1981
Formann: Heiki Kulblik. Nestformann: Bjørn Gullikstad. Sekretær: Eva Berg
Rismoen. Kasserer: Aino Kulblik. Styremedlemmer: Peter Olav Halvorsen og
Per Olav Kalnæs
Antall medlemmer: 221
Det ble avholdt 8 styremøter, årsmøte og halvårsmøte. I alt ble 24 saker behandlet. GFI fylte i år 60
år. I den anledning ble det arrangert en meget vellykket jubileumsfest 4. april i samfunnssalen.
«Fædrenes arv» medaljen ble tildelt Einar Wiger, Ivar Granlund og Einar Ludvigsen. Idrettslaget har
vært med i seriefotball i glåmdal fotballkrets med 2 lag, A-lag i 5-divisjon og B-lag. A-laget ble
nummer 3 i sin divisjon og B-laget nummer 4 i sin avdeling. Begge plasseringene er de beste som
idrettslaget hittil har oppnådd. Toppscorer A-laget: Leif Julius Kalnæs, 11 mål. Årets spiller A-laget:
Hans Gammeltorp. B-Lagets toppscorer: Tor Sætaberget, 14 mål. Årets spiller B-laget: Vidar
Ødegården. Peter Olav Halvorsen har vært spillende trener for A-laget, og Leif Julius Kalnæs trener
for B-laget. Hovedstyret berømmet i sin årsrapport fotballgruppas måte å jobbe på

Budsjett og regnskap for fotballgruppa i 1981

Skøytegruppa har hatt organisert skøytetrening en dag i uka med to partier, med totalt 17 jenter.
Skigruppa var aktiv dette året både treningsmes sig og som arrangør. Kretsrenn for jenter og gutter
ble arrangert 22. februar med god deltakelse. Turløperne var aktive, og har deltatt i Vasaloppet og
Birkebeinerrennet og Holmenkoll marsjen, og de fleste lokale turrenn. Gottlundmarsjen ble
arrangert for 3. gang under Finnskogdagene. Dessverre ble det ikke noe av Finnefeiden i år. Trim og
idrettsmerket ble tatt av 11 kvinner og 17 menn. Totalt 27 prøver ble arrangert. Eva Berg Rismoen
har vært trener for skøytegruppa. For trim- idrettsmerkegruppa har som vanlig Ivar Granlund gjort en
stor jobb. Anleggene våre er i bra stand. Når det gjelder det planlagte treningsfeltet, førte ikke
forhandlin gene fram, så dette må styret finne en annen løsning på. Grunnavståelse til lysløypa er nå
stort sett klar. Det gjenstår bare å underskrive kontrakter. 2 nye gressklippere til fotballbanen ble
kjøpt inn til kr 4000 per stk. Representasjon: Cato Rismoen på Glåmdal Skikrets ting. Peter Olav
Halvorsen og Geir Langdalen på Glåmdal Fotballkrets ting Erling Hagen har vært formann i
juniorutvalget i Glåmdal Fotballkrets Eva Berg Rismoen er formann i dommerkomiteen for kunstløp i
Norges Skøyteforbund

1982
Formann: Heiki Kulblik. Nestformann: Frank Rismoen. Sekretær: Eva Berg
Rismoen. Kasserer: Aino Kulblik. Styremedlemmer: Peter Olav Halvorsen og
Per Olav Kalnæs.
Antall medlemmer: 161
Det er avholdt 6 styremøter, halvårsmøte og årsmøte. 22 saker ble behandlet. Idrettslaget har vært
med i seriefotball i glåmdal fotballkrets med 2 lag, A-lag i 5-divisjon og B-lag. A-laget ble nummer 3 i
sin divisjon og B-laget nummer 3 i sin avdeling. A-laget var med i Glåmdalscupen, og i første runde
møtte vi 4. divisjonslaget HOF i lekegrinda (stadion). De ble sendt hjem med 0-2 i bagen. Vi trakk 2divisjonslaget KIL i 2. runde, og i tillegg på Gjemselund. Vi kom fra det med et hederlig resultat, et 0-2
tap der KIL stilte med det beste laget unntatt Pellerud og Tomteberget. Årets spiller på A-laget ble
Terje Løvhaugen, han ble også toppscorer med 21 mål. Toppscorer B-laget ble Tor Sætaberget og
årets spiller ble Cato Rismoen. Dette året har Svein Solbakken vært spillende trener for A-laget. For
B-laget var Leif Julius Kalnæs trener. Begge gjordet en utmerket jobb. Styret berømmet også i år
fotballgruppas måte å jobbe på. Det er denne gruppen som er ryggraden i idrettslaget. Her ble det
avholdt 40 styremøter og 5 spiller møter. Aktivitetene ellers i gruppene har vært bra. 33 stk. tok
idrettsmerket, 14 kvinner og 19 menn. Skøytegruppa har hatt organisert trening og interessen for
skøyter er stor. Skigruppa har hatt liten aktivitet, men turløperne har representert i Vasaloppet og i
Birkebeinerrennet. Både Finnefeiden og Gottlundmarsjen ble arran gert i år. På stadion ble det
investert i nytt vannings anlegg, noe som gjorde at «matta» var utmerket hele sommeren. Lysløypa
ser ut til å bli realitet. Den er stukket ut og nivellert, og profilen tegnet inn på kart. Løypa blir på 2,5
km en vei. Tegningen på traséen ble levert Solør Kraftlag for markering av lyspunkter. Når dette er i
orden, kan vi sende inn planene for godkjenning til S.T.U.I. Masse papirarbeid. Representasjon: Jørn
Skaslien på Glåmdal Fotballkrets ting Erling Hagen har vært formann i juniorutvalget i Glåmdal
Fotballkrets Eva Berg Rismoen er formann i dommerkomiteen for kunstløp i Norges Skøyteforbund

1983
Formann: Heiki Kulblik. Nestformann: Frank Rismoen.
Sekretær: Eva Berg Rismoen. Kasserer: Aino Kulblik. Styremedlemmer:
Per Olav Kalnæs og Anette Skaslien
Antall medlemmer: 188
Revisjon av lagets lover ble godkjent Også i år har idrettslaget har vært med i serie fotball i glåmdal
fotballkrets med 2 lag, A-lag i 5-divisjon og B-lag. A-laget ble nummer 7 i sin divisjon og B-laget
nummer 7 i sin avdeling. Toppscorer A-lag ble Vidar Ødegården med 6 mål. Årets spiller ble Ola
Danielsen. Peter Olav Halvorsen har vært spillende trener for A-laget. B-laget har ikke har ikke hatt
noen fast trener, jobben har gått på omgang. Liten aktivitet i skøytegruppa, og skigruppas planlagte
Finnskogstafett ble avlyst p.g.a. for få deltagere. Skigruppa var ellers aktive, og hadde et vellykket
arrangement på Skisportens dag i Tysketorpet med stor deltagelse. I år tok 9 kvinner og 17 menn
idrettsmerket. Finnefeiden ble arrangert siste helgen i juli, uten løpsklasse. GFI fikk positiv kritikk for
sin oppmerking og rydding av løypa fram til Skasenden. Løypa var i dårlig skikk videre ned til
Kirkenær. Gottlundsmarsjen ble arrangert for 5. gang. Fotballstadions gressmatte måtte såes på nytt
igjen, og resultatet ble en helt nydelig matte på slutten av fotballsesongen. Finnskogparken ble lite
brukt. Tippemiddelsøknaden for lysløypa ble levert kommunen. I skoleskibakken er planering av
unnarenn, reisverk til stillaset og en del av tilløpet gjort ferdig. Treningsfeltet for fotball er på det
nærmeste ferdig med lysanlegg. Representasjon: Geir Langdalen på Glåmdal Fotballkrets ting Erling
Hagen har vært formann i valgkomiteen i Glåmdal Fotballkrets

1984
Formann: Heiki Kulblik. Nestformann: Frank Rismoen.
Sekretær: Jørn Skaslien. Kasserer: Aino Kulblik.
Styremedlemmer: Peter Olav Halvorsen og Anette Skaslien
Antall medlemmer: 149
Det er avholdt 9 styremøter, halvårsmøte og årsmøte. 22 saker ble behandlet. Også i år har
idrettslaget har vært med i seriefot ball i glåmdal fotballkrets med 2 lag, A-lag i 5-divisjon og B-lag.
Det gikk ikke så bra for noen av lagene, begge rykket ned en divisjon. Toppscorer A-laget ble Morten
Danielsen, og B-lagets toppscorer ble Vidar Ødegården. Det ble ikke kåret noen «Årets spillere» dette
året. I år har 7 kvinner og 13 menn tatt idrettsmerket. Finnefeiden ble arrangert med 250 deltagere /
trimere. På anleggssiden er gressmatta på stadion fin. Treningsfeltet er påkoblet strøm. Einar Østberg
gikk i år Birkebeinerrennet for 25. gang. Bjørn Waalberg deltok i Trangenrennet, Finnløpet og
Holmenkollmarsjen. Det ble arrangert klubbmesterskap i hopp og langrenn. 29 deltok i langrenn og
19 stk. deltok i hopp rennet. Lysløypa er grovplanert, og hovedjobben begynner til neste år.
Finnskogparkens kiosk og kro anlegg ble kjøpt fra Star-Kro, og idrettslaget fikk forsøkt seg på
restaurantdrift under Finnskogdagene. Representasjon: Eva Berg Rismoen har vært dommer
representant for Norges Skøyteforbund, kunstløp, under Junior VM i Sapporo, Japan, og under
Nordisk i Oslo Tillitsmannstipendet for Glåmdal fotballkrets ble for 1984 tildelt Erling Hagen. I styrets
kommentar under årsberetningen heter det: 1984 har det vært store investeringer. Kjøp av ny
snøscooter. Kjøp av kiosk og kro anlegg i Finnskogparken. Mye penger for et lite lag. Ellers er det gjort
en betydelig dugnadsinnsats i lysløypa, verdsatt til kr 63000,-

1985
Formann: Heiki Kulblik. Nestformann: Terje Hynne. Sekretær: Jørn Skaslien.
Kasserer: Birgith Lintorp. Styremedlemmer: Peter Olav Halvorsen og
Aino Kulblik
Antall medlemmer: 120
Det er avholdt 1 styremøte, halvårsmøte og årsmøte. 7 saker ble behandlet. Fotballagene har spilt
seriefotball i Glåmdal fotballkrets. 7 kvinner og 17 menn har tatt idrettsmerket. Finnefeiden ble
arrangert med elendig deltagelse. Skigruppa arrangerte kretsrenn i Skolebakken. Karusellrenn i hopp,
og klubbmesterskap i både langrenn og hopp. Tomas Hynne vant et kretsrenn i Granlibakken i klasse
12 år. Han ble også kretsmester i Knappåsen i samme klasse. Han hoppet 33 og 30 meter. Tomas ble
tatt ut og brepresenterte Glåmdal Skikrets i Donald Duck-mesterskapet på Kongsberg. Han ble nr. 57 i
klasse 12 år. På anleggssiden er vi godt stilt. Fotballstadion med ei gressmatte som ligner på
Wembley sin. Eget treningsfelt med lys. Skoleskibakken med lys. Lysløypa ferdigstilt og bare venter
på snøen. Skøytebane med lys. Finnskogparken, et utmerket anlegg som dessverre forfaller. Styrets
kommentar på årsmøtet. 1985 har vært et merkeår for laget. Vi fikk en stor investering på ca.
250000,- vedr. lysløypa. Med kun 1/3 av utgiftene på laget, 1/3 på STUI og 1/3 på kommunen skulle
det gå glatt. Det store tilbakeslaget kom da kommunen ikke hadde midler slik at de kunne dekke sin
andel. Dermed fikk GFI 2/3 av utgiftene. Et godt stykke arbeid er utført av ildsjeler. Alt arbeid og
innsats dette året har dreid seg om lysløypeprosjektet.

1986
Formann: Heiki Kulblik. Nestformann: Terje Hynne.
Sekretær: Jørn Skaslien. Kasserer: Birgith Lintorp. Styremedlemmer:
Peter Olav Halvorsen og Aino Kulblik
Antall medlemmer: 125
Det er avholdt 7 styremøter, halvårsmøte og årsmøte. 13 saker ble behandlet. Fotballagene har spilt
seriefotball i Glåmdal fotballkrets. A-laget i 6. divisjon og Old Boys lag. 11 kvinner og 14 menn har tatt
idrettsmerket. Finnefeiden ble arrangert med dårlig deltagelse, bare 108 stk. Dametrimmen har stor
oppslutning dette året. Den 14. februar 1986 ble lysløypa offisielt åpnet, og snora ble klippet over av
Asbjørn Granlund og Karl Wilhelmsen. Ca. 70 personer var på åpningen.

Asbjørn Granlund (til venstre) og Karl Wilhelmsen var snorklippere på denne merkedagen.
På anleggssiden er vi godt stilt, men nå kreves det mye vedlikehold. 1986 ble et godt økonomisk år
for laget, selv om det ble større utgifter vedr. lysløypa enn budsjettert. I klubbmesterskapet på ski
deltok 21 i langrenn og det samme antallet i hoppbakken. Finnskogdagene honorerte vaktholdet
laget hadde i Finnskogparken. Dessuten fikk vi leie inntekter fra Solør Caravanklubb og Marcus film
for et filmopptak om St.Hans feiring. Stein Sorknes og Terje Hynne representerte på Glåmdal skikrets
ting Odd Holen på glåmdal fotballkrets ting

1987
Formann: Heiki Kulblik. Nestformann: Terje Hynne. Sekretær: Jørn Skaslien.
Kasserer: Birgith Lintorp. Styremedlemmer: Peter Olav Halvorsen og Aino
Kulblik Sorknes
Antall medlemmer 180
Det er avholdt 8 styremøter, halvårsmøte og årsmøte. Fotballagene har spilt seriefotball i Glåmdal
fotballkrets. A-laget i 6. divisjon og Old Boys lag. 7 kvinner og 9 menn tok idrettsmerket. Finnefeiden
ble arrangert med 220 deltagere. I lysløypa ble et ble arrangert 5 karusellrenn med totalt 116
startende, 85 stk. i barneklassen og 31 stk. i seniorklassen. På anleggssiden er det brukt kr 25000,- på
nytt tak på kroa i Finnskogparken. Vedlikeholdet av våre anlegg tar mye tid og krefter, samt tærer på
økonomien, selv om GFI for tiden har en god økonomi. Det ble bygget en ny tidtaker bu, start/mål
ved lysløypa. Fotballgruppa jobber iherdig med dugnader og loddsalg for å skaffe inntekter. Den
største utgiftsposten for gruppa er kilometer godtgjørelse, som er kr 0,40 per kilometer. GFI ble
honorert for sin innsats under Finnskog dagene. En dør til dør aksjon for å skaffe flere medlemmer
lykkes. Resultatet ble 55 nye medlemmer. Det ble satt i gang et arbeid med å rekruttering til de
forskjellige gruppene. Et samarbeid mellom lag og foreninger her på Finnskogen, for å få et sosialt og
aktivt miljø ønskes.

1988. Leder Jørn Skaslien Nestleder Terje Hynne Sekretær Lisbeth Skaslien
Kasserer Birgit Lindtorp Styremedlem Aino Kulblik Sorknes og
Peter Olav Halvorsen.
Antall medlemmer: 135
Aktive Grupper Fotball, Trim/idrettsgruppe, Ski. På årsmøte overrakte leder etterlengtete medaljer
og blomster til Ivar Granlund (som har hatt tilittsværv i idrettslaget i 35 år) og Einar Ludvigsen.

1989
Leder Jørn Skaslien Nestleder Frank Rismoen Sekretær Lisbeth Skaslien.
Kasserer Birgit Lintorp Styremedlem Einar Ludvigsen og Peter Olav Halvorsen.
Antall medlemmer: 106
Aktive grupper Fotball Trim/idrettsgruppe Ski Fotballgruppa var med i seriespill med 1 old boyslag.

1990
Leder Ingar Fjørtoft Nestleder Frank Rismoen Kasserer Birgit Lindtorp
Sekretær John Holgersmoen. Styremedlem: Einar Ludvigsen, Einar Korbøl og
Einar Wiger.
Aktive grupper. Fotball Trim/idretsgruppe Ski Fotballgruppa arrangerte fotballskole for alders gruppa
6-12 år som ble avviklet i august.

