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Sportsklubben Rapps idrettsplass på Voldsminde.
Sportsklubben Rapp lever i beste velgående. Den er i dag først og fremst
knyttet til Singsaker og Nidarøhallen, men i en viktig periode i klubben historie
var den knyttet til Lademoen, nærmere bestemt til Voldsminde. Voldsminde
gård ble utskilt fra Rønningen i 1806 og solgt til skipper Jørgen L. Vold som
gården fikk navn etter. Han drev gården og startet gjestgiveri som stedet ble
særlig kjent for. Det hadde en god kjeglebane og i hagen var feltvogna til
general, riksgreve von Schmettow, oppstilt som lysthus. Klubbselskapet
Harmonien hadde i mange år sommermøtene sine på Voldminde. Våningshuset
stod helt til 1958 bak Innherredsveien 82 der det nå står noen store lerketrær.
Gården hadde ulike eiere fra 1836 til 1925 da den ble kjøpt av a/s Jernbeton.
Planen var å bygge store leiegårder, men til en begynnelse var eiendommen
brukt til lager av bygningsmaterialer og sand.
I 1925 fikk sportsklubben Rapp leie 12 mål av eiendommen for kr 2000.per år i 10 år på betingelse av at klubben flyttet ca. 4.200 m3 sand. Å flytte den
store sandhaugen som firmaet skulle støpe sementrør av, ble for mye for
klubben. De måtte betale for å få flyttet sanden. Likevel ble plassen planert og
tilsådd med gressfrø. Klubbhus og tribuner ble bygd. En kjempeinnsats ble gjort
av klubbens folk på dugnad. Styreprotokollene viser at styremøtene ble holdt
klokken 23 og ved midnatt. Da hadde styremedlemmene sammen med andre
medlemmer arbeidet i mange timer på banen. Det var en del av avtalen at alt
som ble bygd av klubben måtte fjernes når avtalen utløp.
Søndag 26. mai 1927 ble idrettsplassen åpnet med en fotballkamp mellom
Osloklubben Gjøa og Rapp. Gjøa var da regnet som Oslos beste lag. Bilder viser
plassen da den var ny. Sittetribunene med 500 sitteplasser samt ståtribunene var
i impregnert materiale innkjøpt fra Larvik. Klubbhuset var kjøpt hos Samson
fabrikker. Det hadde en restaurant i midten og med garderober og dusjer på hver
side. Rappbanen var en av byens beste på denne tiden og ble ivrig benyttet hele
året.
Idrettsplassen fikk med en gang stor betydning for sommeridretten og
ganske snart også for vinteridretten. Sportsklubben Rapp hadde mange
aktiviteter, men det var som Fodboldklubben Rapp den ble startet i 1898. Typisk
nok drev de med korte og lange løp, lengde og trestegshopp helt fra starten.
Fotballen var populær, men svært mange av utøverne var også med i andre
grener. At Rapps A-lag ikke riktig greide å holde seg på høyden med
konkurrerende lag, medvirket kanskje til at interessen for andre idretter økte.
Om vinteren ble plassen sprøytet med vann. Det ble en flott skøytebane der
ishockeylagene trente og spilte sine kamper. Skøyteløperne fikk gode
treningsforhold selv om banen ikke helt holdt 400 meter. Rapp holdt stadig
skøyteløp for den yngre garde og tilslutningen var stor. Banen var også åpen for
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barna i Østbyen. Deres interesse var også stor. I 1928-29 ble det bygd to
tennisbaner og tennisavdelingen fikk en stor tid.
Økonomien ble et problem og eldre medlemmer av klubben måtte tre til
med private midler flere ganger. Derfor så klubben seg ikke i stand til å forlenge
kontrakten da den gikk ut i 1935. Derfor fikk idrettsbanen på Voldsminde en ti
års historie. At den fikk stor og positiv betydning for de unge som var aktive, er
det ingen tvil om. Så kom byggingen av det store Voldsmindekomplekset fra
1935.

2

