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LEDEREN HAR ORDET 
Vi er godt inne i mai 2021. Vi er fortsatt i en 

spesiell situasjon, både her til lands og i resten 

av verden. Pandemien har enda ikke sluppet 

taket, og vi må fortsatt forholde oss til tiltak 

når det gjelder smittevern. Jeg har et håp om 

at vi nå begynner å se «lyset i enden av 

tunellen». Jeg håper at vi ganske snart er 

tilbake til tilnærmet normale tilstander. 

Jeg synes at Ekne idrettslag har jobbet godt 

det siste året for at barn og unge har kunnet 

drive med allsidig aktivitet. Vi har fått til både 

allidrett, skirenn, håndball- og fotballtreninger 

osv. Det er godt å se at det er et yrende liv 

rundt skolen og fotballbanen igjen. 

Aktiviteten er blitt opprettholdt takket være 

voksne som stiller opp som trenere og 

aktivitører.  

    Den nye Dagsturhytta ved Sønningen er 

ferdigstilt, og det må man vel trygt si ble et 

praktbygg. I hvert fall i forhold til det 

byggverket som stod der. Hytta har vært godt 

besøkt i vinter og i løpet av våren. Nå står det 

igjen å «klopplegge», slik at det blir tørrere å 

gå innover myrene. Mange har stilt opp på 

dugnad, og takket være alle dere ble hytta en 

realitet. Nå håper vi i styret at mange vil ta 

turen innover til Sønningen. Idrettslaget vil 

videreutvikle området rundt hytta slik at det 

blir attraktivt å legge turen innover. Tusen 

takk til hyttekomitéen som har vært i bresjen 

for dugnadsarbeidet.  

    HOOPIT Høsten 2020 bestemte styret i 

idrettslaget at Ekne IL skulle skaffe seg et 

system som skulle gjøre det å drive 

idrettslaget enklere og mer effektivt. Valget 

falt på Hoopit. Hoopit vil føre til at 

kommunikasjonen blir enklere enn den har 

vært tidligere. Jeg vet at en del av dere synes 

at det har vært vanskelig å registrere seg. Hvis 

det er noen trøst så synes flere av oss i styret 

også at dette var utfordrende, men etter litt 

prøving og feiling ble det greit. Sitter du 

fortsatt og lurer på hvordan du skal gjøre 

dette, ikke nøl med å ta kontakt med en av oss 

i styret. Vi kan hjelpe deg. Hoopit er vårt nye 

medlemsregister, så uten å kople deg opp der 

er du ikke medlem i Ekne IL.  

Vi mener Hoopit er framtida, og det vil lette 

hverdagen for oss som sitter i styret. Det vil 

også gjøre det lettere når det gjelder 

planlegging og kommunikasjon mellom 

trenere og utøvere og de foresatte. 

    I vinter var vi så heldige at vi fikk noen 

uker med flotte skiforhold utover skogen. 

Løypekjørerne la godt til rette for at ung og 

gammel kunne ta seg en skitur. Tusen takk for 

den innsatsen dere legger ned for at vi kan gå 

kortreiste skiturer på Ekne. 

    Trimpoeng.no  Ekne idrettslag har i mange 

år hatt trimkasser på flere steder på Ekne. I 

kassene har det ligget bøker som man har 

kunnet skrive navnet sitt i. Grunnen til at 

disse trimkassene er hengt ut er at vi ønsker å 

legge til rette for at befolkningen skal komme 

seg ut på tur i Eknes flotte natur. Idrettslaget 

står nå ved et veiskille når det gjelder disse 

trimkassene. Fra 1. mai har idrettslaget blitt 

tilsluttet Trimpoeng.no. Du kan lese mer om 

dette i en egen sak. 

    Som leder i Ekne idrettslag håper jeg at vi i 

løpet av 2021 er tilbake til der vi var i 2019 

med stor aktivitet blant unge og gamle på 

Ekne. Jeg håper også at vi kan samle mange 

for å se på at våre barn og vårt A-lag spiller 

en fotballkamp. Jeg håper også at vi kan ta 

hverandre i hånda og til og med gi hverandre 

en klem. 

    Ekne skal være en super plass for våre 

unge å vokse opp på. Da må vi voksne legge 

til rette for dette. Vi må være positive 

rollemodeller, vi må framsnakke hverandre og 

vi må bry oss om hverandre. Jeg er glad i 

bygda mi! Vi voksne på Ekne må vise at vi er 

glade i barnehagen vår, glade i skolen vår, 

glade i butikken vår. Ja, glad i alt det 

fantastiske vi har på Ekne. Om vi voksne 

viser barna dette, så tror jeg at våre barn og 

ungdommer får en god oppvekst.  

    Det er viktig at vi skryter av Eknes-bøgda 

utad. Så vet jeg at alt er ikke bare positivt hele 

tida, men da er det viktig at du sier ifra til den 

som kan gjøre noe med det. I idrettslaget er 

det undertegnede, på skolen er det rektor 

Tone, på barnehagen er det styrer Randi og på 

butikken er det Siv.  

Til slutt et viktig ordtak: Det trengs en hel 

landsby for å oppdra et barn. 

Jeg ønsker dere alle sammen en riktig fin og 

aktiv vår og sommer. 

 
Leder Ekne IL,  
Marius Brenne 
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TILLITSVALGTE I EKNE IL, MAI 2021 

 
På grunn av Korona-pandemien har det i år ikke vært avholdt årsmøte med valg av tillitsvalgte 
på vanlig måte. Dette betyr at det heller ikke foreligger årsmeldinger fra de enkelte grupper.  
Årsmøte er utsatt på ubestemt tid. 
 
Styret vil derfor inntil videre fortsette med den sammensetting det fikk ved forrige årsmøte. 
Manglende årsmøte og valg betyr imidlertid ikke at aktivitetene i laget stopper opp. 
 
 
Hovedstyret:     
Marius Brenne  leder 
Stine Langås  nestleder  
Arve Brenne økonomi 
Anne Rundhaug sekretær 
Ingvild Augdal leder Barneidrett 
Øyvind Skilbrigt leder Fotball 
Ruth Astrid Strøm leder Trim  
Martin Langås leder Ski og friidr. 
Siv By styremedlem 
 
 
Barneidrettsgruppa: 
Ingvild Augdal  leder 
Stine Langås medlem            
Mona R Rosenlund medlem 
 
Fotballgruppa: 
Øyvind Skilbrigt leder 
Erlend Blomsø medlem 
Kenneth Lorås medlem 
Inge Skilbrigt kiosk 
 
 
 
Trimgruppa: 
Ruth Astrid Strøm leder 
Nina Gravaune medlem  
Solrun Brenne Blomsø medlem 
 
Ekne Ils hjemmeside: 
 

Revisorer: 
Morten Tvete 
Einar Daling 
 
Valgkomite: 
Siv By 
Stine E. Monsen Gerhardsen 
 
Webansvarlig 
Jørn Åvar Skogmo 
 
 
Redaktør Reporter’n 
Terje Krogstad 
 
Hyttekomité: 
Knut Jostein Brenne 
Arild By 
 
Skigruppa/friidrett: 
Martin Langås    leder 
Kristin Dalen   friidrett 
Berit Jørås   Friidrett 
 
Svein Ove Eggen  Løype-/anl. 
Sverre Martin Falstad  løype-/anl. 
Lars Morten Nordgård løype-/anl. 
Arve Brenne   løype-/anl. 
Jo Vegar Dahlen  løype-/anl. 
 
 
 

http://www.ekneil.com 

 
 
 

http://www.ekneil.com/
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HOOPIT - KONTINGENT TIL EKNE IL 2021 
 

Ekne Idrettslag har innført et nytt system for å bidra til forenklet drift av klubben, samt 
medlemsverving og betaling av kontingent.  Dette systemet heter HOOPIT.  
  
En del klubber har allerede innført dette systemet til forenkling av drifta i klubben. 
Positive erfaringer er meldt inn fra disse klubbene. 
  
Du kan registrere deg eller logge inn ved å klikke på linken nedenfor: 
Her kan barn under 18 år registreres inn som medlemmer og hvilke aktiviteter de deltar i. 
Dette kan løpende oppdateres etter hvert. 
Medlemmer over 18 år må registreres som egen bruker. 
Personer som ikke er aktiv i noen av gruppene melder en seg inn i gruppen støttemedlemmer. 
  
Kontingenten er kr 250 for voksen, kr 150 for barn og kr 500 for familie 
  
Skulle det være spørsmål - ta kontakt med 
Marius E. mail:  mariubre77@gmail.com eller 
Arve E. mail: arvbren@online.no. 
  
https://admin.hoopit.io/manage-membership/ekne-idrettslag-570915  

 
 
FOTBALLGRUPPA 

 

 
For sesongen 2021 er det i år påmeldt lag for 
klassene J10, G11 og J12 i aldersbestemte 
klasser og A-laget i seniorklassen. 
Ansvarlig for J10 er Ola Buan Øien, G11 
Øyvind Skilbrigt og for J12 er det Sondre 
Amundsen og Kay Arne Hagen.  
I og med at det fremdeles er virusaktivitet i 
landet er det ikke kommet noen datoer for 
oppstart av seriespill. Det blir spennende å se 
om det blir full sesong i år eller om den blir 
annerledes i år også. 
Slik det ser ut pr. dags dato så blir det 
knøtteturneringer i år. I og med at Neset FK 
er i en annen kommune, må vi ta litt 
forbehold angående den siste turneringa. Fra 
og med i år kommer knøtteturneringen til å 
bli gjennomført som 3v3 og ikke 5v5 som det 
har brukt å være tidligere. Dette betyr at det 
vil bli flere baner, flere kamper, flere lag og 
behov for flere dommere.  
 
Slik det ser ut pr. dags dato blir 
knøtteturneringer på følgende datoer: 

- Markabygda:  5.juni (lørdag) 
- Skogn:  20.juni (søndag) 
- Aasguten:  21.august (lørdag) 
- Ekne:  4.september (lørdag) 
- Sverre:  11.september (lørdag) 
- Neset:  26.september (søndag)  

 med premieutdeling.  
 
    «Bøgdaturnering» må i år som i fjor 
tilpasses til virussituasjon. I fjor ble det ikke 
arrangert turnering, men jeg håper og tror at 
det kan bli i år. I fjor var Ekne ungdomslag 
grytidlig på tråden for å koordinere turnering 
og fest på Haugen på samme dag. Vi skal ta 
opp samtalene i år og se om det lar seg gjøre 
med en «bøgdafæst». 
Med dette ønsker jeg alle på Ekne en god 
sommer.  
 
 
 
Leder fotballgruppa,  
Øyvind Skilbrigt 

mailto:mariubre77@gmail.com
mailto:arvbren@online.no
https://admin.hoopit.io/manage-membership/ekne-idrettslag-570915
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TRIMGRUPPA
 
Her kommer en liten oppdatering fra 

trimgruppa for det siste halve året.  

Også denne perioden har vært preget av 

koronasituasjonen. Den har gjort det 

vanskelig å legge opp til felles trimaktiviteter. 

Heldigvis rakk vi å gjennomføre 

Romjulsmarsjen før nye innstramminger 

gjorde at vi måtte legge alle 

trimarrangementer på hylla igjen. Marsjen er 

en trimtradisjon som mange eknesbygg 

setter stor pris på, og over 90 personer 

deltok. Trimgruppa serverte bålkaffe, saft og 

twist underveis. 

 

På nyåret fikk vi en periode med stabilt 

vintervær og muligheter til fine turer i  

skiløypene. Vi er heldige på Ekne som har så 

mange fine turområder, og at vi kan komme 

oss ut uten at det går ut over smittevernet. 

Den nye dagsturhytta ved Sønningen ser ut 

til å være et veldig populært turmål, både på 

ski og til fots. I løpet av vår/sommer er det 

planlagt dugnad for å klopplegge de våteste 

partiene innover mot hytta, og da håper vi 

den skal bli enda mer tilgjengelig for folk. Når 

dette er på plass og restriksjonene 

forhåpentligvis letter noe, vil idrettslaget 

arrangere offisiell åpning av hytta. Nærmere 

informasjon kommer! 

 
 

 

 
 

 
 

FORELØPIG PLAN FOR RESTEN AV TRIMÅRET 2021 
 
1. mai – 1. november  Trimpoeng 
September/Oktober Offisiell åpning av idrettshytta,                      

ved Sønningen 
Oktober   Kaffeservering på Våttåberget  
Desember   Romjulsmarsj 
 
Med ønsker om en riktig fin trimvår! 
 

Leder for trimgruppa, 
Ruth Astrid Strøm 
 

Romjulsmarsj 4. juledag 2020. Besøk av både to- og firbente på kaffestasjonen 

ved mølla 
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BARNEIDRETTSGRUPPA 
 

    Covid-19 har påvirket aktiviteten også 

dette halvåret. Vi har derfor hatt ganske 

begrenset med tilbud fra barneidrettens side, 

men etter jul hadde barn tilbud om 

poengrenn i samarbeid med Ronglan IL, og 

handball.  

    Handballgruppen for barn i 1. – 3.kl. som 

trente i høst fortsatte etter jul, og da fikk de 

deltatt på 2 lokale turneringer. Alle 

turneringer før jul ble avlyst, så vi tror barna 

syntes det var veldig greit å få delta på 

turnering igjen. Det er Mona Rosenlund og 

Lotte Stavrum som har trent 

handballgruppen i år. Mona har nå vært 

trener i veldig mange sesonger, og vi er glade 

for at hun tar på seg dette ansvaret. 

Etter påske startet vi opp med ulik 

ballaktivitet i gymsalen for barn 1. – 3.kl. Vi 

 

 

  

 

 

 

har spilt kanonball og innebandy inne i 

gymsalen. Når været ble bedre, valgte vi å ha 

treningen ute.  Det har vært bra oppmøte på  

treningene. Vi har hatt høyt tempo, knyting 

av skolisser, latter og glede. Vi har hatt vår 

siste trening, og da tok vi oss en joggetur til 

butikken hvor vi koste oss med is. Det var vi 

tre damene i barneidrett-gruppen som tok 

ansvaret for treningene. 

Vi i barneidrettsgruppen håper å kunne 

gjennomføre flere ulike aktiviteter neste år. 

Det har vært litt begrensninger dette året. Vi 

håper å igjen kunne tilby alle barn i 

skolealder et variert tilbud, så vi får med flest 

mulig barn i aktivitet. Håper også at det blir 

mulig for barn i barnehagealder å starte opp 

med allidrett i gymsalen til høsten. 

 

 

 
Styret i barneidretten  
Ingvild Augdal (leder), Camilla og Stine 
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SMÅNYTT FRA EKNE – INFO EIL 
 

TRIMPOENG PÅ EKNE 
 

 

Trimpoeng er et enkelt turkonkurranse-

konsept som gjør det mye mer motiverende 

å komme seg ut på tur! Deltakere laster ned 

Trimpoengappen og blir med på en 

konkurranse i sitt lokalområde. 
 

 
 

Ekne idrettslag har i mange år hatt 

trimkasser på flere steder på Ekne. 

Nå prøver vi noe nytt, nemlig Trimpoeng-

appen. Vi har funnet 20 turmål på Ekne som 

dere kan besøke og samtidig registrere dere. 

Dere kan lese mere om dette på denne 

nettsiden: 

http://www.trimpoeng.no/i/ekneil21 

Dere finner også beskrivelse på hvordan dere 

gjør det for å laste ned appen og registrere 

dere.  

Det koster 100,- for voksne. Dette går til å 

administrere Trimpoeng-appen. Barn og 

ungdom under 18 år er det gratis for.  

"Trimposter Ekne 2021" varer fra 1. mai til  

1. november. Alle som får mere enn 1000 

poeng er med i konkurransen om fine 

uttrekkspremier. 

Mange har allerede startet med 

poengsanking. 

 

Styret i Ekne idrettslag ønsker alle en riktig 

god tur. 

 

  

http://www.trimpoeng.no/i/ekneil21?fbclid=IwAR0gxSh1otVJxpooThJXa4pljx88LJYm50yO9QIXTkFkn7KBCmbvG5OeWaI
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KLOPPING AV STIEN TIL SØNNINGEN 

Sommerstien fra Innlegget til Sønningenhytta 
er veldig våt enkelte partier. 
Idrettslaget er godt i gang med å utbedre de 
våteste partiene.  
Spesielt i området fra Korsbekken til 
Sønningen er det mye myr og vått terreng. 
Kommunale midler er tildelt klubben til bruk i 
dette prosjektet. 
Det meste av kloppene er bygd ferdig.  
Takket være stor innsats av 
scooterkjørerne ble materialene kjørt ut 
før snøen forsvant.  
 
Materialene ligger langs traséen til 
Sønningen. 
Det er planlagt å bygge ferdig siste del av 
kloppene og få lagt ut disse i de våte 
partiene i vår.  I løpet av mai måned er 
dette forhåpentligvis gjort. 

Her blir det behov for mye dugnadshjelp.  
 
Vi venter at dette frister mange til å ta seg ut 
på tur!  
 

Arve Brenne 
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EKNE SYKKELPARK 

 

EIL inviterer til SPLEIS-aksjon 
Alle pengene som samles inn på SPLEIS vil gå til å realisere "Ekne sykkelpark" 
 
 
Ekne sykkelpark | Spleis fra SpareBank 1  

 
 
Ekne idrettslag skal i samarbeid med 
grunneiere Katrine Ingebrigtsen og 
Johannes Skilbrigt opprette en sykkelpark 
med tilhørende pumptrack og sykkelstier 
på Ekne. 

Vi ønsker at Ekne sykkelpark skal være en 
plass hele familien kan dra til, og der 
familien kan være aktive sammen. Parken 
skal være attraktiv å komme til både for 
liten og stor. Ved å utvikle et allerede 
populært turområde, ønsker vi å nå enda  

flere målgrupper sånn at flere kan være 
aktive og bruke naturen. 

En slik sykkelpark skal være en gratis 
møteplass på tvers av generasjoner, der 
fysisk aktivitet og livsglede er i fokus.  

Selv om dette vil være en gratis møteplass 
er det ikke gratis å få dette på plass. Nå har 
du muligheten til å være med på å realisere 
dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spleis.no/project/170437
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FLOTT VINTER PÅ EKNE 
 

Denne vinteren har vært eventyrlig for alle som liker snø og skigåing. Det har vært godt med snø 
på Ekne med gode forhold for løypelegging fra bygda til Sønningen og videre til Laupavatna. 
Scooterkjørerne har stått på sent og tidlig, og de har alltid sørget for fine skiløyper på Ekneskogen. 

Vi sender dem herved en stor takk for god innsats!        
 
Den nye dagsturhytta ved Sønningen ble riktig fin og et populært turmål for både Eknesbygg og 
andre. Mange dager hadde ivrige skiløpere vært tidlig ute og fyrt opp i ovnen, slik at man kunne 
spise nistepakken i oppvarmet lokale. Det kunne til og med hende at kaffen var klar ved ankomst! 
 
Grillplassen ute var også mye brukt.  
  

Marco tok veien helt 

fra Årnes for å nyte 

godt av de flotte 

forholdene på Ekne 

Scooterhavari stoppet ikke de ivrigste! 

Foto: Gunn L Brenne 

Svein Ove er ivrig løype-kjører 
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10 PÅ TOPP 2020 

 
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. Så langt ser det ut som at 

oppslutningen vil bli stor også i år. Ca. 1.000 

personer har så langt registrert seg på nettet. 

Over 5.000 besøk er så langt registrert.  

20 topper/steder er også med i år. Noen nye 

er byttet ut med gamle. Mange spennende 

turmål rundt omkring i kommunen vår. 

Postene er fordelt på; Lette, middels 

krevende og krevende poster.  5 av disse er 

tilrettelagt for rullestol om sommeren. 

I vårt nærområde er følgende steder med i 

2021; 

• Litlheia (erstatter Storheia)  – 

parkering  på Skalet på veien mellom 

Ekne og Frosta. (middels krevende 

post). Godt merket sti. 

• Hibergtjønna – parkering ved 

Fotballbanen på Ronglan (middels 

krevende post) 

• Våttåberget – parkering Perhaugen, 

Strandkorsen eller Kjølen. (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 annen 

informasjon ligger i konvolutten som er lagt  

ut for salg.  

Konvolutten selges på Joker Ekne.  

Pris kr. 200. Denne gjelder for hele familien. 

På hver post er det en kasse som inneholder 

bok og skrivesaker.  

Det er spesielt viktig at turene registreres 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litjheia Hibergtjønna 

http://www.levangeridrett.no/
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17.mai på Ekne 

 
Her på Ekne er vi så heldige at vi har mange 
aktører som kan være med å bidra til at 
dagen og feiringa blir verdig og fin. Vi i 
17.mai-komitéen 2021 på Ekne ønsker at det 
også i år skjer ting i bygda vår som markerer 
denne dagen. Med hjelp av digitale verktøy 
vil vi gjøre arrangementer tilgjengelig 
ettersom vi ikke kan ha publikum fysisk til 
stede. Vi inviterer til å følge innslag på 
Facebook-siden til Ekneinfo.com 
 
Det vil bli korpsmusikk på forskjellige plasser 
i bygda hvis koronareglene tillater det. 
Klokken 10 setter Ekne Småbåtforening i 
gang båtkortesjen med god plass på 
Trondheimsfjorden for de som vil delta der. 
 
Åse Rakel Bøhn vil åpne seremonien i 
Falstadskogen med sang. Det vil bli tale og 
kransnedleggelse ved Siv By. Chas Timliy 
Manilingan avslutter seremonien med sang. 
Hele seremonien vil bli direktesendt på 
Ekneinfo.com. Det skal ikke være publikum 
hverken på kaia (utover de som skal være 
med i Båtkortesjen og er i egne båter) eller i 
Falstadskogen. 

Barnas dag: 
Det vil bli lagt ut en aktivitetsbingo med ulike 
17. mai aktiviteter som barn og unge på Ekne  
kan være med på. Den blir lagt ut på Ekneinfo 
16.mai, og gjennomføringen skjer på 17.mai. 
Det legges opp til at det kan gjøres hjemme 
eller der dere feirer 17.mai i år. Premie er 
kroneis på nærbutikken uken etter 17.mai. Ta 
med bingoarket til butikken så få du is om du 
har klart å fullføre 
oppgaven! 
 

Mer eksakt 
oppdatering for 
17.mai-feiringa på 

Ekne vil bli offentliggjort på Ekneinfo.com. 
Det vil også bli hengt opp plakat på butikken. 
Ekne skole vil plukke søppel og pynte i 
vinduene, og Ekne Barnehage har planer om 
å pynte litt. Vi oppfordrer alle til å gjøre 
områdene rundt seg fine, finne frem flagg, 
pynte ute og inne og gjøre 17.mai til en 
festdag. 
 

foto: Stian Falstad Skjerve  
 

17.mai-komité 202, Ekne 
Adrian Rundhaug                  
Camilla Fjæran Johnson 
Christina Fagerkind 
Morten Langdal 
Roselyn Memoi Bjørgum 
Katrine Ingebrigtsen 

Redaksjonen ønsker alle en riktig flott 
og aktiv sommer! 

foto: Christian Trustrup 
 


