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LEDEREN HAR ORDET 
2017 går snart over i historiebøkene. Som 
tidligere år har det vært et aktivt år på flere 
fronter i idrettslaget. 
FOTBALL 
Fotballsesongen er avsluttet for både 
aldersbestemte og seniorlag. Resultatene har 
vel vært som forventet - både seire, uavgjort 
og tap. Det viktigste er ikke å vinne, men at 
barna opplever samhold og mestringsglede. 
Fotballavdelingen har også i år arrangert 
knøtt-turnering for barn fra hele kommunen. 
Det ble en super dag både sportslig og 
økonomisk. Tusen takk til alle sammen som 
stilte opp slik at dagen ble så bra som den 
ble. Utfordringen med mangel på klubbhus 
ble taklet på strak arm. Telt ble satt opp, og vi 
utnyttet de ressursene vi hadde på best mulig 
måte. Seniorlaget hadde en sesong sånn midt 
på treet resultatmessig. Lokalderbyene mot 
Markabygda endte heldigvis med to seire, en 
knepen seier på hjemmebane på våren og en 
knusende seier «oppi bøgda». Det henger 
såpass igjen enda oppi Markabygda at det er 
veldig gøy å minne om hva resultatet ble. 
Tusen takk gutter for at lederen i laget kan 
kjøre til Markabygda på jobb med hevet hode 
hver dag. 
BARNEIDRETT 
Barneidretten er i full gang, og barn fra 1 år 
og oppover aktiviseres i gymsalen hver uke. 
Ekne idrettslag er også kommet på 
håndballkartet, tre lag har deltatt på 
minihåndballturening både på Frosta og på 
Skogn. Jeg synes det er kjempeartig at barn 
på Ekne har ulike aktiviteter å delta i.  
TURSTIER/SKILØYPER 
På Ekne har vi mange muligheter for å gå på 
tur i skog og mark. Våttåberget og Torvmyra 
har vært 10 på topp poster dette året. Begge 
plassene har vært godt besøkt, mange jeg 
treffer som ikke bor på Ekne, synes det er 
mange fine turmuligheter på Ekne. De 
forskjellige turene er godt beskrevet i en ny 
brosjyre som man kan finne på Sørby handel. 
Skisesongen står for tur og skitreningene er i 
full gang. Vi får håpe på nok snø slik at det 

kan være mulig å ta 
en skitur til 
Sønningenhytta.  
IDRETTSAKTIVITET 
Som dere sikkert har 
lagt merke til så er 
klubbhuset i ferd med 
å reise seg på stadion. 
Dette kan du lese 
mere om i egen sak 
lengre bak. 
På siste årsmøtet ble den nye 
organisasjonsplanen for Ekne idrettslag 
vedtatt. Idrettslagets visjon er: «Aktivitet for 
alle». Barn, unge og voksne skal gjennom 
idrettslagets aktiviteter kjenne glede 
gjennom mestring, fellesskap gjennom 
utvikling sammen, ærlighet gjennom synbare 
holdninger og helse gjennom et helhetlig liv. 
Ekne idrettslag skal gi et idrettstilbud 
uavhengig av ferdigheter. Ingen skal slutte 
fordi de ikke har et tilbud. 
Ledere, trenere, spillere og foreldre skal være 
ambassadører for Ekne idrettslag i samsvar 
med idrettens verdigrunnlag. Dette gjelder 
både til, fra og under arrangementer og 
treninger. 
Vi voksne er viktige for barna våre, ta deg tid 
til en pause i en hektisk hverdag. Bli med 
barnet ditt på allidrett, skitrening osv. Vis 
interesse for hva barnet ditt driver med, 
barnet ditt vil sette umåtelig pris på det. 
Mobilen, Facebook, Snapchat osv. kan vente 
til etter allidretten eller treninga. 
 
Takk for et stort engasjement rundt 
idrettslaget i 2017. Engasjement er viktig for 
at idrettslaget kan drive den aktiviteten alle 
ønsker. På nyåret kommer medlems-
kontingenten i din postkasse, betal da vel! 
Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et 
godt nytt år. 
 
Leder Ekne IL,   
Marius Brenne 
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Ekne – Bøgda: 6 – 1         Foto: Erlend Aune 

FOTBALLGRUPPA 
 
Ekne IL har hatt en aktiv fotballsesong 
I sesongen 2017 hadde Ekne IL 6 lag i aksjon. I 
aldersbestemte klasser hadde vi Jenter 11 år, 
Gutter 10 år og tre knøttelag. I tillegg 
kommer  A-laget. Knøttelagene spilte til 
sammen 5 turneringer. Resterende lag deltok 
i seriespill.  
 
Knøttene 
Sesongen 2017 viser at det gror godt på helt 
nederste nivå i Ekne IL.  
Hele 3 knøttelag i aksjon er veldig bra. I 2016 
var det et spørsmål om barna startet litt tidlig 
med fotball, og vi stilte oss spørsmål om det 
var noe av grunnen til at enkelte valgte å ikke 
være med på fotball. Jeg vil påstå at 
sesongen 2017 viser at dersom barna har 
gode lagledere, så er det ikke noe problem å 
starte når en er 6 år. Jeg har selv vært til 
stede på 4 av i alt 5 turneringer, og det er 
ingen tvil om at barna har kost seg med 
fotball. 
 
Jente- og Guttelag 
Vårt G10-lag har deltatt i seriespill med 7 
andre lag fra Levanger kommune. Laget 
deltok også i Ørland-cup, der de møtte lag fra 
Trondheims-regionen. Resultatene tilsier at 
Ekne IL har en gjeng med gode fotballspillere 

på gang! Laget satser mot en ny sesong i 
2018. 
Vårt J11-lag har også deltatt i seriespill med 9 
andre lag fra Steinkjer, Verdal og Levanger 
kommune. Nå viser det seg at dette laget ikke 
har tilstrekkelig med spillere for satsing i 
2018, så jentene som ønsker å spille fotball 
neste år blir å finne i Skogn IL. Vi i Ekne IL er 
ikke glade for at det ikke finnes tilbud for alle 
i Ekne IL, men sånn er det nå en gang i 
aldersbestemt idrett. 
 
A-laget 
A-laget har deltatt i seriespill også i 2017. 
Laget har, som i de foregående sesongene, 
hatt varierende resultater. Årets høydepunkt 
var likevel å vinne 6-1 mot Markabygda, i 
Markabygda! Planen er å melde på lag til 
2018-sesongen også, så vi har flere 
høydepunkter i vente. 
For sesongen 2018 er det i all hovedsak 
knøtter og G11 som blir å representere Ekne 
IL på aldersbestemt nivå. Heldigvis er 
rekruteringen god, slik at vi i årene framover 
vil få flere jente og gutte-lag på Ekne. 
 
Takk for et fint år i 2017! 
 
Leder fotballgruppa,  
Øyvind Skilbrigt  
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Foto: Gisle Holberg 

Foto: Gisle Holberg 

SKI-/FRIIDRETTSGRUPPA  
 

Friidrett 

Friidrettssesongen er nå over, og vi kan se tilbake på et år med mye aktivitet. I slutten av juni løp 
Ekne/Ronglan inn til en meget respektabel 23. plass totalt i St.Olavsloppet. Plassen foran 
erkefienden Markabygda og 5. beste laget fra Nord-Trøndelag. I tillegg hadde vi et to-dagerslag 
som løp fra Sandvika til Trondheim. 20 Eknesbygg deltok. 
30. mai løp Johan Kjeldsen Dahlen inn til en knallsterk andreplass i klassen 15-17 år på 
Forbordsfjellet opp. Tiden hadde holdt til en sjuende plass i herrer senior, på plassen foran John 
Kristian Dahl.  
Vi har også hatt deltagelse i flere friidrettsstevner 
i Trøndelag. Ekne IL ble også representert under 
Berlin Maraton. Der gjorde Jan Vegard Dahlen en 
god figur og klarte målet om å løpe under tre 
timer.  
 
Høstens Kjølstadtest ble arrangert lørdag 28. 
oktober. 11 løpere løp på tid, og 5 gikk turen opp 
mot Grønsjøen. Vinner ble motbakkespesialist 
Johan.  

 
   

 
 
 
 
Vintersesongen  
Forberedelsene til en ny vinter er fullt i gang. Hver onsdag har 
Trude Matberg og undertegnede trening for tredje klasse og 
oppover. Aktiviteten er stor, og vi har fokus på trening gjennom 
lek på disse treningene. Vi har hatt bra oppmøte, men det er 
plass til flere. Til nå har vi hatt pluss/minus 20 stk. på 
treningene.   
Som tidligere år har vi et godt samarbeid med Ronglan IL og 
spesielt skigruppa der. Til vinteren skal vi arrangere 
levangerkarusell og poengrenn i samarbeid med dem.  

 

 
 

Til slutt vil jeg reklamere for treningene vi har. Mandager har vi løpetrening sammen med Ronglan 
IL. Her kjører vi stort sett intervaller. Annenhver trening på Ronglan og Ekne. Alle over 12 år er 
velkommen. Vi legger opp treningen slik at det skal være mulig for alle å delta.  
 
Onsdager er det skitrening. Oppmøte på Ekne skole kl. 18.00. Fra tredje klasse og oppover.  
Det er fokus på trening gjennom lek.  
 
Info om treningene finner dere på Ekne IL sine hjemmesider,  http://www.ekneil.com   
 
Leder for ski-/friidrettsgruppa, 
Gisle Holberg 

http://www.ekneil.com/
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Foto: Ruth Astrid Strøm 

TRIMGRUPPA 
 

En litt kald og våt sommer ser ikke ut til å ha 
vært til hinder for trimgleden blant 
eknesbyggen. Vi må trekke fram suksessen 10 på 
topp som motiverer folk i alle aldre til å komme 
seg ut på tur og oppdage nye turmål rundt om i 
kommunen. Et kjempebidrag til folkehelsa! 
 
Idrettsmerke 
Også i år har det vært muligheter for å ta 
idrettsmerket. Idrettsmerkeansvarlig Nina 
Gravaune kan melde om at interessen i år 
dessverre har vært laber. Jeg håper flere 
benytter seg av denne muligheten neste år. 
Dette er en fin måte å holde seg i form på. 
 
Dametrim 
Kjersti er godt i gang med dametrimmen. Hver 
tirsdag møtes damer i alle aldre for å trene 
kondisjon og stryke i gymsalen. Tusen takk til 
Kjersti for dette flotte tilbudet.  
 
 
 
Trimturer 
Ellers har trimgruppa arrangert et par felles trimturer som har hatt godt oppmøte. I juni var det 
trimtur til Torvmyra med bålkaffe og natursti for de yngste. 
 
 

I oktober arrangerte vi tur til Våttåberget 
sammen med trimgruppa på Ronglan. Dette 
samarbeidet er en trivelig tradisjon som 
trekker mye folk til skogs. I år var det om lag 
90 personer som var innom kaffeposten. 
 
Trimgruppa vil arrangere trimturer også 
utover vinteren.  5. juledag blir det 
romjulsmarsj.  
Her kan du velge mellom kort runde via Persve 
og Dalen eller en lengre runde om Siem. 
Trimgruppa står klar med svartkjelen ved 
Mølla kl. 12 - 14. 
 

Leder trimgruppa,  

Ruth Astrid Strøm 
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SMÅNYTT FRA EKNE 

 

NYTT KLUBBHUS PÅ EKNE STADION 
I vår ble det gamle klubbhuset jevnet med 
jorden. Nå ser dere at det nye er i ferd med å 
reise seg. I løpet av høsten er det gjort 
grunnarbeid av Nerenget. Betongarbeidet er 
gjennomført av Trøndelag betong. Øyvind 
Skilbrigt er av idrettslaget gitt jobben med å 
få huset tett. I skrivende stund er huset 
bortimot tett, når vi nærmer oss jul vil 
forhåpentligvis kledning og vinduer være på 
plass. Det skal bli greit å ha et klubbhus igjen; 
det å være uten har ført til noen praktiske 
utfordringer. Kiosklokale har vært 
mangelvare siste fotballsesong. Inge har stilt 

med kaffe og noe til på seniorkampene, selv 
om det ikke har vært tak over hodet. Satser 
på at du får bedre forhold i løpet av 2018, 
Inge.  
Det er ikke bestemt når klubbhuset skal være 
ferdig, men vi satser på i løpet av første 
halvdel av 2018. 
Når huset er tett, vil det bli mulighet for å yte 
en innsats på dugnad. Dette vil vi informere 
om på idrettslagets hjemmeside, Facebook 
og Ekneinfo.com.  
 
Marius 
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10 PÅ TOPP 2017 

2017 ble nok en kjempesesong for 10 på topp 
i Levanger. Sesongen varte fra 1. februar til 
15. oktober. Mye folk i alle aldre har benyttet 
seg av tilbudet, og ca. 1.400 konvolutter ble 
solgt. 
Totalt har ca. 13.000 personer besøkt én eller 
flere av toppene. 
Ca. 2.600 personer har registrert sine 
oppmøter på nettet, og av disse har ca. 1.350 
personer besøkt 10 eller flere av toppene. 
625 personer har besøkt over 20 topper.  Ca. 
65.000 besøk er registrert i de forskjellige 
bøkene på toppene og 55 % av disse er 
registrert på nettet. 
 
Nytt av året var at det ble opprettet et eget 
tilrettelagt tilbud som de som ønsket kunne 
delta i.  
5 av postene er tilrettelagte for 
barnevogn/rullestol. Dette tilbudet er godt 
mottatt. 
Ca. 1.400 premier er levert ut til mange 
sprekinger. 
De fleste toppene har hatt mye besøk. 
Bukkhaugen på Skogn er den mest besøkte 
toppen med over 9.000 besøk. 

Av de «lokale» postene hadde: Fjellhov 2.160 
besøk, Torvmyra 3.380 beøk, Våttåberget 
4.156 besøk og Migtjønna 3.241 besøk 
 
Vi har mottatt mange positive presseomtaler 
og tilbakemeldinger på tiltaket.  
Takket være et godt samarbeid med 
klubbene i kommunen har dette prosjektet, 
med stadig økende oppslutning, latt seg 
gjennomføre.  
 
2018 sesongen er under forberedelse. Ny 
sesong starter 1. februar. De «lokale» 
postene blir med videre med ett unntak; 
Fjellhov erstattes av Storheia.  
 
Konvolutter legges ut for salg på 
Nærbutikken medio januar. 
Flere nye turmål kommer med rundt om i 
kommunen….. Følg med på 
www.levangeridrett.no 
 
Vi ønsker både gamle og nye 10 på toppere 
velkommen! 
Arve Brenne 

 

TURBROSJYRE FOR EKNE 
I løpet av det siste året har Ekne fått sin nye 
turbrosjyre. 
Denne flotte brosjyren er et samarbeid 
mellom Ekne Idrettslag og Ekne Småbåthavn. 
Brosjyren er finansiert gjennom midler fra 
Turskiltprosjektet. Marius Austeen har vært 
en god støttespiller i utformingen av 
folderen. Ellers har flere vært viktige 
bidragsytere til dette flotte produktet. 
 
Med denne samlingen tur-tips får du 
informasjon om fine turer på Ekne og omegn. 
Ekne IL og samarbeidspartner Ekne 
Småbåthavn håper at turfolderen kan 
stimulere til mer aktivitet i den flotte bygda 
vår, midt i Trondheimsfjorden.  
 
Folderen inneholder 8 flotte turforslag, og du 
finner også informasjon om fine fiskeplasser 
og bademuligheter. 

QR-kodene på hvert turforslag leder deg til et 
digitalt kart over turen. For å skanne QR 
kodene trengs en egen app. Søk på ”QR 
scanner” i Google play eller på Appstore.  
 
For besøkende håper vi at turfolderen gir 
inspirasjon til å benytte seg av 
friluftslivsmulighetene både i marka og nært 
fjorden: fra Storheia i sør til Småbåthavna i 
nord er det mye å oppleve.  
Folderen er trykt opp et stort antall som er 
tenkt distribuert gratis til alle. Folderen kan 
fås på Nærbutikken Sørby Handel og andre 
steder på Ekne samt andre steder i 
kommunen. Den er tenkt som en fin reklame 
for bygda og viktig for nye beboere og gjester 
på bygda. 
Vi anbefaler alle til å sikre seg denne folderen 
som også kan fås ved henvendelse til Pål 
Austeen eller Arve Brenne.  

http://www.levangeridrett.no/
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TRIMTUR TIL MIGA HØSTEN 1983 
Høsten 1983 arrangerte Trimgruppa i  Ekne IL 
en utflukt til Miga. Mange, både store og 
små, tok turen til dette nedlagte gårdsbruket 
som ikke ligger så langt fra dagens populære 
turmål; Migtjønna. 
 
Navnet Miga kommer fra navnet på bekken 
som går fra Migtjønna forbi gården Miga og 
renner ut i Byavatnet. Navnet er dannet av 
ordet mige, pisse, et navn som finnes på 
mange små bekker (kilde: Oluf Rygh). 
 
Trimturen i 1983 gikk også via Jonasplassen, 
og Djupen, og ikke lagt derfra ligger en annen 
plass: Tretsveet. 
I forbindelse med denne trimturen laget Atle 
Sand plansjer med opplysninger om de fire 
plassene som ligger i dette nærområdet. 
 
Atle skriver: 
JONASPLASSEN var bebodd før 1850. Den 
siste beboeren, Jonas E. Migsveet (også kalt 
Jonas Korsbekken) flyttet til Åsen i 1902. 
Flere av barna tok navnet By, eller tok 
tjeneste der. Den ene, Johannes By, vokste 
opp på Mjøsund og var senere mange år i 
Amerika. Da han vendte tilbake ble navnet 
hans amerikanisert til Jåss Bai. Eier: Migen 
Statsalmenning (Statskog) 
TRETSVEET har tilhørt gården Skjelbrigt, men 
ble solgt til Olberg (Hoås) som senere er solgt 
til Jan Kåre Løveng. Husene ble satt opp i 
1940. Under krigen ble ikke dette "rommet" 
registret av tyskerne og gikk derfor fri for 
pliktlevering av matvarer. 
DJUPEN - enkelte språkeksperter (A.Vestrum) 
mener det er terrenget som har gitt navnet til 
plassen. Andre mener opprinnelsen er fra 
bekken som går forbi gården - Djupa er vanlig 
elvenavn (iflg O.Rygh). Gården er nevnt første 
gang i 1661, da som husmannsplass under 
Skjelbrigt. Djupen har vært i samme slekt 
siden 1884. 
MIGA – navnet kommer fra navnet på 
bekken som går fra Migtjønna forbi gården 
og renner ut i Byavatnet. Navnet er dannet av 
ordet mige, pisse, en navn som finnes på 
mange små bekker (kilde: Oluf Rygh). I 
skattelistene nevnes Miga første gang i 1671. 

Gården fikk hard medfart av Armfeldts 
soldater i 1718. Miga ble selveierbruk i 1746 
som en av de første på Ekne. Den siste 
fastboende, Jørgen Migen, reiste til Amerika i 
1889. Han skulle da reise til sønnen som var 
farmer, men innen de kom fram hadde uår 
ført til konkurs, og husværet var en enkel 
jordhytte. Jørgen og familien fikk etter en tid 
satt opp hus, og han selv ble postbud i et 
norskpreget område i en av Dakotastatene. 
De tok familienavnet Morgan der borte. En 
datter ble ikke med til Amerika, og hun 
besøkte Miga like før 1920. Hun skrev da på 
stabbursveggen: "30 aar siden sist. Det er øde 
og stille på gamle tufter. Anne 
Jørgensdatter". 
Både våningshus og uthus er bygd i 1850-
årene. Sammen med gården Mjøsund hadde 
de eget kvernsted. Det kan også nevnes at 
omkring 1880 var det skole for flere av barna 
omkring Byavatnet. Totalt har Miga ca 250 da 
jord, og 34 da har vært dyrket. Jorda ble 
drevet til 1960. Under siste krig overnattet 
Shetlandsgjengen her ett døgn. Like øst for 
gården bodde det også folk til 1840.  
 
Noen tilleggsopplysninger (red.anm.) om 
Miga (kilde: Kulturminnesøk): 

Miga var selvstendig gård fram til 1889. 
Gården ble solgt og familien flyttet til 
Amerika. Gårdbrukeren på Sannan Mellom 
kjøpte gården. I over 100 år ble Miga drevet 
sammen med Sannan. Her ble det høstet 
både gras og korn i mange år, etter hvert ble 
jorda mest nyttet til beite for ungdyr. Gården 
hadde også fin skog. Veien fra Sannan til 
Miga var lang og vanskelig. Til fots gikk en om 
Risbergbakkan og på vestsida av Bantjønna til 
Jonasplassen og Miga. Med hest og kjøretøy 
måtte en dra om Nonstad og etter en dårlig 
kjerrevei på østsida av Bantjønna til 
Jonasplassen før en kom fram. De siste årene 
det var drift på Miga ble det kjørt med 
traktor om Skillbreia og Jonasplassen. Etter 
den store stormfellinga, nyttårsdagen i 1992, 
ble det bygget ny skogsvei ned til Markhusan. 
Gården ble solgt i 1993 til eieren av 
Markhusan (i dag Markhusan AS). 
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Miga høsten 1983. Personene fra venstre: Kristian, Martin og Terje Krogstad, Lars Jakob Furunes, Solbjørg Solli,  

Anne Grete Sand.   Foto: Aasta Dahlen Krogstad 

 

Miga høsten 2017. Store forandringer på Miga siden 1983 

Foto: Terje Krogstad. 
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  Djupen og Byavatnet 
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Foto: Arve Brenne 

 

JULA  PÅ  EKNE  2017 

   

Julaften:  Ekne kirke kl. 15.00: 
   Familiegudstjeneste v/ Gaute Susort Aurdal 
   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  
   Frank Scott spiller opp til dans 
   Kiosksalg/skjenkebevilling 
 
5.juledag:  Tradisjonell Romjulsmarsj v/ Ekne IL 
(29.des.)  Bålkaffe ved Mølla kl 12-14:00 
   Lang runde rundt Siem og kortere runde om Persve og Dalen 
 
6. juledag:  Tradisjonell juletrefest, Bedehuset kl. 18.00, 
(30.des)  for hele familien med konkurranser,  

mat, kaffe og gang rundt juletreet 
 Andakt ved Torunn Nesse   arr. Normisjon  

 

REDAKSJONEN 

ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår! 

 

 

 

 

 

 

 


