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LEDEREN HAR ORDET 
Det har vært en vinter nesten uten snø. 
Derfor har det blitt liten skiaktivitet utover 
skogen. Takk allikevel til løypekjørerne som i 
hvert fall prøvde å få til løyper. Dette skrev 
jeg innlegget mitt på samme tid i fjor.  
VINTER OG SKI 
Nå har vi lagt bak oss en fantastisk vinter, det 
har vært mye snø og stabilt skiføre. Vi må 
mange år tilbake for å finne slike forhold. 
Løypekjørerne har lagt ned en fabelaktig 
innsats for at både eknesbygg og andre 
kunne ta seg en skitur i flott terreng. Tusen 
takk for at dere brukte så mange timer av 
fritiden deres til å tilrettelegge for bygdas 
innbyggere. Det setter alle umåtelig pris på.  
Søndag 4. mars serverte/solgte trimgruppe 
kaffe, saft og mere på Sønningenhytta. 
Mange tok turen utover denne dagen. Det 
ble en kjempedag for alle som tok turen. I 
løpet av året vil det skje en oppgradering av 
Sønningenhytta. Vi har fått 20 000,- fra 
Levanger kommune til dette.  
Skiavdelingen har også i vinter samarbeidet 
med Ronglan IL om poengrenn, det ble 
gjennomført i lysløypa på Ronglan. På grunn 
av de fantastiske forholdene fikk vi for første 
gang gjennomført klubbmesterskap på ski. 
Mesterskapet foregikk på Stormyra og 
deltakerne var i alle aldersgrupper. Det ble 
en kjempedag på Stormyra. 
BARNEIDRETT 
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 aktivitører. Takk til dere som 
har bidratt til at barneidretten har vært en 
suksess. Det er enda ikke lagt endelige planer 
for høsten, men jeg kan si så mye at vi skal 
sørge for at det blir mye spennende som skal 
skje på barneidretten.  
KLUBBHUS 
Som dere sikkert har lagt merke til så har det 
i løpet av vinteren vært aktivitet nede på 
stadion. Klubbhuset er i ferd med å bygges. 
Det meste av jobben foregår nå innendørs og 
jeg kan si at det ligger an til å bli veldig bra. 
Dette takket være bygdas pensjonister som 
snekkerer på dugnad. Disse pensjonistene 

innehar stor erfaring 
med snekring. Og jeg 
er sikker på at 
arbeidet utføres minst 
like bra som en 
hvilken som helst 
fagutdannet snekker. 
Standarden på det 
dere gjør er meget 
høy karer. Tusen takk. 
FOTBALL 
Fotballsesongen er allerede i gang. Ekne IL 
har også i år flere lag som deltar i seriespill. 
Det er viktig for meg at alle som stiller opp på 
vegne av Ekne er gode rollemodeller for våre 
barn. Om du er trener, oppmann, forelder, 
besteforelder eller bare en nysgjerrig tilskuer, 
tenk på hvordan du oppfører deg på sidelinja. 
Barna må slippe å høre stygg ordbruk i form 
av negative kommentarer eller bannskap. 
Mobbing er dessverre blitt et større problem 
nå enn tidligere. Du som voksen må stå opp å 
tørre å si ifra at dette ikke er greit. Ekne 
idrettslag har en uttalt nulltoleranse når det 
gjelder mobbing. 
Naboklubber krever treningsavgift for at barn 
og unge skal delta i aktiviteter. Ofte kreves 
det flere tusen kroner, flere og flere foreldre 
må si nei til at deres barn kan delta på grunn 
av at de ikke har råd.  
Positivitet, engasjement og stor dugnadsånd 
er noe som kjennetegner Ekne for tiden. På 
grunn av dette får vi til mye på Ekne uten å ta 
treningsavgift. Selv om idrettslaget nå har et 
millionprosjekt gående, nytt klubbhus, klarer 
vi å holde aktiviteten i gang uten å kreve 
treningsavgift. Det tenker vi å gjøre fremover 
også. Vi må unngå at barn og unge på Ekne 
ikke kan delta i aktivitet på grunn av at det 
koster for mye.  
Hold på positiviteten folkens, det kommer vi 
langt med. Ros hverandre om det er noe dere 
er fornøyd med. Og ikke vær redd for å si ifra 
om det er noen dere er misfornøyd med, 
men si ifra til den som kan gjøre noe med 
det.  
Ønsker dere alle en fin vår og sommer! 
 
Leder Ekne IL, Marius Brenne
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ÅRSMELDING FRA HOVEDLAGET  2017 
 
 
Styrets sammensetning: 
 
Leder:      Marius Brenne  
Nestleder:      
Økonomiansvarlig:    Arve Brenne 
Sekretær:     Anne Rundhaug 
Leder fotballavdelinga:   Øyvind Skilbrigt 
Leder skiavdelinga:    Gisle Holberg 
Leder barneidrettsavdelinga:  Tommy Larsen 
Leder trimavdelinga:    Ruth Astrid Strøm 
Styremedlem:    Solvår Lilleøen 
 
 
 
Det ble gjennomført 2 styremøter i Ekne 
Idrettslag i 2017.  
Årsmøte for 2016 ble avholdt 01.03.17. 
 
Aktiviteten i idrettslaget beskrives i 
årsmeldingene fra de respektive 
avdelinger; barneidrett, ski, trim og fotball. 
 
2017 har vært et aktivt år for idrettslaget. 
Det er lagt flott til rette for at Eknes 
innbyggere kan drive med friluftsliv. Stier 
er holdt ved like, og de er også blitt merket 
med skilter. 
I løpet av 2017 har et nytt klubbhus reist 
seg på stadion. Mange timer er blitt brukt 
til prosjektering, og rett før jul ferdigstilte 
Øyvind Skilbrigt klubbhuset utvendig. Nå er 
dugnadsgjenger i gang innvendig. Styret 
tror at dette vil bli et flott samlingspunkt  
 
 
 

 
for idrettslaget. Vi satser på at det står 
ferdig i løpet av 2018. 
 
Et arrangement styret spesielt vil nevne er 
knøtteturneringen i fotball. Der vises det 
fantastisk idrettsglede blant ungene. 
Dugnadsinnsatsen er formidabel av 
foreldrene, seniorlaget og andre. Dette er 
det arrangementet som bidrar til de største 
inntektene for laget. 
 
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 
2017 har fått.  
Styret i Ekne IL vil takke alle utøvere og de 
som har bidratt til lagets virksomhet for 
deres innsats i 2017, og håper på et godt 
idrettsår med mulig økt medlemstall i 
2018.  

 
 
 
Ekne, 27.02.18 
For styret i Ekne IL  
Marius Brenne (Leder)  
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TILLITSVALGTE I EKNE IL,  MAI 2018 

 
Hovedstyret:     
Marius Brenne  leder 
Stine Langås   nestleder  
Arve Brenne økonomi- og  
 sponsoransvarlig 
Anne Rundhaug sekretær 
Anne Toril Krutnes  leder Barneidrett 
Øyvind Skilbrigt leder Fotball 
Ruth Astrid Strøm leder Trim  
Gisle Holberg  leder ski og friidrett 
Solvor Lilleøen styremedlem 
 
 
 
Klubbhuskomité: 
Randi Hindberg 
Siv Anita Brenne 
Inge Skilbrigt 
Audun Brenne 
 
 
Barneidrettsgruppa: 
Anne Toril Krutnes leder            
Anna Maria Dyrstad  medlem 
Mona R Rosenlund medlem 
 
Fotballgruppa: 
Øyvind Skilbrigt leder 
Erlend Blomsø  barn- & unge-ansv. 
Kenneth Lorås  anleggsansvarlig 
 
 
 
Trimgruppa: 
Ruth Astrid Strøm leder 
Nina Gravaune medlems- og   
   idrettsmerkeansvarlig 
Solrun Brenne  
Blomsø  medlem 
 
 
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: 
Arild By 
Knut Jostein Brenne 
 
 
 
Skigruppa/friidrett: 
Gisle Holberg    leder 
Tor S. Dahlen   sportslig leder 
Kristin Dalen    arr.ansv. 
John Anders Flø Gustad arr.ansv. St.  
    Olavsloppet 
Svein Ove Eggen  løype- og 

anl.ansv. 
Jo Vegar Dahlen  løype-/anl. 
Sverre Martin Falstad  løype-/anl. 
Lars Morten Nordgård løype-/anl. 
Arve Brenne   løype-/anl. 
 
 
 
 

  

  

http://www.ekneil.com/
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Høydepunkt 2017: Ekne – Bøgda: 6 – 1         Foto: Erlend Aune 

FOTBALLGRUPPA  

 
EKNE IL GÅR MOT EN AKTIV 
FOTBALLSESONG 
I sesongen 2018 skal Ekne IL ha følgende lag i 
aksjon: 

- J9 ledet av Sondre Amundsen 

- G11 ledet av Magnus Kosberg 

- Menn 6. div ledet av Kenneth Lorås og 

Lars M. Tvete 

- Knøttegjengen blir styrt av Ingvild 

Augdal, Mona Rosenlund og Petter 

Ness. Ingvild leder skolestarterne, dvs. 

de som starter på skolen til høsten. 

Mona har ansvar for 1. klassingene og 

Petter har ansvar for 2. klassingene. 

Alle disse tre er gode ambassadører 

for Ekne IL.  

Erlend Blomsø har i år blitt koordinator for 
barnefotballen. Dette vil si at han har 
stålkontroll på alt av utstyr og organisering av 
barneidretten i klubben.   
KNØTT-TURNERING 
Når årets knøtt-turneringer vil bli arrangert er 
enda ikke avgjort, men torsdag 3. mai er det 
møte med de andre arrangement-klubbene, 
så da blir det avklart.  
Vi håper på et like godt oppmøte i år, slik at 
vi får et godt overskudd til  
klubbkassa.  
 
 

 
 
 
Det vil i år, som i fjor, komme ut 
dugnadslister i god tid før turnering på Ekne, 
så det vil bli mulighet til å bytte innbyrdes om 
det trengs.  
Fjorårets turnering ble en suksess med 
utendørs grilling og god stemning i teltet, så 
det er ikke avgjort om det blir annerledes i år, 
selv om vi nå har fått nytt klubbhus. 
KLUBBHUS 
Når vi først er inne på klubbhus, så vil jeg 
benytte anledningen til å skryte av gjengen 
som har deltatt på dugnad. Det ser veldig bra 
ut inne i klubbhuset nå, og dette er et bygg vi 
skal få mye glede av. Når ferdigstilling blir vet 
jeg ikke, men jeg regner med at det går fort 
til den dagen dersom dugnadsgjengen vil stå 
på like godt som de allerede har gjort. Veldig 
godt jobbet folkens!! 
 
Til slutt vil jeg oppfordre alle på Ekne til å 
møte opp å heie på spillerne når det er kamp 
på stadion! Det betyr mye for alle at vi viser 
engasjement og støtter opp om Ekne IL. 
Med dette vil jeg ønske alle sammen et godt 
fotballår 2018. 
Vi sees på Ekne stadion! 
 
Leder fotballgruppa,  
Øyvind Skilbrigt  
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TRIMGRUPPA 
 

Mens det våres rundt oss kan vi se tilbake på 
en flott trimvinter! 
Romjulsmarsjen ble avholdt 5. juledag, og var 
som alltid populær. Til sammen 82 deltakere 
var innom kaffestasjonen ved mølla. 
Trimrunden gikk rundt Siem, eller kortere 
runde om Persve og Dalen. 

 
Vi har hatt en vinter med historisk gode 
snøforhold og skiføre til langt utpå våren. 
Takket være kjempeinnsats fra løypekjørerne 
har vi kunnet boltre oss i skiløyper i 
nærområdet. Eknesbyggen setter tydelig pris 
på dette, og det er artig å se så mye folk ute 
på ski! 
 
IDRETTSHYTTA 
For første gang på flere år ble det holdt 
søndagsåpent med servering på idrettshytta 
ved Sønningen. Trimgruppa og 
hyttekomiteen stilte som vertskap med varm 
hytte og kiosksalg. Responsen var enorm med 
kjempeoppmøte og god stemning. Hele 110 
stykker skrev seg inn i hytteboka denne 
søndagen!! 
Trimgruppa bistod også da klubbmesterskap 
på ski ble avholdt på Stormyra i mars. 
Skigruppa hadde gjort en kjempejobb med å 

preppe løyper og hoppbakke. Det ble en 
trivelig dag for små og store med fellesstart, 
skileik, bålkaffe og pølse.  
 
ARRANGEMENTER 
I tida framover kommer vi til å arrangere 
flere trimaktiviteter. 
Her er noe av det som er planlagt: 
 Mai/juni: Familiedag i Purkvika 

 September: muligheter for å ta 

Idrettsmerke. Start gjerne å trene for 

dette nå. Mer informasjon om kravene 

finnes på idrettsforbundets hjemmeside. 

 I oktober arrangeres den årlige trimturen 

til Våttåberget sammen med Ronglan IL 

 Vi håper også å få til en felles gåtur fra 

Ronglan til Ekne etter leia der 

gammelvegen lå, med Sverre Daling som 

kjentmann og guide. Sverre og Jorunn 

Daling hadde med seg en gruppe og gikk  

opp denne leia i januar. Etter det har 

mange ytret ønske om å gjenta denne 

turen så det må vi prøve å få til. 

Vi kommer til å annonsere nærmere 
tidspunkt for arrangementene etter hvert. 
 
Trimgruppa takker for stor deltakelse og ser 
fram til en aktiv vår og sommer! 
 

 
Leder for trimgruppa, 
Ruth Astrid Strøm  

God stemning ved mølla under romjulsmarsjen 2017  

 

Skiglede på Sønningen 4.mars 2018 
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SMÅNYTT FRA EKNE 

 

NYTT KLUBBHUS PÅ EKNE STADION 
Det nye klubbhuset på stadion er i ferd med å 
bli fullført! 
Det gamle klubbhuset ble jevnet med jorden 
våren 2017. I løpet av høsten 2017/vinteren 
2018 har et nytt bygg blitt reist. 
Byggmester Øyvind Skilbrigt har hatt ansvaret 
for å bygge klubbhuset ut fra gjeldende 
bygningsregler.  
Det ble innleid hjelp til grunnarbeider, 
betongarbeider, rørlegger og det elektriske. 
Ved årsskiftet var bygget så godt som tett. 
Noe utvendig arbeid ble fullført på nyåret. 
Øyvind gjorde også inndeling av rommene 
innendørs. 
Bygget er totalt på 110 m2 og inneholder 
kjøkken/kiosk, møterom, 3 boder/lager, 2 
WC, gang og teknisk rom. 
DUGNAD 
Det videre arbeid innendørs er gjort på 
dugnad. Takket være positive folk på bygda 
har dugnadsarbeidet utover vinteren og 
våren gått veldig bra. En gruppe 
«pensjonister» og andre som har tid på 
dagtid har gjort en kjempejobb. En gjeng på 
10-15 personer har brukt mye tid på dugnad 
én til to formiddager i uka. Denne gjengen 
har gjort det meste av arbeidet innendørs i 
bygget! 

Det er tydelig at dugnadsånden fortsatt 
blomstrer på Ekne. Det sosiale med kaffe og 
noe å bite i fra Nærbutikken er obligatorisk 
på dugnadene. Dugnad er trivsel! 
 
Totalt er det utført over 600 dugnadstimer 
pr. utgangen av april. Det gjenstår fortsatt en 
del dugnadstimer før det innvendige arbeidet 
er i mål. Det skal også gjøres en del arbeider 
utendørs, bl.a. platting utenfor 
kiosk/kjøkken. Hvis du ønsker å bidra, ta 
kontakt med Audun Brenne eller 
undertegnede. 
ØKONOMI 
Nytt klubbhus er et betydelig løft for 
idrettslaget. Totalt er prosjektet beregnet til 
1,7 mill. Det er søkt om spillemidler til 
prosjektet. Dette er innvilget. Egne midler og 
dugnad er en viktig del for å få prosjektet i 
mål. 
Inventar, utstyr på kiosk/kjøkken skal også 
kjøpes inn. Dette dekkes ikke av 
spillemiddelsøknaden. 
GAVER 
Skulle det være noen som ønsker å gi en gave 
til prosjektet, som øremerkes inventer/utstyr 
til nytt klubbhus, er vi takknemlige for det. 
Evt. gaver kan sendes til kto. 4484.30.63117 
eller VIPPS 109783 EKNE IDRETTSLAG. 
 
FREMDRIFT 
Målet er at det nye klubbhuset skal stå ferdig 
slik at en åpning av huset kan markeres på 
høsten. Kiosk/kjøkken tas i bruk så snart 
bygget er godkjent. 
Informasjon legges løpende ut på klubbens 
hjemmeside Ekneil.com, Facebook, 
Ekneinfo.com. 
 
Arve Brenne 
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OPPRUSTING AV IDRETTSHYTTA 
Vi har hatt en fantastisk fin vinter, og det har 
vært mange som har besøkt idrettshytta ved 
Sønningen i år. Som sikkert mange har sett, 
begynner det å melde seg behov for litt 
vedlikehold av hytta.  
Ekne Idrettslag har vært så heldige å få kr 
20.000,- i støtte fra kommunen til opprusting 
av både hytta og uteområdet rundt hytta. 
Disse pengene har vi tenkt å bruke på ny 
ytterdør, nytt inngangsparti og en platting i 
forbindelse med inngangspartiet. 

Vi har vært en tur hos Byggmakker Gråmyra 
og handlet byggevarer.  Arve stilte med 
snøscooter og slede en fredag kveld, og 
utstyret ble trygt fraktet oppover til hytta. 
 
Nytt inngangsparti er tenkt flyttet til veggen 
mot uthuset. 
Jobben skal gjøres i løpet av 

sommeren/høsten. 

 

 
 
Hyttekomitéen, 
Knut Jostein Brenne 

 
 
10 PÅ TOPP 2018 

Årets 10 på topp i Levanger er godt i gang. 
Sesongen startet 1. februar og varer til  
15.oktober. 
Mange turgåere, i alle aldre, har allerede 
vært på flere turer. Noen har benyttet den 
flotte vinteren til å besøke enkelte topper. Så 
langt ser det ut som at oppslutningen vil bli 
stor også i år. Godt over 2.000 personer har 
så langt skrevet seg inn i bøkene på enkelte 
av postene. 
20 topper/steder er med i år. Noen nye er 
byttet ut med gamle. Det er mange 
spennende turmål rundt omkring i 
kommunen vår. Postene er fordelt på; Lette, 
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middels krevende og krevende poster.  5 av 
disse er tilrettelagt for rullestol.  
NÆROMRÅDE 
I vårt nærområde er følgende steder med i 
2018; 

 Storheia  – parkering Styggdalen på 

sør enden av Sottjønna eller på Skalet 

på veien mellom Ekne og Frosta. 

(krevende post). Ingen parkering ved 

bommen til Fjellplassen! 

 Torvmyra – fra Innlegget til Torvmyra 

– 1,3 km – godt merket – tilgjengelig 

for rullestol (lett post) 

 Migtjønna – parkering ved Skilbrigt 

(middels krevende post) 

 Våttåberget – parkering Perhaugen, 

Strandkorsen eller Kjølen. (krevende 

post) 

De andre turmålene rundt omkring i 
kommunen anbefales også. 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. 200,00. 
Husk å registrere besøk på nettet. Beskrivelse 
for dette ligger i konvolutten. 
Mer info om 10 på topp finner du på 
www.levangeridrett.no 
 
Ønsker alle GOD TUR! 
 
Arve Brenne 

 

 

EVENTYRLIG SKISESONG PÅ EKNE 
En flott skisesong er over på Ekne. 
Mange sier at dette har vært den beste 
skisesongen på mange år på Ekne. En lenge 
etterlengtet vinter med mye snø og stabile 
snøforhold kom endelig. 
Vi som har hatt jobben med å preparere 
løypene på Ekne har hatt en hektisk men flott 
sesong. Scooter og prepareringsutstyr har 
vært mye i drift og fungert meget bra. Dette 
mye takket godt vedlikeholdsarbeid i forkant 
av sesongen. 
LØYPER 
Løyper er kjørt primært fra Innlegget og 
Falstad Øvre til Sønningen. Takket være gode 
forhold på isene er det også kjørt til 
Laupavatna. Når forholdene tillot det ble det 
også kjørt løyper rundt omkring på bygda. 
Barnehagen og skolen har også fått kjørt 
løyper til sitt bruk. 
Det har vært fine spor som trikkeskinner og 
mulighet for å skøyte for de som ønsker det.      
Vi har prøvd så langt vi rekker å ha preparert 
løyper ikke bare i helgene. Flott at mange 

benytter seg av løypene også på 
«kvardagene». 
Vi i løypegruppen har mottatt mange positive 
tilbakemeldinger for den jobben som gjøres. 
Det er hyggelig og motiverer for å gå på en ny 
sesong. 
Takk til dere alle som benytter skiløypene og 
ønsker alle en fin sommer. 
Vi håper på flere slike vintre som vi har hatt 
sesongen 2017/2018. 
 
LØYPEGJENGEN 
Svein Ove 
Sverre Martin 
Jo Vegard 
Lars Morten 
Arve  

 
Red: Denne gjengen fortjener en stor honnør 
for den flotte dugnadsinnsatsen de gjør for 
alle skiglade på Ekne!! 

 

http://www.levangeridrett.no/
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Foto: Ruth Astrid Strøm 
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Foto: Storheia, Arve Brenne  

KOMMUNALE MIDLER TIL EKNE 
Ekne er en populær bygd, også sett fra 
kommunepolitikernes side. De har tildelt 
midler til en rekke prosjekter på bygda.  
Iflg. lokalavisa Innherred har formannskapet 
18.april vedtatt følgende tilskudd til tiltak på 
Ekne: 

 kr 20.000  til Ekne IL til oppgradering 

av uteområde ved idrettshytta på 

Sønningen. Dette er del av tilskudd til 

allmennyttige og helsefremmende 

tiltak utenfor Levanger sentrum  

 Ekne småbåtforening er tildelt kr 

20.000 til Sjørock og barnas lyskveld  

 Stiftelsen Falstadsenteret har fått kr 

50.000 til "Kulturmøter - ungdom 

forteller" 

Dette er gode tiltak som hele Ekne-
samfunnet vil ha glede av.

 

KONTINGENT TIL EIL 2018 
Mange har så langt betalt kontingenten til Ekne Idrettslag for 2018. 
Skulle det være noen som ikke har betalt kontingenten og ønsker å være medlem i klubben kan 
den betales til kto. 4484.30.63117 eller med VIPPS 109783 Ekne Idrettslag. 
Satsene er: Familie/par kr. 500 

Voksen kr. 250 
Barn kr. 150  

 
Arve Brenne (kasserer) 
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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 prest Per Jostein Johansen. 

Kor 7624 deltar 
 
Kl. 11.15 Oppstilling til Folketoget  
 
Kl. 11.25    To vers av «Ja vi elsker» 

 
Kl. 11.30 Folketog til Falstadskogen 

 
Kl. 12.00    Hovedtale og kransnedlegging ved direktør for Falstadsenteret, 

Christian Wee. 
Ekne skolekorps spiller 

 
Kl. 12.20    Folketoget returnerer til Ekne skole og Grendehuset. 

Åpen kafé og leker for barna. 
 

Kl. 13.30    Skolekoret synger og Ekne skolekorps spiller
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

17.mai-komité 2017, Ekne 
Anita Ravlo Sand, leder     
Johan Vestrum 
Tone Grønnesby 
Sondre Amundsen 
Pia Hernes 
Henning Brandt    
 

 
 
 
 

Redaksjonen ønsker alle en riktig flott 

og aktiv sommer! 


