1951:
Formann: Karl Wilhelmsen, nestformann: Einar Wiger, kasserer Oskar Thorp,
sekretær. Sverre Norstrøm.
87 medlemmer (ned fra 165).
(Vi ser av protokollene at aktiviteten i laget daler betraktelig og at flere nektet å motta verv). Det var
fortsatt vanskeligheter med å få mid ler til idrettsplassen, men løpebana ble torv lagt. Per
Storberget jevnet ut fotballbana med veiskrapa og det ble raket vekk stein, men det planlagte
topplaget med grus og leire ble ut satt. 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
kretsmestere i 4x10 km stafett med Asbjørn Granlund, Helge Østberg, Einar og Karl Wilhelmsen.

1952:
Ingen endringer i styret fra forrige år.
87 medlemmer.
Nå begynte det sviktende engasjementet virkelig å bli synlig, på det 3 første møtene som formannen
innkalte til møtte bare 3 styremedlemmer/medlemmer til sammen. Laget fikk tildelt kr. 6000,- fra
tippemidlene. Det ble besluttet å bruke halvparten på løpebana og halvparten på fotballbana.
Resultater: Kretsmester på 15 km og 30 km langrenn Karl Wilhelmsen, kretsmester hopp kl. B Kåre
Johansen.

1953:
Styret det samme som i 1952.
139 medlemmer.
På årsmøtet den 22. november ble det besluttet å godta forslaget til leieavtale på Holmen, et areal
ved Rotna nord for idretts plassen, for å bygge ny dansebane. Den 19. juli ble det første kretsstevnet
i friidrett arrangert på den nye løpebana. I protokollen står det: ”Stevnet ble arrangert i de dårligste
baneforhold som tenkes kan, da bana delvis sto under vann.” Den 8. februar ble det arrangert
hopprenn i Lukaberget. Gradestokken i Svullrya viste -38 grader på morgenen, men renn ble det. Ole
Martin Nilsbråten fikk beste poengsum og fikk damenes pokal. Andre resultater: Kretsmestre 4x10
km stafett: Thore Nordeng, Karl Wilhelmsen, Thorvald Wilhelmsen og Waldemar Lukashaugen. 17 km
og 30 km langrenn Karl Wilhelmsen. I Trangenrennet vant Waldemar Lukashaugen kl. C og Thorvald
Wilhelmsen kl. D. I Birkebeinerrennet ble Karl Wilhelmsen ble nr. 3 i kl. D, med 6. beste tid totalt.
Kåre Johansen satte ny kretsrekord i miniatyr- skyting 50 m 1/2 match med 548 poeng.

1954.
Formann Karl Wilhelmsen, nestformann Albert Arnesen, kasserer Oskar
Thorp, sekretær Sigurd Ophus.

Det ble utlyst konkurranse om hva den nye dansebana skulle hete. Reidar Granlund’s forslag
Finnskogparken ble vinneren. Laget hadde lånt kr. 7000,- til byggingen. Byggestart var 23. mai og
dansebana, kiosk og toaletter var ferdig til åpningen den 10. juli. Støpning ble utført av Magne
Flygind og snekkerarbei- det ble utført av Karsten Aas. I tillegg ble det utført 420 dugnadstimer.
Finnskogparken åpnet med underholdning av ”2 Gunders” og dansemusikken ble besørget av ”Lalles
kvartett.” 350 billetter ble solgt. De første som svingte seg i dansen var Margit Myrvang og Alf
Tysketorp. Tilsammen ble det solgt 3500 biletter i Finnskogparken det første året. Arbeidet på
idrettsplassen ble ferdig og samlede kostnader ble ca. 28.000,-, mens arbeidet var kalkulert til ca.
50.000,-, altså mye dugnad her også. Idrettsprestasjoner: Kretsmester 15 km og 30 km kl. D: Karl
Wilhelmsen, han ble også nr. 22 i NM 50 km. Han vant kl. 35-42 i Birkebeiner- rennet med 5 beste tid
totalt. Einar Østberg klarte gullmerket i samme renn.

1955:
Formann Karl Wilhelmsen, nestformann Olav Meldalen, kasserer Einar
Korbøl, sekretær Sigurd Ophus.
Friluftscene ble bygget i Finnskogparken. Idrettsprestasjoner: KM 1000 m stafett nr. 3 på ny
klubbrekord, 2.12,7 ved Odd Gammeltorp, Michael Waal- berg, Kåre Østberg og Henry Waalberg.
Anne Lise Korsmo kretsmester kl. 11-12 år på 60 m med 9,1 sek, i høyde med 1,24 m. Ivar Lilleberg
ble kretsmester 1/2 match 50 m miniatyrskyting. I Holmenkollens 50 km ble han nr. 20 på tida
3.53,25. 13 beste tid av samtligenordmenn. Trangenrennet vant Karl Wilhelmsen for 8. gang.
Thorvald Wilhelmsen gikk rennet for 10. gang, ble nr. 4 av samtlige startende og fikk
Trangenmedaljen. Ole M. Nilsbråten ble kretsmester i hopp kl. y.jr.

1956.
Nesten samme styret som i 1955, men Albert Arnesen ble ny sekretær.
Medlemstallet: 38
Albert Arnesen ble ”ansatt” som kasserer for Finnskogparken. Lønn kr. 20,- pr. kveld. Det ble laget
tegninger og planer for kafebygg i Finnskogparken, men bygginga ble utsatt da det ble vanskelig å få
lånt penger til bygget. Det ble imidlertid satt i gang med å gjøre om dansebana på idrettsplassen til
garderober, materialrom og kiosk. Idrettsprestasjoner: Guttelaget i fotball ble nr. 2 i sin avdeling. Karl
Wilhelmsen vant kl. D i Birkebeinerrennet på 3 beste tid totalt.

1957:
Formann: Einar Ludvigsen (det første av i alt 11 år sammenhengende som
formann.), eller samme styret som forrige år.
Medlemstallet: 86.
Svullrya skole var i ferd med å bli for liten og i forbindelse med utvidelsesplaner ble det fremmet
forslag om å få bygget en samfunns- sal samtidig. Lærer Lukashaugen var initiativtager og på et
fellesmøte med lag og foreninger på Skogheim 5. mai 11 foreninger/ lag møtte og det ble oppnevnt
en komite med representanter fra idrettslaget, sanitetsforenin- gen, Svullrya vel, samt lærer
Lukashaugen og Kåre Juvet, som satt i et kommunalt utvalg for utbyggingsplanene for Svullrya skole.
På møte 12. juli ble det bl.a. besluttet å dekke reiseutgifter for 2 fotballspillere tur/retur Oslo hver

14. dag med kr. 200,-, og å sende et stafettlag 4x1500 m til NM i Bergen. Idrettsprestasjoner: Kåre
Østberg kretsmester på 800 m, her ble Henry Waalberg nr. 2. Det ble 2. plass i KM 4x1500 stafett og i
1. og 17. mai stafetten. Karl Wilhelmsen ble nr. 2 i kl. 35-42 år i Birkebeinerrennet. Guttelaget ble
igjen nr. 2 i sin avdeling og Stein Vidar Ophus ble tatt ut på kretslaget. Det ble litt oppsving i
orientering og laget hadde instruksjonsdag med Magne Lystad.

1958;
Formann: Einar Ludvigsen, nestformann Arthur Opseth,
kasserer: Asbjørn Hansen, sekretær Ottar Olsen
Medlemstallet: 15.
På møte i Finnskogparken 8. juni ble det bestemt å arrangere fiskekonkurranse i Røgden 8. august
sammen med bridgeklub ben. På møte samme sted den 17. juli, med representanter fra idrettslaget,
bridgeklubben og Grue Finnskog JFF ble det gjort avtale om at idrettslaget og bridgeklubben leier
fiskeret ten i Røgden for kr. 1000,-. Fiskekonkurransen ble en økonomisk suksess og nettoinntekt ble
kr. 15000,-. Idrettsprestasjoner: Thorvald Wilhelmsen vant Finnskogløpet (Bograngen-Sønsterud) kl. F
og samme kl. i Trangenrennet. I Birkebeinerrennet ble Karl Wilhelmsen nr. 2 i kl. over 42 år.

1959:
Albert Arnesen ble ny nestformann, ellers er styret det samme som forrige år.
Medlemstallet: 27.
Einar Korbøl sen. ble utnevnt til æresmedlem og fikk ”Fædrenes arv” i gull som 3 person i laget.
Idrettsprestasjoner: Karl Wilhelmsen ble nr. 22 i Vasaloppet på tida 5.56,52. Han vant kl. over 42 år i
Birkebeinerrennet, Einar Østberg ble nr. 5 i kl. 35-42 år og fikk Birkebeinerstatuetten for å ha gått 10
renn under maksimaltida. Karl vant kl. F i Trangenrennet. Guttelaget i fotball ble nr. 2 i sin avdeling
for 3. året på rad.

Vet ikke når dette bildet ble tatt, men antagelig i siste halvdel av 1950-tallet.
Spillerne er: Fremste rekke fra venstre: Bjarne Pedersen (Vika), Asbjørn Rismoen, Einar Arnesen,
Trygve Skyrudsmoen og Erling Vålberg. Andre rekke fra venstre: Jens Arne Hansen, Trond Skaslien,
Bjarne Danielsen, Magne Danielsen, Johnny Seigerud og Ottar ”Basse” Olsen.

1960:
Karl Wilhelmsen ny sekretær, ellers som forrige år.
Antall medlemmer: 30
Det begynner å bli vanskelig å få nye tillitsvalg te i laget. Generelt er interessen dalende, men takket
være stor innsats av Karsten Råberg og Reidar Granlund, de arrangerte bl.a. gratis tur til landskamp
mot Sverige, er det framgang innen fotballen. Juniorlaget ble nr. 2 i serien. Laget arrangerte KM i 15
km og 30 km. På 30 km ble Einar Østby kretsmester. Helge Østberg vant kl. B, Roar Wilhelmsen vant
kl. C og Karl Wilhelmsen vant kl. D. På 15 km vant Thorvald Wilhelmsen kl. D. I Birkebeiner løpet
delte Karl Wilhelmsen seieren i kl. over 42 år, han gikk hånd i hånd med Olaf Dufseth over mål. Han
fikk Birkebeinerstatuetten dette året.

