historien videre:

1941:
Samme styret som i 1940.
79 medlemmer.
På møte i Tvengsberget 1. juli besluttet styret etter anmodning bra ei nemnd i Grue å bevilge kr.
100,- til bauta og gravsteiner over falne soldater fra Grue. Det ble også på samme møte besluttet
å "avgrøfte unnarenn og slette i Bagåsen., videre ble det besluttet å bevilge ytterligere kr. 50,- til
skibakken i Løvhaugen.
På styremøte hos Thygesen den 30. juni ble det besluttet å bevilge ytterligere kr. 200,- til
bautakomiteen, å kjøpe inn 5 gull, 8 sølv og 5 bronse gangmerker. Til slutt på møte ble det
besluttet at alle styremedlemmene la ned sine verv og at formannen skulle sende brev om dette
til Landsforbundet for idrett.

1945:
Den 3. juni ble det holdt konstituerende møte etter sammenslåingen av GFI og AIL Skogen.
Møteleder var Einar Korbøl og sekretær for møtet var Einar Furunes. Det første som ble
behandlet var å fastsette navnet på idrettslaget. Det ble framsatt 4 forslag: Grue Finnskog
Idrettslag, Idrettslaget Skogen, Svullryen Idrettslag og et forslag om å utsette hele saken.
Utsettelsessaken ble forkastet av møtet. Under avstemmingen fikk Grue Finnskog Idrettslag
35 stemmer, Idrettslaget Skogen fikk 14 stemmer, Svullryen Idrettslag fikk bare forslagsstillerens
stemme. Etter dette ble forslaget til lagets lover, som var utarbeidet av begge lagene i fellesskap,
enstemmig vedtatt. Som lagets første formann ble Helge Granlund valgt, nestformann Henrik
Tvengsberg, kasserer Einar Furunes, styremedlemmer ble Albert Arnesen, Einar Korbøl og Einar
Danielsen.
På møte 5. november ble det oppnevnt en komite på 3 medlemmer til å arbeide videre med ny
idrettsplass, samtidig ble det besluttet å reparere dansebana på den eksisterende idrettsplassen.
Til dette hadde allerede GFI fått materialer av Kiær & Co, Henry Johansen, Iver Langmoen og
Bredesen Opset.
Idrettsprestasjoner: Thorvald Wilhelmsen ble nr. 2 på 3000 m på tiden 8.42,6 på Bislet. Han vant
Jøssingmesterskapet, et terrengløp på 7 km, som var arrangert illegalt under krigen i årene 1943
og 1944. Han vant på ny løyperekord 23.37 og fikk H.K.H Kronprinsens pokal,
mesterskapsmedalje og Jøssingløpets merke. GFI vant også en 10 etappers stafett på Skarnes
overlegent, ca. 800 m foran neste lag. Laget og etappelengder: 570 m Ivar Fladberg, 1665 m Karl
Wilhelmsen, 800 m. Marius Johansen, 1890 m. Einar Wilhelmsen, 875 m. Ole Lien, 2885 m.
Thorvald Wilhelmsen, 980 m. Oskar Løvhaugen, 1415 m. Helge Kvernbakken, 1250 m. Asbjørn
Granlund og 470 m. Einar Meldalen. Sluttid: 41.38,5.
1946.
166 medlemmer. Eneste endring i styret ble at Einar Wiger ble nestformann. Etter anmodning
fra Landsforbundet for idrett ble bedriftsutvalg for idrett innført. På styremøte 3. november ble
bl.a. behandlet forslag fra Grue I.L. om å slå sammen alle idrettslagene i kommunen. Dette ble
frarådet av styret og avslått i årsmøtet 16. november.
Idrettsprestasjoner: Thorvald Wilhelmsen ble nr. 2 i NM i terrengløp, slått av Martin Stokken
med 2 sekunder. I landskamp mod Danmark ble han nr. 2 på 10000 m. med tida 31.58,0. I NM
den 21. juli ble han norgesmester på 10000 m med tida 33.37,1. I EM den 23. august ble han nr.
7 på 10000 m. med tiden 31.20,8, den nest beste tiden som var oppnådd av en nordmann. Den
29. august deltok han på 5000 m i Trondheim og vant på tida 15.22,8. I NM 8. september ble han

norgesmester på 5000 m. med tida 15.17,0, og som ikke dette var nok, så vant han 10000 m. i
landskamp mot Danmark på Bislet 22. september med tida 31.25,6.
GFI vant 17. mai stafetten på Kongsvinger på ny rekord: 22.33,8.
Kretsmestre: Terrengløp: Kl. A: Asbjørn Granlund, kl. B: Alf Granli, kl. C: Henry Wilhelmsen. 5000
m og 1500 m. Thorvald Wilhelmsen.

1947:
149 medlemmer.
Formann Einar Wiger, nestformann Albert Arnesen, kasserer Einar Korbøl, sekretær Fridjof Seim.
Den 4. januar ble Thorvald Wilhelmsen hedret på en medlemsfest på Skogheim hvor han ble
overrakt lagets høyeste utmerkelse "Fædrenes arv" i gull og et gullur som en erkjentlighetsgave
for "den glans han med sine idrettsbragder hadde kastet over både laget og Finnskogen".
31. januar ble det besluttet å kjøpe Philips høytaleranlegg med "høgtaler, mikrofon, pickup,
platespiller og ca. 100 m. kabel."
1. juli ble håndballgruppe innført i laget. Gruppas første leder ble Reidun Stendahl. Lagets
økonomi var dårlig, det ble gått i gang med vedhogst og papirinnsamling, men resultatet ble
heller magert, da det var store problemer med å få levert papiret videre.

1948.
Formann Einar Wiger, nestformann Bjarne Mykkestue, kasserer Einar Korbøl,
sekretær Asbjørn Schei.
155 medlemmer.
Det ble endrede planer for idrettsplassen. I stedet for å opparbeide en helt ny plass på den
tomta som AIL Skogen hadde leieavtale på, ble det gått i gang med å lage/utbedre løpebane og
friidrettsanlegg rundt fotballbana, da leieavtalen for de 8 målene nord for og rundt fotballbane
ble godkjent på årsmøtet. Det ble allikevel besluttet på samme møte å fortsette å betale leie for
"AIL Skogen-bana." Det ble også på årsmøtet vanskeligheter med å få besatt alle vervene, men
det var vel kanskje ikke så rart, da det etter sammenslåingen av lagene hadde blitt svært mange
grupper og utvalg 15 stk. og til disse skulle det velges 89 personer til å bekle vervene. Det måtte
jo bli flere som måtte ta mange verv.
Idrettsprestasjoner:
Thorvald Wilhelmsen ble nr. 4 i NM terrengløp, satte ny kretsrekord på 1500 m med 4.03,0,
deltok på 5000 m i landskamp mot Island og ble nr. 2, han ble også kretsmester i terrengløp og
på 10000 m. I NM i terrengløp deltok også Henry og Karl Wilhelmsen og ble henholdsvis nr. 18 og
14. Sammen med Thorvald ble da GFI nest beste 3 mannslag i NM. I Holmenkollstafetten ble GFI
nr. 18 i kl. A med tida 55.08,0, beste tid av lag fra Glåmdal.
Øvrige kretsmestre: 4x1500 m med Ivar Fladberg, Henry, Karl og Thorvald Wilhelmsen. 30 km
langrenn Karl Wilhelmsen og 4x10 km langrenn med Ivar Fladberg, Asbjørn Granlund, Henry og
Karl Wilhelmsen.

1949:
Formann og sekretær Sigurd Ophus, øvrig styre som foregående år.
119 medlemmer.
Medlemskontingenten ble hevet til kr. 3,- for medlemmer over 17 år.
Det ble kjørt 285 m3 med sand på den nye delen av idrettsplassen, pris kr. 142,50.
Hoppbakken i Bagåsen ble utbedret.

Selv om det var vanskelig med rekruttering til verv, ble det besluttet å opprette ungdomsgruppe
til å ta seg av barne- og ungdomsidretten, men det ble samtidig bestemt at utvalget skulle bestå
av et medlem fra henholdsvis ski-, fotball-, friidrett-, orientering- og håndballgruppa. Formannen
i gruppa skal velges blant disse på årsmøtet.
Idrettsprestasjoner:
5. - 9. og 32. plass i NM terrengløp over 8 km ved Thorvald, Henry og Karl Wilhelmsen.
GFI ble nr. 31 i klasse A i Holmenkollstafetten med tida 55.16,0 og igjen beste Glåmdalslag.
GFI arrangerte kretsmesterskap på 4x1500 m. GFI ble kretsmestre på 17.50,4 med Ivar Fladberg,
Karl, Henry og Thorvald Wilhelmsen. øvrige kretsmestre: 4x10 km langrenn med Asbjørn
Granlund, Henry, Einar og Karl Wilhelmsen, 1500 m og 5000 m Thorvald Wilhelmsen. Thorvald
ble også nr. 8i NM terrengløp og nr. 6 i NM skogsløp. Karl Wilhelmsen ble nr. 20 i NM 50 km og
nr. 29 i Holmenkollens 50 km.

1950:
Formann Sigurd Ophus, nestformann Einar Wiger, kasserer Einar Korbøl,
sekretær Sverre Norstrøm.
165 medlemmer.
Et år med mindre aktiv idrett, men fortsatt stor aktivitet på anleggssida. Det ble bygget ny
hoppbakke i Lukaberget. Skolen bidrog med kr. 200,- og hele prosjektet kostet idrettslaget kr.
10,-, mest takket være stor dugnadsinnsats. Det ble også bygget miniatyrskytebane på Sig. Woll's
skog ved Furunes. Bana som hadde 21 skiver ble betegnet som en av de beste i kretsen.
Kostnaden for bygging av standplass ble kr. 161,16. Skyttergruppa arrangerte KM i 50 m.
knestående med 94 deltagere. Det ble skutt 5350 skudd under stevnet, som ga et overskudd på
kr. 422,39.
Arbeidet med idrettsplassen sto litt i stampe, da laget ikke fikk tippemidler til videre framdrift.
Dette førte til at fotball og håndball ikke hadde noen aktivitet. GFI arrangerte KM i skogsløp 17
km. Thorvald Wilhelmsen vant kl. D og Karl Wilhelmsen ble nummer 2.
1951:
87 medlemmer (ned fra 165). (Vi ser av protokollene at aktiviteten i laget daler betraktelig og at
flere nektet å motta verv).
Formann: Karl Wilhelmsen, nestformann: Einar Wiger, kasserer Oskar Thorp, sekretær. Sverre
Norstrøm.
Det var fortsatt vanskeligheter med å få midler til idrettsplassen, men løpebana ble torvlagt. Per
Storberget jevnet ut fotballbana med veiskrapa og det ble raket vekk stein, men det planlagte
topplaget med grus og leire ble utsatt. Fotballaget deltok i noen kretskamper på bortebane.
Fotballgruppa fikk en gave på kr. 100,- fra en anonym utflytter. Det ble diskusjon om
medlemskontingenten på årsmøtet, og denne ble satt ned igjen til kr. 3,- over 17 år og kr. 1,under 17 år.
Resultater: Karl Wilhelmsen ble kretsmester på 15 km og 30 km langrenn og GFI ble kretsmestre
i 4x10 km stafett med Asbjørn Granlund, Helge Østberg, Einar og Karl Wilhelmsen.

