
 

 

 

1931: 
Nesten helt nytt styre. Formann Ole Økstad, nestformann Einar Hagen,  
kasserer Kristian Edsberg, sekretær Einar Korbøl. 
36 medlemmer.  
 

Arbeidet i Lukaberget fortsatte med utgraving av unnarennet. Da laget var 10 år i år 
ble det invitert til jubileumsrenn. 30 km den 12/2, hopprenn den 13/2 og 17 km den 
14/2. Alle lag i Glåmdal skikrets, samt løpere fra Torsby og Lekvatnet var invitert. Ole 
Tvengsberg vant begge langrennene, Ragnvald Bergseth vant kombinert og Nils 
Pedersen vant hopprennet. På grunn av for dårlig fart i tilløpet etter ombyggingen ble 
det lengste hoppet bare 25 m. Etter rennet var det middag på Borg for medlemmer 
og innbudte. Formannen i Glåmdal Skikrets holdt tale og berømmet laget som "kom 
fra intet og på 10 år svingte seg opp til å bli den ledende skiløperklubben i kretsen." 
GFI ble fylkesmester og kretsmester i 4x1500 m stafett med Gunnar Gammeltorp, 
Helge Granlund, Albert Arnesen og Thorvald Wilhelmsen på laget. Tiden ble 18.25,1, 
som var ny kretsrekord. Thorvald Wilhelmsen ble fylkesmester jr. på 15oo m og i 
terrengløp og kretsmester på 5000 m tid 16.44,8 som var ny kretsrekord. vant 17. 
mai stafetten på Kongsvinger. Ole Tvengsberg ble nr. 57 i Holmenkollens 50 km og 
ble kretsmester på 17 km og 30 km. 
Musikkorpset ble nedlagt og instrumentene ble solgt til Samhold,  
Austmarka for kr. 175,-. 
Fotballaget deltok i 9 kamper, 5 tap og 4 seiere. 
 
 

1932: 
Samme styret, men Rudolf Kalnæs kom inn som nestformann. 
57 medlemmer. 
 

Lite snø, så medlemmene deltok ikke i noe skirenn, men det ble arrangert en utflukt 
til Moldusen, der det ble arrangert slalåmrenn og fest hos Perer Torkil. 
AIL Skogen ble stiftet. 
Det ble kjøpt inn friidrettsdrakter. Hvite bukser og hvite trøyer med GFI i blått på 
brystet. GFI har de siste 4 årene arrangert guttestevne i friidrett, og fikk skryt på 
kretstinget for å være eneste klubb i kretsen som arrangerte guttestevner.  
GFI startet for første gang i Holmenkollstafetten og ble nr. 17 i kl. 2. 
Lagets første konkurranse for damer ble avholdt, det var 60 m løp og ble vunnet av 
Åse Olsson. 
Orientering kom for fullt inn i laget. Første løp ble arrangert på Samuelsmoen. Ole 
Tvengsberg vant løpet. Det ble også gjennomført et kurs i bruk av kart og kompass. 
I friidretten var det stor bredde. GFI deltok med 4 lag (20 mann) i 17. mai stafetten på 
Kongsvinger. 



Fotballen gikk bra. Laget spilte 9 kamper. Årets store kamp var mot Kungsbacka 
ballklubb. Det ble storseier 15-1, men ingen god kamp. Det spillerne imidlertid 
oppnådde var å få sot og aske i ansiktet på tilskuerne. 
Laget ble fylkesmestre i 4x1500 stafett, Robert Norstrøm i lengde og Thorvald 
Wilhelmsen i terrengløp jr. Ole Tvengsberg ble kretsmester på 30 km og Asbjørn 
Granlund ble kretsmester i kombinert. 19 stk. klarte kravet til idrettsmerket. 
 
 

 
 

Laget som deltok for Grue Finnskog Idrettslag i Holmenkollstafetten  
i 1932 og ble nr. 17 i klasse 2. 
Fremste rekke: 
Helge Granlund, Erling Halvorsen, Henry Wilhelmsen, Arthur Opseth og  
Asbjørn Granlund. 
Midtre rekke: 
Petter Furuberg, Gunnar Gammeltorp, Thorvald Wilhelmsen, Einar Hagen og  
Oskar Næsheim. 
Bakre rekke: 
Kristian Edsberg, Henrik Tvengsberg, Robert Norstrøm, Albert Arnesen og  
Aksel Nordtorp. 
 

 
·  

 

1933. 
Styret: Formann Ole Økstad, nestformann Einar Hagen, kasserer Helge 
Granlund, Sekretær Einar Løvhaugen (Danielsen). 
72 medlemmer. 



 
Beskjed fra Norges Fotballforbund at laget var innmeldt i både krets og forbund. 
Fotballdrakter, trøyer med røde og blå vertikale striper og hvite bukser ble godkjent. 
God aktivitet i alle grupper, men dårlig økonomi. Albert Holt satte i gang kronerulling i 
herredstyremøte.  
Fotballaget spilte 10 kamper med en målforskjell på 19-31. Reidar Furuberg (keeper) 
ble tatt ut på kretslaget. 
Friidrett: Thorvald Wilhelmsen ble tatt ut til å løpe uttagingsløp på 5000 m til 
landskamp mot Finland. Han deltok også i et stevne på 3000 m på Frogner stadion i 
Oslo og satte ny krets- og fylkesrekord med 9.03.6 og slo den gamle rekorden med 
22 sekunder. Laget ble fylkesmestre på 4x1500 m stafett og det ble følgende 
kretsmesterskap: 4x1500 m stafett, Thorvald Wilhelmsen i terrengløp, Asbjørn 
Granlund i terrengløp jr., 1500 m og 5000 m, Gunnar Gammeltorp på 800 m, Robert 
Norstrøm i lengde og høyde jr. og tresteg sen., Henrik Tvengsberg på 1500 m. 
Ski: Asbjørn Granlund på 17 km og i kombinert, Ole Tvengsberg på 30 km, han ble 
også nr. 23 i NM 30 km. 
Orientering: God aktivitet. Henrik Tvengsberg vant flere løp.  
 

1934: 
Styret: Formann Albert Holt, nestformann Einar Løvhaugen (Danielsen), 
kasserer Einar Hagen, sekretær Jakob Ryen. 
50 medlemmer. 
 
Ønsket å utvide idrettsplassen. Besluttet å kjøpe 5 mål til, men prisen ble for høy (kr. 
300,-), så det ble utsatt. Laget ønsket å bygge en større skibakke og forhandlet med 
Rolsdorph om et alternativ ved Sætertjernet. Nivilerte opp en 50-metersbakke og 
sendte inn planene til Skiforbundets bakkekonsulent. Fikk gode tilbakemeldinger, 
men prosjektet ble skrinlagt da det måtte høg stillase til for å få fart nok, i stedet ble 
det enighet med Petter Furuberg om å leie grunn på 7'ern på Samuelsmoen til ny 
hoppbakke, Mobergsbakken. Leieavtalen ble på 99 år med en årlig leie på kr 0,10. 
For å få bedre mosjon ble det gått opp turløyper og startet felles gymnastikk på 
Skogheim. 
Det ble satt i gang skoleskirenn i alle skolekretsene, med hovedrenn i Svullrya. 
Ski: GFI stilte med 19 løpere i Trangenrennet og tok 4 klasseseiere. Laget stilte for 
første gang med deltagere i Birkebeinerrennet. Henrik Tvengsberg ble nr. 22. 
Orientering hadde sin beste sesong hittil, bl.a. vant Henrik Tvengsberg et løp med 
200 deltagere i Oslo. 
Friidrett hadde 31 aktive. Thorvald Wilhelmsen startet kun i 1 løp, i Oslo og deltok 
ikke mer den sesongen, men fikk tilbud om å trene under forbundstrener Silverstad. 
Ski hadde 22 aktive. 
Fotball, det ble spilt 9 kamper 5 seiere og 4 tap. 
Skogsløp ble for første gang arrangert i kretsen. GFI's deltagere var overlegne. 
Henrik Tvengsberg vant. 
Kretsmestre: Gunnar Thorp på 30 km, Erling Bråten i kombinert, kule og stav, Bjarne 
Ormbergstøl i høyde. 
 



 

Under jobben med 100-års jubileet har det dukket opp en rekke originale dokumenter, 
bl.a. kjøpekontrakten på hoppbakken i Lukaberget. Jeg og flere med meg har tenkt at i 
og med at datoen for når idrettslaget kjøpte bakken er angitt til 9/8-1916 så har antagelig 
avtalen opprinnelig vært med Grue Finnskog Ungdomslag, da idrettslaget ikke var stiftet 
enda i 1916, men som vi ser av bildet nedenfor av den originale kontrakten så er den 
inngått med Grue Finnskog Idrettslag. Altså har Grue Finnskog Idrettslag i en eller annen 
form vært i virksomhet allerede i 1916, 5 år før den stiftelsesdatoen vi opererer med i 



dag. Jeg tenker da at laget har eksistert og hatt aktiviteter en god stund før vedtekter ble 
skrevet og laget formelt ble stiftet 31. mai 1921. 

 

 

 

 

Grue Finnskog Idrettslag fikk klubbgenser i 1934. Marineblå med hvit v i halsen, hvit 
stripe nederst og brodert klubbmerke. 

 
 
 

1935.  
Formann Einar Korbøl, nestformann Kristian Edsberg,  
sekretær Robert Norstrøm, øvrige styremedlemmer gjenvalgt. 
52 medlemmer. 
 

Forrige års skisesong ble avsluttet 14. april med skitur til Moldusberget og med 
slalåm i jordet til "Fjell-Kalle". 
Mobergsbakken ble prøvehoppet selv om den ikke var helt ferdig. Skiidretten hadde 
god oppslutning. 30 løpere fra GFI stilte til start i Trangenrennet. Thorvald 
Wilhelmsen vant Trangenpokalen til odel og eie. 
Fotballaget spilte 10 kamper og ble nr. 4 i kretsen. Nye fotballtrøyer ble innkjøpt, slik 
at laget nå kunne bruke de trøyene som var godkjent som lagets trøyer, røde og blå 
vertikale striper. 
Det ble avholdt prøver til sykkelmerket (43 deltagere og alle klarte kravet), 
gangmerket og svømmeknappen (27 klare kravet). I Holmenkollstafetten ble laget nr. 
5 i div. 5. Beste lag i kretsen. 
Kretsmestre: 3x10 km stafett med Olav Pelsholen, Gunnar Thorp og Asbjørn 
Granlund på laget. Asbjørn Granlund ble også kretsmester på 17 km langrenn, 
kombinert og terrengløp. Einar Wilhelmsen ble kretsmester i 5 kamp. 



 
 
. 

 

 

1936. 
Formann Fridjof Seim, resten av styret gjenvalgt. 
51 medlemmer. 
 

21. september ble det gjort avtale med grunneieren i Mobergbakken om leie av 
bakken i 99 år for kr. 0,10 pr. år.  
Laget fikk kr. 700,- i dagsverksmidler til Mobergbakken og kr. 700,- til idrettsplassen. 
Det første rennet ble arrangert i Mobergbakken 15. mars. Svært lite snø, men 9 
mann jobbet hele dagen i forveien for å skrape sammen nok til at rennet kunne 
avvikles. Rennet ble åpnet av Undis Blikken.  
Et meget godt år sportslig: 
2. premie i Holmenkollstafetten kl. 5, kretsmestre: 3x10 km stafett med Jakob Ryen, 
Henrik Tvengsberg og Asbjørn Granlund, 4x1500 m med Einar, Thorvald og Karl 
Wilhelmsen og Asbjørn Granlund, 17 km og 30 km langrenn Ole Tvengsberg, 
kombinert, terrengløp og 5000 m Asbjørn Granlund, 1500 m og 10000 m Thorvald 
Wilhelmsen, kule, spyd og diskos jr. Erling Bråten, spyd sen. Oskar Østberg, 
dessuten vant Thorvald Wilhelmsen Trangenrennet. 
 

 

Fotballkamp mellom GFI og Østmark 1. juni (2. pinsedag) 1936 og tapte 5 - 2. 
GFI's lag, i stripete drakter. 
Fra venstre: 
Einar Wiger, Helge Opseth, Helge Granlund, Erling Halvorsen, Åge Knutsen, Arthur 
Opseth, Thv. Lintorp, Erling Bråten, Conrad Granlund, Oddvar Lindstad, Asbjørn 
Granlund. 



 
 

1937: 
Formann Ole Økstad, nestformann Erling Bråten, Kasserer Robert Norstrøm, 
sekretær Albert Holth. 
70medlemmer. 
 

11. april kretsrenn i Mobergbakken. Rennet ble vunnet av Kristian Fr. Berg KIL med 
ny bakkerekord 41,5 m. 
Det ble gratis legeundersøkelse av alle aktive. Styret i Norges Idrettsforbund hadde 
inntrykk av at laget arbeidet godt og tildelte GFI midler fra Fernleys Fond. 
Formann Ole Økstad ga 2 stimulansepremier til de som møtte mest til trening. 
Vinnere ble Alf Grimstad og Ole Olsen. 
Idrettslig ble dette året et av de aller beste i lagets historie.  
4. plass i NM 4x1500 m med Thorvald, Einar og Karl Wilhelmsen og Asbjørn 
Granlund. Samme lag ble kretsmestre på samme distanse, kretsmestre ble også: 
3x10 km langrenn Karl Wilhelmsen, Erling Bråten og Asbjørn Granlund, 17 km Karl 
Wilhelmsen, kombinert Erling Bråten, 5000 m og 10000 m Asbjørn Granlund, 1500 m 
Thorvald Wilhelmsen, terrengløp Karl Wilhelmsen, som også vant Trangenrennet der 
laget stilte med 19 løpere. 

 

1938: 
Formann Ole Økstad, nestformann Petter Furuberg, kasserer Robert Norstrøm, 
sekretær Asbjørn Hansen. 
93 medlemmer. 
 
 

GFI ble innmeldt i Norges Gangforbund. Turgåing fikk en veldig oppsving. Petter 
Furuberg tegnet et turmerke for klubben. (Har ikke funnet noe eks. av dette.) 
Treningsiveren var stor, det var "skispor og hoppbakker over alt rundt Svullrya". 
GFI arrangerte et stort orienteringsløp, pokalkamp mellom Glåmdal og Trøndelag og 
med inviterte svenske lag. Over 200 deltagere,  
bl.a. norgesmester i orientering Hans Gjedde. 
Einar Korbøl ble valgt til formann i Glåmdal Skikrets og Ole Økstad til formann i 
Glåmdal Friidrettskrets. 
Prestasjonsmessig ble året et av de beste i lagets historie: 
Kretsmestre: 4x1500 m: Karl, Einar, Thorvald Wilhelmsen og Asbjørn Granlund. 3x10 
km langrenn: Ole Tvengsberg, Karl og Einar Wilhelmsen, 30 km langrenn: Ole 
Tvengsberg, 17 km langrenn: Karl Wilhelmsen, kombinert: Erling Bråten, terrengløp: 
Asbjørn Granlund, 1500 m og 5000 m: Thorvald Wilhelmsen, 1500 m og 3000 m jr.: 
Karl Wilhelmsen, 200 m, 110 m hekk og 5 kamp: Erling Halvorsen. Karl Wilhelmsen 
vant Trangenrennet. 
 

1939: 
Formann Robert Norstrøm, nestformann Erling Bråten,  
kasserer Erling Halvorsen, sekretær Henrik Tvengsberg. 
60 medlemmer 
 



GFI fikk tillatelse av Arne Rolsdorph til å bygge hoppbakke på Kongshov skog og 
bakken i Bagåsen ble bygget. Det ble også bevilget kr. 25,- til skibakke i Løvhaugen. 
Kretsmesterskap i hopp og kombinert ble arrangert i Mobergsbakken. Ole Lucat satte 
ny bakkerekord med 42,5 m. 
Laget oppførte kabaret med fest etterpå på Skogheim. Ifl. protokollen var det ca. 225 
tilskuere og da skjønner alle som har vært på Skogheim at det måtte ha vært 
"ganske" trangt. På festen spilte lagets egne orkester "Quistens" til dans. 
Idrettsprestasjoner: 
Hedvig Dalsbø startet som første kvinne fra laget i Trangenrennet, som igjen ble 
vunnet av Karl Wilhelmsen. 
Thorvald Wilhelmsen ble nr. 3 i NM på 5000 m og han deltok også for Norge i 
landskamp mot Sverige. Der satte han ny kretsrekord på 5000 m med 14.53.00.  
Han forbedret også kretsrekordene på 1500 m til 4.07.00 og på 3000 m til 8.41.0. 
Laget ble nr. 3 i NM på 4x1500 m stafett med Karl, Einar, Thorvald Wilhelmsen og 
Asbjørn Granlund på laget. 
Kretsmestre: 3x10 km langrenn: Erling Bråten, Karl Wilhelmsen og Asbjørn Granlund, 
17 km og 30 km langrenn: Karl Wilhelmsen, kombinert: Erling Bråten, 1500 m og 
5000 m: Thorvald Wilhelmsen, 800 m og 3000 m jr.: Karl Wilhelmsen, kule jr: Egon 
Henriksson, spyd jr. Einar Wiger. 
 

1940: 
Formann Henrik Tvengsberg, nestformann Einar Korbøl, kasserer Kr. Edsberg, 
sekretær Einar Løvhaugen (Danielsen). 
80 medlemmer 
 
Det ble bygget ny og større stillase i Bagåsen. Kr. Edsberg ble den første i laget som 
mottok Idrettsmerkestatuetten.  
I Langelandsbakken på Kongsvinger ble det arrangert et stort guttehopprenn med 
over 100 deltagere. Fra GFI deltok 3 gutter. Ivar Fladberg ble nr. 4 i kl. 16-17 år, Kåre 
Johansen vant kl. 12-13 år og Rolf Furunes vant kl. under 12 år. 
Langrenn med skyting ble arrangert sammen med Brandval Finnskog. Var det varslet 
om krig som var årsaken? På grunn av vansker med kommunikasjonen deltok ingen 
fra laget i fotball eller friidrett. 
På medlemsmøte den 7. april ble sammenslåing av Landsforbundet for idrett og 
Arbeidernes Idrettsforbund diskutert, og møtet gikk enstemmig inn for 
sammenslåingsforslaget som forelå og på medlemsmøte 15. desember ble det valgt 
et utvalg til å forhandle om sammenslåing av GFI og AIL Skogen. GFI foreslo i brevet 
som ble sendt AIL Skogen etter møtet at lagene skulle slås sammen under navnet 
Grue Finnskog Idrettslag. 
Kretsmestre: 3x10 km stafett ved Erling Bråten, Harald Østberg og Asbjørn Granlund, 
17 km langrenn Asbjørn Granlund, kombinert Erling Bråten. Karl Wilhelmsen vant 
Trangenrennet. 


