
T ro n d a l e n  –  e t  a v  Ø s t f o l d s  f l o t t e s t e  a n l e g g  
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Om du k jører  langs  

Gamle  Å leve i  mot  Rød,  

kommer  du  e t te rhver t  

t i l  en  k rapp  sv ing.  Du  

ser  e t  sk i l t  der  det  

står  Gresv ik  IF .  Du 

ta r  av  t i l  høyre  og 

et te r  800  meter  er  du  

f remme.  Da  har  du 

kommet  t i l  T rondalen  -  

det  e r  her  Gresv i k  IF  

hører  h jemme.  

Bel iggenheten  er  

per fek t ,  fo rho ldene 

l i keså .  

Resul ta te t  av  t imer  på  t imer  med dugnadssvet te  l igger  i  hver  

tus te ,  i  hver  

vegg,  Tronda len  er  e t  av  Øst fo lds  f lo t tes te  pr iva teide  an legg  og  

få r  s tå  som e t  monument  over  G IF -medlemmenes  innsatsv i l je  opp  

gjennom t idene .  Tronda len  er  e t  av Øst fo lds  f lo t teste  pr iva te ide  

an legg.  
 

Gresvik IF disponerer i dag følgende arealer: En hovedbane på naturgress, en 
flombelyst kunstgressbane, en grusbane, samt en asfaltert håndballbane. Et stort 

klubbhus med to festsaler, to kjøkken, f ire små og fire store garderober, to 
dommergarderober, badstue og et kontor. Totalt et nytteareal på ca 600 kvm. 
 

Kjøpte eiendom i Trondalen for 4000 kroner 
Først 14. juni 1928 vedtok en ekstraordinær generalforsamling i Gresvik IF å 

kjøpe gårdbruker Jens Bergs eiendom i Trondalen for 4000 kroner. 
Som så mange ganger senere ble arbeidet utført på dugnad. 
I 1930 sto banen klar, og i åpningskampen mot Glombo vant Gresvik 5-1.  

I begynnelsen av 1930-arene ble det jobbet intenst med å skaffe midler til 
driften og utbedring av anlegget. I årene 1938 – 40 ble byggingen av 
hoppbakken Blåkollen prioritert. 

I 1951 var Gresviks bane og garderobeforhold blitt så dårlige at fotballkretsen 
nedla forbud mot å benytte banen til kamper. Onsøy kommune bidro med 800 

kroner, medlemmene med dugnadskrefter, og slik gikk alt i orden. 
 
Ny bane planlegges 

På dette tidspunkt forelå allerede planer om kjøp av tomt og bygging av ny 
gressbane. Et halvårsmøte 25. april 1951 vedtok å kjøpe Kåre Mollestads 
eiendom (der dagens hovedbane ligger). Gresvik fikk totalt 26.000 kroner i 

tippemidler, 5000 kroner fra Onsøy kommune og et lån fra fotballforbundets 
banefond på 5000 kroner til byggingen av banen. Knut Krabberød ble bane-

komiteens formann. På årsmøtet i 1955 ble det vedtatt at hvert medlem skulle 
arbeide minst 20 timer i året eller betale 50 kroner hver som anleggskapital til 
foreningen. Den nye gressbanen ble tatt i bruk 23.september 1956. På årsmøtet 



redegjorde Krabberød for banekomiteens arbeide, den økonomiske stillingen, 
samt listen over dugnadstimer. Sekretæren noterte i den forbindelse i 
protokollen: 

“Det var sikkert mange til stede på møtet som skulle ønske at de ikke hadde 
møtt frem”. Hovedbanen i Trondalen er på mange måter Knut Krabberøds verk. 
Totalt kostet banen 127 831,21 kroner. 

 
Nytt klubbhus 

Straks baneanlegget var ferdig, tok styret for seg 
planene om å bygge nytt klubbhus. Det gamle 
skuret oppe i skogkanten ved dagens grusbane var 

modent for sanering.  
 
 

 
 

 
 

Planene ble behandlet og godkjent 
på et styremøte 13. juni 1963 og 
allerede 24. november samme år var 

grunnmuren ferdig. 29. april 1965 
ble det nye klubbhuset innviet med 
gjester fra fotballforbund, 

fotballkrets og den lokale pressen. 
Totalt kostet bygget 67.000 kroner. 
Foreningen hadde nå fått eget hus 

med garderober, varmt og kaldt 
vann, wc, bad, vask, kjøkken og 

møtesal. 
 
 

 

 

Behov for ny utvidelse 
Så tidlig som i 1971 begynte imidlertid behovet for en utvidelse å melde seg. 

Garderobekapasiteten var sprengt, og planer for en utbygging ble utarbeidet. På 
årsmøtet i 1975 ble det vedtatt å bygge nytt garderobeanlegg i tilknytning til det 
gamle. 29 september 1978 stod nybygget klart. Kostnadene denne gang beløp 

seg til 427.000 kroner. 
 
I 1987 åpnet klubben sitt 

nye treningsfelt vest for 
hovedbanen. Takket være 

meget velvillig hjelp fra 
Onsøy kommune, ervervet 
klubben gårdbruker Bergs 

areal på midten av 1980-
tallet. Treningsfeltet var 
stort som to fulle 

fotballbaner da det stod 
klart. 

Den siste store utbyggingen 
av klubbhuset pågikk også i 
disse årene, og i 1988 ble 

bygget ferdigstilt. To store 



garderober, dommergarderobe, festsal med kjøkken og kontor ga Gresvik IF et 
imponerende anlegg. Totalt kostet det nye anlegget 850.000 kroner, og ble noe 
dyrere enn planlagt. 

 


