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Lederens spalte.
Da er våren i full gang og vinteren er lagt bak oss. Skigruppa har også i år vært
aktive og poengrenn og karusell har blitt gjennomført med bra deltakelse og god
innsats fra foresatte og frivillige. En stor takk til alle som har bidratt med alt fra
saftkoking og løypekjøring til planlegging og gjennomføring av arrangement.
Sommersesongen vil i år kanskje bli ekstra spennende. Ekne stiller igjen med
seniorlag i fotball. Dette må kunne ansees å være stort i ei lita bygd, og all ære
til de som har vært med på å gjøre dette mulig. Seniorlag setter en del krav til
anlegg og baner. Vi har en flott gressbane, men det er på tide med noe
oppgradering av utstyr og stadion generelt og en del dugnadsarbeid og
investeringer vil bli gjennomført. Regner med at frivilligheten og innsatsen, som
vanlig, vil bli stor.
Ønsker alle en aktiv og innholdsrik sommer.
Erlend

Ettersom seniorfotballen er i fokus denne våren, tar vi med en tegning som ble
laget av Olav Myhr i Trønder-Avisa i 1987. Den ble laga for EIL’s fotballavis
AVSPARK som ble utgitt hver vår ved sesongstart en periode på 80- og først på
90-tallet.
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Ekne I.L
Barneidretten
Årsmelding 2011/2012
Organisering og møteaktivitet:
Styret har bestått av: Ole Kristian Joramo (leder), Frode Granlund, Per Egil Hagen,
Ingebjørg Leirvik, Silje Skreden og Lars Stavrum. Styret har hatt ett planleggingsmøte. Vi har
gjennomført sesongen med utgangspunkt i handlingsplan for 2011/2012.

Aktivitet og deltakelse:
Med utgangspunkt i handlingsplanen, er aktiviteten gjennomført etter utarbeidede
halvårsplaner. Planene har inneholdt varierte aktiviteter tilpasset årstidene. I vinter var det en
del poengrenn, men de gangene det ikke har vært har vi hatt tilbud i gymsalen. Det har vært
tilbud om aktivitet hver uke, fra medio oktober og ut april.
4. desember ble det gjennomført nissemarsj i samarbeid med Ekne skolekorps og saniteten. BI
avd. bidro med fakler og røde kinn til de som ønsket det. I år gikk vi også runden fra skolen
opp Grendevegen, ned til Kaivegen via Grønnesby med stopp på Smihaugen. Etter marsjen
var det samling på Smihaugen med juletretenning og besøk av nissen. BI avdelingen serverte
pølser med brød og saft til alle barna i Grendehuset etterpå. Korpset hadde salg av kaffe og
kaker. Oppmøtet var bra, til tross for elendig vær!
Barneidretten var ikke med på å arrangere skisportens dag i år.
Deltakelsen på allidretten har vært veldig god, i alt har 62 barn deltatt. Det er tilnærmet
hundre prosent! Det har vært jevnt oppmøte på alle 3 gruppene.

Samarbeid og informasjon:
Samarbeid med skole og andre har fungert bra. Det er viktig å få lagt ut informasjon på
hjemmesiden til idrettslaget, slik at også de barna som bor på Ekne men går på andre skoler
får informasjon fra allidretten.

Utstyr og økonomi:
Vi har søkt om midler til utstyr og har fått litt støtte til det. Vi har bestilt en del utstyr nå slik
at utgangspunktet blir litt bedre til høsten. Økonomien i gruppa er god.

Evaluering:
-

Vi mener vi har lyktes i opplegget som er gjennomført, det har vært bra oppmøte på
alle grupper. Barna har vært positive til opplegget.
Vi har vært stort sett vært to faste voksne på hver gruppe, hele året. Det har fungert
ganske godt. Vi blir bedre kjent med barna med faste voksne og finner ut litt mer om
deres behov og ønsker.
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-

Det er viktig å se på antallet elever per klasse når man setter opp gruppene, grupper på
mer enn 15-16 stykker blir litt store. Dette er en utfordring til ledergruppa til høsten.
Det har vært litt store grupper denne sesongen. En mulighet kan være å ha en gruppe
til, men det krever igjen mer ressurser.

-

Nissemarsjen ble denne sesongen utført i samarbeid med korpset. Dette fungerte
veldig bra og anbefales videre til neste gang.

For Barneidrettsavdelinga
Ole Kristian Joramo

Smånytt fra idrettslaget
IDRETTSMERKEPRØVER blir det denne våren også. Det er Marit Dahlen og Bård
Hjulstad som har ansvaret, og Marit kan fortelle at prøvene blir kunngjort på vanlig måte: ved
oppslag på butikken og på heimesida til Ekne il.
ST.OLOFSLOPPET er også i år et høydepunkt for folk som liker å løpe. Ekne og Ronglan
samarbeider om lag også denne gangen. Det er Knut Helge Haug som er kontaktmann, og han
tar gjerne imot et hint fra deg hvis du har lyst til å være med.
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Melding fra skigruppa
La oss konstatere at skisesongen er over, selv om det meldes om drømmeforhold på områder
som ligger en del høyere opp enn Ekne. Andre sportslige aktiviteter har tatt over hverdagen,
og vi kan koste på oss et tilbakeblikk på sesongen som har vært.
Skiarrangementer har vært noe preget av ustabile og uforutsigbare vær- og føreforhold. Som
eksempel kan nevnes at den årlige skisamlingen på Vulusjøen blåste bort. På den annen side
har sesongen sett under ett vært innholdsrik. Litt inn i det nye året fikk vi snø å gå på, slik at
poengrennene kunne starte. Det er gjennomført 5 renn, med til sammen 81 deltakere. Det er et
flott antall, og noe vi ønsker skal fortsette. Hovedvekten av deltakere ligger naturlig og
gledelig nok i de nedre årsklasser. Vi registrerer imidlertid at vi har en voksende deltakelse
også i de helt øvre aldersklassene, og det fortjener oppmerksomhet. På vegne av Johan
Kjølstad oppfordres herved flere av bygdas voksne til å bli med på poengrenn neste sesong;
ikke nødvendigvis for å prestere, men fordi det er motiverende for både store og små.
Ekne IL stilte med i alt 18 løpere i Levangerkarusellen. Sprintrennet på Ekne ble i år som i
fjor flyttet til Markabygda på grunn av føreforholdene, men avviklet i vår regi. Takket være
en stor og ivrig innsats fra klubbens medlemmer ble det nok en gang et vellykket
arrangement. I Levangermesterskapet var vi som alltid godt representert. Det må nevnes at det
ble stafettseier til Ekne Ils gutter 10, som besto av Johan Kjeldsen Dalen, Ola D. Skjesol og
Valentin Rosenlund. Samtidig ble det individuell seirer til Johan Kjeldsen Dalen. Ådne
Kjeldsen Dalen har reist litt lenger av gårde, og representert klubben sin på midt- norsk
mesterskap i Molde. Noen nevnt, men ingen glemt.
Lagets treninger er tradisjonen tro gjennomført i samarbeid med Ronglan IL og Skogn IL.
Dette samarbeidet oppleves som svært positivt. Det gir tilgang til et større fellesskap for
deltakerne, flere treningsarenaer og økt variasjon i treningstilbudet. Samarbeidet med Skogn
og Ronglan er derfor noe vi ønsker å fortsette med.
Skiavslutning og premieutdeling ble også i år gjestet av Johan Kjølstad. Han fortalte fra
sesongen som har vært, og om kommende sesong. Johan ble samtidig takket for
sponsorpengene fra Aker ASA, som han har bestemt at Ekne Il skal få. Dette er ikke første
gang Johan lar penger drysse over ”gammelklubben”. Pengene går denne gang til økt satsing
på breddeidrett.
Løypenettet på Ekne har, takket være en svært aktiv og oppofrende anleggsgruppe, vært
tilgjengelig for innbyggerne så sant det har vært mulig i forhold til føre. Det har gitt mange
muligheter for skiaktivitet gjennom sesongen.
På gjensyn neste sesong.
For skigruppa, Rune Voldseth, leder
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Nytt lag og nye muligheter….
Etter en skisesong som ikke gikk helt etter planen er min tid på sprintlandslaget over. Jeg
føler at jeg har lagt ned en solid treningsjobb i sommer og høst, men resultatene har uteblitt i
sprintverdenscupen. Og når resultatene uteblir, er det ikke så lett å holde plassen på det norske
landslaget i sprint. Det er flere som trener mye og da er det på sin plass at noen nye får slippe
til. Jeg har vært på sprintlandslaget i 7 sesonger og det er kanskje på tide å søke noe nytt også.
Man gror fort fast og iblant kan det vært sunt å søke et nytt miljø å trene i. Jeg føler uansett at
jeg har fått mye ut av disse 7 årene med sprintsatsing. Høydepunktene har vært mange; VM
gull og sølv i Liberec 2009, 3 WC-seirer og deltakelse i 2 OL for å nevne noen. Neste sesong
kommer til å bli annerledes. Jeg kommer til å skifte litt beite…og ikke bare litt vil nok mange
si…
Og det nye beitet blir Vasaloppet. Jeg kommer til å satse mer på dette neste sesong ettersom
det ble 5. plass denne sesongen. Det blir noe helt annet og det skal bli moro og spennende
med noe nytt. Det kommer til å bli en del sprinttrening videre selv om Vasaloppet er 9 mil.
Jeg tror det er viktig å tåle rykk underveis og samtidig klare å spurte bra på slutten. Samtidig
blir det nok en del spesifikke Vasaloppøkter.
Jeg kommet også til å gå for et helt nytt lag; TEAM SKIGO. Dette er et helt nytt lag som blir
satt i gang nå foran 2012/2013-sesongen. Det skal bli spennende med et helt nytt lag med nye
lagkamerater og støtteapparat. Med på laget er Anders Høgberg, Chris Jespersen, Arne Post
og Frode Jermstad. Vi skal finne på mye moro sammen!
Ellers blir mye det samme som før. Jeg kommer til å stille i NM og på sesongåpningen på
Beitostølen. Andre kjente løp i langløpssirkuset er Marcialonga, Birkebeineren,Tartu
Skimaraton m.fl. Det er likevel Vasaloppet som er det gjeveste og som anses som et lite VM.
Det går mot en spennende sesong. Det kan jo hende at vi må vise noen sprintmuskler også
hvis muligheten byr seg. Tror ikke turboen kommer bort sånn helt over natta, og jeg skal gjøre
mitt for å holde den ved like… 
God vår og sommer!
Hilsen Johan

Johan med edelt metall
etter VM i Liberec
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Fotballsesongen 2012
Det er vår og fotballsesongen er endelig i gang. Sesongen 2012 har vi følgende
lag i Ekne IL Fotball:
Knøtt
Det er mange barn i denne aldersgruppen på bygda, gruppen er derfor stor.
Trener og lagleder er Janne Eriksen m.fl. Den første av fem knøtteturneringer
blir gjennomført på Ekne i månedsskiftet mai / juni.
Gutter 10 år
Lagleder er Randi Hindberg, trenere er Erling Rosenlund og Rolf Terje
Pettersen.
Gutter 11 år
Trener og lagleder er Jørn Åvar Skogmo.
I tillegg er det en rekke Ekne-spillere som deltar på Skogn og andre lag i
aldersgruppene fra og med 12 år. Normalt slår vi sammen med Skogn fra 13 år,
men dette varierer noe alt etter størrelsen på den enkelte gruppa. Enkelte
treninger og kamper for disse lagene vil bli lagt til Ekne også i år.
Senior 6. div.
Vi er svært glade for at bygda endelig har fått et nytt seniorlag i fotball.
Initiativtakerne er Torje Heimdal og Kenneth Lorås m. fl.. Denne gjengen har
trent godt i vinter og er nå i gang med en spennende sesong.
Vi håper at mange tar turen til stadion som tilskuere på sesongens kamper. Det
ville vært spesielt artig om vi fikk til en god stemning på seniorkampene slik at
vi kan heie frem «laget vårt».
Det er og vil bli gjennomført noe dugnadsarbeid på stadion denne våren. Dette
gjelder trær og busker mot sjøen, utskifting og oppretting av gjerder, nye
innbytterboder mm. Det er også kjøpt inn nye 11`er mål som vil bli montert i
vår.
Treningstider, kampoppsett med mer finner du på www.ekneil.com
Vi vil ellers rette en stor takk til alle bedriftene som støtter fotballen på Ekne
som sponsorer!

Da ses vi på stadion!
Bjørn Grenne
7

Seniorfotballen er i gang igjen
Foran denne sesongen er det tatt et nytt initiativ for å få i gang A-lagsfotball på Ekne.
Her forteller to av hovedpersonene sjøl litt om bakgrunnen for dette.

Hei!
Da er det endelig klart for seniorfotball igjen på Ekne, etter mange års fravær. Vi har vært en
fast gjeng som har spilt sammen med ”old boyzn”, og flere har hatt et ønske om å starte opp et
seniorlag på bygda. Vi prøvde for 2 år siden, men da ble vi litt for lite folk. Denne gangen er
vi flere og a-laget er oppe og går for fullt. Vi er ca 20 personer på papiret. Vi er 11-12 som er
i fra bygda, med tilskudd fra Skogn, Ronglan og Levanger Vi er spillere i alderen 17-30 år. Vi
har vært jamt 15 stk på hver trening etter nyttår. En treningsvillig gjeng altså!
Vi gleder oss til seriestart 2. mai, hjemme på Ekne stadion mot Åsguten/Neset, et lite
lokaloppgjør der altså. Vi håper mange kommer og heier på oss. Et seniorlag er bra for
samholdet på bygda og vi håper å være til inspirasjon for de yngre generasjoner.
Torje G. Heimdal og Kenneth Lorås, Ekne A-lag.
SOM GAMMEL OLDBOYSSPILLER må redaktøren raskt tilføye at denne freske gjengen
nok ikke helt har klart å kvitte seg med gammelkaran. Morten Tvete og Knut Skjesol lurer litt i
bakgrunnen med tilrettelegging, råd og dåd. Morten er likevel svært klar på at det er fra
ungdommene sjøl dette tiltaket er kommet. Uansett skal det bli spennende å følge med dem
utover sesongen…

…og de spiller heimekampene på ei utrolig grasmatte!
Når spillerne nå er i gang med årets fotballsesong, går Eknes heimekamper på et
grasdekke som er 33 år gammelt!
Ja, vi må faktisk helt tilbake til 1979 for å gjøre greie for siste store rehabilitering av
grasbanen på Ekne Stadion. Da gikk mann av huse på Ekne i et av de større
dugnadsprosjektene i idrettslagets historie. Fra nordsida av Vestrumsfjæra ble det kjørt et utall
traktorlass med grov fjæresand til drenering, og myrjord til å blande i den tunge leirjorda på
området ble frakta på samme måte fra et myrområde som ligger like ved fylkesvegen til
Frosta vest for Selbua. En del lass med fin matjord kom også fra Erling Furunes i Østhaugan.
Sverre Daling var bas for arbeidet med det nye grasdekket. Han fikk låne traktorfres på Gotås
hos Jon Skei, og det gamle grasdekket ble frest opp. Den tilkjørte jorda ble spredd utover og
det hele ble frest sammen. Så ble det gått manngard med river i flere omganger før det ble
tromla og sådd. Dette skjedde de første dagene i august 1979. Spiringa ble fin, og dermed ble
det etter hvert grønt igjen på Ekne Stadion. Seinere er grasdekket blitt lufta en del ganger, og
flittige banesjefer har sørga for å spre utover sand for å gjøre overflata lettere og mer porøs. I
vårpussen har det gjerne vanka noen ekstra grasfrø på vanskelige områder. Dermed har vi
altså fremdeles det dekket som ble lagt i 1979, og som mange utenbygds fra har sagt at de
misunner oss. Det mangler ikke på at banen har fått prøvd seg med både tøff seniorfotball og
turneringer for de yngste i skikkelig høstbløyte . Den har vist seg å være utrolig holdbar. Hvis
den fortsatt får bra stell og klippes ofte, får vi kanskje oppleve et femtiårsjubileum nedpå der?
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PURKVIKA.

Levanger Idrettsråds tilbud ”10 på topp” i Levanger har som målsetting få
folk ut av godstolen og ut i Guds frie natur og bli bedre kjent i Levanger
kommune.
Tilbudet for 2012 gjelder i perioden fra 1. februar til 31. oktober – og omfatter 20 forskjellige
topper og steder rundt omkring i Levanger Kommune.
Dette tilbudet er et samarbeid mellom Idrettsrådet og idrettslagene i kommunen: IL
Aasguten, Ronglan IL, Markabygda IL, OK Skøynar, Ekne IL, Skogn IL, Frol IL og
Bedriftsidrettslaget ved HINT som har ansvaret for en eller flere topper/steder.
På alle topper/steder er det satt ut kasser med notisbøker. Alle besøkende oppfordres til å
skrive navn og sted.
Kart og beskrivelse fås kjøpt i Sportsforretningene i Levanger - Mekonomen Åsen Bunnpris Skogn, Ekne Nærkjøp og hos Idrettslagene. Servicekontoret ved Levanger
Kommune og Levanger Idrettsråd selger også kart. Prisen er kr. 100,00 og gjelder for hele
familien.
Poengfordeling: Hvert besøk gir 1 poeng. Premiering: Alle som har besøkt en eller flere
av toppene/stedene og som ønsker å bli med i vurdering av premier må levere inn svarslipp
som følger kart og beskrivelsene. På svarslippene kan alle i familien skrives inn.
De 3 med totalt flest poeng blir premiert- Det vil også bli trekt ut noen premier blant alle
som har besøkt en eller flere topper/steder..
Premie til alle som besøker minst 10 av toppene/stedene, og til de som besøker alle 20.
Fire av toppene/stedene ligger i Eknes nærområde:





Storheia- kassen henger på et tre på toppen
Sønningen – kassen henger på veggen på Idrettshytta
Purkvika – kassen henger på et tre på høydepunkt ved Purkvika
Våttåberget – kassen henger på stolpe på toppen.

Kjøp konvolutt med veibeskrivelse til alle postene!

GOD TUR!
Arve Brenne
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For 25 år siden:

Da Ekne fikk ny barnehage
Denne gangen tar vi med litt mimring som ikke har noe med idrett å gjøre. Etter som
det nettopp er åpna et tilbygg til barnehagen, kan det være på sin plass å orientere litt
om bakgrunnen for dette litt spesielle bygget som ble åpna høsten 1987. Stein Hemming
var forfatter av artikkelen i Avspark, og vi bringer en noe omarbeidet versjon:
BAKGRUNN
Ekne Husmorlag starta korttidsbarnehage på Haugen i 1978. Tilbudet gjaldt barn i alderen 3-7
år, og i starten var det tilbud to dager i uka. Det gikk ikke så lang tid før styret i barnehagen
skjønte at det var stort behov for både mer plass og lengre åpningstid. Først ble det forhandla
med Ekne Ungdomslag om å bygge ut Haugen for å skaffe den plassen som trengtes. Dette
ble det ikke noe av fordi ungdomslaget ikke så seg råd for å sette i gang et så stort prosjekt. I
1983 ble det derfor nedsatt en komite fra barnehagen med tanke på et nybygg i egen regi, og
denne arbeidet fram til høsten 1984 med planer, tegninger og kostnadsoverslag.
DUGNAD
Byggekomiteen som bestod av Terje Krogstad, Berit Hegvold og Beate Lie, slet seg gjennom
den endeløse papirmølla i kommune og fylke. I november 1985 vedtok Levanger
kommunestyre å stille garanti for husbanklån til formålet. Saken passerte fylkesmyndighetene
like før jul samme år. To måneder senere kom det tilsagn om lån fra husbanken. I mai 1986
begynte en organiseringa av en storstilt dugnadsinnsats. 12 dugnadsgjenger ble satt opp, og
etter en utrolig innsats av både ledere og mannskap kunne barnehagen starte opp i de nye
lokalene høsten 1987. Det var mange om å dele på æren for denne oppsiktsvekkende
innsatsen. Uten å nedvurdere noen, må vi slå fast at prosjektet hele vegen ble drevet fram av
barnehagens kasserer, Terje Krogstad. Han var også arkitekt for bygget.
SPESIELT BYGG
Nybygget hadde en grunnflate på 172 kvadratmeter. Med bueforma bygningskropp og få rette
vinkler var det ikke akkurat et helt vanlig hus som kom opp. Torvtak og villmarkskledning
var heller ikke så utbredt på slike bygg, så det var mange kommentarer både i avisene og folk
imellom. Det må også innskytes at det forekom et og annet kraftuttrykk i dugnadsgjengene
når en strevde med å få i hop de mange umulige vinklene både inne og ute. Stor stas var det
uansett da den nye barnehagen stod ferdig, og bygget har fungert greit helt til det ble for
trangt særlig etter at barnehagen ble åpna for yngre barn.
FELLES LØFT (red.)
Det er sagt mange store ord om dugnadskulturen på Ekne, og det er grunn til å spørre om hva
bygda hadde vært uten dette fenomenet. Barnehagen som ble bygd i 1986-1987 er et godt
eksempel på hvordan dette fungerer: Her møtte folk opp, - ung og gammel - , det var ikke
spørsmål om du hadde barn i barnehagealder; mange hadde strengt tatt ingen annen
tilknytning til prosjektet enn at de var eknesbygg. Det var nok, og da er alt sagt….
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Rift om plassene i småbåthavna
Båtlivet blomstrer på fjorden, og de vel 70 plassene i Ekne
småbåthavn er opptatt for lengst. I tillegg er det pr. i dag 15
båteiere som står på venteliste med håp om å få plass her.
Som en følge av dette har man utarbeidet planer om en utvidelse med ca. 20 nye plasser. Det
er da planen å kjøpe inn en ny flytebrygge på 40 meter som skal ha egen landgang fra
parkeringsplassen. I utgangspunktet var det meningen å foreta denne utvidelsen nå i vår, og
søknad ble sendt til kommunen. En protest fra en av beboerne i Kaivegen satte imidlertid en
foreløpig stopper for dette, og det blir fylkesmannen som skal ha det avgjørende ordet i saken.
Leder i Ekne Småbåthavn, Pål Austeen, forteller at det nå har vært nye møter med kommunale
etater. Man tar nå sikte på å utarbeide en reguleringsplan for hele området. Dette vil bety et
bedre grunnlag for behandling av både denne og evt. seinere saker. Pål Austeen understreker
at kommunens folk har vært svært imøtekommende og positive å samarbeide med, og han
mener Ekne småbåthavn har en meget god sak.
Ekne Småbåthavn har etter hvert fått til en ny tradisjon på Ekne med arrangementet av
Maritim Dag. I sommer er det 2. juni som er aktuell dato, og Pål håper på stort oppmøte denne
dagen. Han kan fortelle at opplegget blir tradisjonelt, og viser til info som kommer etter hvert.
Ellers er det en ny vår for båtlivet også, - de første fartøyene er kommet fram etter
vinteropplag. Når dette skrives, er kranbilen på veg for å sette seilbåtene på sjøen. Varsel om
årets dugnad i hamna er også kommet, og Reporter’n ønsker lykke til med båtsesongen!
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17. mai på Ekne 2012
09.45:
10.00:

Ekne skolekorps spiller utenfor Ekne kirke.
Gudstjeneste i kirka ved Egil Brende.
Kor 7624 synger.

11.00:

Kaffeserveringa i Grendehuset åpner.

11.30:

Salutt. To vers av Ja, vi elsker synges.
Borgertoget til Falstadskogen starter.

12.00:

Hovedtale og bekransning av monumentet
i Falstadskogen ved Otto Asbj. Solli

12.15:

Borgertoget returnerer til skolen der det er kafè
i Grendehuset, underholdning ved elever og leiker.

13.00:

Minikonsert ved elever fra 1.-3. klasse.

13.30:

Ekne skolekorps spiller.

Redaksjonen takker for tilsendte bidrag og
ønsker leserne en GOD SOMMER!
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