
1971.  

Laget 50 år og første kvinne blir valgt inn i styret. Solveig Gullikstad ble 

nest”formann” ellers ingen endring.  

Antall medlemmer: 50.  
Laget 50 år og første kvinne blir valgt inn i styret. Solveig Gullikstad ble nest”formann” ellers ingen 

endring. På feiringen av jubileet var det 68 deltagere og Karl Wilhelmsen og Asbjørn Granlund ble 

tildelt ”Fædrenes Arv” i gull. Fotballbana ble ikke ferdig allikevel. Entreprenø ren som hadde tatt på 

seg arbeidet med såing m.m. var litt uheldig med vanninga, og arbeidet må gjøres på nytt neste år. 

Idrettsprestasjoner: Ski: Lite snø og laget har aldri hatt så liten deltagelse i skirenn. Fri-idrett: 

Krets mestre: Berit Furuberg kule jenter og Merete Furuberg i diskos, i lansdelsfinalen ble Merete nr. 

6 i diskos. 

 

1972:  

Styret: formann Einar Korbøl jr. ellers som i 1971.  

Antall medlemmer: 77.  
Fotballbanen ferdig planert og tilsådd med gras. Liten aktivitet i ski men laget arrangere KM stafett 

for senior og junior. I.L. Mogutten vant i seniorklassen og Lunderseter I.L. vant junior klassen. 

Fotballen har ligget nede (ingen bane). Solveig Gullikstad og Eva Wiger avla prøva for 

Idrettsmerkestatuetten. Andre idrettsprestasjoner: Fri-idrett: Berit Furuberg ble kretsmester i kule 

for jenter og Julius Kalnæs ble kretsmester i høyde og 100 m for gutter. ”Julle’s” høyderesultat i KM 

1,46 m var så godt at han kom med i landsfinalen i Vesta-Hygea lekene på Fana Stadion i Bergen og 

der ble han nr. 5.  

 

1973:  

Styret: Cato Rismoen ble ny kasserer og Heiki Kulblik ny sekretær.  

Antall medlemmer: 127.  
Fotballbana ble åpnet under Finnskogdagene. Formannen i Glåmdal Fotballkrets ”klippet snora” og 

det ble spilt vennskapskamp mellom Arvika og Sarpsborg. Det var ca. 1000 tilskuere og sven skene 

vant kampen. Takket være den fine bana har det vært stor fotballaktivitet og GFI har meldt seg inn i 

Glåm dal Fotballkrets og Norges Fotballforbund. Festene i Finnskogparken har gitt et overskudd på 

vel kr. 8000,- og laget har dermed kunne in vestere i vanningsanlegg og gressklipper. Dessuten har 

garderobene på idrettsplassen bli ”pusset opp”. Svært liten aktivitet i fri-idrett, og noen mente 

gruppa burde legges ned.  

 

1974:  

Styret: formann Odd Holen, nestformann Heiki Kulblik, kasserer og sekretær 

Cato Rismoen. Alle de ”gamle veteranene” ute av styret. 

Antall medlemmer: 98.  
Full krise med fotballbana. Ikke bra nok arbeid var gjort av anleggsgartneren, som måtte gjøre jobben 

på nytt. GFI leide bane for sin fotballakti vitet hele året. Idrettsprestasjoner: Fotball: For første gang i 

la gets historie stilte vi 2 lag i seriespill. A-laget spilte seg opp i 5. div. Lilleputtlaget fikk som 



på skjønnelse for treningsiver og innsats på bana tur til cup-finalen på Ullevål. Friidrett: Kretsmestre: 

Julius Kalnæs i høyde og Espen Gullikstad i leng de for gutter. Laget har hatt med 13 deltagere i 

kretsstevner for gutter og jenter. Oppstart av Finnefeiden sammen med Grue I.L.  

 

1975:  

Styret: Ingen endringer fra forrige år. 

Antall medlemmer: 103.  
Fotballbana kunne tas i bruk igjen og vi meldte på 3 lag til seriespill i fotball. A-lag, smågutter og 

lilleputt. Den brukte pumpa som vi kjøpte til van ningsanlegget trenger store påkostninger og det ble 

bestemt å kjøpe ny pumpe så vi ikke fikk stopp i vanninga av bana. Idrettsprestasjoner: Fotballagene 

klarte seg bruk bart, men det ble ingen ”topplasseringer.” Fri-idrett: Et bra år. Kretsmestre: Høyde 

u/tiløp: Espen Gullikstad kl. 11 år og Vidar Ødegården kl. 12 år, Julius Kalnæs kl. 15/16 år. Lengde 

u/tilløp: Juli us Kalnæs kl. 15/16 år. Han ble også nr. 2 i både lengde og høyde u/tilløp i KM junior. 

Det var 32 deltagere i klubbmesterskapet i fri-idrett.  

 

1976: 

Styret: Formann Jørn Skaslien og sekretær Solveig Gullikstad ellers som 

forrige år.  

Antall medlemmer: 127.  
Første året med B-lag og damelag i fotball. Damelaget spilte ikke seriefotball, men noen 

vennskapskamper. Fri-idrettsgruppa arrangerte innendørsstevne i gymsalen på den nye skola i 

Svullrya, seriestevne på idrettsplassen og lag konkurranse på Grue stadion. Skigruppa ”opp sto fra 

det døde” og arrangerte 2 klubbrenn. Ellers har det vært stor trimaktivitet. 40 kvinner og 12 menn 

har trimmet i den nye gymsalen. Si grid Skaslien og Marit Råberg klarte kravet til idrettsmerkekruset. 

Idrettsprestasjoner: Fri-idrett: Kretsmestre: Lengde u/tilløp: Sveinung Torgersen kl. gutter født 1966, 

Julius Kalnæs kl. gutter 16/17 år, Ju lius Kalnæs kl. jr. Høyde u/tilløp: Espen Gullik stad gutter født 

1964, Julius Kalnæs gutter 16/17 år: Lengde m/tilløp Espen Gullikstad gutter født 1964, Julius Kalnæs 

gutter 16/17 år. Høyde m/tilløp: Julius Kalnæs kl 16/17 år, dessuten ble han nr. 2 i både lengde og 

høyde i kl. jr. 

 

1977:  

Styret: Det samme som i 1976.  

Antall medlemmer: 133.  
5 medlemmer tok A-kurs. (Treningslære.) Fotballaktiviteten bra, men fri-idrett dalende og litt 

oppsving på ski. Trimaktivitetene er nå domi nerende aktivitet i laget. Festene i Finnskogpar ken går 

dårlig etter at det ble slutt på servering av alkohol og det settes i gang mange tiltak for å klare de 

økonomiske utfordringene, bl.a. tøm merhogging. Idrettsprestasjoner: Espen Gullikstad bli 

krets mester i tresteg kl. gutter 13 år og setter kretsre kord med 11,20 m.  

 

 



1978 

Formann: Jørn Skaslien. Nestformann: Heiki Kulblik. Kasserer: Cato Rismoen. 

Sekretær: Eva Berg Rismoen. Styremedlemmer: Anne Berit Gullikstad og  

Per Olav Kalnæs  

Antall medlemmer 177 
Medlemstallet har økt betraktelig etter en meget vellykket verving med inntak av masse kaffe og 

kaker ved husstandsbesøkene. Det ble avholdt 6 styremøter og 22 saker ble behandlet. Fotballen har 

også i år vært den største aktivite ten med 4 lag i serien, A og B-lag, samt guttelag og småguttelag. A-

laget klarte seg meget bra, og var med og kjempet i teten i 5-divisjon. Årets spiller A-laget: Hans 

Gammeltorp. B-laget: John Olav Jonsson. 

Her kommer et innslag fra «Eventyrboka» til f otballgruppa, ført i pennen av Per Olav Kalnæs (sekr. 

Fotballgruppa) 12. august 1978 I helga h om utligningen. Dette virket nok som en 

vitamininnsprøytning på oss, for nå tok vi over og spilte ut gjestene totalt. Da det gjensto ca. 1 minutt 

av kampen tok kapteinen, Peter Olav (Halvorsen) skjeen i sin egen hånd, og sendte i vei et langskudd 

som føk inn i nettmaskene, og dermed var 2 verdifulle poeng i boks. 

Friidrettsgruppa har ligget nede i år, mens skig ruppa har hatt oppsving med mange klubb- og 

familierenn. Åsmund Håven, Einar Ludvigsen, Michael Waalberg, Odd Wålberg og Jon Olav Jonsson 

har deltatt i mange renn denne vinteren som Borseter-rennet, Lillehammerfestivalen, 

Trangenrennet, Noppisprinten, Nøkkelvannsløpet, Holmenkollfestivalen og Kurerloppet. Trim- og 

idrettsmerkegruppa er svært aktiv med Ivar Granlund som sjef. Han ser ut til å være helt utrettelig 

når det gjelder å få til idrettsmerkeprø ver. GFI var også med i år og arrangerte Finnefeiden sammen 

med Grue I.L. Et populært arrangement.Skøytegruppa ble etablert, og det ble samlet inn kr 6000,- til 

lys på skøytebanen. Idrettslaget fikk leie klubblokaler i den gamle skolen av Grue kommune. 

Finnskogparken ble leid ut til Star Kro A/S og dette ga et lite over skudd i regnskapet. Fotballgruppa 

var selvfinansi ert dette året. Fotballfesten ble arrangert 28. oktober og Bjørnars spilte. Dette året 

ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte i GFI med valg som eneste sak. Årsaken var at 

valgkomiteens formann hadde store problemer med å skaffe ny formann og kasserer under det 

ordinære årsmøtet. På det ekstraordinære årsmøtet ble Heiki Kulblik valgt til leder og Per Olav 

Kalnæs til kasserer.  

 

1979  

Formann: Heiki Kulblik. Nestformann: Peter Olav Halvorsen. Kasserer: Per 

Olav Kalnæs. Sekretær: Eva Berg Rismoen. Styremedlemmer: Anne Berit G 

Skaslien og Odd Wålberg  

Antall medlemmer: 252 
Idrettslaget arrangerte 13. januar kretsrenn i langrenn for gutter og jenter for første gang på mange 

år. Et vellykket arrangement med god deltagelse. Ellers arrangerte skigruppa 4 klubbrenn og 

klub bmesterskap i langrenn. Prosjekteringen av lys løypa er i gang. Vi fikk bestilt 100 lysarmaturer 

fra Oslo Lysverker. Dette var materiell som skul le byttes ut og var ca. 10 år gamle. Pris per stk. kr 

25,- + mva. I 1979 hadde vi 3 lag med i serien. A-laget i 5-divisjon, B-lag og guttelag. Trenere var Peter 

Olav Halvorsen for A og B-lag. Trener for guttelaget John Holgersmoen. Resultatene var noe blandet, 

og dessverre rykket A-laget ned i 6-divisjon. Finnefeiden ble arrangert for 6. gang, og ellers var vi 

medarrangører av Gottlundmar sjen, et nytt trimtilbud under Finnskogdagene. 36 personer tok i år 



idrettsmerket, 20 kvinner og 16 menn. I alt 32 prøver. Ivar Granlund gjør en utmerket jobb i Trim- og 

idrettsmerkeutvalget. Skigruppa har vært aktiv med å arrangere kretsrenn med 65 deltagere, 2 

skisamlinger i Granberget med totalt 50 stk. smått og stort. Klubbmesterskap ble avholdt med 18 

deltakere. En ny snøscooter er innkjøpt. Sesongen 79/80 Ble Einar Østberg nr. 103 i klasse 55-59 år i 

Birkebei nerrennet. Jørn Skadsdammen var med i Vasa loppet denne sesongen. Økonomien er 

tilfreds stillende samlet i laget, men et underskudd på kr 4300,- i fotballgruppa, og overskudd på kr 

3500,- i skøytegruppa og kr 500,- i skigruppa. Idrettslaget fikk tilbud fra Star Kro AS om å kjøpe av 

anlegg og utstyr i Finnskogparken for kr 50000,-. Saken ble utsatt da styret syntes prisen var alt for 

høy, men det ble bestemt at styret skulle gå inn i nye forhandlinger med Star Kro AS. Friidrettsgruppa 

har ingen aktivitet. Representasjon: Cato Rismoen på Glåmdal Skikrets ting Per Olav Kalnæs på 

Glåmdal Fotballkrets ting Erling Hagen har vært formann i juniorutvalget i Glåmdal Fotballkrets  

 

1980  

Formann: Heiki Kulblik. Nestformann: Bjørn Gullikstad. Sekretær: Eva Berg 

Rismoen. Kasserer: Per Olav Kalnæs  

Antall medlemmer: 187 
I år ble det terminlistede kretsrennet i langrenn avlyst p.g.a. kulde, men skigruppa fikk arrangert 3 

klubbrenn, hvorav et var klubbmesterskap. Klubbmestere ble: Jenter 1975: Julie Rismoen 1971: 

Karina Berglund 1970: Grete Årandsberg 1969: Gunn Årandsberg 1968: Karianne Holgersmoen Gutter 

1973: Espen Berglund 1972: Ola Ødegården 1968: Pål Ødegården 1965: Jon Bjørnar Holgersmoen 

Menn under 35 år: Jon Olav Jonsson Menn over 35 år: Jan Meldalen Finnefeiden ble også i år et 

vellykket arrangement, 7. gang i rekken. I år klarte 34 idrettsmerket. 16 kvinner og 18 menn. Anne 

Tvengsberg klarte kravene til statuetten. Merete Furuberg tatt idrettsmerket i gull og Julius Kalnæs 

og Gerd Årandsberg merket i sølv. GFI stilte også i år med 3 lag i serien. A-laget i 6-divisjon, B-lag og 

guttelag. A-laget ble nummer 4 i serien. B-laget nest sist i sin avdeling, og guttelaget ble sist i sin 

avdeling. Trenere i laget. For første gang har fotballagets A- og B-lag hatt en betalt trener, Svein 

Grønnerud fra Kongsvinger. John Holgersmoen har vært trener for guttelaget. Toppscorer A-laget ble 

Svein Grønnerud med 9 mål. Eva Berg Rismoen trener i skøytegruppa. Anne Berit Gullikstad Skaslien 

ledet dametrimmen og Cato Rismoen trener for skigruppa. Friidrettsgruppa har ingen aktivitet. På 

anleggssiden ble det planlagt å utvide treningsfeltet på stadion. Det er tatt kontakt med Johnsen- 

Meldalen om å få disponere mer areal til dette. Gressmatta er i utmerket stand. Forhandlingene med 

Star Kro fortsetter. Skøytebanen er asfaltert på dugnad. Klubblokalet er ferdig oppusset. Bjørn 

Gullikstad og Cato Rismoen fikk i oppgave å kontakte Grue kommune og grunneierne i forbindelse 

med planlegging av lysløype. Styrets kommentar er at det er brukbar aktivitet i laget, men at mye 

faller på noen få. Representasjon: Cato Rismoen på Glåmdal Skikrets ting. Han er også formann i 

T.K.H i Glåmdal Skikrets og medlem av utdanningsstaben i T.K.H i Norges Skiforbund. Per Olav Kalnæs 

på Glåmdal Fotballkrets ting. Erling Hagen har vært formann i juniorutvalget i Glåmdal Fotballkrets 

Eva Berg Rismoen er formann i dommerkomiteen i Norges Skøyteforbund 


