
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  LAGSAVIS FOR EKNE I.L.       43. ÅRGANG   NR. 1  2017 
 

Redaksjon:  Terje Krogstad, mob.93496996, e-post: tekrogst@online.no 

 

 

 

 

 

 

 

  MAI  2017 
 

 

  I denne utgaven av REPORTER’n finner du: 

 

 

 LEDEREN HAR ORDET       s.2 

 ÅRSMELDING FRA HOVEDLAGET 2016  s.3 

 TILLITSVALGTE I EKNE IL     s.4  

 FOTBALLGRUPPA      s.5  

 SKIGRUPPA        s.5 

 TRIMGRUPPA        s.7 

 BARNEIDRETTSGRUPPA     s.9 

 SMÅNYTT FRA EKNE      s.10 

o Nytt klubbhus på Ekne Stadion 

o Bli medlem i Ekne IL  

o Turstier og skilting på Ekne 

o Reporter'n for 30 år siden 

o 10 på topp 

o Sørby Handel-Planer og utvikling 

o Ekne Småbåtforening 

 17.MAI PÅ EKNE       s.16 



 

2 

 

Lav takhøyde i det gamle klubbhuset, 25.04.17  kl 20:20  

Foto: Terje Krogstad 

LEDEREN HAR ORDET  
 

Det våres og det er blitt stor aktivitet rundt om på bygda. Et 
yrende liv fra morgen til kveld i ballbingen nede på skolen tyder 
på at det er aktive barn/ungdommer i Ekne-samfunnet. Jeg legger 
også merke til at foreldrene er flinke til å være sammen med sine 
barn når de driver aktivitet. 
Vinteren 
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 aktivitet sammen med 
positive foreldre. Takk til alle dere som har bidratt til at 
barneidretten har blitt en suksess. 
Kjersti Gustad har også i vinter vært den som har 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. Det har som vanlig vært harde slag og tungpust 
under landhockeytreningene i gymsalen. Det har vært litt varierende oppmøte, men bandy-
general Øyvind Skilbrigt sier at de satser videre også til høsten. 
Det har vært en vinter nesten uten snø. Derfor har det blitt liten skiaktivitet utover i Ekne-skogen. 
Takk allikevel til løypekjørerne som i hvert fall prøvde å få til løyper. Ellers har skiavdelingen 
gjennomført poengrenn og andre renn på Ronglan i vinter. Vi har hatt et godt samarbeid med 
Ronglan IL om dette. Ekne-utøvere har også i vinter gjort seg bemerket både som skiløpere og 
skiskyttere, det er veldig morsomt. 
Fotball 
Fotballsesongen står for døra, og Ekne IL har også i år flere lag som deltar i seriespill. Jeg ønsker 
alle spillere lykke til med sesongen. Til dere foreldre: jeg vil be 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. 
I skrivende stund har klubbhuset på Ekne stadion en dag igjen å leve (du kan lese mer om dette i 
egen sak. [Da Reporter'n gikk i trykken, er klubbhuset allerede noe redusert, se foto; Red amm.]).  
 
Tilslutt vil jeg takke alle som bidrar i 
Ekne idrettslag, dere gjør en viktig 
innsats for Ekne-samfunnet. 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 dere er fornøyde med. 
Ikke vær redd for å si fra om det er 
noe dere er misfornøyde med, men si 
fra til den som kan gjøre noe med det. 
 
Jeg ønsker dere alle en fin og aktiv vår 
og sommer.  
 
Leder Ekne IL,  
Marius Brenne 
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ÅRSMELDING FRA HOVEDLAGET  2016 
Styrets sammensetning: 
Leder:  Marius Brenne  
Nestleder:  Tore Lauvstad Brenne 
Kasserer:  Solvor Lilleøen 
Sekretær:  Anne Rundhaug 
Leder fotballavdelinga:  Øyvind Skilbrigt 
Leder skiavdelinga:  Tore Lauvstad Brenne 
Leder barneidrettsavdelinga:  Tommy Larsen 
Leder trimavdelinga:  Anne Grete Dahlen 
 
Regnskapsfører:  Arve Brenne 
 
Det ble gjennomført 3 styremøter i Ekne Idrettslag i 2016. Årsmøte for 2016 ble avholdt 01.03.16 
på kaféen til Sørby Handel. 
 
Aktiviteten i idrettslaget beskrives i årsmeldingene fra de respektive avdelinger; barneidrett, ski, 
trim og fotball. 
 
I løpet av 2016 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 2016. Prosjektet er i mål, men det må til noe rehabilitering på grunn av skader 
vannet har forårsaket ved Innlegget. Stimerkingsprosjektet er det også jobbet godt med, og det er 
kommet opp mange skilt utover skogen og flere kommer. 
 
Styret besluttet i 2016 at idrettslaget skal rive det gamle klubbhuset og bygge nytt. I løpet av 2016 
har vi fått godkjent spillemiddelsøknaden på dette prosjektet. Rivningen er i gang, og målet må 
være at det nye klubbhuset står ferdig i løpet av 2017. Her håper vi på stor dugnadsinnsats av 
idrettslagets medlemmer. 
 
Flere lag og foreninger på bygda gikk sammen om innkjøp av en hjertestarter. Denne ble hengt 
opp på veggen på skolen. Å ha denne i bygda har vi sett viktigheten av gjennom året som har gått 
etter flere uventede dødsfall i løpet av 2016. Idrettslagets tidligere leder Stein Hemming gikk bort 
etter lengre tids sykdom. To andre som har bidratt sterkt i Ekne idrettslag, Johan Asbjørn Gustad 
og Kjell Øksnes, gikk plutselig og uventet bort under turer på Eknesskogen. Vi takker alle tre for det 
de har bidratt med i Ekne Idrettslag. Vi vil også rette en takk til Kjell Øksnes sine etterlatte for 
gaven idrettslaget mottok etter Kjells bortgang. 
 
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 2016 har fått. Styret i Ekne IL vil takke alle utøvere og de som har bidratt til lagets 
virksomhet for deres innsats i 2016 og håper på et godt idrettsår med mulig økt medlemstall i 
2017.  
 
Ekne, 28.02.17   
For styret i Ekne IL   
Marius Brenne (Leder)  
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TILLITSVALGTE I EKNE IL,  MAI 2017  
 
Hovedstyret:     
Marius Brenne,  leder 
Tore L. Brenne,  nestleder & leder Ski 
Arve Brenne,  økonomi- og 

sponsoransvarlig 
Anne Rundhaug, sekretær 
Tommy Larsen,  leder Barneidrett 
Øyvind Skilbrigt,  leder Fotball 
Ruth Astrid Strøm,  leder Trim 
Solvor Lilleøen,  styremedlem 
 
 
 
 
 
Klubbhuskomité: 
Randi Hindberg 
Siv Anita Brenne 
Inge Skilbrigt 
 
 
Barneidrettsgruppa: 
Tommy Larsen,  leder            
Anna Maria Dyrstad  
Mona R Rosenlund 
 
Fotballgruppa: 
Øyvind Skilbrigt,  leder 
Anders Brun,   sportslig leder 
Kenneth Lorås,  anleggsansvarlig 
 
 
Trimgruppa: 
Ruth Astrid Strøm, leder 
Nina Gravaune,  idrettsmerkeansvarlig 
Solrun Brenne Blomsø 
 
 
Ekne Ils hjemmeside: 
http://www.ekneil.com 

 
 

 
Revisorer: 
Morten Tvete 
Einar Daling 
 
Valgkomite: 
Kjersti Gustad 
Siv By 
 
Webansvarlig 
Jørn Åvar Skogmo 
 
Redaktør Reporter’n 
Terje Krogstad 
 
 
Hyttekomité: 
Erlend Blomsø 
Knut Jostein Brenne 
 
 
 
Skigruppa/friidrett: 
Tore Lauvstad Brenne,  leder 
Tor S. Dahlen,    sportslig ansv. 
Kristin Dalen,    arr.ansv. 
Gisle Holberg,   arr.ansv. 
Svein Ove Eggen,  løype-/anl.ansv. 
Jo Vegar Dahlen,   løype-/anl. 
Sverre Martin Falstad, løype-/anl. 
Lars Morten Nordgård, løype-/anl. 
 
 
 
 

  

 
 
 

http://www.ekneil.com/
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FOTBALLGRUPPA 
 
Sesongen 2016  
Sesongen 2016 hadde Ekne IL 6 lag i aksjon. I aldersbestemte klasser  
hadde vi Jenter 10 år, Jenter 11 år, Gutter 10 år og to knøttelag. 
Siste lag var A-laget. Det ene knøttelaget spilte til sammen 5 
turneringer, og det andre spilte turneringen på Ekne i tillegg til den 
siste på Frosta. Resterende lag deltok i seriespill.  
 
Sesongen 2017 
I sesongen 2017 er det litt usikkert hvor mange lag vi stiller på knøttenivå, etter som det er mange 
barn og muligheter for flere lag enn de to vi hadde i fjor. Første trening er onsdag 26.04, så det blir 
spennende å se hvor mange barn som kommer. G10 og J11 stiller i seriespill. A-laget skal spille en 
ny sesong i 6. divisjon, etter som det ikke ble noe opprykk i fjor heller. A-laget har fått mange nye 
tilskudd av spillere og stiller med en tropp som er den største vi har sett på lenge.  
G10 har allerede vært på en turnering i Trondheim. Da spilte de kamper mot lag i Trondheims-
regionen og gjorde det veldig bra. Det vil bli jobbet med å få G10 og J11 på flere turneringer fordi 
det er fint å få målt seg mot andre lag enn de som spiller i samme serie hvert år. 
I og med at det er byggeaktivitet på stadion i år er vi litt usikre på hvordan knøtteturneringen blir, 
men vi skal ordne et solid opplegg slik at det blir en fin opplevelse for alle deltakere. 
 
Ferdighetsmerker 
I løpet av sesongen 2017 skal vi for alvor komme i gang med ferdighetsmerker for de som ønsker å 
delta på dette. Det vil bli satt opp kvelder da barna kan komme og delta, først og fremst i 
forbindelse med trening fordi det er viktig å være godt oppvarmet. Dette kommer vi tilbake til.  
 
Jeg ønsker alle en god sesong 2017. 
 
Leder fotballgruppa,  
Øyvind Skilbrigt  

 

 

SKIGRUPPA - SESONGEN 2016/17 
 
Barna på Ekne kommer seg ut på ski på tross av lite snø 
Denne vinteren må vi bare innrømme at det snømessig sett har vært en av de dårligste på mange 
år. Vi klarte å arrangere bare 3 poengrenn/telenorkarusell sammen med Ronglan. I tillegg fikk ikke 
Ekne/Ronglan til å arrangere Levangerkarusell denne vinteren på grunn av for lite snø.  
 
Likevel er Ekne IL et av lagene som stiller med flest skiløpere når det arrangeres skirenn i 
kommunen. Dette gjenspeiler seg både under Levangerkarusell og Levangermesterskap. En av 
årsakene kan være at Trude Matberg siden i høst har kjørt skitrening på barmark hver onsdag. Her 
har det vært jevnt godt oppmøte med helt opp i 30 deltakere på treningene.  Trude er en god 
trener som vet å finne varierte og populære øvelser.  
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Johan Kjeldsen Dahlen.  Foto: Tore Brenne: Laura Kjeldsen Dahlen. Foto: Tore Brenne 

Odin, Henrik og Leo Levangermestere i stafett G 8-10.  

Foto: Tore Brenne: 

Ekne G 8-10 Levangermestere i stafett 
 

Ekne G 8-10 vant LM stafett i mars og tok heim 
vandrepokalen til Ekne. Odin Skilbrigt, Henrik Furunes og 
Leo Dalen fikk den flotte pokalen.  
 
Hele 20 løpere fra Ekne deltok i Levangermesterskapet på 
ski. Ekne stilte hele 6 stafettlag, til og med stafettlag i Dame 
Senior (Ragne, Evelyn og Trude) som tok seieren i sin klasse 
og ville blitt nr 8 av 12 blant Herrer Senior.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ekne IL med deltakelse i Midt-Norsk Mesterskap + alle kretsrenn 
Johan Kjeldsen Dahlen fortsetter å prestere sterkt i skisporet også denne sesongen. Under Midt 
Norsk Mesterskap (Trøndelag + Møre og Romsdal)  i år ble han nr 11 og 13 de to dagene av hele 49 
løpere. Dette er meget sterkt.  
 
I tillegg til Johan deltar også søstrene Laura og Ragne i de aller fleste kretsrennene i langrenn. 
Familien Kjeldsen Dahlen er viktig for Skigruppa i Ekne IL! 
 

 
    
 
                                                                                         

    
Johan Kjeldsen Dahlen deltok på Kong Haralds ungdomsstafett 
Som følge av sine gode resultater ble Johan også tatt ut til å representere Nord-Trøndelag under 
Kong Haralds ungdomsstafett i Holmenkollen søndag 12.mars. Han gikk sammen med 3 andre 
løpere fra Lierne, Frol og Inderøy.  
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Romjulsmarsj i lett regnvær med kaffeservering ved Mølla  

Foto: Aasta Dahlen Krogstad 

Jens Petter Furunes, en av trenerne i Frol Skiskytterklubb. 

Foto: Tore Brenne 

Mari Lauvstad Brenne, J 10. 

Foto: Tore Brenne 

 

6 skiløpere fra Ekne med i Frol Skiskytterklubb 
Denne sesongen har hele 6 skiløpere fra Ekne deltatt i Frol Skiskytterklubb og deltatt på mange 
kretsrenn. Eknesløperne er i alderen 9-14 år. Nedenfor er noen bilder fra noen av rennene:  

 
Avslutningsvis 
Skigruppa takker alle barn og voksne for god innsats i løypene og for dugnadshjelp under 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! 
 

Tore Lauvstad Brenne 
Leder skigruppa 
 

 

TRIMGRUPPA 
 

Jeg vil starte med å rette en 
stor takk til Anne Grete for 
mange års engasjement i 
trimgruppa. Hun går av som 
leder, men hun fortsetter 
utvilsomt som ivrig 
trimmer.  
Til tross for lederbytte 
ønsker gruppa å beholde 
arrangementer som etter 
hvert er blitt gode 
tradisjoner, som f.eks. 
Romjulsmarsjen og 
famileturdager. Målet er 
som før; å legge forholdene 
til rette for et aktivt trim- og 
friluftsliv på Ekne. 
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Løypeprepping ved Torvmyra.  

Foto: Svein Ove Eggen 

Foto: Ruth Astrid Strøm 

Trimåret 2017 ble sparket i gang alt 5. juledag med 
romjulsmarsjen. Trimgruppa stilte, tradisjonen tro, med 
svartkjelen ved Mølla. Oppmøtet var bra, til tross for regnvær, 
med deltakere fra 3 til 80 år. 
Det har vært en snøfattig vinter, men løypekjørerne har vært 
på plass så fort det har vært mulig og lagt til rette for at folk 
skal kunne komme seg ut på ski i nærmiljøet. De skal også ha 
honnør for at de sørger for at unger fra alle bygdas kanter har 
hatt skiløyper fram til skolen når det har vært forhold for det. 
Dametrim og herretrim 
Ellers har Kjersti sørget for å holde Eknesdamene i form 
gjennom vinteren med dametrim i gymsalen. Det setter vi stor 
pris på! Mens herrene har fått påfyll av energi gjennom sine 
ukentlige innebandytreninger. 
Det er umulig å omtale trim i nærområdet uten å nevne 
storsukssen 10 PÅ TOPP. Blant toppene er hele fire stykker å 
finne her på Ekne: Torvmyra, Våttåberget, Migtjønna og 
Fjellhov. Både Eknesbygg og utabygdes folk har fått øynene opp for disse flotte turmålene. Her må 
jeg trekke fram Torvmyra, som gjennom flott dugnadsinnstast det siste året er blitt opprustet med 
nygruset vei. Dette er blitt et lavterskels turmål for alle, inkludert de som ferdes med barnevogn 
eller rullestol.  
 
Trimåret 2017 
Trimgruppa har planlagt flere aktiviteter i løpet av 2017. Alt i løpet av de neste vår-/sommer- 
månedene satser vi på å arrangere familiedag med bålkaffe.Tid og sted vil bli annonsert etter 
hvert. Vi ønsker også å børste støv av de mindre kjente kjentmannspostene slik at flere kan bli 
kjent med de perlene vi har tilgjengelig på bygda.  
Til høsten vil det igjen bli anledtnning til å ta idrettsmerke. Dette er for alle fra 16 år og oppover. 
Idrettsmerkeansvarlig, Nina Gravaune, oppfordrer folk til å sette i gang med trening mot 
idrettsmerke allerede nå. Kravene varierer for ulike aldersgrupper, og de skal være såpass høye at 
en må trene for å klare dem. Dette er en flott måte å holde seg i form på!. 
 
Har du forlsag til andre trimarrangement/aktiviteter, ta gjerne kontakt med oss.  
Da gjenstår det å ønske alle en sprek vår! Med lange lyse dager og vårlig luft er forholdene 
optimale for fotturer, ballspill, orientering, sykling mm.  Mulighetene er mange. Trim gir 
helsegevinst både fysisk og mentalt. Uten kosntader og prestasjonskrav! 
 
Leder trimgruppa,  

Ruth Astrid Strøm 
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Håndballguttene.  Foto: Tommy Larsen 

BARNEIDRETTSGRUPPA 
En liten hilsen fra oss i barneidrettsgruppa.  
Våren er i anmarsj og sesongen nærmer seg 
slutten for oss.  
Aktiviteten og sesongen for vår del har 
dessverre vært litt amputert da vi har vært 
litt få ledsagere, men de som har stilt opp 
har gjort en fantastisk jobb og holdt barna i 
aktivitet.  
Vi hadde oppstart mandag 24.10 for 1. til 3. 
klasse og tirsdag 25.10 for 4. til 7. klasse.  
Tirsdager har også 8 til 10 guttet i 2.-3. og 4. 
klasse hatt håndballtrening. 
Håndballguttene har også spilt sin første 
turnering.  
De prestasjonene de viste der bør hele Ekne 

være stolt over. For de fleste av guttene var dette helt nytt, mange av dem hadde aldri vært ute på 
en håndballbane eller skutt mot et håndballmål tidligere. De har kun trent i gymsalen på Ekne. 
Likevel greier de å vinne kamper. 
Godt jobba gutter!! 
 
I barneidretten har rundt 50 unger møtt opp. De har drevet ulike typer inneaktiviteter, fra ballspill, 
styrketrening til litt mer lek.  
 
Den første søndag i advent hadde vi julegrantenning på skolen. Der ble det servert saft og pølser.  
Nissen var også innom en tur for å hilse på ungene.  
Det var ca 75 unger som møtte til julegrantenningen. Det må vi si oss fornøyd med.  
Etter juleferien tok skigruppa over aktiviteten for en stund. P.g.a de dårlige snøforholdene ble det 
dessverre ikke arrangert så mange poengrenn i år.  
 
Sesongslutt 
Den 24/4 vil det bli felles avslutning for alle gruppene ute på skolen. I år som tidligere er det 
friidrett som er tema den dagen. 
Så snart sesongen er slutt går vi i gang med å samle ledsagere til neste sesong. Jeg oppfordrer 
derfor foreldre og foresatte til å stille opp for barneidretten og ungene våre.  
Ta kontakt med undertegnede for eventuelle spørsmål eller forslag til aktiviteter. 
 
Jeg vil med disse ord takke det fantastiske teamet jeg har hatt med meg i år.  
Tusen takk Julie By Brandt, Tore Brenne, Bjørnar Stavrum Falstad, Anna Maria Dyrstad, Eydis Bjøru 
og Andreas Småli. 
Jeg må også få takke julenissen (Audhild Vestli), sminkørene Solveig Dalen og Malin Granlund 
Larsen for innsatsen på julegrantenningen.  
 
Leder barneidrettsgruppa,  

Tommy Larsen 
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Plantegning av det nye klubbhuset 

 

SMÅNYTT FRA EKNE 

 

NYTT KLUBBHUS PÅ EKNE STADION 

 
I skrivende stund har klubbhuset på Ekne 
stadion én dag igjen å leve. Tirsdag 25. april 
blir det jevnet med jorden. Vi fikk rett før 
påske positivt svar fra kommunen på 
byggesøknaden. Det ligger an til stor 
dugnadsaktivitet utover våren/sommeren 
/høsten. Når det nye klubbhuset står ferdig 
er ennå for tidlig å si, men det blir kanskje 
ferdigstilt i løpet av 2017. Det betyr at vi går 
mot en fotballsesong uten klubbhus. Det 
fører til noen utfordringer som vi må prøve 
å løse på best mulig måte. Det vil bli mulig å 
få kjøpt seg en kaffekopp under 

seniorkampene, men kiosken vil ha et begrenset utvalg. Vi håper alle viser forståelse for dette. 
 
Området hvor det nye klubbhuset skal bygges vil bli gjerdet inn for at sikkerheten ivaretas slik at 
ingen kommer til skade. Hjelp oss gjerne med å passe på slik at ingen oppholder seg innenfor 
gjerdene. 
Det nye klubbhuset vil i første omgang bli finansiert med et lån bevilget av vår hovedsponsor 
Aasen sparebank. Vi har fått innvilget søknad om spillemidler, men disse vil ikke bli utbetalt før om 
4 – 5 år. 
Vi satser på stor dugnadsinnsats av folk på bygda, og at det nye klubbhuset blir et flott nytt bygg 
på Ekne. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marius Brenne  



 

11 

 

BLI MEDLEM I EKNE IDRETTSLAG!  
   

 
Hvem skal være medlem? 
Alle som deltar i aktiviteter og/eller representerer Ekne idrettslag skal være  
medlem av klubben. 

 
 
Pliktig medlemskap  
For å delta som aktiv idrettsutøver skal du jfr. Norges idrettsforbund være tilknyttet et idrettslag, 
og hvis skal du delta med Ekne-logo på trøya må du være registrert medlem. 
 
Vi skiller mellom medlemskontingent og treningsavgift 
Medlemskontingenten betales til Hovedlaget, mens den enkelte særidrett, som fotball, krever inn 
en treningsavgift for å dekke kostnader forbundet med treninger og aktiviteter til det lag eller den 
gruppe du tilhører. Dette gjelder også enkelte voksengrupper som har utgifter knyttet til sin 
aktivitet (leie av instruktør, leie av lokaler/bane). 
 
Tillitsvalgte og medlemskontingent 
Alle som er tillitsvalgte i Ekne idrettslag skal være medlem av klubben. Dette er fordi tillitsvalgte 
underskriver papirer på vegne av Ekne idrettslag og er derfor klubbens representanter i slike 
sammenhenger. Kun medlemmer av Ekne idrettslag har stemmerett i styresaker og årsmøtesaker. 
 
Innmelding og utmelding 
Medlemskontingenten til Ekne Idrettslag faktureres vanligvis i januar. Kontingenten blir ikke 
refundert dersom du melder deg ut. Du skal utføre en aktiv handling for å bli medlem i Ekne 
idrettslag, og du må også utføre en aktiv handling for å bli utmeldt. Så lenge du står registrert som 
medlem, og vi ikke har fått beskjed om utmelding, vil medlemskapet bli fakturert. 
 
Type medlemskap 
Et medlemskap kan enten være enkeltmedlemskap for barn og voksen eller familiemedlemskap. 
 
Satsene bestemmes på årsmøtet hvert år. 
Priser for 2017: Barn    kr 150,- 
   Voksen   kr 250,- 
   Familiemedlemskap  kr 500,- 
 
Familiemedlemskap 
Med familiemedlemskap kan alle i husstanden være medlem for en fast sum i året.  
Familiemedlemskap omfatter inntil to voksne og et ubestemt antall barn under 18 år i husstanden. 
Du mottar kun én faktura, og alle får tilgang til de gode medlemsfordelene. Du trenger ikke å være 
aktiv utøver for å være medlem av EIL. "Passive" medlemmer er vel så viktig for laget. 
 
Støtte fra Idrettsforbundet  
Ditt medlemskap i Ekne idrettslag utløser støtte fra Idrettsforbundet. 
For hvert medlem fra 6 – 19 år som er registrert i klubben vil Ekne idrettslag motta støttemidler 
som fordeles tilbake til særidrettene og kommer alle sammen til gode. 
 
Forsikring gjennom medlemskap 
Alle barn som er tilsluttet Ekne idrettslag ved sitt medlemskap er kollektivt forsikret gjennom 
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Foto: Arve Brenne 

Norges idrettsforbund. Denne ordningen gjelder til og med det året de fyller 12 år. Forsikringen 
gjelder også for trenere, ledere og dommere når disse sammen med utøvere gjennomfører 
organisert trening/øvelse, konkurranse eller i forbindelse med reise til og fra slik aktivitet. 
 
Fordeler knyttet til medlemskap 
Som medlem i Ekne idrettslag vil du få rabatterte priser på varer og utstyr som tilbys av våre 
forhandlere i tillegg til andre fordeler i form av arrangementer og sosialt samhold. 

1. Sportsutstyr 

Ekne idrettslag har inngått forhandleravtale med: 

     

    

   

Intersport Gigant Levanger     Umbro 

 

Avtalen gir alle medlemmer: 

 25% på alt av Umbro produkter 

 20% på alt av tekstil og sko 

 

2. Arrangementer 

Juletretenning + nissemarsj (november/desember).  

3. Publikasjoner 

«Reportern» utgis to ganger i året (mai/juni og desember) 

Ønsker du/din familie å bli medlem? 
Oppgi navn, adresse, fødselsdato på alle som skal være medlem og send e-post til: 
arvbren@online.no  
Deretter vil du få tilsendt en faktura fra oss. 
Synes du det er vanskelig med e-post, ta kontakt på telefon:  91 66 89 22 eller 90 59 15 44 
 
TAKK FOR DIN STØTTE TIL EKNE IDRETTSLAG! 

 

 

 

TURSTIER OG SKILTING PÅ EKNE 
 

Torvmyrstien 

Stien fra Innlegget via S-svingen til Torvmyra fikk store skader i 

forbindelse med ekstremt mye nedbør før jul i 2016.  Store mengder 

masse ble vasket bort. 

Denne skaden er nå reparert og stien/veien er tilgjengelig også for dem 

som ønsker å ta med barnevogn på turen. 

 

Turskilt 

Mange områder på Ekne er skiltet slik at alle som er ukjente kan finne 

frem:  
 Fra Innlegget 

o til Sønningen 

o til Torvmyra 

 Fra Torvmyra til Falstad Øvre 

mailto:arvbren@online.no
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Foto: Arve Brenne 

 Falstadstien – Falstadsenteret til Falstadskogen 

 Til Våttåberget  

o fra Perhaugen 

o fra Strandkorsen 

o fra Kjølen Nordre 

 Fra Skilbrigt til Migtjønna 

I løpet av våren vil det også bli skiltet fra Falstadskogen til Kolmildalen 

og videre til Branok/Stormyra og Innlegget. Ny spennende tur for mange. 

 

GOD TUR!  

 

 

 

REPORTER'N FOR 30 ÅR SIDEN 
 

Fra arkivet har vi hentet frem en "stemningsrapport" fra idrettslaget for ganske nøyaktig 30 år 
siden. 
Aktiviteten i Ekne IL var stor den gangen også….. 
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10 PÅ TOPP I LEVANGER 2017 
 

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. 
Godt over 1.000 personer har så langt skrevet seg inn i bøkene på enkelte av postene. 
22 topper/steder er med i år. Noen nye er byttet ut med gamle, slik at det er mange spennende 
turmål rundt omkring i kommunen vår. Postene er fordelt på lette, middels krevende og krevende 
poster, hvorav  5 av disse er tilrettelagt for rullestol.  
 
I vårt nærområde er følgende steder med i 2016: 

 Fjellhov ved Igltjønna mellom Storheia og Litjheia – parkering ved Skalet på veien mellom 

Ekne og Frosta (krevende post) 

 Torvmyra – fra Innlegget til Torvmyra – 1,3 km – godt merket – tilgjengelig for rullestol (lett 

post) 

 Migtjønna – parkering ved Skilbrigt (middels krevende post) 

 Våttåberget – parkering ved Perhaugen, Strandkorsen eller Kjølen Nordre (krevende post) 

Vi anbefaler også de andre turmålene rundt omkring i kommunen. Det er flotte turmål også andre 
steder enn på Ekne og Ronglan. 
Kart, veibeskrivelse til postene og annet ligger i konvolutten som er lagt ut for salg. Konvolutten 
selges på Nærbutikken på Ekne. Pris kr. 150,-. 
 
Husk å registrere besøk på nettet. Beskrivelse for dette ligger i konvolutten. 
Mer info om 10 på topp finner du på www.levangeridrett.no 
Vi ønsker alle GOD TUR! 
 
Arve Brenne 
 

 

SØRBY HANDEL – PLANER FOR BUTIKKBYGG OG TOMT 
 

Hele bygda er svært godt fornøyd med Sørby Handel, 

den flotte butikken Siv har fått til på Ekne. Lørdag 

22.april ble 1-årsdagen feiret med helstekt gris mm til 

alle som kom innom, en flott markering som det ble 

satt stor pris på. 

 

Fra Arild By i Holåsen Eiendom AS, som eier 

butikkbygningen, har Reporter'n  mottatt følgende 

rapport om planer og aktiviteter knyttet til Sørby 

Handel: 

 

Når vi kjøpte butikkbygget av Coop Inntrøndelag var 

hovedfokuset å få butikken åpnet til fastsatt dato. 

Dette gikk bra, med meget god hjelp fra en fantastisk 

dugnadsgjeng.  

 

Hovedleiligheten har blitt renovert og har vært utleid siden i fjor sommer. Lager-rom i kjeller leies 

av Stavrum Bygg og Innherred VVS. Posthus-leiligheten har blitt helrenovert og er straks klar til å 

http://www.levangeridrett.no/
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leies ut. Begge leilighetene har inngang i bakgården. Til oppvarming av bygget er den gamle 

fyrkjelen demontert og vil bli erstattet av en varmepumpe basert på jordvarme. 

 

Kaféen har fått uteplass. For de som kommer til å savne toalettet på klubbhuset; det er montert opp i 

kjelleren i forbindelse med uteplassen, så det er bare å komme for å prøve.….. uteplassen ja!  Der 

håper vi på mange hyggelige stunder utover sommeren. Vi har også planer om å male 

bygningsmassen til sommeren. Farge er enda ikke valgt, så det blir spennende. Jeg har en mistanke 

om at Siv får siste ordet. 

 

Hytterenovasjonen, glass/metall- og Fretex-beholdere vil bli flyttet til baksiden av bygget, ned mot 

elva. Dette er for å gjøre innkjøringen til butikken finere og mer oversiktlig.  

 

Det vil også frigjøre plass til en drivstoffcontainer.  

Vi ønsker å tilby bensin og diesel, samt avgiftsfri diesel. Vi ser på løsninger med en container som 

står på bakken. Dette håper vi skal være på plass i løpet av sommeren. 

 

Det vil bli en del gravearbeider rundt butikken framover. Vi skal kobles til det kommunale 

kloakksystemet, og ny vannledning skal legges på baksiden av bygningen. Fiberkabel skal også 

legges inn, og det vil da bli tilgang til internett i kaféen. 

 

Det er mange planer framover, men vi kan ikke gjøre alt på én gang. Det vil fremover garantert 

dukke opp spennende ting, både inne i og rundt butikkbygget vårt. 

 

 

EKNE SMÅBÅTFORENING SESONGEN 2017 
 
Ekne Småbåthavn SA har blitt en forening og har byttet navn til Ekne Småbåtforening. Som 
forening er det lettere å jobbe mot fylke og kommune for tilrettelegging for allmenheten. Vi er 
åpne for alle som ønsker å være medlemmer; medlemskap uten rett til båtplass koster kr.400,-. 
 
Ekne Småbåtforening har gjennom vinteren foretatt betydelige oppgraderinger på landsiden.  
Ny sanitærcontainer er på plass og vil stå ferdig til 3.juni. 
 
3.juni er det klart for Falstadregattaen med start kl. 13.00. 
Kiosken åpner sesongen denne dagen med vaffel, kaffe, is og brus på menyen. 
På kvelden 3.juni blir det på nytt Kortreist Ølkveld med brygg fra Ekne og Ronglan. 
Som i fjor blir det servert en knakende god grillpølse, like lokal som ølet.  
Billetter blir lagt ut for salg på butikken. 
 
Sjørock blir i år arrangert 26.august. Det store trekkplasteret i år er Tre Små Kinesere +3 band + 
standup fra kl.19.00.  Se www.sjørock.no  og Sjørock 2017 på Facebook. 
 
Ekne Småbåtforening ønsker å legge til rette for at vårt anlegg kan ha en allsidig bruk. Med ny 
badestrand, utvidet parkeringsplass, større område med benker, tak over uteplass og ny 
sanitærcontainer mener Ekne Småbåtforening at vi har tatt mange skritt i rett retning mot å 
oppfylle dette.  
Leder i Ekne Småbåtforening ønsker å takke et resultatorientert styre og alle medlemmer som 
velvillig har stilt på dugnad, slik at vi i dag har et anlegg som veldig mange kan ha glede av. 
 
For Ekne Småbåtforening  
Pål Austeen  

http://www.sjørock.no/
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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 ved sokneprest Eirik Magne Bakken. 

Kor 7624 deltar 
 
Kl. 11.15 Oppstilling til Folketoget 
 
Kl. 11.25    Salutt ved Ekne skole, to vers av «Ja vi elsker», 

 
Kl. 11.30 Folketog til Falstadskogen 

 
Kl. 12.00    Hovedtale og kransnedlegging ved stortingsrepresentant og 

påtroppende fylkesmann for Trøndelag, Frank Jenssen. 
Ekne skolekorps spiller 

 
Kl. 12.20    Folketoget returnerer fra Falstadskogen til Ekne skole og 

grendehuset hvor det er åpen kafé, leker for barna og 
underholdning ved Småkoret ved Ekne skole 
 

Kl. 13.30    Ekne skolekorps spiller ved Ekne skole
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
17.mai-komitté 2017, Ekne 
Johan Arnt Dahlen, leder     
Mona Pedersen Falstad 
Nina Winje 
Magne Rudi 
Lena Hagen 
Rolf Pettersen    
 

 
 
 
 

Redaksjonen ønsker alle en riktig flott 

og aktiv sommer! 


