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LEDEREN HAR ORDET
Det våres, og det er blitt stor aktivitet rundt om på bygda. Et yrende
liv fra morgen til kveld i ball-bingen nede på skolen tyder på at det er
aktive barn/ungdommer i Ekne-samfunnet. Jeg legger også merke til
at foreldre er flinke til å være sammen med sine barn når de driver
aktiviteter.
Barneidretten
I løpet av vinteren har det vært stor aktivitet i barneidretten.
Gymsalen på grendehuset har vært arena for denne aktiviteten. Barn
i alle aldre har fått boltre seg i aktiviteter sammen med positive
foreldre. Takk til dere som har bidratt til at barneidretten har blitt en suksess. Gymsalen har
vært treningsarena for idrettslagets håndballspillere. Så vidt meg bekjent har det i vinter
vært to lag som har trent. Jeg retter en stor takk til Tommy Larsen som har vært ildsjelen for
å få i gang håndballaktivitet på bygda.
Trimming
Som mange av dere sikkert har sett, fikk damene på bygda hederlig omtale i Innherred i
vinter. Kjersti Gustad stod i bresjen for å få gjennomført CERG treningsprogram. Mange var
med på dette programmet, takket være Kjersti som brukte mye av sin tid for å koordinere
dette. Kjersti har også drevet «dametrimmen» på tirsdagskveldene. Du gjør en super innsats
for å få folk på bygda i form, Kjersti. Det setter vi alle pris på.
Herrene har også hatt sin trim i løpet av vinteren, og det har som vanlig vært harde slag og
tung-pust under landhockeytreningene i gymsalen. Det har vært litt varierende oppmøte,
men bandy-general Øyvind Skilbrigt sier at de satser videre til høsten.
Skisesongen
Etter jul var vi så heldige at det kom nok snø til at vi fikk brukt snøscooteren. Det er mange
år siden det har vært så stabile snøforhold at budsjettet for drivstoff til scooteren er blitt for
lite. I år ble det budsjettsprekk, men det er bare hyggelig. Løypekjørerne gjorde en
formidabel innsats og la ned mange timer for å gi perfekte løyper til Sønningen. Det ble
faktisk ble kjørt scooter helt opp på Storheia. Takk til dere som har bidratt til flotte skiløyper
i vinter. Ellers har skiavdelingen gjennomført poengrenn og andre renn på Ronglan i vinter.
Vi har hatt et godt samarbeid med Ronglan IL om dette.
Fotball
Fotballsesongen står for døra og Ekne IL har også i år flere lag som deltar i seriespill. Jeg vil
ønske alle spillere lykke til med sesongen. Til dere foreldre vil jeg be om at dere huske på at
dere skal være gode rollemodeller for barna. Barna må få slippe å høre stygg ordbruk fra
sidelinja under kamp, det må vi som voksne personer holde oss for gode til. Fair play er et av
fokusområdene til idrettsforbundet, og det må vi på Ekne også forholde oss til.
Nytt klubbhus
Styret i idrettslaget har besluttet å rive klubbhuset på fotballbanen og å bygge ny.
Klubbhuset er i så dårlig forfatning at det ikke er noe å renovere. Prosjektet er meldt inn slik
at vi kan få tippemidler, og det jobbes videre med prosjekteringen. Vi skal holde dere
informert om utviklingen på dette prosjektet.
Ny hjemmeside
Ellers har idrettslaget fått ny hjemmeside. Den er utviklet i samarbeid med Jensen Media, og
vi synes den ble veldig bra. Der vil dere finne informasjon fra alle avdelingene.
Tilslutt vil jeg takke alle som bidrar i Ekne idrettslag, dere gjør en viktig innsats for Eknesamfunnet. Jeg synes det er mye positivt som skjer på Ekne for tiden; ny butikk, nytt boligfelt
osv. Hold på positiviteten folkens, det kommer vi langt med. Ros hverandre om det er noe
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dere er fornøyd med. Og ikke vær redd for å si ifra om det er noe dere er misfornøyd med,
men si da ifra til den som kan gjøre noe med det.
Jeg ønsker dere alle en fin og aktiv vår og sommer.
Leder Ekne IL, Marius Brenne

ÅRSMELDING FRA HOVEDLAGET 2015
Styrets sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Leder fotballavdelinga:
Leder skiavdelinga:
Leder barneidrettsavdelinga:
Leder trimavdelinga:

Marius Brenne
Tore Lauvstad Brenne
Solvor Lilleøen
Anne Rundhaug
Øyvind Skilbrigt
Tore Lauvstad Brenne
Tommy Larsen
Anne Grete Dahlen

Regnskapsfører: Arve Brenne
Det ble gjennomført 3 styremøter i Ekne Idrettslag i 2015. Årsmøte for 2015 ble holdt
01.03.16.
Aktiviteten i idrettslaget beskrives i årsmeldingene fra de respektive avdelinger; barneidrett,
ski, trim og fotball.
Gjennom dette året er det jobbet mange timer med å få i stand god fremkommelighet til
Torvmyra slik at dette området kan bli et flott uteområde for Eknes befolkning og flere.
Dette er blitt gjort i godt samarbeid med grunneier Falstad nedre AS. Idrettslaget vil takke
Falstad nedre As for et godt samarbeid gjennom 2015. Prosjektet er ikke helt i mål, men det
skal ferdigstilles i løpet av 2016. Stimerkingsprosjektet er det også jobbet godt med. Det er
kommet opp mange skilt utover skogen, og flere kommer.
Som i åra før er det mange som i år også har brukt mye tid og arbeidsinnsats for å
opprettholde aktivitet i bygdas idrettslag. Det er dette som gjør det mulig å gi medlemmene
i Ekne IL det tilbudet de i 2015 har fått. Styret i Ekne IL vil takke alle utøvere og de som har
bidratt til lagets virksomhet for deres innsats i 2015, og vi håper på et godt idrettsår med
mulig økt medlemstall i 2015.
Ekne, 29.02.16
For styret i Ekne IL,
Marius Brenne (Leder)
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TILLITSVALGTE I EKNE IL, MAI 2016

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
"åpen"
"åpen"

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

Fotball:
Øyvind Skilbrigt leder
Anders Brun, sportslig leder
Kenneth Lorås, anleggsansvarlig
Inge Skilbrigt, kioskansvarlig

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

Barneidrett:
Tommy Larsen, leder
Ruth Astrid Strøm

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

Ekne Ils hjemmeside:
http://www.ekneil.com/
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BARNEIDRETTSGRUPPA
Våren har så smått kommet over oss.
Tirsdag 12.april hadde vi sesongavslutning for
barneidretten. Avslutningen foregikk utendørs
med noen friidrettsøvelser og litt fotball.
Værgudene var stort sett på vår side, så det ble
en trivelig avslutning med superflinke unger.
Siden siste utgave av Reporter`n har vi arrangert
julegrantenning, for første gang på skolen. Ett
fantastisk oppmøte av voksne og barn. Nesten 80
unger sørget for at nissen gikk fra skolen med tom
sekk.
Etter jul tok skigruppa over barneidretten frem til
vinterferien. De arrangerte skitrening og
poengrenn. Vi har hatt en usedvanlig fin
skisesong. Jeg vil rette en stor TAKK til
løypekjørerne, dere gjør en super jobb!
Håndballgjengen har også avsluttet en super sesong. Nytt av året er at vi også har startet håndball
for gutter i 1.-2. og 3. klasse. Der har det vært bra oppmøte med ca. 10 stk på trening.
Nå når sesongen er avsluttet, tar vi en ferie før vi går i gang med planleggingen av ny sesong for
håndball og allidrett.
Jeg vil med dette takke for en fin sesong og ønske fotballgruppa lykke til med sesongen.
En stor takk til dere foreldre som har stilt opp for håndballgjengen og en stor takk til Siv By, Julie
By Brandt, Magnus Kosberg, Anna Maria Bjøru, Håkon Grønnesby, Andreas Småli, Ruth Astrid
Strøm og Bjørnar Stavrum-Falstad som har stilt opp i allidretten uke etter uke. Uten dere hadde
ikke dette vært mulig.
God sommer!
For barneidrettsgruppa, Tommy Larsen
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FOTBALLGRUPPA
Gjennom sesongen 2015 har Ekne IL hatt 6 lag i aksjon.
Aldersbestemt
I aldersbestemte klasser har vi hatt Jenter 9 år, Jenter 10 år, Gutter 10 år og to knøttelag.
Knøttelagene har spilt til sammen 5 turneringer. De øvrige lagene har deltatt i seriespill. Alle som
har vært lagledere for de forskjellige lagene har gjort en veldig god jobb med barna, i
treningssituasjon så vel som på kamp. Det er fint å se at så mange foreldre er tilstede og deltar
aktivt for at barna skal ha en fin opplevelse i forbindelse med idrettsaktiviteter. Resultatene viser
at barna har hatt god læring, både ved å vinne og å tape kamper. Det er selvfølgelig morsomst å
vinne, men læringen av å tape er minst like verdifull i oppveksten. Oppgaven til laglederne er viktig
for å motivere barna til å fortsette med samme iver og glød, selv om det kan gå litt imot en gang
iblant.
A-laget
A-laget hadde som kjent en litt traurig sesong i fjor med varierende resultater både borte og
hjemme. Vi slet med å få riktig antall spillere på kamp, i tillegg til at motstanderne var gode til 6.
divisjon å være.
Sesongen 2016
I sesongen 2016 stiller vi med 6 lag i alle aldre. G10, J10 og J11 stiller i seriespill, knøttene stiller
med to lag i knøtteturnering. A-laget skal spille en ny sesong i 6. divisjon, da det ikke ble noe
opprykk i fjor heller. A-laget har gjort endringer i trenerapparatet, så i år håper vi på bedre
resultater.
Det blir en spennende sesong for G10 laget som skal ut i seriespill for første gang.
Knøtteturneringen blir i år på lørdag den 18. juni. Markabygda skal arrangere den første den 4. juni
i tillegg til at det blir 3 turneringer etter sommerferien. Mer info om disse turneringene kommer
fortløpende.
Jeg ønsker alle en god sesong på fotballbanen. Spill fair og gjør som dommeren sier
Leder for fotballgruppa, Øyvind Skilbrigt
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SKIGRUPPA – SESONGEN 2015/2016
Styret i skigruppa har denne sesongen bestått av leder Tore L. Brenne og øvrige styremedlemmer
Trude Matberg, Tor Stavrum Dahlen og Elisabeth Dalen.
Mye skiglede blant barna på Ekne
Denne flotte vinteren har gitt mye skiglede blant barn og voksne på Ekne. Det gode samarbeidet
med Ronglan Ils skigruppe har gitt oss 6 flotte Telenorkarusell/poengrenn arrangert torsdager i
lysløypa på Ronglan i januar-mars. Barna på Ekne utgjør flesteparten under disse arrangementene,
og vi har totalt vært oppe i ca 50 barn i alderen 3-17 år.
Klippekort-runder uten tidtaking har vært de mest populære aktivitetene, mens ca ¼ har gått 1
eller 2 km med tidtaking. Varm saft har blitt servert ved målgang. Ved siste arrangement var det i
tillegg pølser i brød.

Ekne arrangerte Levangerkarusell 17.feb
For første gang på flere år var det gode nok
snøforhold til at Ekne kunne arrangere
Levangerkarusell onsdag 17.feb. Løypekjører
Hallbjørn Holberg preppet fantastiske
klassisk-spor i lysløypa på Ronglan. Det ble en
god Levangerkarusell under perfekte forhold,
noe som ga ca kr 4.300 i pluss til skigruppa.
Foto: Eknes Levangerkarusell 17.feb

Ekne Jenter 8-10 ble Levangermestere i Stafett
Søndag 6.mars stilte Ekne opp i Levangermesterskapet (LM) i
langrenn (individuelt + stafett) med hele 11 løpere.
I individuelt tok Johan Kjeldsen Dahlen gull i G 14 år, Ragne
Kjeldsen Dahlen gull i J 17 år, Ådne Kjeldsen Dahlen sølv i M
Junior og Gisle Holberg (overgang til Ekne IL i år) tok sølv i M
Senior.
Ekne stilte med 3 stafettlag under LM. Jenter 8-10 ble
levangermestere i konkurranse med 5 lag. Dessverre ble
pokalen feilaktig levert til Nessegutten, men nå har den
kommet til de som faktisk vant. Dette er en vandrepokal
hvor Ekne IL nå får gravert inn navnet sitt.

Foto: Levangermestere stafett 2016: Laura Kjeldsen Dahlen,
Mari Lauvstad Brenne og Nora Amundsen.
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Foto venstre: Bronse i LM stafett for M

senior til Ådne Kjeldsen Dahlen, Gisle
Holberg og Johan Kjeldsen Dahlen (9
lag deltok). Hadde alle løperne som tok
gull og sølv i stafetten deltatt i
individuell konkurranse rett forut som
disse tre gjorde, hadde nok gjevere
metall vært innen rekkevidde.

Foto høyre: Eknes G 8-10 lag med Leo

Dalen, Benjamin Stavrum Falstad og
Odin Skilbrigt tok en 6.plass blant 15
lag.

Ekne IL med deltakelse i Midt-Norsk Mesterskap + de fleste kretsrenn
Johan Kjeldsen Dahlen markerte seg også i år under Midt Norsk mesterskap i Surnadal. Han ble nr
12 og 13 de to dagene blant 60 konkurrenter i G 14 år fra hele Trøndelag + Møre og Romsdal.
Johan ble også nr 3 av 20 totalt i NTE-cup 2015/2016 for G 14 år, noe som er meget sterkt i dette
selskapet.
Laura, Johan og Ragne Kjeldsen Dahlen har også representert Ekne IL på en fremragende måte
under de aller fleste kretsrenn i år.
Avslutningsvis vil Skigruppa takke alle barn og voksne for god innsats både i løypene og i
dugnadshjelp gjennom hele sesongen. Vi ser allerede frem mot neste sesong. I mai er det
Kjølstadtest, og til høsten starter skitreningene opp igjen.
Hold formen ved like og ha en riktig god vår/sommer!
Leder for skigruppa, Tore Lauvstad Brenne

RAPPORTER FRA AKTIVE
Det har lyktes Redaksjonen å få inn rapporter fra ett par av de aktive seniorløperne fra Ekne:
Johan Kjølstad
Da er nok en langløpssesong over. Vi på Team United
Bakeries (TUB) har hatt en av våre beste sesonger med
4 seiere og en rekke pallplasser.
Sesongen startet veldig bra for oss med seier tidlig i
desember, så dette lå an til å bli en veldig bra sesong.
En god start på sesongen er alltid fint å ha med seg
videre i sesongen. Selv om vi fikk en god start, ble ikke
de neste løpene noen "walk in the park". Lagmessig
hadde vi svake resultater i neste løp selv med min
2.plass. I neste løp fikk vi i en liten smørebom, og det
straffet seg ekstra mye når løpet går i høyden. Vi hadde

Foto: Petter Berg Macedo; Vinnner av Flyktningerennet
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flere løp med bla. flere pallplasser i Seefeld, Toblach og en 4.plass i Marcialonga som beste.
Seirene ville liksom ikke komme.
Vasaloppet
Etter litt måltørke stod Vasaloppet for tur, det viktigste løpet av alle - 9 mil fra Sälen til Mora.
Skulle vi klare å vinne dette? Det hadde snødd en del natta i forveien, og det gjorde at 30 mann var
samlet på slutten. Heldigvis klarte John Kristian Dahl å klinke til med seier. Det var så viktig for oss!
For min del ble det 8.plass. Bra resultat tross alt, men jeg var litt skuffet over at jeg ikke klarte å
spurte bedre og ta en pallplass. Det viser bare hvor små marginer det kan være noen ganger. Sitter
det ikke 100% ,så vinner man ikke skirenn! Så enkelt er det.
Med Dahl i storform fikset han seier i Birkebeineren også. Dette lå an til å bli en super avslutning
for TUB. Men skulle vi klare å ta finalen i Åre?
Åre
Før finalen i Åre følte jeg meg ikke i noen storform. Jeg hadde trent litt mindre, men det skulle vise
seg å ha en positiv effekt. Formen var plutselig tilbake, og da var det bare å kline til. Endelig kom
seieren for min del, og det i absolutt siste runde. TUB hadde fått hattrick! Vi hadde virkelig slått på
stortromma på de viktigste løpene.
Med seier i de tre siste løpene går vi mot en ny sesong med frisk mot. Dette ble en
vitamininnsprøytning for motivasjonen. Med slike resultater blir alt enklere for våre sponsorer
også. Gode resultater gir mye profilering, og da er sponsorene happy også. Ingenting er bedre enn
å levere resultater når de blir bestilt!
I skrivende stund er det april og vi har en litt roligere periode med mindre trening, og hensikten er
å lade batteriene til en ny sesong. Vi gleder oss til å starte på igjen og har mange nye ideer på
hvordan vi skal bli bedre. Og det er det som driver oss. Vi ønsker hele tiden å bli bedre! … og aller
helst bli best i det vi driver med!
Skihilsen fra Johan Kjølstad

Thomas Albertsen Dahlen
Sesongen min med ski på beina har vært
gjennomgående bra! Jeg hadde en trå start med
mange uker med sykdom i høst. Jeg kom i gang en
stund etter nyttår, og jeg fikk en veldig bra periode
etter NM del 1 i Tromsø. Jeg presterte jevnt godt flere
helger på rad, og i noen konkurranser ble det ekstra
bra!
Jeg hadde for eksempel en sterk 15.plass på 30km
klassisk fellesstart i NC Meråker. Her var jeg med og
preget løpet, men måtte tilslutt gi de beste noen
sekunder på slutten, ettersom jeg tydeligvis var litt
mer sliten enn de andre. Det var likevel et morsomt
og godt løp av meg.
Treningsmessig har det også vært et godt år. Jeg har trent mer enn jeg har gjort noen gang
tidligere!
Motivasjonen er på topp, og jeg gleder meg til å ta fatt på en ny sesong! Jeg skal gjøre jobben hver
eneste dag for hele tiden å ta nye steg i riktig retning.
Sportslig hilsen Thomas Albertsen Dahlen
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TRIMGRUPPA
Våren er her…
Kjersti har utfordret damene på Ekne til å komme i form…
Du har kanskje sett en flokk med damer opp og ned Falstadlia i
vinter. Siden nyåret har Kjersti fått mange damer med på et
treningsprogram utviklet ved NTNU. Programmet inkluderer både
intervalltrening og roligere økter, og det er bygd opp for at i
utgangspunktet utrente kan komme i form på 7 uker. Dette har
bl.a. resultert i medieomtale, og her er utdrag av fra avisa
Innherred 29.02.16:
«Også i Ekne har en gjeng kvinner akkurat avsluttet programmet.
Foto: AGD: Marius, Siv Anita og Mats
På hver trening har initiativtaker Kjersti Gustad talt rundt 15
deltakere. Samtlige deltakere Innherred møtte forrige uke forteller Brenne nyter våren på skogtur
at de merker bedre kondisjon.
– Jeg merker at jeg er mer opplagt på dagen og ser ikke så mørkt på ting. For eksempel har det
blitt helt greit å vaske golv, sier Kjersti.
– Å ja, så bra kondis har ikke jeg fått enda, ler Siv Anita Brenne, men legger til at også hun har hatt
mye utbytte av å følge treningsprogrammet.
– Bedre kondis, bedre utholdenhet og lettere å røre seg, oppsummerer Brenne.»
Ei anna treningsgruppe som du også kan se i aksjon er Gisle Holberg sine løpere som har
St. Olavsloppet som mål litt senere i sommer. Ekne/ Ronglan oppnådde svært god plassering i fjor
med en imponerende 18. plass. Les mer om treningsopplegg og målsetting på www.ekneil.com.
Ellers er det oppstart av årets «Sykle til jobben»-aksjon 19. april, OK Skøynar er allerede i gang
med sesongen, og 10 på topp ser ut til å bli mer populært enn noensinne…
Nina Gravaune melder om muligheter for å ta idrettsmerkeprøver også i år; i månedsskiftet mai –
juni. Det vil komme nærmere beskjed på idrettslagets nettside og ved andre oppslag.
Det er med andre ord plenty av muligheter til å forbedre formen uansett nivå.
Jeg ønsker også å trekke fram den vakre naturen og de fine
turmulighetene vi har på bygda. En oversikt over Ekne ILs trimposter
finner du på www.ekneil.com.
Primus motor Arve Brenne melder om at Ekne ILs prosjekt med å lage en
gruset tursti opp til Torvmyraområdet vil bli ferdigstilt i løpet av
sommeren. Trimgruppa og prosjektgruppa ønsker å markere åpningen av
traseen med en familiedag med svartkjelkaffe når det er dags…
Ellers har Ekne IL sammen med Ekne Småbåthavn, Falstadsenteret,
Mestrings og Læringssenteret søkt om og blitt tildelt midler for å merke
rutene «fra sjø til skog». Planen er at sjøveisfarende som kommer til
Foto: Terje Krogstad
bygda kan finne fram i det eksisterende turnettet som er tilgjengelig.
Dette vil selvfølgelig også komme andre besøkende til gode. Nye info-tavler har også kommet på
plass noen steder, se foto. Jeg ønsker til slutt å takke alle som stiller opp på dugnad!
«Det e ittjnå som kjæm tå sæ sjøl…»
Med ønske om en god og sprek vår!
Leder trimgruppa, Anne Grete Dahlen
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TORVMYRA TUROMRÅDE
Ekne IL søkte høsten 2014 om støtte fra
Gjensidigestiftelsen til å ruste opp Torvmyraområdet til et enda bedre turområde. Søknaden ble
innvilget og prosjektet ble tildelt et betydelig beløp.
Grunnet sen vår og våt sommer/høst 2015 har
prosjektet blitt noe forsinket i forhold til oppsatt
tidsplan. Det er søkt om å få utsatt sluttdato til
31. oktober 2016. Dette er innvilget fra
Gjensidigestiftelsen.
Andre forhold som har forsinket prosjektet er pågående skogsdrift i området siste høst/vinter.
Skogsdrifta er nå avsluttet, og opprydding i området og reparasjon av vei fra Innlegget er i gang.
Når veien får tørket litt, vil det bli greit å ta seg en tur til Torvmyra. Skilting er på plass fra Innlegget
og opp til Torvmyra. Vi anbefaler en tur!
Ny gapahuk
Et annet spennende tiltak er at grunneier også vil bygge en ny «gapahuk» på Torvmyra i løpet av
sommeren.
Selv om mye arbeid er utført gjenstår det fortsatt noe arbeid:
 Grusing av vei inn til Torvmyra
 Plassering av benker i området
 Rydding på Torvmyra og tilrettelegging for aktiviteter i området.
 Etc.
Planer fremover:
Prosjektgruppen vil lage en plan for å nå målet om å få fullført prosjektet innen oktober måned.
Det vil bli behov for en god del dugnadsarbeid. Vi håper da på positiv respons fra både små og
store til å ta et tak. Vi har bruk for alle!
Vi har tro på at Torvmyra vil bli et flott sted for de som ønsker en tur i «nærområdet». Kom gjerne
med innspill om hva som på enkelt vis kan gjøres for å få allsidige aktiviteter i området.
For prosjektgruppen,
Arve Brenne

SMÅNYTT FRA EKNE
Ekne IL kjøper hjertestarter
Ekne idrettslag har tatt initiativ til å kjøpe hjertestarter til bygda.
Hjertestarteren er tenkt plassert utendørs på skolen.
Levanger kommune har sagt seg villig til å stille sin eiendom til disposisjon. Hjertestarteren vil
oppbevares i oppvarmet skap, og det vil også være alarm på dette skapet.
Vi har sendt ut brev til andre lag og foreninger med forespørsel om de vil være med å støtte dette
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kjøpet, og vi har allerede fått tilbakemelding på at i hvert fall ett lag vil støtte kjøpet med en
betydelig sum.
Om enkeltpersoner på bygda ønsker å være med å støtte dette innkjøpet, er det mulig å gjøre
dette ved å overføre penger til kontonummer: 4484 30 63117. Merk gjerne overføringen med
navnet ditt.
Om noen har spørsmål angående hjertestarteren, er det bare å kontakte meg på
telefon 9059 1544 eller e-post marius@mbms.no
Leder Ekne IL, Marius Brenne

10 PÅ TOPP
Årets 10 på topp i Levanger er godt i gang. Sesongen startet 1. februar og varer ut oktober.
Mange turgåere, i alle aldre, har allerede vært på flere turer. Noen har brukt skiene, men mange
har valgt å ta seg frem uten ski på beina. Så langt ser det ut til at oppslutningen vil bli stor også i år.
20 topper/steder er med også i år. Noen nye er byttet ut med gamle, og det gir mange spennende
turmål rundt omkring i kommunen vår. Postene er fordelt på forskjellige vanskelighetsgrader:
lette, middels krevende og krevende poster.
I vårt nærområde er følgende steder med i 2016;
 Fjellhov ved Igltjønna mellom
Storheia og Litjheia – parkering
v/Skalet på veien mellom Ekne og
Frosta (krevende post)
 Falstadstien – turstien mellom
Falstadsenteret og Falstadskogen.
(lett post)
 Purkvika – i Kristivika/Bergbygda på
Ekne – parkering v/Laupasjøenget
(middels krevende post)
 Migtjønna – parkering ved Skilbrigt
Foto: Arve Brenne, Purkvika
(middels krevende post)
 Våttåberget – parkering
v/Perhaugen, Strandkorsen eller Kjølen (krevende post)
Jeg anbefaler også de andre 15 turmålene, det er flotte turmål også andre steder enn på Ekne og
på Ronglan.
Kart, veibeskrivelse til postene og annen informasjon ligger i konvolutten som er lagt ut for salg.
Konvolutten selges på butikken på Ekne. Pris kr. 150,00.
Nytt av året er at den enkelte registrerer selv sine besøk på nettet. Dette ser ut til å fungere greit.
Mer info om 10 på topp finner du på www.levangeridrett.no
Ønsker alle GOD TUR!
Arve Brenne
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SOLBAKKEN BOLIGFELT
Gode nyheter for utviklingen av Eknes-bygda og for den/de som ønsker å bosette seg på Ekne:
Lars Stavrum har, gjennom sitt firma Stavrum Bygg, fått utarbeidet et forslag til reguleringsplan for
et nytt boligfelt på Ekne. Boligfeltet har fått navnet Solbakken boligfelt og er lokalisert på
eiendommen Grønvold.
Boligfeltet vil bli regulert for cirka 40 boliger som er tenkt utviklet i flere byggetrinn. Det vil bestå
av både eneboliger, tomannsboliger og boliger med flere boenheter og med tomter varierende i
størrelse fra 0,8 til 1,5 dekar. Alle tomtene ligger flott til i lia ved Grønvold, med flott utsikt over
Ekne sentrum og Trondheimsfjorden.
Kommunen vil legge kloakk inn til feltet, og Lars Stavrum håper at reguleringsplanen vil være
ferdig behandlet av kommunen til høsten slik at en da kan komme i gang med grunnarbeider.
Dette er ett av flere flotte tiltak som bidrar til å videreutvikle vår trivelige Ekne-bygd.
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SØRBY HANDEL
Siv By slapp i januar den gledelige nyheten om at hun
vil starte opp ny butikkdrift i lokalene hvor Coop
Marked Ekne holdt til. Butikken på bygda har vært
sterkt savnet etter at Coop la ned, og alle ser med
glede og forventning frem til åpning av Sørby Handel i
løpet av våren.
Butikklokalene som er kjøpt av Holåsen Eiendom
v/Arild By har gjennom vinteren gjennomgått betydelig ombygging/oppussing. Den største
innsatsen er gjort i butikklokalene hvor det også er gjort plass for et avdelt kafélokale med ca. 25
sitteplasser. Også dette prosjektet har nytt godt av den gode dugnadsånden på bygda.
Konsept
Sørby Handel har inngått avtale med Norgesgruppen og vil bli drevet etter konseptet
NÆRBUTIKKEN, butikken med det store hjertet!
Det sier seg selv at en slik nærbutikk ikke kan ha et like stort vareutvalg som de store
dagligvarebutikkene i sentrum, men det satses på et basisutvalg på ca. 1200 varer i tillegg til frukt,
grønt og kjøttvarer. Det vil bli lagt vekt på lokale vareleverandører og butikkstekte brød.
For å kunne gi best mulig tilbud ønsker Siv aktive kunder som gir tilbakemeldinger på hva de
ønsker både mht vareutvalg og driften for øvrig.
Når dette bladet distribueres har den nye nærbutikken vært åpen ett par uker (annonsert
åpningsdato er 28.april), med stort besøk og til stor glede for Eknesbyggen!
Vi ønsker Siv & Co lykke til med butikkdriften!
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FOR 25 ÅR SIDEN – "AVSPARK"

Faksimile fra Ekne Ils fotballavis AVSPARK 1991-utgaven.
Det har alltid vært ildsjeler på Ekne, her representert med interimsstyret i Ekne maritime forening.
Den gang for 25 år siden var det en gjeng som ville utvikle Falstadberget friområde til glede for
"sportsfiskere, badere, solslikkere, båtfolk, forelskede par og melankolske drømmere som vil
tilbringe sommerkvelden på et glattskurt svaberg mens Trondheimsfjorden stryker mildt over
nyutpakkede vinterblåe tær", for å sitere artikkelforfatteren Rolf Pettersen.
Ekne maritime forening ble stiftet allerede høsten 1990 med formål å ta vare på det kommunale
friområdet ved Falstadberget . De påfølgende årene ble det også arbeidet med mulighetene for å
legge bedre til rette for alle som hadde båt liggende på bukta. Etter hvert kom det på plass en liten
flytebrygge med landgang, og det ble også kjøpt inn en
lettbåt for lettere å kunne komme ut til båtene.
Etter den spede begynnelse for 25 år siden har det skjedd
en enorm forvandling av hele området med utvikling av
det som i dag er Ekne Småbåthavn som selve krumtappen;
dette til glede for alle sjø-entusiaster.
Dette er en moderne småbåthavn med i underkant av 100
båtplasser og ca 20 gjesteplasser. Foreningen har 100
medlemmer og stor aktivitet.
I sommerhalvåret er det åpen kiosk i helgene, og blant aktivitetene i 2016 kan nevnes:
 Ekne maritim dag
28.mai
- m/fjordfiskekonkurranse og fiske etter håkjerring fra fiskeskøyter
- kortreist øl-kveld (inngangsbillett, m/smaksprøver av lokalt brygget øl)



Sjørockfestivalen

3.september

- Ola Buan Øien
- Anders Jektvik
- Johndoe (…og det jobbes med flere overraskelser)

 Lyskveld
månedskifte sept-okt
Pål Austeen kan også fortelle om en glad-nyhet og ønsker i den forbindelse å gi honnør til
Levanger Kommune, som har vært svært samarbeidsvillig i forbindelse med søknad om
fylkesmidler. Ekne Småbåthavn har fått 190.000 kr fra Nord-Trøndelag Fylke til opprusting av
Falstadberget friområde (badeområde, parkering, bidrag/til sanitærbygg mm).
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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,
Kor 7624 deltar

Kl. 11.30

Salutt ved Ekne skole, to vers av «Ja vi elsker»,
Folketog til Falstadskogen
(Komitéen ber om at folk møter opp i god tid, senest 11:15,
for å stille opp i toget før salutten)

Kl. 12.00

Hovedtale og kransnedlegging ved stortingsrepresentant
Marit Arnstad, Ekne skolekorps spiller

Kl. 12.20

Folketoget returnerer til Ekne skole og grendehuset
hvor det er åpen kafé, 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

17.mai-komitté 2016, Ekne
Bjørg Augdal, leder
Torje Heimdal
Nils Vestrum
Kirsten Marschäuser

Redaksjonen ønsker alle en riktig flott og
aktiv sommer!
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