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LEDEREN HAR ORDET
Desember måned står snart for tur med alt den bringer med seg.
Det blir etter hvert jul og tid for å være sammen med familie og
venner. Kanskje kommer det snø, slik at skiene eller akebrettet kan
tas frem.
Aktiviteten i Ekne idrettslag har ikke vært noe mindre i år enn
tidligere år. Det har, både seint og tidlig, vært et yrende liv på Ekne
stadion eller i ballbingen på skolen. Artig å se barn, unge og voksne
i aktivitet. Takk til dere foreldre/foresatte som er med på å bidra
sterkt til at idrettslaget kan opprettholde aktiviteten.
Foto: Trønder-Avisa
Fotball
Fotballavdelingen arrangerte også i år knøtteturnering, og det ble en super dag med mye
idrettsglede både på og utenfor banen. Takk til dere som la ned en stor innsats for at dette
ble et supert arrangement, både sportslig og økonomisk. Seniorlaget spilte i år som i fjor i 6.
divisjon og gjorde seg bemerket med både seire og tap. Det viktigste i mine øyne var at det
ble seks av seks mulige poeng mot erkerivalen Markabygda. Artig at lokaloppgjørene er på
plass igjen.
Barneidrett
Barneidretten er i full gang, og det er barn fra 1 år og oppover som er i full aktivitet i
gymsalen. Idrettslaget har hatt litt utfordringer med å få tak i aktivitetsledere til
barneidretten. Kjenner DU på at DU kunne bidratt her så er det bare å ta kontakt med oss,
det blir vi veldig glade for. For å gjøre det mer attraktivt å gjøre en trenerinnsats i
idrettslaget har styret bestemt at de som stiller opp som trenere skal få treningsklær betalt
av idrettslaget. Dette gjelder de som er aktivitetsledere i barneidretten, trenere i fotball,
håndball og ski.
Turstier/skiløyper
I løpet av året er den nye stien fra Innlegget til Torvmyra kommet på plass. Her er det lagt
ned en fabelaktig innsats av en stor dugnadsgjeng med Arve Brenne i spissen. Tusen takk til
dere alle som har vært med og laget en fantastisk sti opp til Torvmyra. Her må det også
rettes en stor takk til Asle Sundal og Falstad nedre for lån av utstyr og mye annet. Falstad
nedre kommer også til å sette opp et nytt byggverk oppe på Torvmyra. Vi i idrettslaget har
store forventninger til dette bygget, og vi tror at dette vil gjøre Torvmyraområdet enda mer
attraktivt. Ellers er det blitt anlagt nye veier i området mellom Innlegget og Stormyra; de blir
fine å legge skispor etter til vinteren.
Vinteren nærmer seg; noen jubler mens andre ikke er fullt så fornøyde. Jeg har lagt merke til
at det har vært rundt 25 personer på skitrening i høst; det tyder på at skiinteressen på bygda
er stor. Takk til dere i skiavdelingen som legger til rette for at barna kan delta på treningene.
Vi har fått på plass hjertestarter på bygda. Gjennom støtte fra flere lag/foreninger og
privatpersoner ble dette realisert. Det vil også bli gjennomført hjertestarterkurs i løpet av
vinteren. Takk til alle som bidro til at vi fikk dette på plass.
Styret i Ekne idrettslag vedtok tidligere i år å rehabilitere «bua» på Ekne Stadion. Dette kan
dere lese om i en egen sak i Reporter'n.
Den 25.nov fikk vi det triste budskapet om at Stein Hemming var død etter en lengre
sykdomsperiode. Stein var leder for Ekne il i fire år fra 1993 til 1997. Stein var en engasjert
idrettsleder og gjorde en stor innsats for laget. Våre varme tanker går til Steins nærmeste
familie.
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Til slutt vil jeg takke alle på bygda, ung og gammel, for et stort engasjement rundt
idrettslaget. Vi er helt avhengige av dere alle for at idrettslaget skal eksistere.
Ønsker dere alle sammen ei riktig god jul og et godt nyttår.
Leder Ekne IL,
Marius Brenne

TILLITSVALGTE I EKNE IL, DESEMBER 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

Hyttekomite:
Erlend Blomsø
Magnus Kosberg

Valgkomite:
Kristin Dalen
..med bistand fra hovedstyret

Revisorer:
Morten Tvete
Einar Daling

Webansvarlig
Jørn Åvar Skogmo
Regnskapsfører
Arve Brenne

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, arr.ansv.
Tor S. Dahlen, sportslig ansv.
Svein Ove Eggen, løypekjører
Jo Vegar Dahlen, løypekjører
Sverre Martin Falstad, løypekjører
Lars Morten Nordgård, løypekjører

Barneidrett:
Tommy Larsen, leder og ansv. håndball
Tore Brenne,
1.klasse
Anna Maria Dyrstad /
Eydis Bjøru,
2-3.klasse
Bjørnar S. Falstad: 4-5.klasse
Julie By Brandt:
6-7.klasse

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

Ekne Ils hjemmeside:
http://www.ekneil.com
3

FOTBALLGRUPPA
Ekne IL er igjen ferdig med en innholdsrik fotballsesong.
Spillere, trenere og ansvarlige i de forskjellige ledd i organisasjonen,
får en velfortjent pause.
Den 13. august hadde vi gleden av å ha besøk av Brad Douglas fra
Coerver Coaching. Coerver Coaching driver en metode for
ferdighetstrening innen fotball som passer for alle, men som er
spesielt tilrettelagt for spillere i alderen 5-16 år, uansett
ferdighetsnivå, og for deres foreldre, trenere og lærere. I tillegg
fokuserer Coerver på gode holdninger som god sportsånd og respekt. Dette er viktige elementer i
opplæring av nye fotballspillere. Alle tilbakemeldinger fra deltakerne var positive, så dette er noe
vi kan gjenta. Ekne IL har, også i år, hatt 6 lag i aksjon.
Knøttene
De minste knøttene har deltatt på to turneringer i år. Trenere har vært Erlend Blomsø og Magnus
Kosberg. Reglene for premiering var gjort om fra fjoråret. I fjor var det kun deltakelse på ei
turnering som skulle til for å få premie, mens i år måtte knøttene delta på minimum 2 turneringer
for å få premie. Skolestarterne spilte turneringen på Ekne og på Frosta. For å få en rolig og
balansert start på fotballkarrieren var det fint med to turneringer. Tidligere år har vi erfart at
skolestartere har vært litt skeptisk til å starte med treninger sammen med de som er ett og to år
eldre. For en liten klubb som Ekne IL er det viktig å få med så mange som mulig for å stille lag i de
forskjellige alderstrinnene.
2.- og 3.- klassingene har deltatt på alle fem turneringer. Resultatene har variert litt, men det er
bra at de får kjenne på gleden av å vinne, men også at det går an å ha det moro på fotballbanen,
selv om resultatet ikke går veien hver gang. Som tilskuer på knøtte-turnering er det veldig moro å
se hvor mye spillerne utvikler seg fra år til år. Aktivitetslederne gjør en god jobb i utviklingen av
spillerne. Det skal ikke forundre meg om Ekne IL klarer å fostre opp en toppspiller på nasjonalt
nivå i fremtiden.
Aldersbestemte klasser
På aldersbestemt nivå har vi i år hatt 3 lag.
Gutter 10 har spilt seriespill med 7 andre lag fra Levanger og Verdal. Laget har bestått av gutter i 4.
og 5. klasse. Trenere for laget har vært Katrine Ingebrigtsen, Johannes Skilbrigt og Kjersti Gustad.
Det er meldt om meget publikumsvennlige kamper med mye mål og godt spill fra alle lag i gruppa.
Resultatmessig har det gått omtrent jevnt med seire og tap.
Jenter 10 har spilt seriespill med 9 andre lag fra Levanger og Verdal. Laget har bestått av jenter i 4.
og 5. klasse. Trenere for laget har vært Tone Grønnesby, Ruth Astrid Strøm og Andreas Småli. Det
er meldt om at jentene har gjort store framskritt fra 2015-sesongen og hatt mange jevnere
kamper i år enn i fjor. De kampene som endte med store tap i fjor har i år endt med tap med 1
eller to mål. I tillegg har flere av kampene med tap i fjor endt med uavgjort eller seier i år. Jentene
har fått mer glede i trening og kamp, og det er meget positivt.
Jenter 11 har spilt seriespill med 8 andre lag fra Levanger og Verdal. Laget har bestått av jenter i 6.
og 7. klasse. Trenere for laget har vært Jørn Åvar Skogmo og Sverre Martin Falstad. Laglederne er
veldig fornøyd med jentenes innsats og bemerker at denne gruppen har hatt store forbedringer
både teknisk og taktisk. Dette viser seg også i kampsituasjon da seriespillet ble gjennomført. I en
serie med 16 kamper ble det et tosifret antall seiere. I tillegg var J11 med i NTE-cup på Steinkjer i
vår. Der møtte de 3 lag fra en annen region. Det ble et tap, en uavgjort og en seier i cupen. Både
spillere og trenere synes dette var god erfaring og ser frem mot neste sesong og deltakelse på
flere cuper.
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A-laget
A-laget Har spilt seriespill med 7 andre lag fra Tydal til Levanger. Trenere for laget har vært
Kenneth Lorås og Lars Tvete. Årets sesong har vært en opptur sammenlignet med 2015; vi havnet
litt lengre opp på tabellen i år enn i fjor. I tillegg fikk vi to spillere fra Skogn junior som ikke klarte å
stille lag i høstsesongen. Vi er veldig glade for at det kommer spillere som ønsker å delta for Ekne
IL. I år klarte vi ikke å stille lag i bortekampen mot Tydal, noe som resulterte med et 0-3 tap. Dette
er en kamp vi mest sannsynlig ville vunnet, og da hadde poengfangsten vært enda bedre. Vi satser
på å stille lag i 6. divisjon neste år også.
Til våren starter jobben med å bygge nytt klubbhus på stadion. Det gamle klubbhuset har sett sine
bedre dager, og det skal bli godt å få et hus med nytt kjøkken, nye toaletter og bedre plass!
En fotballsesong er over, men vi ser med glede fram mot en ny.
Til sist ønsker jeg alle sammen God Jul og Godt Nyttår!
Leder fotballgruppa,
Øyvind Skilbrigt

SKIGRUPPA
Fantastisk oppmøte på skitreninger
I høst har skigruppa først og fremst hatt glede av det store oppmøtet på onsdagens skitreninger på
barmark. Trude Matberg har gått trenerkurs i regi av skikretsen og trekker til seg ca 25-30 barn fra
3.klasse og opp hver onsdag kl 18:00-19:10. Flere foreldre er også med og trener. Vi håper like
mange blir med når treningene legges til Ronglan skistadion når det blir snøforhold der. Det er
bare Nessegutten i kommunen som kan skryte av like mange barn på skitreninger som det Ekne IL
kan vise til.

For de noe eldre skiungdommene (fra 13 år) fra Ekne er det treninger i regi av Levanger Ski og SER
Langrenn (Skogn-Ekne-Ronglan) som er mest attraktivt. Johan, Ragne og Ådne er gode
representanter fra Ekne på disse treningene. Det er imidlertid plass til enda flere.
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Poengrenn/telenorkarusell flyttes til tirsdager
Skigruppa har i samarbeid med skigruppa på Ronglan besluttet at poengrenn/Telenorkarusell på
Ronglan skistadion i 2017 blir tirsdager i stedet for torsdager. Da har vi også mulighet til å gå på
kunstsnø i Torsbustaden under Skogn Ils Telenorkarusell, hvis det ikke blir nok snø på Ronglan.

Ekne IL er fremtredende i Frol Skiskyting
Fra og med i høst har Ekne hatt 6 barn i alderen
9-13 år som deltar på treninger hver torsdag på
Frolfjellet. Dette er faktisk halvparten av alle aktive
unge skiskyttere i kommunen. Trude Matberg er
oppkvinne i Frol Skiskyting.
Til høyre, et bilde fra en av treningene:

Ny løypetrasé fra Stormyra – Sønninghytta
I høst har noen ildsjeler på bygda ryddet skog for å
utbedre skiløypetraséen fra Stormyra til
Sønninghytta. Nå blir traséen lagt utenom de
vanskeligste partiene med mye overvann, og
gravemaskin fra Nerenget vil planere traséen fram
mot Sønninghytta.
Til venstre, et bilde fra en av lørdagene som ble
brukt til skogrydding:
Fortsatt slår ingen Ekne IL under Kjølstadtestene
Løpere fra både Aasguten, Ronglan og Skogn prøver å slå Eknesløperne under vårens og høstens
Kjølstadtest. Også i november måtte de se seg slått av Johan Kjeldsen Dahlen. Slik ble resultatet:
1
2
3
4
5

Johan Kjeldsen Dahlen (Ekne)
Simen Hegstad (Aasguten)
Trym Rønning (Skogn)
Gisle Holberg (Ekne)
Louise Ronglan (Ronglan)

14:42
14:48
14:49
15:30
18:10

Johan K. Dahlen slo også Jon Kristian Dahl tidligere i år under Forbordsfjellet opp. Vi venter i
spenning på at Johan Kjølstad deltar på en Kjølstadtest slik at vi kan finne ut hvilken Johan som er
best i den traséen. Skigruppa er ikke sikker på at den eldste Johan vinner…
Vi ses i skiløypa i vinter!
Leder for skigruppa,
Tore L. Brenne
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TRIMGRUPPA
Mange gleder seg nå over barfrost som muliggjør ferdsel i lettere skotøy, samtidig som vi gleder
oss på den kommende skisesongen!
Vi har flotte turmuligheter i vårt nærområde!
Levanger kommune foretar i disse dager en
kartlegging og verdisetting av friluftsområdene i
kommunen i henhold til Miljødirektoratets
veileder. Sammen med Arve Brenne deltar jeg
fra idrettslaget som kjentmenn når Ekne
kartlegges. Det blir mange områder med høy
score!
Turmulighetene ligger utenfor stuedøra, klar til
bruk. Det gjøres også en betydelig innsats i
bygda for å tilrettelegge for ferdsel i skog og
mark.
Foto: Anne Grete Dahlen

Dugnadsbygda
Dugnad beskrives på Wikipedia som et felles
utført og vanligvis ulønnet og frivillig arbeid av
betydning for fellesskapet eller en
enkeltperson. Jeg leser her at dugnad i 2004
ble kåret til Norges nasjonalord gjennom
NRK’s «Typisk norsk». Om dugnad er et
særnorsk fenomen vet jeg ikke; det jeg vet er
at dugnadsånden på Ekne lever i beste
velgående!!!
En søndag for ikke lenge siden traff jeg lille
Olivia i barnevogn på Torvmyra. Ny gruset
sti opp til Torvmyraområdet muliggjør tur i
Foto: Gunn Lerstad Brenne
skogen før babyen er stor nok til å sitte i pulk
eller meis. Dette er en berikelse for nybakte foreldre og besteforeldre! Det blir også svært
spennende når nysnøen legger seg å få en ny trasé for skiløyper!
Ellers registrerer jeg at det knapt er en dag det ikke står biler parkert på Strandkorsen. Våttåberget
som turområdet har økt voldsomt med 10 på topp og merking av turstier, men det er ingen tvil om
at bygginga av det flotte utsiktstårnet i sommer har ført til en stor økning i besøk på toppen! Tenk
å få realisert dette prosjektet!!!
Det e ittjnå som kjæm tå sæ sjøl….
Ønsker på vegne av trimgruppa å takke for alle gode bidrag for å tilrettelegge for trim, trening,
trivsel og friluftsliv på den vakre bygda vår!
Med ønske om ei riktig god jul,
Leder trimgruppa,
Anne Grete Dahlen
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BARNEIDRETTSGRUPPA
Ekne IL er nå klar for en ny sesong med allidrett som startet opp i oktober.
1. klasse:
Mandager fra kl 17 til 18
2. og 3. klasse:
Mandager fra kl 18 til 19
4 og 5 klasse:
Tirsdager fra kl 18 til 19
6. og 7 klasse:
Tirsdager fra kl 19 til 20
Det er behov for aktivitetsledere i to grupper; 2 – 3 klasse og 4 – 5 klasse.
Hvis du kan bidra, ta gjerne kontakt med Tommy Larsen på tlf/sms 905 67 074.

TORVMYRA TUROMRÅDE
Prosjekt Torvmyra Turområde, Organisering:
Prosjektet ble godkjent av Gjensidigestiftelsen 15.12.2014.
Prosjektkomite bestående av Terje Krogstad, Anne Grete
Dahlen, Tore Brenne, grunneier Asle Sundal og Arve Brenne ble
utpekt i forkant av prosjektet. Komiteen har løpende hatt
møter og befaringer ved behov. Arbeidsoppgavene ble fordelt
på medlemmene i prosjektkomiteen.
Gjennomføring:
Prosjektet er gjennomført både ved innleie av maskinhjelp og mye dugnad. Administrative
forberedelser ble utført i løpet av vinteren 2015. Rydding av trasé ble startet i mars 2015.
Gravemaskin ble innleid og grøfting/planering ble utført vår/sommer 2015. Opp-grusing av deler
av traséen ble også utført da.
Grunnet ekstremt store nedbørsmengder som medførte stopp i grusing av stier ble det søkt om
utsettelse av sluttdato til 31.05.2016, noe som ble innvilget av Gjensidigestiftelsen. Våren 2016 så
vi tidlig at denne sluttdatoen ble utfordrende for oss. Årsaken til dette var at det ble utført
skogsdrift i området høsten/vinteren 2015/2016. Dette førte til at aktuell skogs-/traktorvei ble
mye sundkjørt. Veien ble reparert våren 2016 slik at vi kunne fortsette vårt arbeid. Derfor måtte vi
søke om nok en utsettelse med
endelig sluttdato 31.10.2016.
Sommeren/høsten 2016 har vi fått
gjennomført prosjektet. Fullføring av
grusing av traséen er utført. Det er
også kommet bord/benker på plass på
Torvmyra. Også bålpanne er på plass,
likeså ved som alle kan bruke for å
koke kaffe etc.
Grunneier vil bygge ny gapahuk/bålhus
på Torvmyra våren 2017.
Foto: Terje Krogstad
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Dugnad:
Det er utført en stor dugnadsinnsats; ca. 400
dugnadstimer er utført.
I tillegg er det brukt 75 dugnadstimer med
gratis traktorhjelp.
Økonomi:
Prosjektet er gjennomført i følge oppsatt
budsjett med en total kostnad på kr. 110.000
kroner. Hele beløpet er tildelt fra
Gjensidigestiftelsen.
Avslutning:
Til tross for to utsettelser av sluttdato er vi
godt fornøyd med gjennomføring av prosjektet.
Resultatet er vi også godt fornøyd med.
Takket være positiv og velvillig grunneier under
hele prosjektet har det vært godt samarbeid
mellom partene.
Foto: Arve Brenne
Ekne Idrettslag har fått et flott turområde i
nærmiljøet som vil bli mye brukt. Vi ser allerede nå at området er flittig besøkt. Det anbefales å ta
en tur for å se hvor bra dette har blitt.
Til vinteren, når snøforholdene tillater det, vil det bli kjørt skiløyper fra Innlegget til Torvmyra,
videre til Slåttmyra og Sønningen. Løype til Sønningen fra Falstad Nedre og Øvre vil «kobles»
sammen med løype fra Torvmyra på Slåttmyra. Det vil også bli kjørt løype fra Innlegget via Branok
til Stormyra og Sønningen. Dette medfører at det blir flere alternative skiløyper opp til Sønningen.
For prosjektgruppen,

Arve Brenne

SMÅNYTT FRA EKNE
VÅTTÅBERGTÅRNET
Etter en fantastisk flott dugnadsinnsats på 700-800 timer ble det nye
Våttåbergtårnet åpnet søndag 21.august med ca 130 personer til
stede. Det imponerende arbeidet ble stort sett utført i løpet av en 4ukers periode fra "kick-off-møtet" på Våttåberget med befaring og
planlegging 2.juni.
Mange kunne vært nevnt som betydelige bidragsytere for realisering
av dette prosjektet, men her er det grunn til spesielt å nevne
prosjektleder Magne Nydal, grunneier Knut Hallan og sist men ikke
minst fagmannen i denne sammenhengen; Christian Bøhn. Uten
disse ville vi nok ikke i dag kunnet nyte den flott 360-graders
utsikten fra det 12 meter høye tårnet.
Tårnet har blitt en attraksjon for folk i hele kommunen, noe de høye
besøkstallene viser. En stor takk til alle bidragsytere!!
Foto: Terje Krogstad
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NYTT KLUBBHUS PÅ EKNE STADION
Styret i Ekne idrettslag har vedtatt rehabilitering av
klubbhuset på Ekne stadion. Prosessen har foregått
en stund. Etter flere måneders søknadsarbeid og
mange arbeidstimer, ble det først gitt
forhåndsgodkjenning, og den endelige
godkjenningen på spillemiddelsøknaden ble gitt
torsdag 17. november.
Bakgrunnen for denne rehabiliteringen er at
dagens klubbhus er av så dårlig forfatning at det
enkleste og beste er å rive og bygge helt nytt.
Kostnadsrammen på spillemiddelsøknaden er på
ca. 1,8 mill kr. Det er ikke det samme som at
klubbhuset vil koste dette beløpet, men det er utgangspunktet for hvor mye laget får i
spillemidler. EIL får 1/3 av dette beløpet i spillemidler altså ca. 600.000,-. Resten av kostnadene
må dekkes inn med allerede oppspart egenkapital og banklån.
Det som vil skje videre nå er å sende byggesøknad til kommunen. Det har vært en muntlig dialog,
og kommunen er positiv til tiltaket; det mangler bare å få det formelt godkjent. Vi satser på å rive
det gamle klubbhuset i løpet av vinteren/våren. Da håper vi at dere kan hjelpe oss med rivningen.
Over/under ser dere tegninger av det nye klubbhuset, både plantegning og fasadetegning. Det må
sies at fasadetegningen ikke er
den endelige, her kan det
komme endringer.
Plantegningen er den endelige og
er blitt slik både av økonomiske
hensyn og krav som stilles til slike
bygg. Det stilles strenge krav
med hensyn til universell
utforming.
Styret i EIL håper at dette kan bli
et klubbhus som vil bli et positivt
bidrag, ikke bare for idrettslagets
aktivitet, men også for resten av
bygda.

MARATONLØPEREN
Jan Vegar Dalen omtalt i bladet Kondis etter Berlin Maraton:
Blide veteraner: Jan Vegar Dalen (t.v.), 44 år, fikk en tøff dag i
Berlins gater. Det gikk bra til halvveis på 1.21.34, men så var det
mye som ville opp. Både etter 28 og 34 km var det full stans
og sluttida ble 2.50.50. Så vidt vi kan se har han løpt fem år på
rad i Berlin, og årets tid er likevel den beste. Kanskje det er derfor
grisebonden fra Ekne likevel er så blid. Tor Erga, GTI Stavanger,
49 år, var ikke langt etter med 2.53.18. Også han har løpt i Berlin
flere ganger før, og årets resultat ser ut til å være det beste også
for han. (Foto: Kjell Vigestad)

Kommentar: Tiden 2.50.50 på helmaraton er en svært sterk tid!
Legg merke til Jan Vegar´s spesialdesignede maratonskjorte fra
Trimtex med Ekne IL logo foran og bak. Hvit farge for løp i
varmere strøk. Mannen i blå skjorte er Jan Vegars svoger og
mangeårige treningsmakker.
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HJERTESTARTER
I løpet av året er det kommet en hjertestarter på bygda. Flere lag og foreninger bidro til at dette
kunne gjennomføres. Gaver fra privatpersoner på bygda var også med på å bidra til innkjøpet.
Det å ha en hjertestarter lett tilgjengelig på bygda er veldig viktig. Vi håper for all del at vi slipper å
ta den i bruk. Hjertestarteren henger lett tilgjengelig ved inngangen til grendehuset. Skapet den er
lagret i er oppvarmet og har en lydalarm. Skapet er oppvarmet for å gi batteriet lengre levetid.
Alarmen går av i det skapet blir åpnet; ikke bry dere om det når det står om liv.
Ekne IL retter en stor TAKK til dere alle som har vært med på å bidra til denne viktige investeringen
for bygda. Spesielt kan nevnes Ekne sanitetsforening som bidro med 20 000,-. Under ser dere en
grov oversikt over givere:
Ekne sanitetsforening:
20.000,Andre lag og foreninger:
20.000,- (Ekne Grendehus, Ekne Skolekorps, Spiren Sanitetsforening,
Ekne Idrettslag, Ekne Bondelag, Levanger Kommune, Sparebank1 SMN)
Private givere:
3.350,Totalt:
43.350,Mandag 5.desember arrangeres gratis førstehjelp/hjertestarterkurs på Ekne skole for interesserte.
Det vil også bli arrangert flere kurs i løpet av vinteren.

10 PÅ TOPP 2016
10 på topp i Levanger for 2016 er nå avsluttet pr. utgangen av oktober. Det er ny rekorddeltakelse
i år også: Totalt er det registrert 68.650 (43.330 i 2015) besøk i bøkene – stipulert til at ca. 15.000
forskjellige personer har registrert seg i bøkene på de enkelte postene. Av disse er det 29.260
besøk som er registrert på nettet. 2210 forskjellige personer har registrert seg på nettet.
Alle 20 topper er jevnt besøkt i løpet av vinteren og våren
Bokkhaugen på Skogn har mest besøk med over 10.000 besøk. Postene på Ekne hadde følgende
antall besøk – imponerende tall for alle stedene i vårt nærområde:
Purkvika (3.300), Falstadstien (3.500), Fjellhov (2.600), Våttåberget (5.500), Migtjønna (3.700).
Alle som har besøkt 10 eller flere poster (og har levert svarslipp) vil få sin fortjente premie på
Magneten over nyttår. Det trekkes også noen premier blant alle deltakere.
10 på topp 2017:
2017 sesongen er godt i gang med
planleggingen. 7 av postene blir
byttet ut med nye, hvorav enkelte
har vært med for ca 10 år siden.
NB: Det blir noen endringer på Ekne
også. Postene kunngjøres på nyåret.
Sesongen starter 1. februar!
Konvolutter legges ut for salg medio
januar; de selges bl.a. på Sørby
Handel på Ekne.
Foto: Arve Brenne
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JULA PÅ EKNE 2016
Julaften:

Ekne kirke kl. 15.00:
Familiegudstjeneste v/ Eirik Magne Bakken
Ekne Skolekorps deltar

2. juledag:

Ekne kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste v/ Eirik Magne Bakken
Kor 7624 deltar

2. juledag:

Fest på Haugen v/ Ekne ul
Dørene åpnes kl 21:00
Hula Baluba Band spiller opp til dans
Kiosksalg/skjenkebevilling

5.juledag:
(29.des.)

Tradisjonell Romjulsmarsj v/ Ekne il
Bålkaffe ved Mølla kl 12-14:00
Lang runde rundt Siem og kortere runde over Persve og Dalen

6. juledag:
(30.des)

Bedehuset kl. 18.00:
Tradisjonell juletrefest for hele familien
Arr.: Normisjon

REDAKSJONEN
ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår!

Foto: Aasta Dahlen Krogstad
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