En i d r e t t s f o r e n in g b l i r t i l
( hen te t f r a Jub i l eumsbe re tn ingen a v 2002 )
Det er delte meninger om hvordan fotballspillet kom til Gressvik, men at
inspirasjonen kom fra England - fotballens hjemland – synes å være hevet
over tvil. Spillet kom fra Storbritannia til Norge, Fredrikstad og vårt
distrikt mot slutten av forrige århundre. Christiania Boldklub ble stiftet i
1895, Fredrikstad fotballklubb i 1903. Allerede året før fikk Norge sitt
eget fotballforbund.
I Gressvik-området er det også sparket fotball siden før 1900 tall skiftet. Noen
hevder det var sjøfolk fra Gressvik som lærte guttene på hjemstedet hvordan
leken med ballen skulle utføres. Andre mente at folk så spillet i Oslo (Kristiania)
og tok det med seg til Gressvik. En tredje versjon gikk ut på at redaktør
Laurentius Urdahl i Fredriksstad Blad, som på denne tiden hadde flere artikler om
fotballspillet i sin avis, kan ha vært opphavsmannen til interessen som ga grobunn
for fotballspillet også på Gressvik. Trolig er svaret at alle disse momentene har
bidratt til å spre interessen for Norges største idrett også hos oss. Det som i hvert
fall er sant, er at helt fra fotballspillets morgen glemte guttunger lekselesing,
spisetider og ærender for sine foreldre i gleden over leken med lærkula. Sånn sett
har vel tiden stått stille i 100 år.
Græsvig Fodboldklub
Rundt 1905 ble det fart i praten om å stifte en fotballklubb på Gressvik. At Gresvik
IF hører til i Trondalen er i grunnen tilfeldig, for det var i en skogkant her oppe at
en gjeng gutter samlet seg en søndag ettermiddag, og ble enige om å stifte
Græsvig Fodboldklub. To år senere var klubben innmeldt i Norges Fotballforbund.

Kamp mot FFK på Føniksplassen i 1905
(Der hvor biblioteket i Fredrikstad ligger i dag)

Treningsplassen de første to årene var “Orsebingen” – nord i Volleberget. I 1907
leide vi en løkke av gårdbruker Auen Tønnesen (Åle). Den var beliggende i
Trondalen, rett ned for vannbassengets søndre del. Leieprisen var 100 kr i året og
kasser Ingvald Kristiansen hadde ofte sin fulle hyre med å betale leien.
Klubben hadde to sett drakter. Det ene settet var røde gensere med hvite
tversoverstriper. Det andre settet var blå med hvite tversoverstriper. Buksene var
svarte og spillerne betalte alle utgifter til drakter og utstyr selv. Under trening ble
det alltid spilt med to lag. Det var ingen løpetrening eller gymnastikk. Det var
ingen som fungerte som trener, bare en som agerte dommer og sørget for at
reglene ble overholdt. Foran kampene tok styret ut de spillerne som skulle delta.
Det ble stille på fotballfronten et par år og Græsvig Fodboldklubb ble lagt ned i
1911.

Gressvik Turn- og Idrettsforening
Ikke lenge etter - i 1912 - oppstod igjen tanken om å ta fotballspillet opp på nytt.
Helt fra starten fikk klubben en meget god stamme. Ungguttene fra 1910 meldt
seg til tjeneste og trening. Ved innmeldelsen i Norges Fotballforbund tok klubben
navnet Gressvik Turn- og Idrettsforening. Klubbens drakter var hvite overdeler og
svarte bukser. I de første kampene hadde man bånd i nasjonalfargene over
brystet, men dette ble sløyfet ganske snart. Senere ble draktene blå trøyer med
svart belte (!) og med svarte bukser.
Banespørsmålet var problemet også denne gangen. Imidlertid lå det en meget
brukbar planketomt brakk der hvor bebyggelsen i Habekkveien ligger i dag. Det
var Gressvik Bruk som eide denne tomten og hadde ikke noe i mot at dette
området ble brukt som fotballbane. “Fodboldklubben” gikk i gang med
dugnadsarbeid og i 1913 var banen klar til bruk.
“Det lakket og led udi krigens år” skrev Henrik Ibsen i “Terje Vigen”. Nå nærmet
de mørke år seg også Gressvik. Første verdenskrig brøt ut i 1914 og som vanlig
under krig oppstod det matmangel. Onsøy herredsstyre fant ut at fotballbanen på
Gressvik egnet seg utmerket til potetåker og besluttet i 1917 at den skulle brukes
til det formålet. Det samme året som Gressvik Turn og Idrettsforening bl fratatt
banen, ble det arrangert en kamp mellom Gressvik i g Fredrikstad Fotballklubb på
Mørcheløkka i Fredrikstad (nå nedlagte Fredrikstad stadion). Kampen ble spilt 17
mai 1917 og Gressvik vant kampen 5-1. Selv om dette var før FFKs
storhetstidstartet for alvor, er dette en triumf i Gressviks fotballhistorie. Den førte
til stor jubel. Dette var den siste kampen Gressvik-laget spilte. Uten bane dabbet
interessen av.
Opphavet til Gresvik IF
Det er ingen tvil om at Græsvig Fodboldklubb og Gressvik Turn- og Idrettsforening
er opphavet til Gresvik Idrettsforening. 22 februar 1922 kom det siste valgte
styret i Gressvik Turn- og Idrettsforening sammen. De bestemte seg for å innkalle
alle interesserte til et møte for å gjenoppta foreningen under det nye navnet
Gresvik Idrettsforening. Forslaget om lovendring og nytt navn ble enstemmig
vedtatt.

