1961:
Reidar Granlund ble nestformann, ellers var styret det samme som forrige år.
Antall medlemmer: 20.
Laget arrangerte KM på 30 km og med innlagt 10 km og 5 km for junior med 98 deltagere. Roar
Wilhelmsen vant kl. B og Thorvald Wilhelmsen vant kl. D. I forbindelse med Norges Skiforbunds 100
års jubileum ble ”Den lille olympiaden” arrangert på Kjellmyra. Av Glåmdal Skikrets ble Bjarne Korbøl,
Ole Jonny Langbråten i langrenn og Cato Rismoen i hopp tatt ut til å delta. Bakkekonsulent fra NSF
var og så på og utarbeidet plan for ombygging av hoppbak- ken i Lukaberget. Laget stilte for første
gang på mange år seniorlag i fotball. Garderoben på idrettsplassen ble gjort ferdig og malt.

1962:
Antall medlemmer: 36
Dette ble et vanskelig år for laget, bl.a. møtte det så få på årsmøtet at alle valg måtte utsettes. Men
dette ble også det første året med stor aktivitet og gode prestasjoner på ski for gutter og jenter.
Lærer Korsæth skal ha mye av æren for det. Håndballgruppa ble tatt opp igjen. Den hadde ligget
nede siden 1955. I fotballen måtte seniorlaget trekke seg fra serien da mange av spillerne ”reiste ut”.
Idrettsprestasjoner: Kretsmestre: Frank Rismoen i hopp u/11 år, Roar Håven i langrenn kl. 12 år, Mari
Norstrøm i langrenn jenter 12 år og 3x3 km stafett for gutter med Bjarne Korbøl, Roar Håven og Tore
Hestbråten på laget.

1963.
Karl Wilhelmsen ble ny sekretær, ellers samme styret som forrige år.
Antall medlemmer: 43.
Det er vanskelig å få noen til å ta verv, men idrettsaktiviteten tar seg opp med gode prestasjoner især
blant de yngre. Man går vekk fra planene om utbedring av Lukaberget og vil heller se på muligheten
av utbygging av Skolebakken. Idrettsprestasjoner: Fri-idrett: Fylkesmester kule Roar Håven kl. 14-15
år, kretsmestere: Roar Håven, terrengløp, lengde, 60 m, kule og 3-kamp, foruten disse 5
gullmedaljene ble det tatt 4 sølv og 8 bronse i KM. Einar Korbøl og Roar Håven ble tatt ut på Glåmdals
kretslag mot Follo. Ski: Kai Raaberg vant kl. 12 år i Bekkelagsrennet, som ble regnet som uoffisielt
NM, Roar Håven ble nr. 3 i kl. 13 år. Kretsmestre: Roar Håven og Mari Norstrøm i langrenn og Leif
Korbøl i kombinert. Dessuten ble guttelaget kretsmestre i 3x3 km stafett med samme laget som i
1962. I fotball ble guttelaget kretsmestre, det første kretsmesterskapet i fotball i laget. I
håndballserien for småpiker ble GFI nr. 2.

1964:
Samme styret som forrige år.
Antall medlemmer: 47.
Økonomien svært dårlig, men det ble diskutert om laget skulle overta Rotneberget skole til klubbhus,
men da måtte det bli vederlagsfritt mot oppussing. Lagets premier ble samlet og oppbevart i eget
skap laget av Kåre Johansen. Idrettsprestasjoner: Fri-idrett: Mari Norstrø ble fylkesmester i lengde,
hun ble også kretsmester i 3-kamp og lengde for jenter og kule junior. Andre kretsmestre: Roar
Håven, terrengløp kort løype, Kai Råberg i 3-kamp, Einar Korbøl i 3-kamp, kule og diskos. Inge Holen i

liten ball, Trond Christoffersen i slengball. Ski: Kai Råberg ble norgesmester i kl. 13 år, han ble også
kretsmester i samme klasse. Mari Norstrøm ble kretsmester både i jenter 14 år og på 5 km for damer,
Leif Korbøl ble kretsmester i kombinert. Både småguttelaget og guttelaget vant sine avdelinger i
fotball.

1965.
I styret ble Karl Wilhelmsen både nestformann og kasserer, ellers de ”samme
gamle.”
Antall medlemmer: 28.
Miniatyrgruppa fikk oppsving og laget arrangerte nasjonalt stevne på 60 skudd liggende med
deltagere fra hele østlandet. Idrettsprestasjoner: Fri-idrett: Mari Norstrøm kretsmester i terrengløp
både kort og lang løype, hun ble også kretsmester i 3-kamp og kule kl. 15-16år. Einar Korbøl ble
kretsmester i diskos og på 100 m. Ski: Mari Norstrøm kretsmester jenter kl. 15-16 år. Fotball:
Guttelaget ble kretsmestre.

1966:
I styret kom Arne Christoffersen inn som kasserer, ellers ingen endring fra
forrige år.
Medlemstallet: 40
Laget ga ut Skatteboka for Grue for første gang, sammen med Grue I.L. og Namnå I.L. Laget
arrangerte KM stafetter. Det var minus 30 grader på morgenen og da starten gikk var det minus 20,
men rennet ble gjennomført. I.L. Mogutten ble kretsmestre i senior og I.L. Jaren i junior.
Idrettsprestasjoner: Mari Norstrøm ble nr. 5 i NM 5 km junior. Kretsmestre: Ski: Mari Norstrøm
langrenn jr.,, Cato Rismoen, hopp kl. 15 år. Friidrett: Mari Norstrøm terrengløp og diskos, Merete
Furuberg, terrengløp, John Arne Vestli, terrengløp. Håndballjentene vant Glåmdalsturneringen og i
fotball gikk juniorlaget ubeseiret gjennom serien og ble kretsmestre.

1967:
Det måtte ekstraordinært årsmøte til for å få valgt formann. Der påtok Einar
Ludvigsen seg formannsvervet for enda et år, det ble hans år nr. 11 som
formann.
Medlemstallet: 58
Det ble inngått samarbeid mellom idrettslaget og ungdomslaget om å arrangere festene i
Finnskogparken og bingo på Skogheim. Dette skulle vise seg å bli bra for økonomien i begge lagene.
Idrettslaget ga kr. 400,- til gatelys i Svullrya og planene med å legge gress på fotballbana ble satt i
gang. Det ble søkt STUI om kr. 16.500,- til dette. Noen av lagets medlemmer var med og reparerte
Kverndammen, slik at badeplassen skulle bli brukbar. Håndballgruppe ble nedlagt.
Idrettsprestasjoner: Mari Norstrøm ble nr. 2 i NM jr og ble tatt ut på Norges lag til EM i Harracow,
Tsjekkoslovakia, der hun ble nr. 15. Hun var også med på Norges stafettlag som ble nr. 4. Mari ble
også kretsmester i langrenn. Karl Wilhelmsen ble nr. 2 i Birkebeinerløpet kl. over 50 år. Kretsmestre
fri-idrett: Heiki Kulblik, terrengløp lang og kort løype, Merete Furuberg 60 m og høyde 13-14 år.

1968:
Styret: Formann Einar Wiger, nestformann Ivar Granlund ellers som forrige år.
Medlemstallet: 72.
Idrettsprestasjoner: Kretsmestere: Ski: Mari Norstrøm 10 km langrenn, Kai Råberg langrenn jr.
Merete Furuberg, lang renn jenter. Karl Wilhelmsen gikk Trangenrennet for 25. gang (8 seiere) og
fikk premien ”Den evigvarende Tore” til odel og eie for innsatsen. Friidrett: Heiki Kulblik terrengløp
jr., Inger Helgeberg høyde og liten ball 13-14 år, Merete Furuberg, slengball. Hun oppnådde også
beste poengsum i 3-kamp på Bislett med 1214 poeng i slengball. Fotballaget spilte seg opp i 5. div.

1969:
Styret det samme som forrige år.
Antall medlemmer: 59.
Det blir vanskeligere å få noen til å ta på seg verv, så på årsmøtet ble antall grupper og utvalg
redusert fra 9 til 4. Arbeidet med idrettsplassen kom godt i gang, bana ble harvet opp, steinplukking
satt i gang og 300 m3 jord ble tilkjørt fra Gjevertaven. Jorda ble lagt i hauger rundt på løpebana, da
stein plukking og tilkjøring av grus ikke ble ferdig. ”Arbeidet fortsetter neste sommer.”
Reparasjo nen på Kverndammen som ble gjort forrige år ble til ”ingen nytte”. Vårflommen i år tok
med seg deler av dammen, så det må en større reparasjon til. Utsatt til neste år det også. Laget søkte
om tippemidler til fotballbana og fikk kr. 5570,-, men for å dekke alle utgiftene og reparasjoner i
Finnskogparken ble det tatt opp et lån på kr. 10.000,-. I Finnskogparken ble kiosk anlegget og
dansebana utvidet og taket på scenebygget reparert. Festene i Finnskogparken gikk med betydelig
underskudd for andre året på rad, og det ble bestemt på årsmøtet å innkalle til medlemsmøte for å
drøfte hva som skulle gjøres. Idrettsprestasjoner: Fotballaget rykket ned til 6. div. Ski: Kretsmestre:
Merete Furuberg kl. jenter f. 1955 og Mari Norstrøm 10 km damer. Fri-idrett: Merete Furuberg i 3kamp.

1970:
Ingen endringer i styret fra forrige år.
Antall medlemmer: 50.
Nok et år med betydelig underskudd i Finnskog parken. Avtalen om videre samarbeid med Star Kro
og Ungdomslaget foreslått avsluttet. Fotball bana ble ikke helt ferdig, men arbeidet er godt i gang og
blir fullført neste sommer. Håndball igjen med småguttelag. Ingen aktivitet i fotball grunnet bana.
Miniatyrskyttergruppa nedlagt. Liten aktivitet , tillitsmannskrise og dårlig økonomi er konklusjonen
på årsmøtet. Idrettsprestasjoner: Karl Wilhelmsen gikk Birkebeinerrennet for 20. gang og fikk
Birkebeinerstatuetten i gull. Merete Furuberg ble kretsmester i langrenn jenter 14 år. 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

