
2001.  

Styret: Trude Sævik inn som sekretær, Ragnhild gikk ut. Ellers som forrige år. 

Antall medlemmer: 120 
GFI 80 år. Fest i Villmarksstua på Tanken 16/6. Frank Rismoen, Cato Rismoen og John Holgersmoen 

ble utnevnt til æresmedlemmer. Det nye klubblokalet ble ferdig og åpnet med kaffe og kaker 28/9. 

Aktiviteter: Ski: 11 lysløyperenn 42 har startet. 25 startet i klubbmesterskapet. Per Einar Kalnæs tok 

en 5. plass i NM jr., ble nr. 6 i Norgescupen og tok sølv og bronse i KM. Fotball: 3 lag i seriespillet. Fri-

idrett: Meget stor aktivitet og gode resultat blant jentene. 11 tok idrettsmerket og GFI deltok med 1 

lag i Holmenkollstafetten. Finnefeiden ble gjenopptatt sammen med Gruemarsjen.  

 

2002: 

Styret: Nina Mo ble valgt inn som kasserer, men trakk seg så Cato Rismoen 

fungerte som kasserer, ellers ingen endring fra forrige år.  

Antall medlemmer: 90  
Det ble inngått avtale med Neby Eiendom og Handel AS om bytte av bygninger og inventar i 

Finnskogparken mot et areal rundt fotballbana. Aktiviteter: Ski: Liten aktivitet som i hovedsak nok 

skyldes sykdom og skader hos våre «toppløperer». Fotball: Guttelag, lillejenter og blandet miniputt i 

seriespill. Fri-idrett: Jentene fortsetter å hevde seg meget bra. I KM tok de 3 gull, 3 sølv og 3 bronse. 

Marianne Furuberg Gjedtjernet ble tatt ut til NM på Bislett og ble nr. 4 i diskos. 7 stk. tok 

idrettsmerket.  

 

2003:  

Styret: Leder Cato Rismoen, nestleder Frank Rismoen,  

kasserer Aino K. Sorknes, sekretær ikke valgt, men Trude Heimstad fungerte 

videre, styremedl. Einar Korbøl og Anikken Neby Jansson.  
Snøscooteren havarerte i februar og det førte til at aktiviteten på skifronten i GFI ble svært 

ampu tert, men juniorene Per Einar og Ole Erik «holder koken». Ole Erik er tatt opp på kretslaget. 

Det er uvisst om han kommer til å gå for GFI kommende sesong. Per Einar reiser til USA for å studere. 

Aktiviteter: Ski: 5 karusellrenn med til sammen 28 startende. Klubbmesterskap ble arrangert sammen 

med skytterlaget som skiskyting. Per Einar vant Skøytebirken og Ole Erik ble nr. 5 i KM jr. klassisk. 

Fotball: Ingen lag. Fri-idrett: Bra aktivitet. Fellestrening i gymsalen en dag i uka hele vinteren. 10 til 15 

deltagere. Marianne Furuberg Gjedtjernet og Silje Korbøl kapret 6 medaljer i KM. Marianne ble 

kretsmester i kule og diskos og tok sølv i spyd. Silje tok sølv i diskos og bronse i kule og spyd. 

Marianne ble nr. 6 i diskos og nr. 8 i kule under NM for ung dom.  

 

2004:  

Styret: Det samme som forrige år.  
GFI begynner nå for alvor å merke at det blir færre unger/ung som sogner til laget og 

idretts aktiviteten er svært dalende. De aller minste er aktive takket være foreldrene og noen 

«gam le travere». Det ble besluttet på årsmøtet at vi går vekk fra grupper og oppretter et 

aktivitetsut valg, der hvert medlem ansvaret for en aktivitet/ idrett. Det første aktivitetsutvalget fikk 



følgende sammensetning: John Holgersmoen, trim, Espen Granberg, fotball, Cato Rismoen, ski og 

Merete Furuberg friidrett. Aktiviteter: Stilt med vakter på Finnskogrally, aktivitetsdag på Røgden, 

treningsaktivitet for unger, med hjelp av foreldre, i gymsalen 

 

2005:  

Styret: Leder Kåre Weberg, nestleder Frank Rismoen,  

kasserer Aino K. Sorknes, sekretær Trude Heimstad, styremedl.  

Einar Korbøl og Anikken Neby Jansson.  
Ingen referat i protokollene.  

 

2006:  

Styret: Leder Espen Granberg, nestleder Frank Rismoen,  

kasserer Cato Rismoen, sekretær Håkon Skaraberget, styremedl.  

Einar Korbøl og Heidi Skadsdammen.  
Ballbingen ved skolen ble bygget. Totalkostnad kr. 307843,-, tippemidler og gaver kr. 260000,-. 

Skoleskibakken ble revet. Aktiviteter: Ski: 11 karusellrenn med 16 deltagere og familiedag 

m/premieutdeling ved gapahuken ved Halvortjernet. Aktiviteter for barn ved skolen og i ballbingen. 

Sykling, fotball, fri-idrett og trening i gymsalen. Medarrangør Finnefeiden og Gottlundmarsjen. 5 tok 

idrettsmerket. Det ble satt i gang gågruppe for voksne damer og menn.  

 

2007: 

Styret: Det samme som i 2006.  

Aktiviteter: 3 lysløyperenn med 10 deltagere. Dårlig vinter med lite snø og mye is i løypa. 

Barneaktivitetene fortsatte på samme måten som forrige år. De første dagene var det 16 unger med, 

men etter hvert som det ble mørkere og aktiviteten ble flyttet innendørs falt deltagertallettil 5. 5 tok 

idrettsmerket. Medarrangør Finnefeiden og Gottlundmarsjen.  

 

2008:  

Styret: Leder Jørn Skaslien, nestleder Frank Rismoen, kasserer Cato Rismoen, 

sekretær Trude Heimstad, styremedl. Heidi Skadsdammen og  

Lars Jonny Holen.  
Første året med Finnskogen Duatlon, 40 km sykling og 6 km terrengløp den 13. juli. 23 deltagere. Bra 

gjennomføring med god hjelp fra Lundersæter ski og sykkel. Som gjenytelse hjalp vi til med avviklinga 

av Finnskogkureren på Lundersætra. For første gang var GFI ansvarlige for lek og konkurranser på 17. 

mai feiringa. Familietur til Kalsjøen. Frank Rismoen orienterte om gamle boplasser langs stien. Grilling 

m.m. ved gapahuken. Nissemarsj i romjula i minus 23. Aktivitet i gymsalen for ungene. Det ble laget 

ny bru i lysløypa og vi var medar rangør i Gottlundmarsjen og Rally Finnskog.  

 

 



2009:  

Styret: Kun en endring fra forrige år. Jannicke Rismoen kom inn som 

styremedlem i stedet for Heidi Skadsdammen.  
GFI fikk egen hjemmeside: gruefinnskogil.no. Aktiviteter: Andre året med Finnskogen Duatlon. 12 

deltagere. Skidager til Kalsjøen (30 deltagere) og gapahuken ved Halvortjernet (12 deltagere). 7 

karusellrenn i lysløypa 13 deltagere. Barneidrett i gymsalen og tur til skitunellen i Torsby og 

Torsbybadet. Medhjelpere på Finnskogkureren og Gottlundmarsjen og på 17. mai. 3 tok 

idrettsmerket.  

 

2010:  

Styret: Ingen endring fra forrige år.  

Antall medlemmer: 78  
Vi laget folderen «Kjenn ditt idrettslag». Den ble levert ut til alle husstandene sammen med 

kontingentgiroen. Aktiviteter: Vi utvidet Finnskogen Duatlon med miniduatlon 8 km sykling og 900 m 

terrengløp. 30 deltagere. 4 tok idrettsmerket. 9 skikarusellrenn med 17 deltagere. 2 turer til 

Torsbybadet og vi dekket ut giftene for skolens svømmeundervisning på Finn skogtoppen. Topptur 

til Moldusklinten med grilling ved Røgden etter turen. Torptur til Stubbliberget, Svartberget og 

Knappa 


