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LEDEREN HAR ORDET
For fire måneder siden ble jeg «Eknesbygg» igjen. Å komme tilbake
til bygda hvor jeg trådde mine barnesko var veldig godt, bedre enn
jeg hadde trodd. Vi følte at innbyggerne på Ekne tok oss godt imot,
noe som kjennetegner Eknesamfunnet. Det virker som at det er
bestemt at alle som flytter til Ekne skal bli godt tatt imot. Våre nye
naboer kom på døra med blomster, det var ikke måte på. Mulig det
var en baktanke med den gode velkomsten vi fikk, for nå sitter jeg
sannelig med vervet som leder for Ekne idrettslag.
Jeg har fått inntrykk av at idrettslaget har en veldig viktig rolle i
Foto: Trønderavisa
bygda. Det drives godt i alle avdelinger. Barneidretten er noe jeg er
veldig opptatt av, vi investerer i alles fremtid ved å få barn til å like å være fysisk aktive. Jeg
har lagt merke til at det er stor aktivitet i gymsalen den/de kveldene det er barneidrett. Det
er også kommet i gang håndballaktivitet på bygda. Årsmøtet i februar bestemte at
håndballaktiviteten skulle ligge under barneidretten.
Fotballsesongen sparkes i gang i løpet av en måneds tid. Det ryktes at seniorene har trent
godt i vinter, og det ligger an til gode opplevelser på Ekne stadion denne sesongen også.
Resultatet fra siste treningskamp, 6-9, vitner om at det blir mange mål både forover og
bakover kommende sesong.
Ellers er de aldersbestemte lagene i full gang med treningene også, så det blir stor aktivitet
på banen etter hvert. Det spørs bare om Inge setter på kaffen i rett tid. Det er vel ikke noe å
være redd for, for Inge har full kontroll i kiosken på Ekne stadion. Tusen takk Inge for den
innsatsen du legger ned for at vi alle får kjøpt oss en kaffekopp og noe å bite i under
aktivitetene på banen.
2015 er Friluftslivets år, og i den forbindelse er det stor aktivitet i terrenget rundt omkring i
bygda. Trimgruppa har lagt ned mang en dugnadstime for å merke turstier, blant annet til
Våttåberget. Jeg hørte senest i dag tidlig reportasje på NRK fra stien opp til Våttåberget, hvor
merking av turstier og «Ti på topp» var temaet. Anne Grete Dahlen og hennes dugnadsgjeng
har satt opp mangt et skilt slik at det skal være lett å finne fram i terrenget. Idrettslaget har
også fått midler fra Gjensidigestiftelsen for å oppgradere turområdet Torvmyra. Det er satt
ned en gruppe som kommer til å jobbe med dette gjennom våren/sommeren. Jeg vil i den
forbindelse takke aktuelle grunneiere for den voldsomme positiviteten dere har møtt
prosjektet med.
Det har også vært aktivitet i skiavdelingen dette året. Snøen har stort sett glimret med sitt
fravær, men rundt juletider var det perfekte skispor til Sønningen. Løypekjørerne fikk lagt
trikkeskinner innover Stormyra, det var bare så synd at det ble en kortvarig glede. Men
været kan vi heldigvis ikke gjøre noe med. Ellers er det arrangert poengrenn i samarbeid
med Ronglan, hvor det var god deltakelse fra Ekne.
Tilslutt vil jeg takke alle som bidrar i Ekne idrettslag, det være seg i verv, på dugnad eller som
tilskuer på arrangementer. Og en liten oppfordring til dere foreldre/foresatte, men også
andre voksne: Vær gode rollemodeller for barn og unge! … og husk visdomsordet «Children
see – Children do» (barn ser – barn gjør)
Leder Ekne IL, Marius Brenne
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ÅRSMELDING FRA HOVEDLAGET 2014
Styret har bestått av:
Leder Erlend Bjøru
Nestleder Magnus Kosberg
Kasserer Solvår Lilleøen
Sekretær Anne Rundhaug
Leder Trim Anne Grete Dahlen
Leder Ski Trude Matberg
Leder Barneidrett Kathrine Ingebrigtsen
Leder fotball Rune Eriksen
Ekne IL noterte i 2014 287 medlemmer.
Hovedlaget har etter beste evne i året som har gått lagt forholdene til rette for at arbeidet i
undergruppene skal fungere best mulig.
Barneidretten er, så vidt styret bekjent, drevet etter de retningslinjer som er gitt av NIF.
Idrettslaget har en sunn økonomi og har ikke gjort investeringer det ikke har vært dekning
for.
Møtevirksomheten i hovedlaget har vært holdt på et absolutt minimum, og de fleste
innmeldte saker har blitt løst ved å sende høringsnotater via e-post. Leder har forrige år ikke
hatt mulighet til å delta på møter i Levanger idrettsråd.
Ekne IL har blitt tildelt en del midler, blant annet til opprustning av stien til torvmyra. Dette
prosjektet gjennomføres i samarbeid med grunneier.
Alle henvendelser fra medlemmer i styret om deltagelse på kurs har blitt innvilget.
Ny redaktør for Reporter`n er på plass.
For styret i Ekne IL 2014, Erlend Bjøru

Handlingsplan for hovedlaget i Ekne IL 2015
Prioritet
1
2

3

4

5

6
7
8

Målsetting/oppgaver
Hovedlaget skal legge forholdene til rette og
støtte opp under arbeidet i underavdelingene
Det forutsettes at barneidretten drives etter
de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt
av NIF
Laget skal i utgangspunktet ikke gjøre
investeringer som gir svekket balanse eller
vesentlig økte driftskostnader uten
tilsvarende merinntekter
Samlet møteaktivitet/administrasjon etter
behov. Av ekstern aktivitet prioriteres
Levanger idrettsråd og møter med lokale lag
på Ekne
Laget skal ta hensyn til øvrige
kulturaktiviteter på bygda ved planlegging
av sin aktivitet
Laget har en målsetting om økning i
medlemstallet
Delta på aktuelle kurs som er relevante for
styret og de øvrige gruppene innenfor laget
Fortsette dialogen og samarbeidet med
Mestrings- og læringssenteret AS og
Falstadsenteret

Ansvarlig
Alle

Utført innen
2015

Styret og
Barneidrettsgruppa

2015

Styret og kasserer

2015

Leder

2015

Alle

2015

Alle

2015

Alle

2015

Alle

2015
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TILLITSVALGTE I EKNE IL, MAI 2015

Hovedstyret:
Marius Brenne, leder & sponsoransvarlig
Tore L. Brenne, nestleder & leder Ski
Solvor Lilleøen, kasserer
Anne Rundhaug, sekretær
Anne Grete Dahlen, leder Trim
Øyvind Skilbrigt, leder Fotball
Tommy Larsen, leder Barneidrett
Valgkomite:
Kristin Dalen
Erlend Blomsø
Tommy Gustad

Hyttekomite:
Steinar Vestli
Magnus Kosberg
Webansvarlig
Jørn Åvar Skogmo
Regnskapsfører
Arve Brenne
Revisorer:
Morten Tvete
Einar Daling
Redaktør Reporter’n
Terje Krogstad

Fotball:
Øyvind Skilbrigt leder
Janne Eriksen, sportslig leder
Sverre M. Falstad, anleggsansvarlig
Berit Jørås, utstyrsansvarlig
Inge Skilbrigt, kioskansvarlig

Ski:
Tore Lauvstad Brenne, leder
Trude Matberg, arrangement
Elisabeth Dalen, arrangement
Tor S. Dahlen, sportslig ansvarlig
Svein Ove Eggen, løyper & anlegg ansv.
Jo Vegar Dahlen, løyper & anlegg
Lars Morten Nordgård, løyper & anlegg

Barneidrett:
Tommy Larsen, leder
Tommy Larsen, handballansvarlig
Ruth Astrid Strøm

Trim:
Anne Grete Dahlen, leder
Nina Gravaune, idrettsmerkeansvarlig
Solrun Brenne Blomsø

Ekne Ils hjemmeside:
http://www.ekneil.com/

4

FOTBALLGRUPPA
Handlingsplan 2015
Oppgave

Tidsrom

Ansvarlig

Oppdatere Lag status «a-lag»
Få på plass legleder/trener
Påmelding «a-lag»

Desember/Januar

Leder
Lagleder
Leder

Oppdatere lag status, aldersbestemt
klasser og knøtter. Bestemme antall lag
i aldersbestemte klasser
Påmelding Lag Aldersbestemt

Februar/Mars

Få på plass lagledere/trenere
Aldersbestemte klasser
Organisere årets knøtteturnering.
(ta kontakt med de andre klubbene)
Sende ut informasjon til klubber ang.
årets knøtteturneringer (for alle arr.)
Kartlegge dugnadsbehov, bane og anl
Sponsorer, skaffe nye/kontakte eksist.
Organisere «pensjonistlaget» til
klipping og div. små vedlikehold bane
Gjødsling o.l bane
Klipping av bane
Spyling av drenering /Sjekk om
drenering av bane må gjøres (fra kum til
hav)
Planlegge knøtte turnering
Knøtteturnering
Fikse diverse på gressmatta
Oppsummering sesongen
Avslutning

April (kommer
påmeldingsskjema)
Første uke April

Sportslig Leder

Medio April

Leder

April
Januar-juni
April

Leder
Økonomiansvarlig,sponsoransv.
Leder Fotball, «pensjonistlagets»
kontaktperson (Otto)
anleggsansvarlig
«pensjonistlaget»,Anleggsansvarlig
Anleggsansvarlig Leder,
Nestleder Hovedlaget,
«pensjonistgruppa»?
Styret
Styret, G10, J09, A-lag
«pensjonistgruppa»,Anleggsansvarlig
Lagledere/trenere, Leder fotball
Sportslig leder fotball, Spillere

Desember/Januar

April

April-oktober
Mai-oktober
April

Mai
Juni
Juni/juli
September/Oktober

Leder,
Sportslig Leder,
«foresatte»
Sportslig Leder

Leder

SKIGRUPPA - Oppsummering 2014-2015
Styret i skigruppa har bestått av:
Leder:
Trude Matberg
Arrangementsansvarlig: Tone Grønnesby og
Evelyn Lauvstad Brenne
Sportslig ansvarlig:
Tor Dalen
Anleggsansvarlig:
Svein Ove Eggen
Stor aktivitet
Høsten 2014 var det tilbud om skitrening i gymsalen på
skolen. Elever i 4. - 7. klasse fikk anledning til å være med.
Det ble gjennomført 5 treninger med 10-15 deltakere hver
gang. Det ble gjennomført sirkeltrening, hinderløype og litt
ballspill.
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Første helg på desember hadde Ekne, Skogn og Ronglan felles skisamling i Vålådalen.
Fra uke 2, 2015 tok skigruppa over allidretten og gjennomførte fire skirenn i lysløypa på Ekne.
Tilsammen 47 barn fra barnehagealder og opp til senior deltok på det. Vi avsluttet i uke 7 med
aktivitet utenfor skolen da regnet hadde tatt det meste av snøen.
Samarbeid om skirenn
Vi har hatt samarbeid med Ronglan om Telenorkarusell. Det
ble gjennomført 5 renn i flotte forhold i lysløypa på
Ronglan. Totalt deltok 63 barn og voksne fra Ekne på det.
Premier ble delt ut på første renn (det første rennet barnet
deltok på). Dette var et positivt samarbeid som begge
parter ønsker å videreføre. Tilsammen deltok ca. 97
personer fra Ekne og Ronglan.
Treningssamarbeidet med Skogn og Ronglan har fortsatt
denne sesongen også.
Ekne var med og arrangerte Tour de Tomtvatnet Ski.
Sammen med Ronglan hadde vi ansvar for Skicross og
Familieløype. Vi var 9 personer fra Ekne. Dette gav en liten
sum i kassa for klubben. Det er forventninger til at rennet
får flere deltakere, og at det dermed vil gi et større økonomisk utbytte for klubben i framtiden.
Leder for skigruppa, Trude Matberg

RAPPORTER FRA AKTIVE
Det har lyktes Redaksjonen å få inn rapporter fra ett par av de aktive skiløperne fra Ekne:
Det var en flott innsats på årets Levangermesterskap i langrenn.
Med sol fra skyfri himmel og fine forhold i løypene, ble både individuellstart og stafett en fin
opplevelse for både små og store fra Ekne. Ådne Kjeldsen Dahlen ble Levangermester i klasse g18
år, og bidro sterkt til at det ble tredjeplass for stafettlaget. Herlig! Det føles godt med litt hvile nå.
Noen rolige uker er nødvendig etter en lang trenings- og konkurransesesong.
Trude Matberg
Martin Hammer
Som løper i Team Jobzone, har jeg hatt en herlig sesong,
med alt hva en god sesong bør inneholde. Jeg har vært
glad, skuffet, stolt, sint, og mye mer. Gjennom
sommersesongen fikk jeg lagt ned mye god trening og fikk
med meg mange fine opplevelser. Stor fremgang på
rulleski gjorde sitt til at optimismen var stor i forkant av
sesongstart på Beitostølen i November. Og både kroppen
og hodet fungerte godt. Jeg hadde det moro, og var godt
Foto: Trønder-Avisa
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fornøyd med egne prestasjoner før jul. Høydepunktet kom under Norgescup på Gålå, hvor jeg ble
nummer 5. i et sterkt startfelt. Etter jul ble ikke prestasjonene like gode, og jeg hadde det heller
ikke like moro. Om jeg ikke presterte fordi jeg ikke hadde det moro, eller om jeg ikke hadde det
moro fordi jeg ikke presterte er vanskelig å si, men at glede og prestasjon henger tett sammen for
en idrettsutøver, levnes ingen tvil. Etter en litt tyngre periode, var en tur til Estland med på å snu
både humør og prestasjon til det bedre. En fin gjeng bestående av 3 løpere, en smører og en
lagleder dro til Otepää for å delta i Tartu Skimarathon. Vår spydspiss, Eldar, endte opp med å vinne
hele rennet. Selv var jeg godt fornøyd med å stake meg inn til 4. plass. Jeg hadde aldri før staket et
så langt skirenn, og det var en god følelse å lykkes når jeg først tok sjansen. Etter å ha hentet ny
motivasjon i Estland, ble avslutningen av sesongen bra, med mange fine skirenn.
I skrivende stund er jeg inne i noen rolige uker, med avkobling og evaluering av sesongen. Likevel
merker jeg allerede at iveren etter å dra frem joggesko og rulleski er i ferd med å melde seg. Jeg
gleder meg.
Martin Hammer

Thomas Albertsen Dahlen
Skisesongen min har vært fantastisk bra! Jeg har
ikke hatt mine beste resultater, og formen har vært
veldig varierende da jeg var ute av trening forrige
sesong.
Sett bort i fra et par måneder uten trening i høst
har jeg fått trent hele sesongen! Jeg har hatt en
treningshverdag som har gjort meg glad og lykkelig
og litt bedre på ski for hver dag!
Ambisjonene for sesongen har vært realistiske og
Foto: Trønder-Avisa
viktige. Konkrete resultatmål har ikke har vært
blant mine mål, men derimot glede med trening og skirenn har vært i fokus. Jeg er fornøyd med
sesongen og avsluttet med en 37 plass i NM på distansen 50km klassisk individuell start, en relativt
krevende øvelse med lite treningsgrunnlag.
Motivasjonen er tipp topp, og jeg skal satse i mange år til for å realisere drømmen om å bli den
beste langrennsløperen jeg kan bli. Da er jeg forhåpentligvis best! :-)
Thomas Albertsen Dahlen
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TRIMGRUPPA
Våren er i anmarsj…
Skisesongen er over, det er tid for å ta i bruk joggesko og begi seg ut…
Jeg registrerer stor utfart allerede til for eksempel mitt nære turområde Våttåberget! Her har
muligens Arve Brenne sitt PR innslag på Trøndelagsnytt, merking av turløypene og ikke minst 10på-topp bidratt til at mange mennesker tar seg ut, og det er veldig positivt! Jeg ønsker i tillegg til
10-på-topp i kommunen å reklamere for de trimmulighetene som finnes i nærområdet på bygda
gjennom de 7 trimpostene som finnes. Disse er plassert på fine turmål og er nærmere beskrevet
på nettsidene til idrettslaget.
Turstier
Ekne IL ved trimgruppa fikk sammen med Ronglan Idrettslag midler til å merke stiene til
Våttåberget fra 3 ulike startpunkt. I vår vil merkinga her bli sluttført, i tillegg til at stien fra
Innlegget til Sønningenhytta samt Skogstien vil bli ferdig merket i løpet av sommerhalvåret. Det vil
være behov for dugnadshjelp utover våren til å rydde stier. Vi planlegger turdag utpå tidlighøsten
til Sønningen-området for å vise fram dette turmålet til fots. Ellers er det veldig spennende med
opprustning av turområdet Torvmyra som Ekne IL i regi av Arve B. har fått midler til. Arbeidet med
dette prosjektet er allerede igangsatt. Dette blir bra!
Falstad Minnemarsj
Vi arbeider for å arrangere Falstad Minnemarsj sammen med Norske Skog BIL på frigjøringsdagen
8.mai. Siden det er jubileumsår for freden i år, håper vi på styrket deltagelse fra eknesbyggen
denne kvelden. Trimgruppa har søkt om og blitt tilgodesett med midler fra Sparebank 1 MidtNorge til å videreutvikle marsjen. Midlene gjør det lettere å investere i bl.a. pins, da marsjen
inngår i turmarsjforbundets terminliste. Deltagerne skryter bestandig av den fine turen og den
vakre bygda, og mye ros går til den nye stien fra Falstadsenteret til Falstadskogen. Det er mulig å
kose seg med kaffe og vaffel etter endt runde
Trimposter
Trimgruppa ønsker å stimulere til mer turaktivitet blant små og
store. 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 dem til å samle forskjellige blader og blomster
eller telle hvor mange fuglearter de ser!
Vi har 7 kjentmannsposter i nærområdet: Branok, Laupavatna,
Migtjønna, Storheia, Torvmyra, Vågåtjønna og Våttåberget.
Målet er å tilpasse turene for både store og små med hensyn til
lengde og terreng, noe kjent og noe ukjent. Det vil bli anledning til
å registrere seg i ei trimbok ved hver kjentmannspost. På to av trimpostene, Torvmyra og Branok,
vil det bli satt ut noen enkle orienteringsposter som en kan prøve å finne hvis ønskelig. Kart med
inntegnede poster finner en sammen med trimboka. Ta gjerne med et kompass i sekken! Dette
kan krydre turen både for små og store!
Ønsker alle en fin og aktiv vår!
Leder trimgruppa, Anne Grete Dahlen
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TORVMYRA TUROMRÅDE
Ekne IL har søkt Gjesidigestiftelsen om støtte til å
ruste opp Torvmyraområdet til et enda bedre
turområde. Torvmyra et flott område i
nærmiljøet. Det er mottatt positiv tilbakemelding
om at penger er bevilget til et slikt prosjekt. Dette
er et prosjekt i samarbeid med Falstad Nedre som
er grunneier i området.
Prosjektgruppe bestående av: Arve Brenne, Terje
Krogstad, Tore Brenne, Anne Grete Dahlen og
Asle Sundal. De har hatt sitt første møte for å
planlegge fremdriften i dette spennende prosjektet. Målet er å ruste opp stier (og delvis
traktorvei) i området så de blir fremkommelige med barnevogn og evt. andre rullende
hjelpemidler. Planen er også å utplassere benker og bord på dertil egnede plasser. Prosjektet skal
være avsluttet innen oktober 2015.
Selv om det er en del penger til disposisjon vil dette være et felles løft for hele bygda; det vil si
man har behov for en del dugnadsarbeid. Vi håper at mange er positive og stiller opp når
dugnadene startes over
påske. I skrivende stund
har ryddearbeidet langs
stiene allerede startet.
Vi ønsker alle velkommen
til å bidra til å få utviklet et
attraktivt turområde både
for unge og gamle!

For prosjektgruppen, Arve Brenne

RUNDLØYPE STORMYRA/TORVMYRA
Årsmøtet i Ekne IL godkjente også et forslag fra Jan Vegar Dalen og Tore Brenne om å starte opp et
prosjekt for å lage en rundløype i område Stormyra/Torvmyra samt utbedre traséen fra Stormyra
frem til Idrettshytta ved Sønningen. Det vil bli søkt om eksterne midler, men Ekne IL er også positiv
til å yte bidrag til dette arbeidet.
Det er naturlig å se deler av dette prosjektet i sammenheng med Torvmyraprosjektet, f.eks.
muligheten for å koble sammen Tormyraområdet med en bedre trasé over til Slåttmyra. Senere
kan stiene kobles sammen med drifts-veien fra Falstad Øvre til dyrkamarka ved Slåttmyra.
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AKTIVITETER PÅ EKNE
AKSJON BREDEBAND PÅ EKNE
En gruppe av initiativtakere på Ekne arbeider med å få søkt om statsstøtte til å få bygd ut
fiberbredbånd på Ekne. I fjor søkte vi om støtte til kun Ekne, men i år har vi også fått med oss
Ronglan, og håper med dette at vårt prosjekt kan bli innstilt som nr 1 av Levanger kommunes
prosjekter. Om vi klarer det, er neste nåløye å komme høgt opp på prioritetslista til fylket.
Et av kriteriene for prioritering er graden av dekning i dag. Det er derfor viktig at vi får inn mange
målinger på den hastigheten som er tilgjengelig rundt på bygda i dag. Gå inn på ekneinfo.com eller
på facebook-gruppa "Fiber til Ekne og Ronglan" så finner du info om hvordan du kan bidra med
måling hos deg.
Ved opptelling av husstander, måling av antall km grøft og kartlegging av dekning arbeider vi ut fra
at alle husstander på Ekne skal få tilbudet. Det er mange prosjekter på landsbasis, og den statlige
potten er mindre i år enn i fjor. Derfor ser vi også på alternative løsninger om vi ikke får
statsstøtte. Det kan da bli aktuelt å prøve å få til et prosjekt i samarbeide med NTE bredbånd, men
det vil i tilfelle bety en høyere egenandel for tilkobling. Vi kommer til å informere om fremdriften
på søknaden og videre arbeide på FB-gruppa, og på ekneinfo.com
På vegne av arbeidsgruppa,
Tor Einar Jørgensen

10 PÅ TOPP
10 på topp er et tiltak i regi av Levanger Idrettsråd i samarbeid med enkelte idrettslag i Levanger
Kommune. Tiltaket har som formål å få folk opp fra godstolen og ut i naturen. Lavterskel er et
nøkkelord. Det er flere av turmålene som er forholdsvis enkle å nå av de aller fleste. Turmålene er
av varierende vanskelighetsgrad. Dette er beskrevet i konvolutten som selges. Totalt 20
steder/topper er med i tilbudet. Det er satt opp merking til alle postene fra anbefalt parkering, slik
som er beskrevet i veibeskrivelsene.
10 på topp er inne i sitt 10. år og varer fra
01.februar til 31.oktober.
Kassene med notisbøker er plassert rundt
omkring i kommunen. Skriv dere gjerne inn i
bøkene, selv om dere ikke har kjøpt
konvolutten. Hensikten skal være at folk får
oppleve hvor mange flotte turmål vi har i
kommunen.
2014 ble et rekordår med over 9.000 forskjellige personer som registrerte seg på en eller flere
poster. Totalt registrerte besøk var over 36.000!
I vårt nærområde er Storheia og Purkvika med i tilbudet. Flotte turmål begge to.
I tillegg er Våttåberget og Hibertjønna på Ronglan med – også verdt å besøke.
Mange fra Ekne har benyttet seg av tilbudet, og flere har besøkt alle 20 stedene.
De som har besøkt 10 eller flere av postene i 2015 vil motta en premie. I tillegg trekkes det ut en
god del premier.
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Konvolutter som inneholder infoskriv, kart, veibeskrivelser og svarslipp kan kjøpes på butikken på
Ekne – pris kr. 150,00 – som dekker hele familien.
Vi er inne i Friluftslivets år, og vi anbefaler alle om å komme seg ut på tur.
Vi ønsker alle mange fine turer, kanskje finner du i år nye fine turmål i vår flotte kommune.
Arve Brenne

VÅTTÅBERGET UTSIKTSTÅRN?
Noen ildsjeler tok i 2010 initiativ til å reise et nytt utsiktstårn på
Våttåberget. Det lå også i planene å sette opp en gapahuk.
En gruppe med representanter fra bl.a. Ekne IL, Ekne Bondelag,
Ekne bygdeforum, Ronglan IL med flere andre interesserte jobbet
med planer for å realisere dette prosjektet i løpet av 2011. Flere
organisasjoner (Skogn og Ekne Bondelag m.fl.) bevilget midler til
prosjektet. Midlene står, etter hva redaksjonen har fått opplyst,
fortsatt på øremerkede konti i påvente av realisering. Stolper til
hoved-konstruksjonen ble kjøpt inn og ligger klare til bruk.
De siste årene har vel prosjektet ligget på is. Det ville vært flott å
få realisert et nytt utsiktstårn som vil gjøre turen til Våttåberget
enda mer attraktiv enn den er i dag. Bildet til høyre, som er tatt
for ca 35 år siden, kan kanskje tjene til inspirasjon…?
Er det noen ildsjeler som føler seg kallet til å dra i gang dette
prosjektet igjen?

Foto: Jan Kåre Løveng

EKNE SMÅBÅTHAVN
Våren er her, og Ekne småbåthavn starter på ny sesong.
Ekne Seilbåtkollektiv starter med seilkvelder for alle som ønsker å delta fra mandag 25.mai og
fortsetter hver mandag i juni; oppmøte kl.1800.
6.juni er det klart for Midtnorsk Seilcup/Maritim dag på havna med seilbåter fra hele fjorden.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen på havna med åpen kiosk og båtliv. I teltet på kvelden er det
klart for sosialt treff med venner og bekjente.
Sjørock blir i år arrangert 29.august med ELG fra Dance With a Stranger som hovedartist.
Billetter er å få kjøpt på Kultar.no. Ekne småbåthavn håper at mange setter av denne kvelden slik
at vi kan sikre videre gjennomføring av dette arrangementet. Vi har mange spennende planer som
vil gjøre denne kvelden helt spesiell.
Mot slutten av september blir det Lyskveld for små og store med lys i sjøen, fakler på land og
kanskje noen flere overraskelser.
Kiosken er åpen hver lørdag og søndag fra pinse og ut august.
Utleiebåten på hava er en 14 fots robåt. Denne
som kan leies av alle for kr 50,- pr tur. Leie betales
gjestebåt-konvolutt på oppslagstavla.
Mer informasjon om dette finner du på
Eknesmåbåthavn.no og nettsiden Ekneinfo.com.
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Ekne Småbåthavn, Pål Austeen
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17. mai på Ekne
Program for dagen
Kl. 09.45

Ekne skolekorps spiller utenfor Ekne kirke

Kl. 10.00

Gudstjeneste i Ekne kirke v/ Prest Eirik Magne Bakken,
organist Torkil Skille, Kor 7624 deltar

Kl. 11.45

Salutt ved Ekne skole, to vers av «Ja vi elsker»,
Folketog til Falstadskogen

Kl. 12.15

Hovedtale og kransnedlegging ved stortingspolitiker Abid Raja,
Ekne skolekorps spiller

Kl. 12.30

Folketoget returnerer til Ekne skole og grendehuset
hvor det er åpen kafe, underholdning og leker for barna

Kl. 12.45

Småkoret ved Ekne skole synger når toget kommer
tilbake til grendehuset

Kl. 13.30

Ekne skolekorps spiller

Redaksjonen ønsker alle en riktig flott og
aktiv sommer!
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