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Fra lederen. 
”FORMANNENS SPALTE”: 

 
 

2010 er snart historie. En blir like forundret hver gang hvor fort et år går.  

 

For oss i Ekne IL kan vi se tilbake på atter et godt år med trivelige arrangement i regi av 

gruppene, og solid tilrettelegging for aktiviteter for store og små.  

Mest gledelig var det å se den store oppslutningen årets Våttabergtur i høst hadde. Det er 

lenge siden det har vært slik et mylder av små barn, store barn, voksne, hunder og til og med 

en vel oppdragen gris på tur. Trivselsfaktoren var høy. Det gleder en leder og se at det er en 

ny generasjon tur entusiaster som deltar på våre aktiviteter. Det lover godt for den videre 

aktiviteten for Ekne IL. 

Årets Nissemarsjen hadde også en fantastisk god oppslutning. Dette er noe vi også liker å 

høre. 

 

Vi i Ekne IL kan være stolt over den oppslutningen våre aktiviteter har. Sågar kom det en 

kommentar under årsmøte at det ”nesten er for my kaill på herretrimmen”. Oldboys og 

youngboys spiller fotball året rundt, på stadion om sommeren og i Skognhallen om vinteren. 

Dametrimmen kan også skilte med god oppslutning. De hadde en eksotisk time her før jul 

med ZUMBA som går som en farsott over hele landet. ZUMBA er en kombinasjon av trening 

og PARTY. Det er treningsform som sørger for at kroppen din får det bra. Du blir sterk og 

smidig. Musklene i hele kroppen din blir trent. Dette til heftige rytmer, du kan ikke unngå å 

bli revet med. 

 

For å oppsummere videre har laget en sunn og god økonomi. Vi har satt av midler til 

oppgradering/oppussing prosjekt i 2011. Vi er allerede i gang med oppussing av 

”bua”/klubbhuset. Vi har malt hovedrommet, kjøpt nye møbler og satt inn ny dør. Siste 

finishen mangler ennå, men det blir et fint og hensiktsmessig møterom. Kanskje til utleie for 

andre lag og foreninger på bygda. Har også planer om å skifte ytterdør på Sønningenhytta. 

Ny lengdegrop er også planlagt til våren. 

 

I dag har vi ca 250 medlemmer i laget. Jeg har sett i Reporter`n fra 1985 at det den gang var 

350 medlemmer, 100 mer enn det er i dag. Det håper vi at dere vil gjør noe med i 2011. Løp 

og tegn medlemskap i Ekne IL, og vi skal gi deg mange gode og trivelig opplevelser i regi av 

idrettslaget. 

 

Vi vil takke etterlate til æresmedlem Roald Skogmo for kr 16 000,- som ble gitt til Ekne IL 

etter hans begravelse. 

  

Aker ASA er sponsor til sprintlandslaget på ski og hver utøver får tildelt 50 000 kr hver til 

støtte for sine idrettslag. Johan Kjølstad har bestemt at moderklubben Ekne skal få ca kr 

30 000,- øremerket oppgradering av lysløypa. 

Vi vil takke Johan Kjølstad for klubbstøtten moderlubben har fått. Et lite høydepunkt for meg 

som leder i år var å ta imot denne støtten på Aker Brygge i høst. 

 

Se for øvrig årsmeldingen fra hovedlaget. 
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En utfordring for alle lag og foreninger vil jeg tro, er å få alle verv på plass før årsmøtet. Jeg 

er meget imponert og glad for alle som har tatt gjenvalg i EIL og det er ikke få. All honnør til 

dere. 

De mer arbeidsomme vervene er det litt verre med å få noen til å ta på seg. Pr. i dag står vi 

uten kasserer, men jobben til kasserer er betraktelig lettere enn den har vært før. Vi har fått en 

regnskapsfører som tar seg av betaling av regninger og føring av regnskap. Føler du det kallet 

er du hjertelig velkommen til å gjøre en innsats sammen med oss som kasserer i laget. 

 

Vil som leder oppfordre alle sammen til å ta vare på kropp og sjel med trening også i 2011. 

Undertegnede har vært dårlig på trimfronten i høst. For det første har jeg en stillesittende 

jobb, og for det andre har jeg pendlet til Oslo for skolegang i høst, noe som førte til lite trim 

for min del. Jeg kjenner faktisk at ”forfallet” siger innover en.  Derfor er min oppfordring til 

dere: Vi må ikke glemme å bevege oss, og at dette skjer på et tidligere stadium i livet. Vi 

sitter på skolen, vi sitter på jobb, vi sitter ved PCn, vi sitter i bilen og vi sitter foran TV. Vi 

”råtner” sakte men sikkert på rot…. 

 

TRENING – GIR DEG MANGE FORDELER 

 Trening gir deg godt humør 

 Trening forebygger kroniske sykdomer 

 Vektnedgang? 

 Trening gir deg mer energi 

 Trening gir deg bedre søvn 

 Trening kan forbedre ditt sexliv 

 Trening er sosialt 

 Trening er GØY 

Derfor mange gode grunner for å trene. Lykke til med treninga i 2011 til alle sambygdinger. 

 

Til slutt vil jeg ønske alle en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR! 

Takk for god innsats og samarbeidet i året som har gått og vel møtt til et godt år i 2011 for 

Ekne Idrettslag.  

 

Nina Gravaune, Leder i Ekne IL 
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ÅRSMELDING FOR EKNE IL – HOVEDSTYRET 2010 

 
Styrets sammensetning: 

Leder:  Nina Gravaune  

Nestleder:  Inger Einvik 

Kasserer:  Anne Kelly Irgens 

Sekretær:  Anne Rundhaug 

Fra fotballavdelinga: Bjørn Grenne 

Fra skiavdelinga: Rune Voldseth 

Fra barneidrettsavdelinga: Randi Hinberg 

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/slådd, klipper og vedlikehold av 

Sønninghytta. Den praktiske delen av jobben utføres i underavdelingene. 

Vi har fått tildelt kr 90 000,- i spillemidler til oppgradering av lysløypa. Status i forhold til 

fremdrift er at vi fremdeles venter på en avklaring av eierforhold ved Mestrings- og 

læringssentret for å kunne tinglyse avtalen. Arbeidet i forhold til lysløypa driftes av en egen 

arbeidsgruppe i laget. 

  

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.  Forutsetningen blant annet for å få 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. Laget har gått med ca 74 000,- kr i overskudd i år. Takket 

være en nøktern og fornuftig drift. Vi har solgt løypemaskin for 12 000,- og skitrekket til Frol 

IL for kr 7000.- Svein Ove Eggen har gjort en god jobb der. Grasrotandelen kom som en 

positiv overraskelse i fjor men også i år i form av ca 20 000,-  

Ellers er vi blitt tildelt klubbstøtte fra Johan Kjølstad som har gitt kr 30 000,- til sin 

moderklubb. Dette bidraget har han øremerket til lysløypeprosjektet. Retter en stor takk til 

ham. 

Tilskuddet fra idrettsskolen er nevnt ovenfor.  

Vi har deltatt på to inntektsgivende dugnad i år, varetelling på Rimi i Sjøgata. 
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Fotballgruppen viser igjen til en sunn og god økonomi med overskudd i år også. Ski går med 

et lite underskudd i sitt regnskap. 

 

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.  

Leder har deltatt på et styreverskurs i regi av Levanger Idrettsråd. Arve Brenne har deltatt på 

et kurs i Steinkjer vedrørende Momsfritak i regi av Ekne IL. 

 

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. Vi har vedtatt av 

trykking av Reporter`n heretter skal foretaes på Innherred Grafiske for bedre layout og for å 

bruke bilder med farger i større grad. Dette er lagt inn i budsjettet for 2011. 

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 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 friidrettstevnene som arrangeres. 

 

ANLEGGSSITUASJON: 

Bua har fått en liten ansiktsløftning på tampen av året, møterommet er malt opp, nye møbler 

er innkjøpt og ny ytterdør er satt inn. Nytt gulvbelegg skal det også investeres i. Kanskje vi 

kan leie det ut som møtelokale for en symbols pris etter hvert. 

Vi har som mål å få satt inn ei ny ytterdør på Sønningenhytta i 2011.  

Skolen har ansvaret for brøyting av Fotballbingen om vinteren. 

Viser til punkt 1 vedrørende lysløype prosjektet. 

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

IL, varetelling, male dugnad, Knøtteturnering osv. 

 

 

AVSLUTNING: 

Et lite høydepunkt for lederen i år var å være til stede sammen med ca 20 representanter fra 

andre idrettslag å motta diplom om klubbstøtte fra Aker ASA på Aker brygge i OSLO. Aker 

ASA er sponsor til sprintlandslaget på ski og hver utøver får tildelt 50 000 kr hver til støtte for 

sine idrettslag. Johan Kjølstad har bestemt at moderklubben Ekne skal få ca kr 30 000,-. 
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På Aker sine kontorer var i godt selskap sammen med Aker ASA sin konsernsjef Øyvind 

Eriksen, Kjell Inge Røkke med frue, Åge Skinstad, og flere representanter fra Aker konsernet. 

Der fikk vi god bevertning med foredrag om samarbeidsforholdet mellom Aker og 

skiforbundet og et foredrag av Åge Skinstad om betydningen av arbeidet som blir nedlagt i 

idrettslagene om du er liten eller stor. Ekne lL var vel den klubben som var representert med 

det laveste budsjettet på ski med beskjedne 16 000,- mot ei skigruppe i et stort idrettslag med 

millioner på budsjettet. 

 

Uansett stort eller lite budsjett, det er ikke bestandig styrende hvordan vi skal lykkes som 

idrettslag. Men det vi kan måles på er om vi lykkes i å nå flest mulig med våre aktiviteter. 

Oppslutningen om våre aktiviteter sier noe om at vi har lyktes med det. Særgruppene i laget 

legger ned en solid innsats i så måte. 

 

Kasserer i laget har søkt om fritakelse av sitt verv i 2011, dette er innfridd. 

Vi i styret har vedtatt å dele opp kassererjobben i to. Kasserer skal ha de samme 

arbeidsoppgavene som før med unntak av føring av regnskap og betaling av regninger. Laget 

skal ha egen regnskapsfører som tar seg av disse oppgavene og som skal ha tett kontakt med 

kasserer i laget. Han har ikke møteplikt i hovedstyret. 

 

En av de største utfordringer et idrettslag har er å få folk i de forskjellige vervene for hvert år. 

Valgkomiteen har en hektisk og krevende jobb i en kort periode for å få dette på plass. Mange 

tar gjenvalg. Det har veldig stor betydning for kontinuiteten i arbeidet som nedlegges. Retter 

en stor takk til dere, og takk til dere som tar på dere et verv i laget. 

 

Styret i Ekne IL vil takke sine medlemmer med ildsjeler for samarbeidet i 2010 og håper på et 

like godt samarbeid i 2011. 

 

Ekne, 26.11.10 

 

Nina Gravaune 

Leder i Ekne IL 

 

Bilde fra Aker ….. 
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Hovedlaget 

HANDLINGSPLAN 2011 
 

 

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 2011 

2 Det forutsetter at barneidretten drives etter 

de retningslinjer som er gitt av NIF 

Styret og 

barneidretts-

gruppa 

2011 

3 Laget skal ikke gjøre investeringer som gir 

svekket balanse eller vesentlige økte 

driftskostnader uten tilsvarende 

merinntekter. 

Styret + kasserer 2011 

4 Samlet møteaktivitet/administrasjon etter 

behov. Av ekstern aktivitet prioriteres 

Levanger idrettsråd og møter med lokale 

lag på Ekne. 

Leder 2011 

5 Laget forplikter seg til å ta hensyn til 

øvrige kulturaktiviteter på bygda ved 

planlegging av sin aktivitet. 

Alle 2011 

6 Laget har en målsetting om en viss økning 

i lagets medlemstall. 

Alle 2011 

7 Delta på aktuelle kurs som er relevant for 

styre og de øvrige gruppene innenfor laget 

Alle 2011 

8 Fortsette dialogen og samarbeidet med 

Læring - og Mestringsentret, og 

Falstadsentret 

Alle 2011 

9 Lagsavisa, Reportere`n, skal utgies med 2 

nr i perioden. 

Otto Solli og 

……. 

2011 
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ÅRSMELDING FOR FOTBALLGRUPPA 2010. 
 

Styret i fotballgruppa har sesongen 2010 bestått av følgende: leder; Bjørn Grenne, sportslig leder; Jørn 

Åvar Skogmo, anleggsansvarlig; Sverre Martin Falstad, økonomiansvarlig; Amund Sand, 

arrangementsansvarlig; Siv By og utstyrsansvarlig; Ragnhild Flø Gustad 

 

Ekne IL Fotball har hatt følgende lag i 2010: 

 Trener (-e) Lagleder 

Knøtt 7 år Andreas Småli Janne Eriksen 

Knøtt 8 år Erling Rosenlund Anne Rundhaug 

Gutter 9 Jørn Åvar Skogmo Jørn Åvar Skogmo 

Jenter 10+11+12 Jarle Elgseter og Svein Opheim Unni Nordahl 

Gutter 10 Åge Morten Veimo Mona Ronglan 

Gutter 11 Åge Morten Veimo Svein Ove Eggen 

Gutter 12 Torje Heimdal Jon Inge Haugen 

Det deltok spillere fra Markabygda på flere av lagene. 

 

I tillegg til dette har det deltatt spillere fra Ekne på lag i aldersgruppene 13 - 16 år på Skogn / 

Markabygda. Disse har meldt overgang til de respektive klubbene. Knøtt 7 år og 8 år har deltatt på 5 

knøtteturneringer gjennom sesongen: Ekne, Markabygda, Frosta, Åsen og Skogn. På siste turneringen 

var det premieutdeling til alle deltakerne. 

 

I tillegg til vanlig seriespill deltok Jenter 10+11+12 og Gutter 12 på Bergstadcupen (Røros) i juni. På 

tross av kaldt vær (sludd og vind) var dette en særdeles vellykket tur med meget god stemning. 

Overskudd fra knøtteturneringen ble brukt til å delfinansiere turen til Røros. 

 

Det var bra aktivitet i fotballgruppa i 2010. På grunn av varierende antall barn i aldersgruppene er det 

imidlertid vanskelig å stille lag i enkelte klasser. Vi er glad for et godt samarbeid med Markabygda i 

årsklassene opp til og med 12 år. Vi er også glad for at det lykkes å få til gode tilbud for aldersgruppene 

fra 13 – 16 år i regi av Skogn eller Markabygda. 

 

I høst er det gjort mer forpliktende avtaler med overgang til Skogn for de som blir 13 år i 2011. I avtalen 

inngår også noen kamper på Ekne og en økonomsk kompensasjon til Ekne for baneleie i denne 

sammenhengen. Dømming av seriekampene, samt kampene under knøtteturneringen ble utført av lokale 

ungdommer. Dette er en viktig jobb som ungdommene har utført meget bra. Når vi oppsummerer 

sesongen ser vi at vi har hatt god tilgang på dommere gjennom hele sesongen. Dette kom som et resultat 

av forsterket innsats i 2009. 

 

Våre gode sponsorer har vært med og støttet oss økonomisk i år også. Dette er helt nødvendig for at vi 

skal kunne holde fotballtilbudet på et akseptabelt nivå. På utstyrs- og anleggssiden har vi hatt en god 

sesong. Gressmatta på Ekne Stadion har vært og er i god forfatning.  Enkelte av draktsettene våre er i 

ferd med å bli noe slitte, NTE sponset oss også med ett nytt draktsett i 2010. Vi 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 2010.  Vi vil også rette en stor takk til 

Inge Skilbrigt som nok et år har utført en meget bra jobb i kiosken. Dette er en viktig og tidkrevende 

jobb som bidrar til å gjøre Ekne stadion til en trivelig og sosial arena.  

 

03.12.2010, Ekne IL – fotball v/Bjørn Grenne 
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Fotballgruppa 
HANDLINGSPLAN 2011 

 

Fotballavdelingen skal i kalenderåret 2011 arbeide for å gjennomføre følgende punkter i 

tillegg ord. drift av fotballavdelingen: 

 
Evt 

Prioritet 

Hva 

Målsetting 

Hvem 

Ansvarlig 

Når 

Utført innen 

 Endre ordningen med klipping av bane 

gjennom innleie av to ungdommer 

Anleggsansv. 01.05.2011 

 Utbedre klubbhuset utvendig Anleggsansv. 01.06.2011 

 Arrangere årets første knøtteturnering Arr.ansv. 01.06.2011 

 Dyktiggjøre klubbdommerne ytterligere Sp. leder 01.05.2011 

 Forsterke samarbeidet med Skogn for 

aldersgruppen fra 13 år der dette er naturlig 

Leder 01.11.2011 

 Arbeide for samlet tur til større cup jfr. de 

siste årene (Kippermo og Røros.) 

Leder 01.04.2011 

 ”Rydde” i ordningen med plakater på 

stadion 

Leder 01.06.2011 

 Forsterke innsatsen mot sponsorene Øk.ansv. 01.04.2011 

 Komplettere/fornye lagsutstyr Utstyrsansv. 01.05.2011 
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ÅRSMELDING FOR TRIMGRUPPA 2010. 
 

Trimgruppa har i 2010 bestått av: Beate Lie, Gunnar Dalheim, Nina Gravaune og Anne Grete 

Dahlen. 

 

Vi har hatt følgende arrangement i 2010: 

Nyttårsmarsj, Sykkeltur til Migtjønna, Våttåbergtur. I tillegg har vi samarbeidet med 

skigruppa om Skisportens dag og Ronglan IL om Falstad Minnemarsj. Vi har hatt dametrim 

og herretrim. I tillegg har vi ansvar for trimposter i ulike deler av bygda. 

Nyttårsmarsjen gikk av stabelen 1.januar i svært kald temperatur. Vi hadde 28 personer som 

kom innom for kaffeservering og registrering. 

Langløype rundt Siem, og kortløype over Persve og Dalen 

Skisportens dag ble arrangert 7.mars. Etter fantastisk vær hele uka, våknet vi denne søndagen 

opp til regn på ruta. Løypemannskapet gjorde en kjempeinnsats og sørget for fine løyper og  

varetransport opp til enden av Stormyra. Her ventet kuler og staup, hopp og bål for ivrige 

skiløpere. Til tross for klimaskifte ble dagen en super aktivitetsdag, og 47 personer var innom 

til kaffe og skileik. 

Sykkeltur til Migtjønna er en tradisjon verdt å satse på. I år gikk turen innover i nydelig 

høstvær 5.september. Deltagere fra 3 til vel 70 år, til sammen 23 personer. 

Våttåbergturen var i år Ekne sin tur til å arrangere. Arrangementet gikk av stabelen søndag 

10.oktober. Merka løyper fra Perhaugen, Strandkorsen og Kjølen førte 90 personer opp til 

toppen, der bålkaffe og borgermesterkringle ventet. En trivelig dag der mange nye 

trimfamilier deltok og der mange ronglans- og eknesbygg hygget seg i lag. 

I følget blant folk og fe noterte vi mange hunder og en gris! Hos den yngre garde var det også 

i år tradisjon tro, konglekrig i skogen rundt toppen. 

 

Ellers har dametrimmen under Kjersti Gustad’s dyktige ledelse vært godt besøkt, ca 10-15 

damer hver onsdag kveld. Her har 19 damer deltatt.  

Herretrim foregår hver tirsdag kveld i vinterhalvåret i gymsalen. 

Fotballtreninger i frivillig regi kan også nevnes som et flott og sprekt trimtiltak. Hver tirsdag 

kveld i sommerhalvåret samles en gjeng ”vaksin karra” samt unggutter til dyst på Ekne 

Stadion. De samme samles vinteren gjennom i Skognhallen på søndagskveldene. 

 

Ellers viser trimpostene det gledelige faktum at det er mange på Ekne som er flittige trimmere 

helt på egen hånd! 

 

051210 

For trimgruppa,  Anne Grete Dahlen 

 
Bilde fra skisportens dag…… 
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Julehilsen fra Johan 
 

 

Da er en ny og spennende sesong i gang.  

 

Foran denne sesongen gikk Norges Skiforbund inn en ny hovedsponsoravtale med AKER og 

Kjell Inge Røkke. Under denne avtalen ble det bestemt at alle utøvere, som er på landslag, 

kan gi 50.000 kroner til klubben de representerer. Fordelingen min ble 30.000 kroner til 

EKNE IL og 20.000 kroner til SKOGN IL. Dette håper jeg blir gode penger å ha i kassa den 

dagen det blir ny lysløype på Ekne. Jeg har selv brukt den gamle lysløypa mye opp gjennom 

årene, og jeg tror det er veldig viktig for ei lita bygd å ha et slik tilbud. Håper og tror at mange 

kan ha glede av ei  lysløype, både gammel og ung. Et tips for å få finansiert deler av lysløypa 

kan være å selge lyktestolper til næringslivet. Da må de aktuelle sponsorene få reklamen sin 

på  lyktestolpen. F.eks Norske Skog stolpen, SMN1 stolpen, Magneten stolpen og AKER 

stolpen (er vel allerede solgt) .  

 

Årets skisesong kan bli spennende på mange vis. I februar starter VM i Holmenkollen og vi er 

selvsagt spente på  om dette blir en ny folkefest. For min egen del har jeg blinket ut 2 

distanser under VM: Skøytesprint individuelt og Temasprint klassisk. Det er kun 4 mann som 

får gå og det betyr at nåløyet er trangt. Kanskje trangere enn noen gang….. 

 

Treningen har gått på skinner i hele høst. I fjor ble mye av oppkjøringa spolert, mens i år har 

jeg fått trøkket til skikkelig hele veien. Håper at dette skal gi resultater i løpet av sesongen. 

Det er totalt 4 konkurranser i WC, som teller i VM uttaket:  Dusseldorf (før jul), Davos (før 

jul), Rybinsk (etter jul) og Liberec (etter jul). Målet er å gå fort etter jul og aller helst i VM! 

 

Etter løpet i Davos (12.des) blir det en bra treningsperiode. Det betyr at det blir en del trening 

i jula for at formen skal holde fram til VM.  Det blir samtidig god tid til å feire jul…. det er 

viktig å kose seg også. På juleaften blir det som vanlig ribbe fra Lynum Gårdsmat. 

 

Til slutt vil jeg ønske alle på Ekne en riktig god jul og godt skiføre opp til Sønningen! 

Johan 
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Løypepreparering 
 

Løypekjørerne og scooter står klare og venter på at snøen laver ned.. Scooteren har allerede 

vært på sine første turer til Sønningen. De aller ivrigste skiløperne har allerede tilbakelagt de 

første skiturene. 

 

Vi håper på mye snø og stabile snøforhold. 

 

Nytt av året er at laget har investert i ny slådd produsert av Tydal Sveis i Tydal. 

Med den nye slådden skulle det være muligheter for at forholdene i løypene skal bli enda 

bedre en tidligere. Dette blir spennende …… 

 

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 Levangers jubileumsår 
 

 

I 2011 markerer Levanger kommune at 

kommunesenteret Levanger runder 1.000 

år. Dette jubileet vil Ekne, sammen med alle 

bygdene i storkommunen, ta del i. 

 

Kongen kommer på besøk og det blir ny 

oppsetning av det historiske skuespillet ”Raud 

Vinter”. Går du inn på kommunens 

hjemmeside og klikker deg inn på 

”Tusenårsmarkering 2011”, finner du program 

for hele jubelåret. 

 

Undertegnede ble på et bygdemøte i 

Grendehuset tidlig i 2010 utpekt som Eknes 

representant i bygdekomiteen, som ligger 

under Jubileumskomiteen. Jubileumsleder er 

kommunens næringssjef, Grete Ludvigsen. 

For å forankre jubileet best mulig i bygda har 

jeg knyttet til meg leder for Ekne IL, Nina 

Gravaunet, leder for Ekne Bondelag, Johan 

Arnt Dahlen og leder for Ekne Bygdeforum, Jo 

Vegar Dahlen. 

 

Vi har landet på følgende tusenårs-markeringer 

for Ekne: 

* Bygge opp et nytt utkikkstårn på 

Våttåberget, på samme sted som det gamle 

tårnet sto fram til ca. 1980. 

* Plante et ”Tusenårstre” ved skolen, som blir 

tvillingtre til ett av trærne i den planlagte 

Tusenårslunden ved Trønderhallen på Røstad. 

Det samme gjøres i alle skolekretsene. 

* Maritim Dag 28. mai går inn som et 

tusenårsarrangement. Kontaktperson: Pål 

Austeen, tlf. 90147531. 

 

Falstadsentereret er direkte representert i 

Jubileumskomiteen ved direktør Tone Jørstad. 

Eventuelle markeringer derfra, kommer i 

tillegg. 

 

Dessuten: Skogn Skytterlag skal neste år stå 

for sitt hittil største arrangement, nemlig 

Landsdelskretsstevne i felt-skyting 2011. 

Dette gjennomføres på Ekne helga 2. og 3. 

april som et 1000-årsarrangement. 

Kontaktperson: Ivar Stjern, tlf. 95872201. 

 

Det vil bli nærmere orientering om når 

Våttåberg-prosjektet igangsettes. Det som ler 

klart er at det må realiseres i løpet av 2011. 

Begrunnelsen for et slikt prosjekt er at vi 

mener Ekne bør komme opp med én 

jubileums-markering som er av varig karakter, 

og som kan trekke historiske linjer både 

bakover og framover i tid. 

Et tårn, evt. med gapahuk, på den 

gamle strategiske varslings- og vardetoppen 

mellom Ekne og Ronglan vil øke stedets 

attraksjon som turmål, friluftsklasserom og 

som arena for ulike arrangement som historisk 

vanding, friluftsgudstjenester, korkonserter, 

oppføringer av tablå og skuespill mm. 

 

Og vi ønsker å ha med oss Ronglan på 

prosjektet, da Våttåberget brukes som en 

fellesarena for de to bygdene våre. Det har vi 

fått positive tilbakemeldinger på fra Magne 

Nydal på Ronglan. Tidligere grunneier på 

Kjølen Nordre, Oddfrid Kjølen, og nye 

grunneiere Tone Flægstad og Knut Hallan har 

gitt sin tilslutning til initiativet. 

Vi ser for oss at vi bygger et tårn i om 

lag samme størrelse som det som var der i 

forrige århundre. Prosjektet kjøres som en 

bredt anlagt dugnad, med åpning en gang i 

løpet av jubileumsåret. Mer info om dette i 

neste utgave av Reporter’n. 

 

Mvh Ekne repr. I Bygdekomiteen: 

Svein Helge Falstad, tlf. 93202224 
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Tillitsvalgte i Ekne I.L. – 2011  

 
Hovedstyret: 
Leder:   Nina Gravaune 

Styremedlemmer:  Inger Einvik   

   Anne Rundhaug  

   Kasserer ??? 

Varamedlemmer: Laila Snippen 

Johan Arnt Dahlen 

    

Regnskapsfører: Arve Brenne 

 

Økonomiutvalg: Berit S. Voldseth  

   Synnøve Grenne 

    

Fotball - leder: Bjørn Grenne 

Sportslig leder: ?? 

Økonomiansv.: Amund Sand 

Annleggsansv.: Sverre M. Falstad 

Utstyrsansv.:  Ragnhild Flø Gustad 

Arrangement:  Siv By 

Kiosk:   Inge Skilbrigt 

 

Ski - leder:  Rune Voldseth  

   Johan A. Gustad 

   Knut Skjesol 

   Tor S. Dahlen 

   Svein Ove Eggen 

   Trude Matberg 

 

Anlegg/Løype: Svein Ove Eggen 

   Lars M. Nordgård 

   Arve Brenne 

   Sverre M. Falstad 

   Kjell Ivar Haltvik 

   Jo V. Dahlen 

   Svein Snippen 

 

Hytte:   Steinar Vestli 

   Berit Leknes 

   Morten J. Tvete 

   Mona Rosenlund 

 

 

 

 

 

Barneidrettsavdelingen:  
Leder:   Randi Hindberg 

   Kristin Kjølen 

   Synnøve Bye Rauhut 

   Ole Kristian Joramo 

   Per Egil Hansen 

   Trude Matberg 

 

Trim – leder:  Anne Grete Dahlen 

   Gunnar Dalheim 

   Beate Lie  

   Steinar Vestli 

   Laila Snippen 

   

Idrettsmerket: Marit Dahlen 

   Bård Hjulstad 

 

Reporter’n:  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:  Wenche Tørring 

   Rune Eriksen 

   Lisbeth Eggen 

                



15 

 

Eknesbyggene er fortsatt villige til å ta et tak! 

 
Når dette skrives er det nettopp blitt klart at Coop Inntrøndelag gir filialen på Ekne et år til før 

det eventuelt blir aktuelt med nedlegging. Dette gir oss mulighet til å fortsette arbeidet med å 

utvikle nærbutikken vår videre til det vi håper og tror skal bli en innbydende og livskraftig 

enhet i Coop-systemet.  

Slik det er blitt, hadde Ekne filial egentlig inga framtid med synkende omsetning og økende 

underskudd. Dette var status sist sommer da allmøtet ble arrangert på grendehuset. Allerede 

på dette møtet ble det klart at bygdefolket ikke var villige til å gi seg uten kamp. Seinere har 

vi erfart at dette ikke bare var tomme ord. Den snuoperasjonen bygda på noen få måneder har 

gjort gjennom både gjennom dugnadshjelp og ikke minst endring av handelsvaner, er nesten 

utrolig.  

 

Hva har så dette å gjøre i meldingsbladet til idrettslaget?  Svaret er enkelt: Fellesskap. En av 

de mange positive sider med idrettsbevegelsen  -  ikke minst på vårt nivå  -  er utviklingen av 

samhold og fellesskap. Dette gjelder i like stor grad både den aktive og den administrative 

delen av idretten. Her på Ekne har vi gang på gang sett hvordan fellesskapstenkinga har 

bidratt til utvikling og framgang i bygda, og en stor del av denne utviklinga har sine røtter i 

idrettsarbeidet. Rett skal være rett; skole, barnehage og frivillige organisasjoner er også 

verdifulle aktører. Likevel, - i denne sammenhengen er det idrettsbevegelsen jeg vil gi en 

verbal blomst fordi den bidrar til å utvikle en ”hard kjerne” av ansvarsbevisste mennesker 

som er opptatt av lokalsamfunnet sitt.  

 

Noen vil kanskje mene at det er for tidlig å gå ut og skryte; det er mange utfordringer som må 

takles før vi kan feire seieren. Hvis vi skal sammenligne butikk-saken med en kamp der det er 

to omganger, må det være lov å si at vi leder klart ved pause etter en utrolig bra første 

omgang. Nå samler vi krefter i juletida og gjør oss klar til neste omgang. Målet for den er 

klart: Vi gir oss sjøl og bygda en livskraftig nærbutikk i 1000-årsgave! 

 

Otto Asbj. Solli 

 



16 

 

JULA PÅ EKNE 2010 
   

Julaften:  Ekne kirke kl. 15.00: 
   Familiegudstjeneste v. sogneprest Nordvoll 

   Ekne skolekorps deltar 

   Ofringa går til Kirkens Nødhjelp 

 

2. juledag: Ekne kirke kl. 11.00: 
   Høytidsgudstjeneste v. sogneprest Nordvoll  

   Kor 7624 deltar 

   Ofring til menighetens misjonsprosjekt 

 

2. juledag: Fest på Haugen v. Ekne ul. 
 Kiosksalg 

 Magnus Hestegrei m. band 

 Dørene åpnes 20.00 og stenges 02.00 

 Inngang stenges 22.00 

 Forh. salg på butikken, kr. 150,- 

 Aldersgrense 16 år 

 

6. juledag: Bedehuset kl. 18.00: 
   Tradisjonell juletrefest for hele familien 

 

         Arr.: Normisjon 

 

2. januar: NYTTÅRSMARSJ   v. Ekne il 
   Lang løype: Rundt om Siem 

   Kort løype: Sentrum – Persve – Dalen – Sentrum 

   Saft og kaffe ved mølla med registrering kl. 12 - 14 

   Velg start- og innkomststed sjøl! 

   GOD TUR! 

  

REDAKSJONEN 

ønsker alle en riktig God Jul og Godt Nyttår! 
 


