype å leike seg i. Vi ser fram mot skisesongen, 

med mange runder i løypa og turer i fjellet. Likeså ønsker vi stor 

deltagelse på våre poengrenn, Levangerkarusellen og kretsrenna som 

er like rundt hjørnet.  

Husk å registrere deg på distansekort på nett, på Barnas Skiklubb. 

Følg med på info om trening og skirenn på ekneil.com. 

           

GOD JUL OG ET GODT NYTT SKIÅR! 

                     

Skigruppa    Hilde.     
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KLUBBAVTALE 
 

Ekne il Ski har sammen med de andre klubbene i Levanger forhandlet 

frem utstyrsavtale for sesongen 09/10 med Intersport Gigant. 

Avtalen gir 30% på racingutstyr(racingski, racingsko, racing 

bindinger, racing staver CT1og CT2,skismurning) til de som deltar 

aktivt i skigruppa gjennom verv eller har barn/ ungdom som deltar på 

minimum karusell- og kretsnivå. 

Avtalen gir 20% på dette utstyret til resten av medlemmene i Ekne il. 

Vi ber medlemmene i klubben om å støtte opp om avtalen og 

samarbeidet med Intersport Gigant. 

 

Johan Arnt. 

 
 

 VI I SKIGRUPPA ØNSKER ALLE SKIGÅERE 

GOD JUL OG GODT NYTTÅR! 
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Løypepreparering 
 

Løypekjørerne og scooter/løypemaskin står klare og venter på at snøen kommer. Vi håper på 

mye snø og stabile snøforhold. 

 

Så langt forholdene tillater det vil det bli preparerte løyper fra Falstad øvre og nedre via Aunet 

til Sønningen og videre til Laupavatna/Storheia. Så fremt nok snø vil det også bli preparerte 

løyper fra Innlegget. Det blir da muligheter for alternative løyper for den som ønsker det. 

  

Som siste vinter vil løypekjørerne informere om forholdene i løypene 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 Jul til alle og god skitur! 

 

Løypegjengen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekneil.com/
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Ekne i tusenårsmarkeringen for Levanger 
 

Takket være sagaen om den islandske skalden Gunnlaug Ormstunges dramatiske liv, skrevet 

ned av en ukjent forfatter på slutten av 1200-tallet, kan det dokumenteres at Levanger var et 

sted på det norrøne kartet rundt år 1000. 

Sagaen om Gunnlaug handler om ulykkelig kjærlighet og inderlig hat. Den dramatiske 

historien ender med at Gunnlaug og en annen islandsk skald, Ravn, krangler om hvem som 

skal gifte seg med den islandske høvdingdatteren Helga den Fagre, Gunnlaugs 

barndomskjærlighet. 

For å avgjøre fiendskapet i blod blir de to rivalene enige å dra til Norge, der den dødelige 

kampformen holmgang ennå var tillatt. Våren ca 1008 møtes de i Trøndelag. Ravn blir drept 

etter kamp på en myr i fjellet, trolig på Skalstufjellet. Men Gunnlaug dør tre dager senere, ca 

25 år gammel, av skadene han fikk. 

 

I følge sagaen ble han stelt av prester og gravlagt ved en kirke i Levanger. 

 

Denne historien danner plattformen for Levangers tusenårige historie, som formannskapet i 

september i år vedtok å markere i 2011, samme år som Levanger som by feirer 175 år. 

Politikerne med ordfører Robert Svarva i spissen har lagt stor vekt på at tusenårsjubileet skal 

omfatte hele kommunen. Derfor er det i høst kjørt en møteserie rundt om i grendene og 

sentrum hvor alle interesserte kunne komme med ideer og innspill. 

 

På Ekne møtte 16 personer da Svarva og kultursjef Odd Håpnes inviterte til B-salen i 

Grendehuset kvelden tirsdag 8. desember. Det ble et informativt og konstruktivt møte, med 

gode ideer og tanker rundt hvordan et tusenårsjubileum kan utnyttes til å skape eierforhold, 

entusiasme, identitet og stolthet til sin egen kommune og sin egen grend. 

Les mer fra møtet og om jubileumsprosjektet på internettsiden: 

<http://www.levanger.kommune.no>. Klikk deg inn på: ”Tusenårsmarkering 2011”. 

 

Undertegnede ble i møtet 8. desember valgt som Eknes kontaktperson til et startmøte der 

kommuneledelsen orienterer representanter for samtlige grender om hvordan prosjektet blir 

kjørt videre. Etter at dette møtet er avviklet innkaller undertegnede representanter for samtlige 

lag og foreninger på bygda til et møte for å diskutere hva Ekne gjør videre i forhold til 

jubileet. 

Det skal samtidig velges en bygderepresentant med personlig vara som kan representere Ekne 

i kommunens jubileumskomité. 

Jeg oppfordrer alle som har lyst til å engasjere seg i dette prosjektet om å lansere sine ideer og 

tanker, enten via kommunens nettside eller til meg på epostboksen falstad2@yahoo.com. 

 

Svein Helge Falstad… halvt islandsk og halvt skald…:-) 

93202224   falstad2@yahoo.com 

http://www.levanger.kommune.no/
mailto:falstad2@yahoo.com
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Tursti mellom Falstadsenteret og Falstadskogen. 
 

Siden 2003 har det vært arbeidet med å få laget en tursti mellom Falstadsenteret 

og Falstadskogen. Hovedformålet var å lage en forbindelse mellom senteret og 

skogen som ikke gikk langs en vei med mye trafikk. Det ble også lagt vekt på at 

stien skulle kunne benyttes av Eknesbyggene og etter hvert knyttes sammen med 

andre stier/turveier i området.  

 

Traseen ble først planlagt av Audun Grav ved Fylkesmannens 

Landbruksavdeling i samarbeid med grunneierne – Johan Arnt og Trond.  

Det ble lagt vekt på at stien skulle gå vekselvis langs elva/bekken og ved 

åkerkanten, og det ble lagt opp til en enkel standard.  

Den totale lengden på stien ble 1,6 kilometer.  

 

Planene ble siden revidert av Løvetanna Landskap v/Astrid Kjølen og Asberg 

Sigurgeirsson slik at den planen nå inkluderer flere broer over bekken og 

opparbeidede rasteplasser. 

 

Arbeidet med de første 300 metrene ble startet for et par år siden og arbeidet har 

pågått siden. Det er Magnar Nerenget som har stått for anleggsarbeidet etter at 

grunneierne har ryddet trase. Det meste av stien er nå ferdigstilt, men det 

mangler ennå noen broer og rasteplasser, samt litt ytterst mot skogen.  

Stien er imidlertid fullt ut brukbar og kan gjerne benyttes av alle som har lyst! 

 

Som en ekstra opplevelse med på kjøpet kan man møte en flokk villsau langs 

stien. Sauene er ”ansatte” til å holde ugras og lauvkratt borte fra stien og 

området rundt. I tillegg er det trivelig selskap under vandringen oppover mot 

skogen. 

 

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul! 

Kanskje du skal benytte anledningen til å inspisere den nye stien i romjula?  

Den nederste delen finner du bak Falstadsenteret.  

 

God tur! 

 

Svein Opheim 
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St. Olavsloppet 

 
Ekne/Ronglan stilte felles lag også i St.Olavsloppet 2009. 

 

Laget endte på en fin 33. plass i mosjonsklassen! 

Totalt deltok 139 lag i mosjonsklassen. 

 

St.Olofsloppet 2010 arrangeres  i tidsrommet 30. Juni – 3. juli 2010 med start i 

Trondheim og innkomst i Østersund. 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

10.01.2010. 
 

 

 

 

 
 

http://www.ekneil.com/
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Tillitsvalgte i Ekne I.L. – ÅR 2010 

 
Hovedstyret: 
Leder:   Nina Gravaune 

Styremedlemmer:  Inger Einvik   

   Anne Irgens Kelly 

   Anne Rundhaug  

Varamedlemmer: Johan Arnt Dahlen 

   Laila Snippen 

 

Økonomiutvalg: Berit Sundseth  

   Synnøve Grenne 

    

Fotball - leder: Bjørn Grenne 

Sportslig leder: Jørn Åvar Skogmo 

Økonomiansv.: Amund Sand 

Annleggsansv.: Sverre M. Falstad 

Utstyrsansv.:  Ragnhild Flø Gustad 

Arrangement:  Siv By 

Kiosk:   Inge Skilbrigt 

 

Ski - leder:  Hilde A. Dahlen  

   Johan A. Gustad 

   Johan A. Dahlen 

   Knut Skjesol 

   Tor S. Dahlen 

   Svein Ove Eggen 

   Trude Matberg 

 

Anlegg/Løype: Svein Ove Eggen 

   Lars M. Nordgård 

   Arve Brenne 

   Ørjan Øksnes 

   Sverre M. Falstad 

   Kjell Ivar Haltvik 

   Jo V. Dahlen 

 

Hytte:   Steinar Vestli 

   Berit Leknes 

   Morten J. Tvete 

   Mona Rosenlund 

 

 

 

 

 

Barneidrettsavdelingen:  
Leder:   Randi Hindberg 

   Kristin Kjølen 

   Morten Sand 

   Tone Grønnesby 

   Synnøve Bye Rauhut 

   Ole Kristian Joramo 

 

Trim – leder:  Anne Grete Dahlen 

   Nina Gravaune 

   Gunnar Dalheim 

   Beate Lie  

   Steinar Vestli 

   

Idrettsmerket: Marit Dahlen 

   Bård Hjulstad 

 

Reporter’n:  Arve Brenne 

   Otto Asbjørn Solli 

 

Uts. til Idrettsrådet: Leder 

   Nestleder 

 

Uts. til årsm. Grendehuset: Leder 

   Nestleder 

 

Kontingentinnkrevere: 

Anne Irgens Kelly 

   Audhild Vestli 

   Heidi K. Hammer 

   Randi Brenne Dreier 

   Anne-Mari Vinje 

   Ingar Grønnesby 

   Anne Mette Rønning 

   Marit Dahlen 

 

Revisor:  Kjell Øksnes 

   Morten Tvete 

   Odd Ivar Haug(vara) 

 

Valgkomite:  Laila Snippen 

   Rune Eriksen 

   Lisbeth Eggen 
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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! 

Trimgruppa
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JULA PÅ EKNE 2009 
   

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

   Ekne Skolekorps deltar 

   Ofring til Kirkens Nødhjelp 

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

   Kor 7624 deltar 

   Ofring til menighetens misjonsprosjekt. 

 

2. juledag:  Andredagsfest på Haugen kl. 20.00 

   Ekne Breiband spiller til dans 

   Bill. pris kr. 200,- (forhåndsbest. mulig på S-laget) 
   Aldersgrense 20 år.        Arr. Kor 7624 

 

6. juledag: Bedehuset kl. 18.00 
   Familiefest 

 

  

1. Januar: Nyttårsmarsj 
   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! 
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REDAKSJONEN 

ønsker alle en riktig God Jul 

og Godt Nyttår! 

 


