1921:
Laget ble stiftet 31. mai 1921. Det første styret:
Formann: Petter Furuberg, nestformann: Eugen Karlsen, kasserer: Erik Stolpe,
sekretær Olaf Øverli, varamedlemmer Olaf Granlund og Eilert Borg.
Petter Furuberg hadde laget forslag til lover. Disse ble lagt fram på det første
styremøtet og enstemmig vedtatt. Lagets formål ble å "Fremme sund idrett og et godt
kameratskap."
Det første som måtte skje var å skaffe penger til å drive laget. Det ble holdt basar
lørdag den 14. og søndagene 15. og 22. juni. Basaren ble avsluttet på Skogheim
med trekning og dans. Netto inntekt ble kr. 1200,-.
Den 7. juli kjøpte laget 5 mål tomt av Arne Johnsen Meldalen for kr. 125,- pr. mål til
idrettsplass. Opparbeidelsen av "Plassen" ble satt bort på anbud til Harald Moen.
Arbeidet skulle være ferdig til 1. september.
24. juli ble laget invitert til fotballkamp mot Hofoss Ballklubb på Hofossbana. GFI
tapte 6 - 0. Konklusjonen etter kampen var at spillerne var for dårlig trent.
Det ble avholdt 7 styremøter, en basar og 1 pakkefest det første året.

1922:
Formann: Petter Furuberg, nestformann: Oskar Jonsen, kasserer: Erik Stolpe,
sekretær: Olaf Øverli, styremedlem: Mentz Danielsen.
Det første skirennet i laget ble arrangert med langrenn søndag 29. januar og
hopprenn i Lukaberget søndag 5. februar med generalforsamling samme dag kl. 17
og skiseksa og premieutdeling fra kl. 20.00 på Skogheim.
På generalforsamlingen ble det bl.a. forelaått og vedtatt at laget skulle kjøpe grunn til
ny hoppbakke, da Lukaberget var for liten.
Den 24. og 25. februar ble det arrangert skirenn med inviterte løpere fra Brandval og
Grue. 17 km langrenn og hopprenn i Lukaberget. Begge rennene ble vunnet av
Ragnvald Bergset.
Søndag 23. juli inviterte laget Hofoss Ballklubb til kamp på egen bane. Det ble et nytt
tap 2 - 6. Konklusjon etter kampen. "En liten framgang, men fortsatt for dårlig trent.

1923:
På årsmøtet den 14. januar var det 2 saker til behandling.
Valg av styre og planlegging av vinterens aktiviteter.
Hele styret fra forrige år ble gjenvalgt.
Følgende aktiviteter ble bestemt: Skiutflukt til Nilstorpet 21. januar, 4. februar 30 km
langrenn (se løypebeskrivelse i eget innlegg), 10. og 11. februar kombinert renn med
17 km langrenn og hopprenn i Lukaberget.

I referatet fra skiutflukten står det bl.a. at: "21. januar kom med tindrende sol og
knitrende snø og Jonsen og Petter gned seg veltilfreds i hendene over de kvitskurte
gulve i Nilstorpet".
På 30 km startet 10 mann og vinner ble Olaf Schjærin med tiden 3.05.00.
I kombinertrennet startet det 15 mann, hvorav 3 fra "Bigda". Dette rennet ble også
vunnet av Olaf Schjærin.
Dette året deltok for første gang løpere fra GFI i renn utenfor laget. Olaf Schjærin
vant en 30 km på Flisa og Mentz Løvhaugen (Danielsen) vant kombinert på
Kongsvinger. Olaf Schjærin og Petter Furuberg deltok også i 50 km i Holmenkollen.
Olaf ble nr. 41, men Petter falt og brakk ribbein, så han måtte bryte.
Idrettsplassen ble ferdig og den 30. september det ble invitert til fotballturnering der
Brane, Hofoss og Torsby ble innbudt. Turneringen ble vunnet av Brane.
På styremøte den 1. september ble de bestemt at hoppbakken i Lukaberget skulle
bygges om ved at hoppet ble flyttet 10 meter høyere og at den øverste delen av
unnarennet ble bygget "kunstig".
Det ble avholdt 4 styremøter og 1 basar over 2 dager.

Skiløypa på 30 km i 1923, slik den er beskrevet i protokollen:
Start på Skogheim (1), gikk så ved siden av landsvegen til Sandsjøbekken (2), fulgte
bekken oppover til Lomtjernet (3), over Lomtjernet til Furuberget (4), over Furuberget
ned til Helgen (5), over Helgen ved Rådelsbekken, fulgte bekken et stykke og gikk
derfra inn i Skrivildalen, om Rundhaugen (6) og Gjeddetjernet (7) og så vestover til
Villa Skasen (8), derfra til Meldalen (9) hvor det var mat- og kvilestasjon. Derfra gikk
løypen over Johnstjønna mot Skasberget (10), derfra til Løvhaugbrua
(Storbergsbrua) (11), over Rotna og Rotnebergsvegen og tilbake til lokalet.
Som en kommentar til slutt står det. "Det var stive 3 mil!"

1924:
Starten på året så ikke lystig ut. Ingen snø før midt i januar og intet nytt styre, bare et
"fjorgammelt, surt og grettent". Men da snøen begynte å dale begynte humøret å
stige.
Det ble arrangert både langrenn og hopprenn i laget og utad deltok flere løpere med
gode resultat. Mentz Løvhaugen utmerket seg med å vinne alle rennene han deltok i
og ble beste kombinertløper i Glommendalens Skikrets.
I kretsmesterskapet for lag i terrengløp vant GFI med Petter Furuberg, Erik Wøllo og
Mentz Løvhaugen på laget.
Fotballen fikk et veldig oppsving og laget ble ifl. referat "å regne med som det beste i
kretsen." Laget spilte 8 kamper og vant 4. Største seier ble mot Torsby med
resultatet 9-1.
På generalforsamlingen 9. november framførte Willy Holt en hilsen til lagets
fotballspillere fra fotballdommer Løken.

1925:
Formann: Oskar Johnsen.
55 medlemmer.
Dette var det første året det ble valgt oppmenn for ski, friidrett og fotball. Disse
oppmennene inngikk i styret. (Komplett liste over samtlige styremedlemmer gjennom
100 år blir lagt ut på hjemmesida til GFI)
Dette er det første året antall medlemmer er skrevet inn i protokollen.
En svært snøfattig vinter. Det ble kun gjennomført 1 skirenn. Kombinert 14. og 15.
mars.
Det hadde kommet spørsmål fra Norges Idrettsforbund om friidrettsdrakter.
Det ble besluttet at draktene skulle være "helt hvite med gule oppslag og gult skjold
med GFI i skjoldet på brystet".
Det ble nedsatt en komite til å få bygget ny skibakke.
Lagets første friidrettsstevne ble arrangert på idrettsplassen den 24. juni. Det ble
konkurrert i høydesprang, spyd, diskos, 200 m. og 5000 m. Dette ga mersmak og nytt
stevne ble arrangert 30. august. Stevnet ble utvidet med lengdesprang, 100 m og
800 m. Etterpå var det fotballkamp mot Hof og dagen ble avsluttet med fest og
pakkeauksjon på Skogheim. "Inntrede for herrer kr. 1,-, damer medbringer pakke,
hvis ikke må de betale kr. 3,-".
Det ble avholdt 5 styremøter og 1 medlemsmøte i tillegg til generalforsamling.

1926:
Formann: Oskar Johnsen.
54 medlemmer.
Den 18. februar ble laget tilsluttet Norges Landsforbund for idrett og Hedmark
Distriktslag for idrett.
Idrettsplassen ble utbedret for kr. 2700,-, derav kr. 700,- i gratisarbeid (dugnad).
Musikkorps ble startet i laget med Henrik Granlund som dirigent.

Den 13. september ble det bestemt å leie tomt til skibakke i Torgarsberget for kr. 25,pr. år. Arbeidet med bakke ble satt bort på anbud til Marius Ryen og Laurits Bråten
for kr. 500,-.
Skiløperne fra laget tok 14 premier i lands- og kretsrenn. Prestasjoner som kan
nevnes er: Mentz Løvhaugen ble nr. 13 i kombinert i Holmenkollen, Petter Furuberg
ble kretsmester på 10000 m og 3000 m, Bjarne Ormbergstøl i høyde og laget i
terrengløp. GFI slo neste lag, som var Kongsvinger, med 1 min. og 27 sek.
Fra dette året og i mange år framover ble alle møtene åpnet og avsluttet med
pokerspill. 4 styremøter og generalforsamling.

1927:
Formann: Petter Furuberg.
29 medlemmer.
Den 29. og 30. januar ble det første hopprennet i den nye bakken i Torgarsberget
"Bjørnlænder'n" avholdt. Einar Korbøl vant rennet. Den 12. og 13. februar arrangerte
GFI sitt første kretsrenn i kombinert. Rennet ble vunnet av Mentz Løvhaugen.
Laget bevilget kr. 10,- til vandreskjold til skolekretsene.
Et jevnt, bra år for ski og friidrett, for fotball intet referat. Dårlig økonomi.
Mentz Løvhaugen ble kretsmester i kombinert og han vant også et landsrenn i
kombinert på Kongsvinger.
4 styremøter og skitur til Kalnæset. I protokollen står det "Skituren ble meget
vellykket, bra med hemkokt."

1928.
Samme styret som forrige år.
27 medlemmer.
Dansebane ble bygget på idrettsplassen. Arbeidet ble utført av Alfred Hestbråten og
Johan Aas. Det ble satt i gang kronerulling for å dekke kostnadene. Hvor mye som
kom inne står det ingenting om, men det ble samme år søkt Grue Sparebank om et
lån på kr. 300,-. Banken avslo søknaden.
Etter forslag fra Thor Raabe ble det på generalforsamlingen bestemt at laget skulle
starte opp lagsavis. Forslagsstilleren ble valgt til redaktør. Etter konkurranse i første
utgave fikk avisa navnet Startskuddet.
GFI sto som arrangør av kretsmesterskapet i friidrett i øvelsene 800 m, høydesprang,
kulestøt, trestegsprang, 100 m, lengdesprang, 1500 m, diskoskast, spyd, stavsprang,
5000 m, 400 m, og 1000 m stafett. Stevnet ble arrangert over 2 dager.
Laget ble innmeldt i Glåmdal fotballkrets.
Kretsmestere Petter Furuberg på 1500 m, Mentz Løvhaugen 30 km langrenn.

1929:
Formann Einar Korbøl.
22 medlemmer.

Den 9. februar arrangerte laget 15 og 30 km langrenn og den 10 februar ble det
første kretshopprennet ble arrangert i Bjørnlænder'n. Mentz Løvhaugen vant både
hopp og kombinert. 36 deltagere. Etter rennet var det fest med premieutdeling på
Skogheim, der noen av lagets medlemmer framførte skuespillet "Bønder på bytur."
Laget fikk bevilget kr. 500,- til idrettsplassen fra Landsforbundet for idrett. Det ble da
lagt ut "kølstubb" på hele bana. (Dette fikk vi "slite med" helt til det ble lagt
gressmatte.)
Skjøtet på idrettsplassen ble tinglyst. Luftgevær ble innkjøpt. Dette ble "flittig brukt på
forskjellige tilstelninger og innbrakte bra med penger i kassa."
Ski og friidrett gikk bra, men fotball lå nede, bare 1 trening.
GFI ble fylkesmester på 4x1500 m stafett med Mentz Løvhaugen, Helge Granlund,
Gunnar Gammeltorp og Petter Furuberg på laget.
Helge Granlund ble kretsmester jr. på 1500 m og i høyde, Mentz Løvhaugen i
kombinert og på 17 km langrenn og Petter Furuberg på 30 km langrenn.
Dette er antagelig det luftgeværet idrettslaget kjøpte i 1929 og som "ble mye brukt og
som innbragte mye penger i kassa"

1930:
Samme styret som forrige år, men Petter Furuberg kom inn som nestformann.
22 medlemmer.
Lite snø og få konkurranser. Økonomien dårlig. Auen A. Wiger bevilget laget et lån
på kr. 300,-.
Kr. 200,- ble bevilget til ombygging av Lukaberget. Arbeidet ble utført av Ole og Jul
Løvhaugen og Martin og Alfred Langbråten.
På grunn av snømangel i kretsen ble laget anmodet av skikretsen om å arrangere

3o km. Med Oskar Jonsen som løypesjef ble dette også en "drug" 30 km.
Løperne fra GFI besatte de 7 første plassene og vinner ble Ole Tvengsberg.
Thorvald Wilhelmsen stilte for første gang i klubbterrengløp.
GFI arrangerte KM i 4x1500 m og vant selv stafetten med Albert Arnesen,
Gunnar Gammeltorp, Thorvald Wilhelmsen og Petter Furuberg på laget.
Thorvald Wilhelmsen ble fylkesmester jr. på 3000 m og Helge Granlund ble
fylkesmester i tresteg. I et landsstevne for gutter i Oslo ble Robert Norstrøm nr. 4 i
både spyd og kule. Det var 70 deltagere i klassen.

KLUBBREKORDER I FRIIDRETT 1930.
(Slik de står i protokollen).
60 m løp:
100 m løp:
200 m løp:
400 m løp:
800 m løp:
1500 m løp:
5000 m løp:
10000 m løp:
Lengdehopp:
Høidehopp:
Tresteghopp:
Stavhopp:
Kulestøt, beste hånd:
Spydkast, beste hånd:
Diskoskast, sammenlagt:
Diskoskast, beste hånd:
Femkamp:
Tikamp:

Einar Hagen, 7,7, satt 11/8-29.
Einar Hagen,12,4, satt 12/8-27.
Einar Hagen, 26,0, satt 11/8-29.
Einar Hagen, 57,4, satt 12/8-27.
Einar Hagen, 2.15,4, satt 8/8-27.
Petter Furuberg, 4.31,4, satt 29/7-28.
Petter Furuberg, 18.07.0, satt
Petter Furuberg, 36.52,2, satt 12/6-26
Einar Hagen, 5,65 m, satt 6/6-26.
Bjarne Ormbergstøl,1,68 m, satt 8/8-27.
Helge Granlund, 11,94 m, satt 11/8-29.
Einar Korbøl, 2,70 m
Einar Korbøl, 10,55 m, satt 15/9-29.
Einar Hagen, 41,88 m, satt 6/6-28.
Kristian Edsberg, 57,23 m, satt 29/6-26.
Kristian Edsberg, 34,74 m, satt 15/9-29.
Kristian Edsberg, 2083,25 poeng, satt 16/6-29.
Kristian Edsberg, 3750,00 poeng, satt 29/6-26.

