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Lederens spalte 
 
På denne tiden for et år siden satt jeg og skulle skrive min første spalte som leder for Ekne IL. Fokuset 

den gang var i stor grad rettet mot det gode arbeidet forrige leder hadde gjort for idrettslaget 

og for bygda. Det hadde kanskje vært naturlig å følge opp dette med hva den nye lederen har 

prestert i sitt første år, men dette føles ikke helt riktig da idrettslaget som helhet er langt 

viktigere enn lederen. 
 

Og hva har idrettslaget som helhet prestert? Det er vel nesten overflødig å nevne fotballen og 

seniorlagets innsats gjennom sesongen, men det må uansett poengteres at her er det gjort en 

formidabel innsats fra så vel fotballgruppa som fra spillere og frivillige. De resultater som er 

oppnådd i løpet av sesongen er imponerende med tanke på bygdas størrelse og 

rekrutteringsgrunnlag. Like imponerende er den innsats som er gjort på kvelder og helger i 

forhold til vedlikehold og oppgradering av baneanlegg og stadion. 
 

Trimgruppa har jevn aktivitet med nå senest bålkaffe på Våttåberget. Disse arrangementene 

har bra deltakelse og er noe mange med undertegnede setter stor pris på og håper vil fortsette 

også kommende år.  
Det er viktig for bygda at det finnes aktiviteter av dette kaliberet der trivselen og det sosiale er 

hovedsaken. Et annet “lavterskeltilbud” er herretrimmen på tirsdager hvor voksne menn 

møtes for å spille landhockey. Her stilles ingen krav til hverken dyktighet eller kunnskap om 

regler. Ambisjonsnivå er ikke et tema, og hovedsaken er at man både er fysisk aktiv og sosial. 
Dametrimmen på onsdager har en bedre regi og er et tilbud mange benytter seg av og setter 

pris på. 
 

Ekne er ei bygd i vekst og antallet barn er økende både grunnet iherdig innsats fra de som 

allerede bor her, og også gjennom at barnefamilier flytter hit. Dette er noe som vises i 

oppmøte på barneidretten, knøttefotball og poengrenn på ski. Det har vært en sann fryd å sitte 

på mandags ettermiddager gjennom fotballsesongen og se titalls barn utfolde seg på stadion 

og i ballbingen. Her er det gjort en kjempeinnsats av trenere og lagledere! Alle får være med, 

alle får spille og alle ser ut som de koser seg. Det bør også i den sammenheng nevnes at 

knøtteturneringa vi arrangerte i vår var blant de aller best organiserte denne sesongen. 

Selvfølgelig helt objektivt vurdert som leder for idrettslaget og far til tre av deltakerne... 
 

Selv om det er overveiende positive ting som er nevnt ovenfor betyr dessverre ikke det at vi 

ikke har utfordringer. En del av medlemmene i styret har hatt sine verv en tid og ønsker 

etterhvert avløsning. Det har vist seg å være utfordrende å rekruttere inn nye medlemmer i 

styret til tross for at antallet barn i bygda øker. Dette er synd da vi er helt avhengige av at 

foreldre og foresatte engasjerer seg også i formelle verv for å kunne drive og utvikle 

idrettslaget. Det har vært en tendens at noen få stiller opp og dermed får veldig mye ansvar 

som helst burde vært fordelt på flere. Et resultat av dette kan bli at det blir enda vanskeligere å 

rekruttere foreldre og foresatte da de ikke ser at de klarer oppgaven alene. En klar intensjon 

for styret må være å tilrettelegge så at de som stiller opp får den støtte og veiledning de har 

behov for, spesielt når det gjelder å drive aktivitet for barn og unge. En klar oppfordring til 

foreldre og foresatte er å hjelpe til så vi kan gi våre barn og unge et godt tilbud også i 

kommende år. 

 
Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å takke alle for innsatsen i året som har gått og 

ønske hele bygda ei fredfull og aktiv høytid! 

 
Erlend Bjøru, leder Ekne IL 
 
 



 
 
Dette er en kopi av headingen på den første Reporter’n som ble utgitt. Det var daværende 

formann Hans B. Rosenlund som skrev den lederen vi her ser en del av. 

 

Redaktørens hjørne 

 
 REPORTER’N begynner å bli en godt voksen lagsavis. Den ble altså starta i 1974 og 

nærmer seg dermed 40 år. Riktignok var det opphold noen år, men det må være lov å si at det 

er en lang tradisjon vi prøver å holde i gang i Ekne il. Teknisk er det ganske store endringer 

som har skjedd etter hvert. Vi starta med skrivemaskin og delvis handskrift som ble kopiert og 

stifta manuelt. Nå er det PC med tilhørende programmer som brukes til å lage sidene, og de 

blir overført elektronisk til trykkeriet.  

 Når det gjelder innholdet, har det vel ikke vært så store forandringer. Lager du lagsavis 

så er det meste av stoffutvalg forutbestemt. Aktiviteten i Ekne il. er mye den samme som den 

var for 38 år sia, og det er jo den som skal komme fram gjennom avisa. I Reporter’n har vi i 

tillegg gjerne tatt med en del annet lokalstoff som kan være interessant for leserne. 

 Nåværende redaktør begynner også å bli godt voksen. Det merkes bl.a. når en skal 

sette seg inn i nye tekniske finurligheter som bør mestres i skrive- og redaksjonsarbeidet. Et 

annet forhold er at det blir tyngre å være oppdatert og framtidsretta når en ikke deltar i 

aktiviteter eller styre og stell lenger. Derfor er det nå tid for å finne fram til yngre krefter som 

kan føre Reporter’n og tradisjonene videre. Denne utgaven er derfor den siste fra min PC.  

 Takk for meg, og lykke til videre! 

  

O. 

 

 



Ny sesong, - nye muligheter 

I skrivende stund viser kalenderen november, og her i Trondheim er det brukbart skiføre. Det 

vet en langrennsgutt å benytte seg av.. 

Nytt for sesongen er at jeg er ute av sprintlaget, og kaptein på nyoppstartede team skigo som 

har base i Trondheim. Etter 7 år på sprintlandslaget og uttallige reisedøgn er det godt å prøve 

noe nytt. Motivasjonen er bedre enn på lenge, og jeg gleder meg til sirkuset kommer i gang. 

Team skigo er et lag som satser på langløp med følgende løpere med på laget: Meg, Anders 

Høgberg, Chris Jespersen, Frode Jermstad, Arne Post og Tore Berdal.  

16. november braker det løs med sesongåpning på Beitostølen. Der skal jeg gå 15 klassisk, 

sprint klassisk, og 15 skøyting.  

Selv om det nå er i hovedsak langløp jeg satser på er jeg også åpen for å gå verdenscup i 

sprint hvis prestasjonene er gode nok, og muligheten byr seg. Allikevel vil det være 

Vasaloppet som blir hovedprioritet denne sesongen. Rennet går av stabelen 4. mars. Etter 

fjorårets 5. plass, er jeg spent på om mer staketrening og langturene som jeg har lagt ned kan 

gjøre at jeg kan klatre litt høyere opp på resultatlista. Det er knallhard konkuranse, så det blir 

spennende å se.  

Andre renn jeg skal delta i vil bli Marcialonga, Dolomittenlauf, Birkebeineren, Jizerska 

Padeska med flere.  

Årets sesong er like om hjørnet og jeg gleder meg til å sette i gang. Håper skiføret på Ekne 

blir bra, og byr på skiglede for både store og små.  

Med ønske om et godt skiår;  

Johan Kjølstad  

 

 

 



Våttåbergprosjektet lever 

Arbeidet for et nytt utkikkstårn og en gapahuk på Våttåberget 

har ikke strandet. Det jobbes fortsatt. 
Krefter på Ronglan og Ekne ble høsten 2010 enige om å jobbe for å gjenreise utkikkstårnet 

på den historiske varslings- og vardetoppen mellom de to bygdene. Våttåberg-prosjektet 

skulle være de to bygdenes felles gave til Levangers tusenårsjubileum i 2011. Prosjektet er 

tuftet på tanken om at fornying av tårnet og en ny gapahuk vil øke stedets attraksjon 

som turmål, friluftsklasserom og arena for ulike arrangement som historisk vandring, 

friluftsgudstjenester, konserter, oppføringer av tablå og skuespill mm. 

 

En selvoppnevnt komité fra Ekne IL, Ekne Bondelag, Ekne Bygdeforum samt undertegnede 

gikk inn for prosjektet før jul 2010. Vi ville ha med Ronglan, da Våttåberget er felles arena 

for bygdene våre. Det var et heldig valg, da også folk på Ronglan har jobbet med ideen om 

nytt tårn. Disse er arbeidskomité for prosjektet: Magne Nydal og Arild Berg fra Ronglan, Jan 

Kåre Løveng og Johan Arnt Dahlen fra Ekne Bondelag, Knut Hallan som grunneier på Kjølen 

nordre, Erlend Bjøru fra Ekne IL og undertegnede som katalysator og pengeleter. 

 

Ideen er godt forankret i begge bygdene, og det er enighet om at dette er et godt 

fellesprosjekt for Ronglan og Ekne. Komiteen jobber ut fra et økonomisk anslag på 50.000 

kroner. Og det er nettopp finansieringen som er det springende punkt og som har forsinket 

realisering av nytårnet og gapahuken. Vi har mottatt noe støtte fra Aasen Sparebank, men ikke 

lyktes på søknader mot flere andre aktører som det er naturlig å spørre om en håndstrekning. 

Ekne IL har vært velvillig til å forskuttere stolpene som skal bære tårnet. 

 

Vi har på ingen måte gitt opp. Vi tror fortsatt ideen er god og at et tårn og en gapahuk på 

Våttåberget blir en flott arena for begge bygdene og andre som besøker en av kommunens ti-

på-topp-mål. Og om det ikke ble noen gave til kommunen i det utpekte tusenårsjubileumsåret, 

er det jo såpass tvil om Levangers alder som bosted at vi godt kan kalle det både 2.000-

årsgave og mer til. Det vandra folk i området her, i alle fall trolig på det som i dag er 

Våttåbergtoppen, for 5-6000 år siden. Så vi kan jo kalle det en 5.000-årsgave til Ekne og 

Ronglan da … Realisert skal det i alle fall bli! 

Svein Helge Falstad 

93202224 

ETTERLYSNING: 

Sitter du på gamle bilder fra dagliglivet på Ekne? 
Jeg er interessert i å få se og kopiere gamle bilder fra dagligliv på Ekne. Jeg har en del negativer og 

fotos selv, fra gamle album etter farmor og farfar, men skulle gjerne hatt et større materiale. 

Sysler med ideen om å gi ut en historisk Ekne-album. Det ligger masse historie i gamle 

fotoalbum. Jeg er spesielt interessert i bilder som viser folk i arbeid, aktivitet, jordbruk, skogbruk og 

sjøliv. Men alt er av interesse, også bilder fra fest og begravelser. 

Det er også aktuelt å lage en (permanent) bildeutstilling som kan henge et eller annet sted på 

bygda. Drømmer om et lite bygdemuseum, som vi bør kunne få på beina, på butikken, skolen, 

Grendehuset eller Haugen. 

Jeg sysler også med en annen fotoidé for Ekne, som min datter Hanne og jeg kommer tilbake 

til i neste utgave av REPORTER’N. 

         Svein Helge Falstad 



 

Hei, våre trofaste supportere! 

 Da var den første sesongen med seniorfotball på mange år over. Sesongen gikk over 

all forventning. Vi hadde ett mål da vi startet opp laget, det var å kunne stille lag til hver 

kamp. Dermed vise at det var og er grunnlag for et A-lag på Ekne. Vi har en stor tropp og det 

viste seg å være gull verdt. 

 Vi merket stor forbedring fra våre første kamper på vårparten til kampene i 

høstesesongen. Vi ble mer samspilte, og fant hverandre på banen, noe som også resulterte i en 

del seire.  Miljøet innad i laget har vært bra. Det tror vi dere ser på banen, at vi trives sammen. 

Det som er ekstra artig er at det er så mange eknesbygg på laget. Det har vært en treningsvillig 

gjeng med bra oppmøte på de fleste treningene.  

 Neste år blir det også fotball med Ekne A-lag, og vi ser frem mot lokaloppgjør mot 

naborivalen Skogn. 

 Vi vil takke alle som har bidratt og støttet oss i vår første sesong. Vi mener det er 

positivt for bygda å ha et seniorlag, der store og små møtes på stadion for å heie på A-laget. 

Vi tror det er med på å styrke samholdet her på bygda. Håper på like bra oppmøte på kampene 

neste sesong! 

SÅ STOLT, SÅ EKNE – HEIA EKNE OG GLAFOTBAILL`N! 

                                                                                                                     Sportslig hilsen Ekne A-lag 

      

Fremst f.v.: Magnus Rønning, Anders Brun, Kristoffer Falstad, Kim Daniel Leverås, Olve Kjølen, Johannes 

Skilbrigt. I midten f.v.: Glenn A. Skavøy, Torje Heimdal, Gisle Holberg, Kristian Rekstad, Mads Winnberg. 

Bak f.v.: John Anders Gustad, Kenneth Lorås, Lars D. Tvete, Erik D. Tvete, Markus D. Skjesol, Vegard 

Salthammer, Øyvind Skilbrigt. Ikke på bildet: Tor Martin Gustad, Christian Lorås, Even Skilbrigt, Mats Thorsø 

Jørgensen, Tor Åge Augdal, Leif Stavrum og Gaute Heimdal. 

      



For 25 år siden: 
Svein Helge Falstad intervjuet senterleder Bernt Kvarme i Avspark under overskrifta: 

Kjøpesenter eller kulturhus? 
I likhet med at Ekne satser friskt i fotball, satses det også friskt innen næringslivet i 

kommunen. Nyetableringer blomstrer opp som aldri før, og Avspark har tatt turen innom 

Magneten Shoppingsenter og slått av en prat med senterleder Bernt Kvarme. 

- Hvordan går det, Kvarme, har Magneten svart til forventningene? 

- Ja, det ror jeg trygt jeg kan si. Både økonomisk og rent praktisk har senteret vist sin 

berettigelse. De første månedene lå vi omsetningsmessig over et budsjett som allerede i 

utgangspunktet var optimistisk. Det ser lyst ut for driftsåret -87 også. Dessuten betyr det mye 

for oss på Magneten at senteret er funksjonelt og ”up to date”. Med det mener jeg at det er av 

stor betydning at alle typer kunder trives i det miljøet de 35 butikkene til en hver tid klarer å 

skape. Senteret er bygd med tanke på at alle kunder skal ha lett framkommelighet over alt. Vi 

har rullestoler stående ved inngangene som er til fri benyttelse og vi har barnetriller for dem 

som har behov for det. Dette synes vi er en viktig del av Magneten, og det viser seg at folk 

setter pris på dette. 

- Magneten er av noen betegnet som Levangers nye kulturhus? 

- Ja, i dag er jo kulturbegrepet veldig utvidet, og handel er vel også enn form for kultur. Men 

du tenker sikkert på de mange lag og foreninger, korps, kor og andre grupper som er innom 

Magneten for å profilere seg. Dette synes vi er svært trivelig og det er med på å skape 

stemning på senteret. I den korte tiden vi har vært en del av handelsstanden i Levanger har vi 

fått et godt samarbeid med kulturlivet i kommunen. Jeg vil også i fremtiden ønske forskjellige 

grupper velkommen til senteret. 

- Er det ikke litt ”søkt” å bruke kor, korps og underholdning som trekkplaster på et 

kjøpesenter? 

- Nei, overhodet ikke! For det første så ønsker gruppene å komme hit. For det andre så øker jo 

trivselen på huset og det anser vi som driver for å være viktig. Vi vil også legge oss i selen for 

å konkurrere etter handelsmessige prinsipper, på pris, kvalitet og service. Men alfa og omega 

for at kunden skal komme tilbake er jo at han skal trives – og det kan vi faktisk bidra til ved at 

lokale grupper lager liv og røre i huset. 

- Fremtiden for Magneten? 

- Vi har gjennom den handel som skjer fått bekreftet at kjøpesenteret har sin berettigelse. Jeg 

tror at vi er med på å berike Levanger som handelssted – og at vi er med på å trekke folk til 

byen som ellers ikke ville ha kommet. Jeg mener vi i tiden som kommer vil kunne tilby 

kundene et stadig bedre tilbud på Magneten – hvor ellers får du kjøpt så mye under ett og 

samme tak? Samtidig som du parkerer gratis! I likhet med Ekne il. som ved årlig å utgi 

Avspark viser at man vinner ved å gå nye og utradisjonelle veier, vil også Magneten bestrebe 

seg på å lede an i sin divisjon, avslutter en engasjert senterleder, som gjerne ønsker Ekne langt 

opp på tabellen etter endt sesong. 

 

25 år etter og med over dobbelt så mange butikker på plass må vi medgi at filosofien bak 

Magneten-etableringa ligner mye på en innertier. Men kulturhus? Den diskusjonen blir vi vel 

aldri ferdig med…… 

 

   



Hei og hå alle i bygda! 

Nå sitter jeg blant gutta i en hytte langt oppe i Beitostølen. Gutta er altså kretslaget i Nord-

Trøndelag som ledes og trenes av selveste Hallgeir Martin Lundemo. Etter en lang sommer og 

høst sitter vi i med god samvittighet i sofaen og fyller skrotten med de siste karbohydratene 

før sesongstarten som er nå til helga. Vi har vært mye omtalt i langrennsmiljøet siden i fjor 

vår pga treningsarbeidet vi har gjennomført.. Og det er ganske forståelig.  

Treningsarbeidet vi legger ned på samlingene er litt utenfor vanlige treningsfilosofier. Vi 

trener mange timer og skikkelig hardt når det først skal være hardt. Vi har for eksempel vært 

på flere løpeturer opp og ned fra fjelltopper som varer i over ti timer, altså fra 0600 om 

morgenen og hjem igjen kl 1600 eller i flere tilfeller senere. Tre timers intervalløkter, 

styrkestak intervall på rulleski på 19.000 meter, toppturer med 40kg sekk som varer i flere 

timer m.m. Med dette i ryggmargen står vi på startstreken her i Beitostølen og vet at uansett 

hva som skjer i vinter har vi vært med på tøffere, kaldere og kjipere turer enn dette.  Mange 

ser på denne treningen som galskap. Med en klype fornuft har dette gitt meg mange 

fantastiske opplevelser  på fjellturer, minner jeg tar med meg videre, i stedet for å gå runde på 

runde i en rulleskiløype. Gruppa har fått et nært forthold i både minusgrader og stri vind på 

Fongen i Meråker, og ved matpause og rulling av stein ned fra Jetnamsklumpen som er Nord-

Trøndelags høyeste topp.  

Tilbake til Beitostølen er det litt av et sirkus. Petter Northug, Marit Bjørgen, Ole Einar 

Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen er toppen av kransekaka som tester uttallige par ski, har 

trenerteam som følger hver eneste bevegelse, holder drikke/klær, og følger opp hver minste 

detalj. For noen år tilbake var disse på vanlige team slik som oss, håpet på fremgang på hver 

eneste økt og siktet seg til stjernene. Ganske spennende at disse har klart å komme seg til 

høyest nivå, beviser at det virkelig er mulig. 

For meg er det fortsatt NM som er sesongens mål som er om noen måneder. Når jeg tenker 

tilbake på alle treningstimene jeg har lagt ned må jeg virkelig innrømme at jeg håper at 

kroppen responderer bra og at jeg får en fantastisk sesong hvor jeg tar nye steg videre i min 

drøm..  

 Vi snakkes, sporty hilsen Thomas Albertsen Dahlen 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



             

Tilbakeblikk på året fra trim 

Den første snøen har falt, skiene er prøvd og det begynner å lakke og li mot jul!  

 

Ved tilbakeblikk på aktivitet i året som har gått, ble vi på denne tida i fjor utfordret av 1000 

års komiteen for Levanger til å tenne varder rundt omkring i kommunen nyttårsaften, som en 

avslutningsmarkering for jubileumsåret. I lag med Ekne Bondelag og trimgruppa i Ronglan IL 

tok trimgruppa imot utfordringen og kalte inn til dugnad for å bygge varde på Våttåberget. På 

en flott vintersøndag før jul vandret store og små sjeler opp mot toppen med bører av ulik 

størrelse og innhold. 

 

I klart vintervær på nyttårsaften, gikk folk i fakkeltog fra Perhaugen og Kjølen Nordre.  Over 

100 mennesker var samla på Våttåberget til vardetenning kl. 1600! Flammene kunne nytes 

med bålkaffe, trompetfanfare ved Per Arve Stamnes og tale ved bygdekontakt for 1000-

årsjubileet, Svein Helge Falstad. En spesiell og fin avslutning på året! 

 

    
 

 

Frigjøringsdagen 8.mai arrangerte vi Falstad minnemarsj sammen med Norske Skog BIL . 

Mellom 70-80 deltagere fra fjern og nær gikk løypa rundt Siem. Den nyanlagte stien fra 

Falstadsenteret til skogen høstet svært mange rosende ord fra de turmarsjerende! 

Falstadsenteret holdt i år åpent på kvelden og det bidrog til at arrangementet ble mer 

mangfoldig. Vi hadde mange utenlandske gjester som besøkte oss i «kafeen» i 

snekkerverkstedet og ville kjøpe «the waffel».  Norske Skog BIL og trimgruppa i Ekne IL 

samarbeider nå om arrangementet. Marsjen er en fin markering av den historiske dagen samt 

at det er flott å kunne vise fram den vakre bygda vår til mange tilreisende!  

Søndag 10. juni arrangerte vi sykkeltur til Migtjønna, i overkant av 20 personer besøkte det 

vakre turmålet denne dagen.  

 

 

 



 

I høst arrangerte vi Våttåbergtur søndag 21. oktober. Ekne og Ronglan IL bytter på 

arrangementet hvert annet år. Det kom 60 personer som fikk servert Gunnars bålkaffe og 

Borgermesterkringle! 

Romjulsmarsj blir søndag 30.desember. Det er fritt løypevalg, men mange går runden rundt 

Siem, eller en kortere variant over Persve og Dalen. Trimgruppa serverer bålkaffe ved mølla 

på Bakken mellom kl. 1200-1400. Vel møtt! 

 

Ellers er det gledelig å observere at det er mange uorganiserte trimmere på Ekne, noe 

registreringene på trimpostene rundt om i skogen bla vitner om. Rutebeskrivelse av de ulike 

postene ligger på nettsida til idrettslaget.  

 

10 på topp anbefales, personlig fikk jeg besøkt 8 før fristen gikk ut Nye muligheter neste år!  

For øvrig er det verdt å reklamere for dametrimmen der Kjersti Gustad gjør en svært god jobb 

med å shape up bygdas kvinner! Tilbud for herrene er det også, tidspunkt ligger på nett. 

 

For trimgruppa 

 

Anne Grete Dahlen 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



JULA PÅ EKNE 2012 

 
 

Julaften:  Ekne kirke kl. 15.00: 
   Høymesse v. sogneprest Anne Græsli Nordvoll 

   Ekne skolekorps deltar 
 

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

2. juledag: Andredagsfest på Haugen v. Ekne ul. 
   VINROSA spiller. 

   Aldersgrense 18 år. 

   Se oppslag på butikken! 

 

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

         Arr.: Normisjon 
 

6. juledag: 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! 

    

Redaksjonen ønsker alle lesere ei riktig god jul! 
 

 

 

 

 

 

 


