
 

 

LYN FOTBALL – ÅRSBERETNING 2018 

1. INNLEDNING 
På ordinært årsmøte 12. mars 2018 ble følgende personer valgt inn i Lyn Fotballs styre: 

Styreleder .................... Tone Etholm  
Nestleder ..................... Truls Raastad  
Styremedlemmer ........ Christian Sjødin 
 ..................................... Christine Bekkelund 
 ..................................... Anita Asplund (fratrådte i juli 2018) 
Varamedlemmer ......... Jon Tveiten (fast styremedlem fra juli 2018) 
 ..................................... Irene Utgaard Aasen 

Anita Asplund trådte ut av styret i juli 2018 etter eget ønske. Varamedlem Jon Tveiten tiltrådte 
samtidig som fast styremedlem.  

Det er avholdt ett styremøte i måneden (unntatt juli og august). Det er tett kontakt mellom 
styrerepresentanter og administrasjon mellom styremøtene. Det føres referat fra styrets møter som 
godkjennes og signeres av styrets medlemmer. Styrereferatene arkiveres hos daglig leder i Lyn 
Fotball. Kopi sendes kontrollkomiteens leder. Hensynet til åpenhet i klubben og behovet for bedre 
kommunikasjon av styrets beslutninger ut til klubbens ansatte og medlemmer har 
forbedringspotensial. Det har vært diskutert gjentatte ganger om referatene fra styremøtene skal 
offentliggjøres. Styret har besluttet å teste hvordan offentliggjøring av referatene fra styremøtene 
blir mottatt, og vil for 2019 legge referatene tilgjengelig på hjemmesiden.  

Det store bildet 
Lyn Fotball er en av de største fotballklubbene i fotballkretsen NFF Oslo. Det er store barnekull i Lyn, 
og gledelig mange fortsetter også i ungdomsfotballen. Vår visjon om å bli “Best med flest” lever sånn 
sett i beste velgående. 2018 har vært et spennende år for Lyn Fotball, med høy aktivitet på Kringsjå 
og mange lag i aksjon både i seriespill og turneringer.  

I 2018 spilte Lyns Damelag sin første sesong i Toppserien for Kvinner. Vi overrasket mange lag med 
sterk motstand i begynnelsen av sesongen, og hadde 13 poeng ved halvspilt serie. Høstsesongen ble 
tung, og vi tapte mange poeng helt på slutten av flere kamper. Laget endte på kvalifiseringsplass, og i 
kampene mot Grei viste Lyn seg Toppserien verdig også for 2019-sesongen. Det er vi svært fornøyde 
med, og vi ser frem til sesongen 2019 med styrket stall og mer erfaring. Hovedtrener Glenn Kleven 
har valgt å forfølge nye, spennende utfordringer etter sesongslutt. Styret vil takke Glenn for utrettelig 
innsats for damelaget gjennom mange sesonger, han har løftet et ungt lag fra yngre klasser til 
Toppserien.  

Det har også skjedd mange endringer i administrasjon og ansettelser i klubben i løpet av året. Styret 
har hatt som prioritert oppgave gjennom året å profesjonalisere organisasjon og drift, med tydeligere 
ansvarslinjer og mandater, bedre struktur og knytning mot våre styringsdokumenter. Vi har også satt 
i gang prosessen for å bli kvalifisert som Kvalitetsklubb (i regi av NFF Oslo). Dette har vært en god og 
lærerik prosess så langt, og vi nådde målet om at Lyn Fotball skulle bli sertifisert som kvalitetsklubb 
nivå 1 innen NFF Oslos Årsting i mars 2019. 
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Lyn anses å ha sunn økonomi i forhold til klubbens aktiviteter. Det er likevel et faktum at det er 
krevende å drifte et damelag i Toppserien, med høye krav til aktivitet og systemer og manglende 
inntektsgrunnlag. Vi ser at det er mye som skjer innen kvinnefotballen nå i forhold til 
merkevarebygging og sponsorpotensiale, og vårt mål er at vi kan øke sponsorinntektene merkbart i 
2019. 2018 gav et negativt driftsresultat, pga høye driftskostnader for Damelaget, men mer 
betydningsfullt grunnet svikt i inntekter relatert til egne arrangementer og cuper. Det vil ikke være 
holdbart å drive klubben med underskudd på lang sikt, så styret vil jobbe aktivt med markedstiltak 
som kan gi positivt driftsresultat i årene som kommer.  

Samarbeidet med moderklubben Ski- og fotballklubben Lyn (”SFK”) er godt. SFK er i tett dialog med 
besluttende myndigheter om sårt tiltrengt oppgradering av både KGB1 (dekke må legges på nytt pga 
dreneringsfeil og dårlig grunnarbeid fra entreprenør) og KGB2. Det ser ut til at det i kommunens 
budsjett for 2019 er lagt inn oppgradering av KGB1, mens tidsperspektivet for KGB2 fremdeles er 
uklart. Lyn var også i 2018 den klubben i Oslo med høyest underdekning på baner, og SFK jobber 
aktivt for at klubben skal få prioritet i fremtidige budsjetter. For å ha tilfredsstillende banekapasitet, 
spesielt i vinterhalvåret, har styret besluttet at vi fortsatt skal leie banetid på NIH. Oppgradering av 
KGB1 kan bli en utfordring i løpet av våren og sommeren 2019 ifht tilgang på alternative baner for 
trening og kampavvikling. Lyn Fotball vil i samarbeid med SFK jobbe for å finne fornuftige løsninger 
som sikrer vår aktivitet i oppgraderingsperioden. 

SFK jobber også videre med prosjektet for utvidelse av klubbhuset. Prosessen er kommet godt i gang, 
og det forventes at det kommer avklaringer om eventuell fullfinansiering i løpet av 2019. En utvidelse 
av klubbhuset vil dekke behov Lyn Fotball har ifht daglig drift og krav som stilles til en 
Toppserieklubb. Likevel må dette vurderes opp mot de økte kostnader en utvidelse medfører. 
Leieavtalen med SFK ble reforhandlet i 2018 da den opprinnelige avtalen utløp. Den oppdaterte 
avtalen gir noe økning i husleiekostnaden for 2019 og fremover.  

2. ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 
Følgende er p.t. ansatt i Lyn Fotballs administrasjon: 

Daglig leder 
Christian A. Aubert (ansatt fra 1/8 2018) 
Kjetil Rist (til 15/6 2018) 

Sportslige ledere:  
Eirik Bie - sportslig leder barnefotball  
Dennis Simonsen - sportslig leder i ungdomsfotball (fra mars 2019 også senior damer) 
Rolf-Magne Walstad - sportslig leder senior og junior frem til mars 2019 

Øvrige ansatte med 50 pst. stilling eller mer:  
Trine Mollan – arrangements- og markedsansvarlig. Fra 01.06.2018 
Tresor Egholm –  hovedtrener i ungdomsfotball, skoleprosjekt og FIKS. Frem til 31.12.2018 
Fredrik Bjørnskau – hovedtrener i ungdomsfotball, skoleprosjekt og FIKS. Fra 01.01.2019 
Glenn Kleven – A-lag damer og NTG skoleprosjekt. Frem til 30.11.2018  
Ole Johan Aas – A-lag damer. Fra 01.12.2018 
Yngve Myhre – Fysioterapeut og Toppspillerutvikler A-lag damer  
Vebjørn Urdal – Toppspillerutvikler A-lag damer. Fra 01.01.2019 
Pedro Espinah –  Head of Goalkeeping, Lyn Fotball 
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Alan Tano – Materialforvalter (frem til 31.1.2019) og hovedtrener i ungdomsfotball.  
Massimo Miotto – Materialforvalter og hovedtrener i ungdomsfotball. Fra 1.2.2019 

Annet: 
Lyn Fotball har, per 1.1.2019, 50 trenere ansatt i mindre stillingsbrøker, som til sammen utgjorde ca 
12 årsverk, 8 trenere på øktbaserte avtaler og 3 fotballspillere på profesjonell kontrakt. 

Organisasjon  
Daglig leder, Christian A. Aubert er klubbens øverste administrative leder. Han rapporterer til Styret. 
Fra 1 mars 2019 er det to sportslige ledere i Lyn Fotball; Eirik Bie som er sportslig leder for 
barnefotball og akademi og Dennis Simonsen som er sportslig leder for ungdomsfotball (13-19) og 
senior (Damelaget). De Sportslige lederne er sidestilt og rapporterer rett til daglig leder. 

3. MEDLEMSMASSE 
Lyn Fotball har 2 547 medlemmer pr. desember 2018 og er en av Norges største fotballklubber målt i 
antall aktive medlemmer. 

4. KVALITETSKLUBB 
Målet for NFF Kvalitetsklubb er «å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt 
strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.» 

Lyn Fotball startet for alvor arbeidet med å bli sertifisert som kvalitetsklubb i henhold til NFFs 
retningslinjer høsten 2018. Styrene i de tidligere år har gjort en stor innsats med å etablere 
grunnlaget for god styring gjennom gode rammer og styringsdokumenter. 

Etablerte styringsdokumenter og tilrettelegging for kontinuitet, god erfaringsoverføring og stabil drift 
er hovedelementene som må være på plass for at en klubb skal kunne bli sertifisert som 
Kvalitetsklubb i henhold til NFFs krav. Styret og Administrasjonen har hatt en god og lærerik prosess 
med NFF Oslo gjennom høsten 2018 for å sluttføre sertifiseringen. I forbindelse med Tinget til NFF 
Oslo 4. mars 2019 ble Lyn Fotball innlemmet som “NFF Kvalitetsklubb 1”, og det er vi veldig stolte av!  

NFF Oslo uttalte i forbindelse med utnevnelsen: 
“Lyn Fotball er en fotballklubb med lange tradisjoner. 
Klubben har i løpet av de siste årene tatt grep for å få på plass tydeligere retningslinjer, systemer og prosesser 
for driften. De er en stor fotballklubb med et høyt aktivitetsnivå og mange medlemmer. De har gjennom 
kvalitetsklubb-prosessen blitt en klubb som har et planverk langt over det man kan forvente. Ivrige og dyktige 
personer i arbeidsgruppen har stått på og gjort en strålende innsats for klubbens beste. Vi er sikre på at dette 
kan gi Lyn Fotball et enda bedre grunnlag for å forbli en robust fotballklubb også i fremtiden.” 

5. STYRINGSDOKUMENTER 
Alle styrende dokumenter for Lyn Fotball er lagt ut på Lyns hjemmesider, under “Klubbhåndboken” . 

Foruten retningslinjene fra NIF og NFF, er klubbens viktigste styringsdokumenter: 

 Strategiplan 
 Sportsplan 
 Laglederhåndbok 
 Økonomihåndbok 
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For at driften av en idrettsklubb av våre dimensjoner skal være så god og effektiv som mulig er det 
nødvendig med god struktur og kompetanse, der alle ansatte og frivillige arbeider målrettet og i 
henhold til vedtatte styringsdokumenter. Dette forutsetter også at Lyn-spillere og foreldre forholder 
seg lojalt til gjeldende styringsdokumenter.  

Med basis i formåls-, visjons- og verdidokumentet ble strategiplan for LYN Fotball for 2016-2020 
vedtatt i 2016. I årene etter har styret arbeidet i tråd med denne. I løpet av neste styreperiode vil 
arbeidet med å oppdatere og videreføre strategiplanen for neste periode bli viktig.  

Lyn Fotballs Sportsplan er det viktigste styringsdokumentet vi har for å etablere de sportslige 
ambisjonene våre og tilrettelegge for den aktiviteten vi har på alle nivåer. Implementering av 
sportsplan har vært en viktig oppgave for sportslig leder Dennis Simonsen i 2018. Dette er en 
kontinuerlig prosess som må til for å bygge god klubbkultur.  

Lagledere på alle lag, både i barne- og ungdomsfotballen er en forutsetning for at spillerne våre skal 
ha det bra og at lagene våre skal fungere godt. Laglederne er linken inn mot klubben for mange av 
våre medlemmer, og lagledernes kunnskap, interesse og bidrag er kjempeviktig for Lyn. I Lyn er vi 
heldige som har mange engasjerte lagledere, deres bidrag er uvurderlig! Det er utarbeidet en 
laglederhåndbok for Lyn Fotball, der lagledere kan finne informasjon til hjelp for foreldre og andre 
frivillige som jobber rundt lagene. Vi har også startet med Laglederforum der lagledere møtes, deler 
erfaringer, får felles informasjon fra klubben osv, og det er etablert en Spond-gruppe som brukes som 
plattform for deling av relevant informasjon.   

Lyns økonomi har vært solid de siste årene, men med høyere aktivitetsnivå pga Toppseriedeltakelse, 
samt styrking av barne- og ungdomsfotballen, blir det stadig viktigere å sikre god og oversiktlig 
regnskapsføring med muligheter til god økonomioppfølging av enkeltaktiviteter.  

Den vedtatte økonomihåndboken som skal sikre god økonomihåndtering i klubben, ligger på 
hjemmesiden som en del av Klubbhåndboken.  

Lyn følger NIFs regelverk for Idretten, og vi forholder oss også til NFFs retningslinjer for Trygge 
Rammer. Dette er viktige retningslinjer for alle våre medlemmer, foreldre, spillere og ansatte. 
Dokumenter som HMS-håndbok, varslingsrutiner og Retningslinjer for oppførsel på sosiale medier 
ligger på våre hjemmesider. Det kreves politiattest av alle våre ansatte ihht regelverk for Idretten. 

6. SPORT 
Nøkkeltall for 2018 

 Rundt 1.450 aktive spillere (Ca 1.300 i 2017)     
 156 påmeldte lag i seriespill (129 lag i 2017) 

o Barnelag 111 lag (72 guttelag, 39 jentelag) (I 2017 var det 56 guttelag og 35 jentelag)  
o Ungdomslag 38 lag (22 guttelag, 16 jentelag) (I 2017 var det 31 lag, 19 guttelag og 12 

jentelag) 
o Seniorlag 5 lag (3 seniorlag, 2 damelag) (samme i 2017)    
o Veteranlag 2 lag (samme i 2016)  

 416 unike deltakere på Lyn-akademiet ved skolestart 2018 (412 ved skolestart 2017) 
 424 deltakere totalt på Lyns fotballskoler i juni og august 2017. (441 deltakere i 2017) 
 8 deltakere på Keeper-akademiet (32 deltakere i 2017)    
 11 spillere på gutte- og jentesiden har representert Lyn på ulike aldersbestemte landslag (12 

spillere i 2017) 
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Barnefotballen  
Lyn Fotball har i løpet av høsten 2018 implementert en ny barnefotballmodell. Tåsen, Berg og Ullevål 
skoler er fremdeles vårt nedslagsfelt for rekruttering. Det er innført trinnlag på hver skole med noen 
forskjeller på eldre og yngre kull. Støtteapparatet i barnefotballen vil være foreldretrenere, lagledere 
for trinnlag, og skolelagledere pr årskull og kjønn. Disse vil få støtte og oppfølging fra Sportslig leder 
barnefotball. I tillegg er det etablert en link mot Ungdomsfotballen der lag i ungdomsfotballen skal 
være fadderlag for hvert sitt barnekull. Trener i ungdomsfotballen vil være ansvarlige for dette 
opplegget med støtte fra sportslig leder. Det er utarbeidet stillingsinstruks på denne oppgaven. Dette 
opplegget har foreløpig blitt tatt godt imot. Fra kommende sesong blir det også tilbud om deltakelse 
på ekstralag for de som ønsker det i de eldste barnekullene. Sportslig leder koordinerer denne 
aktiviteten.  

Lyn-akademiet 
Lyn-akademiet er viktig for Lyn og alle barna som får et godt tilbud der. Det er betydelig aktivitet og 
mange glade barn på Kringsjå hver ettermiddag i løpet av uken. Styret mener at høy kvalitet i Lyn-
akademiet er viktig for anerkjennelsen til klubben i lokalmiljøet og derved også inntektsgrunnlaget vårt.  

Sportslig leder for barnefotballen har jobbet aktivt for å utvikle tilbudet ytterligere i løpet av høsten.  

Ungdomsfotballen 

Lyn Fotball har gjennom 2018 jobbet for å profesjonalisere ungdomsaktiviteten vår, og sikre at vi har 
et godt tilbud til de spillerne som ønsker å satse på fotball og nå et så høyt nivå som mulig, men også 
gi et godt tilbud til de som ønsker å drive med fotball mest som en sosial og morsom fritidsaktivitet. 
Vi tar samfunnsansvaret vårt på alvor, og ønsker å legge til rette for å holde på flest mulig, lengst 
mulig.  

Sportslig leder i ungdomsfotballen har hatt tett oppfølging av alle lag i løpet av 2018, og har jobbet 
bevisst for å sy sammen et godt rammeverk for forståelse av spillestil, trenerrollen og kulturen i Lyn. 
Det er vi i styret veldig fornøyd med. 

Resultatmessig gav 2018 oss mange oppturer i ungdomsfotballen. Lyn G16 vant til slutt G16 
Interkrets etter en solid sesong. G16 vant også OBOS-cup i sin klasse. J14 (2004) vant sin klasse i 
Norway-cup, kampen ble tv-sendt og det var god profilering for klubben. J15 (2003) spilte seg fram til 
finalen i OBOS Cup, men ble slått av Kolbotn også i år. J17 (2001/2002) spilte seg også frem til finale i 
OBOS-cup og de fikk en velfortjent seier over Årvoll. I NM ble det tap i semifinalen både for J16 og 
G16.  J19 ble slått ut i kvartfinalen i NM. 

Fotballen i Lyn har i mange år samarbeidet godt med NIH mht rekruttering og utvikling av unge 
trenere.  Førstelagene i ungdomsfotballen får også tilbud om å gjennomføre fysiske tester på NIH. 
Dette er samme standard testbatteri som benyttes i norske toppfotballklubber, og som dermed gir 
våre unge en mulighet til referanser som er sammenlignbare med spillere på høyeste nivå i norsk 
fotball.  

Keepertrening 
Pedro Espinha kom tilbake til Lyn høsten 2018. Han har hovedansvaret for oppfølging av klubbens 
keepere på Damelaget, i ungdomsfotballen og på Lyn-akademiet. Vi har også ansatt flere dyktige 
keepertrenere i klubben. Målrettet keepertrening har bidratt til å løfte målvaktene våre, og økt 
antallet keepere både på jente- og guttesiden. Oppfølging av keeperne våre er et prioritert område i 
Lyn Fotball.  



LYN FOTBALL – ÅRSBERETNING 2018 

6 
 

A-lag damer 
Lyn Fotballs damelag har spilt sin første sesong i Toppserien. Vi er utrolig stolt av dette og takknemlig 
for det langsiktige og gode arbeidet som har vært utført på jentesiden i Lyn. Sportslig møtte vi som 
forventet tøff motstand i toppserien, og med en ung spillerstall med begrenset erfaring fra dette 
nivået ble sesongen tøff der vi så vidt berget plassen etter kvalifisering. I cupen møtte vi byrival 
Vålerenga i 2. runde, og tapte knapt etter ekstraomganger.  

Det forberedende arbeidet for å stå rustet til en ny sesong i Toppserien startet umiddelbart etter 
sesongslutt. Vi har ansatt ny hovedtrener og ny spillerutvikler, samt tatt inn ekstra ressurser på 
keepertrener, fysisk trener og fysioterapeut. For Styret i Lyn har det vært viktig å bidra til å 
profesjonalisere kvinnefotballen i Norge, og vi ønsker en utvikling der flere kvinnelige fotballspillere 
kan drive idrett på toppnivå i flere år. Vi støtter den jobben som gjøres i Toppfotball Kvinner 
(klubbenes interesseorganisasjon), og er representert i styret der ved Ingvar Graffer (oppmann A-lag 
damer). Et ledd i profesjonaliseringen er å knytte spillerne tettere til klubben og å jobbe aktivt for å 
øke mulighetene for å kompensere spillerne for innsatsen de gjør. For 2019 har vi signert 8 spillere på 
proffkontrakt og 7 spillere på amatørkontrakt. Hver onsdag er det Proffdag på Kringsjå, der damelaget er 
samlet hele dagen, med flere treninger, teoriarbeid, felles måltider og annet opplegg. Dette opplegget er 
støttet fra Toppfotball Kvinner og et ledd i profesjonaliseringen av kvinnefotballen. 

Inntektsmessig mener Styret at Lyn også ser større muligheter innen sponsorinntekter med 
Toppserien som fundament. 

7. ØKONOMI 
LYN Fotball omsatte for ca 18 mill. kroner i 2018. Driftsresultat til disposisjon ble -905 671 kroner.  

Klubbens egenkapitalsituasjon er god, og gir sammen med nye anlegg grunnlag for å gi et godt tilbud 
til våre medlemmer i årene som kommer. Det må likevel jobbes aktivt med å sikre ytterligere 
inntekter da et damelag i Toppserien krever betydelig mer ressurser om vi skal ha realistisk mål om å 
sikre plass i Toppserien også fremover.  

Regnskapene viser følgende hovedtall for 2017 og 2018:  

Resultatregnskap 2017 2018 
Driftsinntekter: ............................ 16 463 255 ........................................... 17 849 060 
Driftskostnader: ........................... 16 061 062 ........................................... 18 754 480 
Driftsresultat: .................................... 402 193 .............................................. -905 671 
Årsresultat: ....................................... 402 193 .............................................. -905 671 
 
Balanseregnskap 2017 2018 
Lager: .................................................. 21 390 .................................................. 82 167 
Fordringer: ........................................ 340 652 ............................................. 2 979 621 
Bankinnskudd: ............................... 4 169 168 ............................................. 1 058 197 
Sum eiendeler: ............................... 4 531 211 ............................................. 4 119 985 
 
Regnskapet har i 2018 vært ført av SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet, som i løpet av året har 
byttet navn til TheVit AS. Styret mener regnskapsførselen har gitt mer trygghet på regnskapssiden, 
men det er fremdeles nødvendig med forbedring av regnskapspraksis for å redusere ressursbruken 
på dette i administrasjonen.  

Revisor er den samme som tidligere, BDO v/Kjetil Ardem. 
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For 2019 er det budsjettert med et driftsresultat på 0 kroner, og vi mener dette er realistisk og viktig 
å nå, for å sikre stabil drift og legge til rette for langsiktighet. Lyn Fotball har de siste årene sikret seg 
positivt resultat, men året 2018 ble et mellomår der vi som klubb måtte akseptere et negativt resultat 
og ta av oppsparte midler for å dekke dette. Dette har vi gjort fordi vi mener at det må satses 
samtidig som det tar tid å etablere sikre inntekter.  

8. SAMARBEID MED SKI OG FOTBALLKLUBBEN LYN 
Lyn Fotball har hatt et godt samarbeid med Ski- og fotballklubben Lyn i 2018. Utbedring av anleggene 
og etablering av nye ihht behov er prioriterte oppgaver for begge klubber. Lyn Fotball deltar i Ski- og 
fotballklubben Lyn sine styremøter når det er behov. Styreleder i Ski- og fotballklubben Lyn har også 
møterett i Lyn Fotballs styremøter. Det er også et godt samarbeid om den daglige driften av 
klubbhuset og anleggene og i forbindelse med ulike arrangementer som turneringer og 
hjemmekamper for Damelaget. 

9. SAMARBEID MELLOM LYN FOTBALL OG LYN 1896, AVTALE NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS (NTG) 
Det er etablert en samarbeidsavtale mellom Lyn Fotball og Lyn 1896. Denne avtalen reforhandles 
årlig. Samarbeidsavtalen slår fast viktigheten av at klubben har et best mulig A-lag på herresiden, slik 
at spillere på guttesiden har et attraktivt mål for sin spillerkarriere i Lyn. Lyn Fotball ønsker å levere 
spillere av høy kvalitet til Lyn 1896.  

Lyn Fotball samarbeider tett med Lyn 1896 og Norges Toppidrettsgymnas (NTG) for å sikre et godt, 
helhetlig tilbud for juniorspillere i Lyn 1896 og i egen juniorstall/damelag. Kvaliteten i tilbudet og 
videreføring av avtalen vil bli vurdert i løpet av 2019. 

Som ledd i avtalen og for å få etablert et samarbeid med NTG har Lyn akseptert å betale halve lønnen 
for Lyn 1896-ansatt Svein-Roger Pettersen, som også er ansatt på NTG. I tillegg krever ikke Lyn Fotball 
baneleie på Kringsjå fra Lyn 1896. På grunn av underdekning på banekapasitet er det avtalt at Lyn 
1896 må å betale sin andel av leiekostnaden vi har for å leie ekstra banekapasitet på NIH.  

For at kostnadene med å subsidiere Lyn 1896 skal kunne forsvares, forutsetter det god rekruttering 
fra Lyn Fotball til Lyn 1896. Å utvikle og ikke minst beholde gode Lyn-spillere er utfordrende og det er 
sammensatte årsaker til dette. Styret i Lyn Fotball forventer likevel at det er mange Lyn-spillere på 
junior- og seniorlag i Lyn 1896. Lyn 1896 har en uttalt strategi om å satse på egne juniorspillere og at 
man skal ha minst 50% egenutviklede spillere i stallen innen 2021. Lyn Fotball er tilfreds med denne 
strategien. 

Styret er av den oppfatning at vi fremdeles må jobbe for å forbedre oppfølgingen av guttespillerne 
som skal over i junior-fotballen. Overgangen fra G16 til Junior er ofte vanskelig, og i denne fasen er 
spillerne sårbare og de trenger god oppfølging fra klubben. Her kan vi bli flinkere. Overgangen for 
noen spillere fra Lyn Fotball til Lyn 1896 er også turbulent, og hvilket tilbud som gis i hvilken klubb må 
klargjøres og beskrives bedre. Styret ønsker å se på denne dynamikken i neste periode.   
ARRANGEMENT, SPONSOR- OG MARKEDSAKTIVITET 

Lyn Fotballs inntekts- og markedspotensial 
Styret har fortsatt jobben med å identifisere inntektspotensialet med fokus er på følgende områder: 

1) levere høy sportslig kvalitet gjennom en godt implementert sportsplan og dyktige 
fotballtrenere på alle nivåer i ungdomsfotballen og god oppfølging av lagene i barnefotballen 

2) gode cuper og arrangement knyttet til fotball  
3) økt satsing på merkevarebygging og dermed økte sponsorinntekter.  
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Som klubb i Toppserien er det et krav at man har ansatt en arrangements- og markedsansvarlig. Trine 
Mollan begynte i denne jobben 1. juni 2018. Hun har jobbet med markedsplaner og utvidet bruk av 
kommunikasjonsplattformer. Aktiv bruk av sosiale medier er en viktig del av markedsarbeidet.  

Damelagets hjemmekamper 
Det stilles strenge krav til gjennomføring av hjemmekamper i Toppserien. Lyn har fått gode 
tilbakemeldinger fra NFF på de arrangementene vi har hatt på Kringsjå i løpet av sesongen. Det har 
vært en del publikum på kampene, ca 225  i gjennomsnitt på de 10 hjemmekampene, og dette er bra 
i Toppserien (en kamp ble spilt i Telenor Arena som del av Superhelgen). Vi ser likevel at det er et 
betydelig potensial for økt publikumsinteresse for arrangementene, og vil jobbe for å styrke 
markedsføringen og oppmerksomheten rundt våre arrangement på Kringsjå for å sikre flere 
betalende tilskuere samtidig som Lyns barn og unge fortsatt ser kampene gratis. Vi solgte ca 70 
årskort til Toppserien i 2018 og ca 650 enkeltbilletter. Målet er å øke dette betraktelig for 2019. Det 
er også mulig å kjøpe kombinerte sesongkort til Toppserien og til Lyn 1896. 

Fotballskoler 
I 2018 arrangerte Lyn Fotball fem fotballskoler. De to tradisjonelle sommerfotballskolene ble 
arrangert i samarbeid med hovedsponsor DNB og det offisielle navnet for dette 
fotballskolesamarbeidet er Lyn/DNB Fotball Camp. Til sammen samlet disse to fotballskolene 424 
spillere i alderen 7 – 12 år i uken etter skoleslutt og uken før skolestart. Lyn har lange tradisjoner og 
god erfaring med å arrangere populære fotballskoler i løpet av sommeren, men vi ser at det kommer 
økt konkurranse fra blant annet Lyn Ski sine sommerskoler. Vi må derfor fortsatt jobbe for å ha høy 
kvalitet i produktet vi tilbyr. I tillegg til de to sommerfotballskolene arrangerte Lyn en Vinter-camp 
(vinterferien), Påske-camp (påskeferien) og Høst-camp (høstferien). 

Lyns cuper på Kringsjå  
I løpet av 2018 arrangerte Lyn Fotball 5 turneringer på Kringsjå (3 barnefotballturneringer og 2 
ungdomsfotballturneringer). Rundt 375 lag deltok på turnering på Kringsjå. Dette er turneringer som 
er viktige inntektskilder for Lyn, men erfaringen viser at det er knallhard konkurranse i på 
turneringsmarkedet og det er vanskelig å øke inntektspotensialet i dette segmentet. Lyn må derfor 
jobbe aktivt for å sikre populære og vellykkede arrangementer som lag i Oslo og omegn gjerne deltar 
på. 

Lyns dugnadsressurser 
For å kunne arrangere turneringer og gjennomføre arrangement er klubben avhengig av god 
dugnadsånd. Innsatsen fra foreldre og de eldste ungdomsspillerne i klubben er uvurderlig i forhold til 
å kunne arrangere turneringer som bidrar til at besøkende lag ønsker å vende tilbake. Vi er svært 
takknemlig for den innsatsen folk legger ned i dugnadsaktivitet. Vi vil fortsette å sette fokus på 
frivilligheten, og styret vil jobbe aktivt med administrasjonen slik at vi får en god utnyttelse av 
frivilligheten i klubben.  
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Samarbeid med videregående skoler 
Lyn Fotball har også i 2018 hatt et samarbeid med Nydalen Videregående skole og Otto Treider 
Gymnas. Samarbeidet innebærer at Lyn Fotball tilbyr fotballtrening til elever som ønsker å kombinere 
skole og toppidrett. Treningstilbudet er i Lyn Fotballs regi, men både Nydalen Videregående skole og 
Otto Treider Gymnas legger timeplanene til rette for gjennomføring av fotballøkter på Kringsjå. 
Utover øktene som går på Kringsjå 2-3 ganger i uken så reiser skolene på treningsleir hvert år. 
Elevene som deltar på fotballtilbudet betaler en avgift til Lyn Fotball, som skal dekke kostnadene ved 
treningstilbudet.  

Utstyrsavtale 
Lyn har et samarbeid med G-max Storo og Hummel. Klubben er godt fornøyd med Hummel som 
leverandør av klubbutstyr, og signerte i 2016 en samarbeidsavtale med Hummel som varer ut 2021. 
G-max Storo vil i samme tidsperiode være butikken der Lyns medlemmer kan kjøpe klubbutstyr. Ved 
kjøp får våre medlemmer gode klubbrabatter både på Hummeltøy og øvrig sortiment i butikken, og i 
tillegg får klubben kick-back fra salget.   

Sponsorinntekter 
DNB har i mange år vært klubbens hovedsponsor. I tillegg til å være profilert på drakten er også DNB 
en viktig bidragsyter rundt våre to sommerfotballskoler og to barnefotballturneringer (DNB Guttecup 
og DNB Jentecup). Samarbeidet med DnB har vært krevende, og Lyn har tatt grep for å sikre et 
konstruktivt samarbeid for fremtiden. Avtalen med DNB ble forlenget i år og varer ut 2019, men 
dessverre har DnB valgt å redusere sponsoratet med 75% for 2019 med begrunnelsen at de selv 
måtte redusere sitt generelle sponsorbidrag med 50%, vi retter derfor ressursene våre mot også 
andre potensielle sponsorer i tiden fremover.  

VISMA er viktigste sponsor for Lyn 1896. I 2019 er ikke VISMA sponsor for eller profilert hos Lyn 
Fotball.  

I 2018 inngikk Lyn Fotball en 3-årig sponsoravtale med OBOS. Denne avtalen innebærer først og 
fremst et godt økonomisk fundament for klubben, og det er også knyttet opp mot OBOS sin avtale 
med Toppfotball Kvinner. Profileringsmessig ønsker OBOS å rette seg inn mot jentesiden og 
damelaget.  

Lyn har også inngått en stor samarbeidsavtale med COOP for 2019, og det er vi svært godt fornøyd 
med. Avtalen innebærer økonomisk kompensasjon til klubben i tillegg til leveranser av mat til 
damelaget. COOP vil bli profilert på damelagets drakter i kommende sesong. 

Det jobbes videre med å sikre andre sponsorer, både små og store, for kommende sesong. Vi mener 
markedsverdien for klubben og for damelaget er økende og ser muligheter her også fordi vi har 
dedikerte ressurser til dette arbeidet. Toppfotball Kvinner ble i februar kåret til årets sponsorobjekt, 
og dette er et veldig spennende utgangspunkt for fremtidige sponsoravtaler også for oss. Det er også 
en forutsetning for oss å øke inntektene på markedssiden for å kunne forsvare driften av damelaget 
på lenger sikt.   
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10. RAPPORT FRA REVISOR 
Se vedlegg. 

 

11. RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN 
Se vedlegg. 

 

 

Oslo 12. mars 2019 

  

 

---------------------------- -------------------------- -------------------------- 

Tone Etholm  Truls Raastad Christian Sjødin   
Styreleder                                   Nestleder                                         Styremedlem 
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Christine Bekkelund         Jon Tveiten  
Styremedlem   Styremedlem  
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Christian A. Aubert 
Daglig leder 


