
2011:  

Styret: Camilla Hansen Flatås kom inn som sekretær, eller som forrige år.  
GFI 90 år. Vi laget utstilling i et av vinduene i Forbruksforeningen. Vi startet utbytting av lamper i 

lysløypa til LED. 5 lamper ble byttet. Forespørsel fra Finnskogen Trekkhundklubb om de kunne bli en 

gruppe under GFI. Aktiviteter: Finnskogen Duatlon og miniduatlon med 16 deltagere. 5 

skikarusellrenn i lysløypa og klubbmesterskap med 21 deltagere. Sykkeltur Røgden rundt, 

Pulsrunden, et nytt tiltak via Norges Idrettsforbund. Medarrangør på Gottlundmarsjen og 17. mai.  

 

2012:  

Styret: Merete Lande Bye inn som sekretær ellers ingen endring fra forrige år.  
Finnskogen Duatlon har gått med betydelig underskudd og lagt beslag på mye folk som 

Finnskogdagene gjerne skulle benyttet. Vi legger den «på is» og ser an i framtida. Skiftet 10 lamper i 

lysløypa til LED. Alle skiløypene ble kjørt opp 7 ganger, det tilsvarer 21 mil med løypekjøring. Det ble 

laget skilt som viser de løypene vi kjører opp. Aktiviteter: Ski: 5 lysløyperenn med 40 deltagere og 

klubbmesterskap med 9 deltagere. 2 skidager, 1 i Stubbliberget og 1 til Kalsjøen. 1 topptur over 

Nordbergskjæra til Sætaberget og tilbake til Helgedammen, 1 torptur til Sjumann. Medhjelpere på 

Finnskogdagene, Gottlundmarsjen og 17. mai.  

 

2013: 

Styret: Nora Sorknes og Øystein Wiker kom inn som styremedlemmer, 

Jannicke ut ellers ingen endring fra forrige år.  

Igjen innbrudd og hærverk på idrettsplassen. Låser og vinduer ødelagt, bensin stjålet. Byttet 3 lamper 

i lysløypa til LED. Aktiviteter: Skikarusellen avlyst på grunn av lite snø. Skidag til Kalsjøen. 

Medhjelpere på Finnskogdagene, Gottlundmarsjen, Toppturer i Grue og 17. mai.  

 

2014:  

Styret: Leder Jørn Skaslien, nestleder Frank Rismoen kasserer og sekretær 

Cato Rismoen, styremedlemmer Torbjørn Bekken og Lars Jonny Holen.  

Antall medlemmer: 54.  
Skogen rundt idrettsplassen ble hogd. Vindfall over strømkabelen i lysløypa, kabelen måtte skjøtes på 

2 steder. Aktiviteter: Ingen lysløyperenn grunnet dårlige snøforhold. Topptur til Rundhauga. 5 

deltagere. Daniel Kulblik satte i gang aktiviteter i gymsalen. 3 grupper barn, ungdom og voksne. 15 til 

20 deltagere. Medhjelpere på Finnskogdagene, Gottlundmarsjen, 17. mai og Toppturer i Grue.  

 

2015: 

Styret: Ingen endring fra forrige år.  

Antall medlemmer: 47.  
Kjørte opp skiløype rundt fotballbana for Mottakssentret i tillegg til de andre løypene og Magnar 

Ødegården sprøytet skøytebane ved skolen. Ballbingen ble mye brukt av beboerne på 

Mottakssentret. Aktiviteter: Treninga/leken i gymsalen like populær. Vi satte opp aktivitetsplan med 



10 gå/ sykkelturer. Til sammen deltok 26 på turene. Vi var medhjelpere på Finnskogdagene, 

Gottlundmarsjen, 17. mai og Toppturer i Grue.  

 

2016:  

Styret: Daniel Kulblik overtok for Lars Jonny Holen som styremedlem ellers 

ingen endring fra forrige år.  

Antall medlemmer: 31.  
Aktiviteter: 10 gå/sykkelturer. Dårlig deltagelse. Aktiviteten i gymsalen har fortsatt brukbar 

oppslutning. 138 registreringer i trimbøkene i lysløypa og ved Sæterbakken. Medhjelpere under 

Finnskogdagene, Gottlund marsjen, 17. mai og Toppturer i Grue.  

 

2017: 

 Styret: Leder Jørn Skaslien, nestleder Torbjørn Bekken, kasserer og sekretær 

Cato Rismoen, styremedlem Daniel Kulblik.  
Satt inn ny dør i bua på idrettsplassen, reparert brua og rettet opp stolper i lysløypa, skiftet ødelagte 

planker i ballbingen. Skiløypene kjørt opp, men ingen skikarusell. Aktiviteter: 8 gåturer, 2 sykkelturer 

og 2 aktivitetsdager på idrettsplassen. Medhjelpere på Finnskogdagene, Gottlundmarsjen, 17. mai og 

Toppturer i Grue.  

 

2018:  

Styret: Som forrige år.  

Antall medlemmer: 80  
Vi fikk en større reparasjon på snøscooteren og måtte skifte belter, kostnad kr. 50.000,-. Grue 

Sparebank gav oss en gave på kr. 40.000,- til dette. Aktiviteter: 8 gåturer med 18 deltagere, 1 

sykkeltur med 4 deltagere og 2 aktivitetsdager på idrettsplassen med 20 deltagere. 6 skikarusellrenn 

med 51 starter og en skidag med 18 deltagere. Det ble 123 registreringer i trimbøkene. Medhjelpere 

på Finnskogdagene, Gottlundmarsjen, 17. mai og Toppturer i Grue.  

 

2019:  

Styret: Som forrige år, men Ida Salbu Holen kom inn som nytt styremedlem.  

Antall medlemmer: 91.  
Med tanke på 100-årsjubileet i 2021 har vi satt i gang med å registrere og merke de anleggene som 

GFI har hatt og drevet. Laget kjøreport og forsterket golvet i bua på idrettsplassen for å få plass til 

snøscooteren. Aktiviteter: 6 skikarusellrenn med 55 starter, 15 gåturer og 3 sykkelturer med 51 

deltagere, 2 aktivitetsdager på idrettsplassen med 40 deltagere. I tillegg har Ida og Daniel hatt 

tomling for barna i gymsalen og på skøytebana. 226 registreringer i trimbøkene. Medhjelpere på 

Finnskogdagene, Gottlundmarsjen og Toppturer i Grue.  

 

 



2020:  

Styret: Ingen endring fra forrige år. 

Antall medlemmer: 54.  
I vår ble porten til idrettsplassen brutt opp og det ble kjørt og sladdet med bil på grasmatta, noe som 

førte til en del skader. Bua/kiosken og toalettene har blitt malt og ene siden av taket er skiftet etter 

«stormskade». Det har også blitt frest vekk småskog og kratt bak det nordre målet. GFI tilbyr, via 

nettbutikk, muligheten til å kjøpe trenings-/fritidsklær med lagets logo og navn. Se lagets 

facebookside. Aktiviteter: 18 gåturer, 3 sykkelturer med til sammen 152 deltagere, 2 aktivitetsdager 

på idrettsplassen med 30 deltagere, ingen skikarusell grunnet snømangel. Ida og Daniel har fortsatt 

tomlinga i gymsalen med bra deltagelse. 289 har registrert seg i trim bøkene. Medhjelpere på 

Gottlundmarsjen og Toppturer i Grue 


