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Sammendrag

LYN Fotball skal i strategiperioden 2016 – 2020 innen området organisasjon
• være en synlig og inkluderende klubb
• være klubbstyrt 
• ha klare retningslinjer for årskull, hospitering, oppflytting og rekruttering 
• bygge ett godt omdømme som klubb både på sport og klubbdrift
• være bevisst vårt samfunnsansvar og kommunisere dette utad
• være en fleksibel, effektiv, kunnskapsbasert og endringsdyktig organisasjon som til enhver tid 

er tilpasset klubbens målsettinger og utfordringer

LYN Fotball skal i løpet av strategiperioden 2016 – 2020 innen området sport
• være blant de beste klubbene i Norge på spillerutvikling for både gutter og jenter, både på 

lags nivå og mht utvikling av enkeltspillere
• være et naturlig valg for de mest talentfulle spillerne i Oslo og nærliggende områder
• legge til rette for at alle spillere opplever variert og god fotballaktivitet uavhengig av ambis-

joner og nivå 
• overordnet målsetting at så mange som mulig fortsetter å spille fotball i Lyn gjennom ung-

domsfotballen
• ha teamfokuserte, faglige og utviklingsorienterte trenere i ungdomsklassen veiledet av sport-

slig leder og med tett oppfølging av trenerkoordinatorer
• etablere trener / kullkoordinatorer med faglige kvalifikasjoner i barnefotballen med fokus på 

utvikling av foreldretreneren
• rykke opp og etablere A-lag i topp divisjon for kvinner

LYN Fotball skal i strategiperioden 2016 – 2020 innen området økonomi
• opprettholde en bærekraftig økonomi som basis for vekst og utvikling i takt med klubbens 

øvrige mål
• være en foretrukket og attraktiv partner for næringsliv og privatmarkedet 
• utvikle anlegg som til enhver tid tilfredsstiller kravene innenfor sport, samfunn, publikum, 

marked og media
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1 ORGANISASJON

HOVEDMÅL 
Ha en fleksibel, effektiv, kunnskapsbasert og endringsdyktig organisasjon som til enhver tid er 
tilpasset klubbens målsettinger og utfordringer. 

MÅLGRUPPE 
Hele klubben, inkludert samarbeidet med Lyn Toppfotball og SFK LYN. 

SATSINGSOMRÅDER
• Organisasjonsutvikling 
• Etablere og revidere styrende dokumenter
• Styring og drift

TILTAK
• tydeligere og synligere organisering 

- funksjonelt organisasjonskart som beskriver roller og ansvar på en tydelig måte 
- tydelige beskrivelser av rapporteringslinjer og krav

• avklare og implementere tydelige formelle administrative rutiner 
• vurdere organisasjonsform og foreslå eventuelle endringer
• være bevisst forholdet mellom styre og administrasjon
• sikre tverrfaglig kompetanse, både i styret og administrasjonen
• etablere trenerkoordinatorer som jobber i team med sportslige leder
• ha ansvarlige personer for barnefotball, LYN-Akademiet og keepere
• videreutvikle og styrke LYNs trenerforum
• etablere års hjul som inkluderer kompetansepåfyll for dedikerte trenere

1.1	 Ytre	rammebetingelser

HOVEDMÅL 
Lyn Fotball skal jobbe for optimale rammebetingelser 

MÅLGRUPPER
• Kommunale og statlige myndigheter
• SFK, NIF, NFF, Oslo Fotballkrets, NTF, NIH

SATSNINGSOMRÅDER
• Tilskudd og støtteordninger 
• Drift av anlegg
• Aktiv på alle lokale, regionale, og nasjonale fora der kompetanse kan hentes
• tilby kompetanseheving til dedikerte trenere mot bindingstid
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TILTAK
• Søke på relevante tilskudd
• Konkretisere viktige arenaer og møteplasser og ha deltagelse i disse

1.2	 Anleggsutvikling	(i	samarbeid	og	forståelse	med	SFK)

HOVEDMÅL  
Lyn skal jobbe for å ha framtidsrettede anlegg som til enhver tid tilfredsstiller kravene innenfor 
sport, samfunn, publikum, marked og media. 

MÅLGRUPPE  
LYN Fotball og LYN Toppfotball – all aktivitet som skjer på kunstgressbanene

SATSNINGSOMRÅDER
• bidra i prosess med og tett samarbeid mot SFK om utvikling av anlegget på Kringsjå 
• søke midler sentralt og lokalt for å styrke finansieringen

TILTAK 
• totalrehabilitere kunstgressbane 1 som ”Kringsjå Arena” i 2016 som ny hovedarena for LYN 

Fotball, med tribune med ca. 450 sitteplasser
• etablere ny kunstgressbane 3 i 2016sikre at unge spillere med interesse, ambisjoner og 

forutsetninger får optimal oppfølging og tilrettelagte trenings- og kampmuligheter i Lyn 
• rehabilitere kunstgressbane 2 senest 2017
• etablere område for ball lek og ballbinger senest 2017
• utrede mulighet for løkker med kunstgress i LYN land
• jobbe for åpent klubbhus som sentrum i Lyns Fotballs sportslige og sosiale virksomhet med 

åpen Cafe til minimum kl. 21.00 hver dag
• sette opp to midlertidige garderober til ved klubbhuset på Kringsjå 2016
• videreutvikle / oppgradere området rundt klubbhuset
• påbygg av to nye seniorgarderober 2017-2018
• utrede muligheten for innendørs hall  / boble 2017-2018

1.3	 Omdømme	og	kommunikasjon

HOVEDMÅL 
Lyn skal være en synlig og åpen klubb der kommunikasjonen bygger på verdigrunnlaget

MÅLGRUPPE 
• Klubbens ledelse og de som kommuniserer på vegne av klubben
• Kommunale myndigheter, skoler, NFF, Oslo Fotballkrets, NIH, NTF
• Regionens befolkning, bedrifter og klubber
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SATSINGSOMRÅDER
• Klubb
• Media
• Merkevaren

TILTAK
• Utarbeide en egen kommunikasjonsstrategi for klubben og følge denne 

- Åpne medlemsmøter, lagsmøter mm 
- Digitale nyhetsbrev til foresatte 
- Tydelig og bevisst profilering og klare retningslinjer for bruk av Lyn-drakt, overtrekk / 
treningstøy

• Utarbeide informasjonsarenaer og synliggjøre disse i årshjul
• Være synlige i regionen via presse, hjemmeside og annet
• Fokus på kommunikasjon mot myndigheter og andre premissleverandører

1.4	 Supportere	og	LYN-venner

HOVEDMÅL 
Øke antallet livslange supportere og LYN-venner.

MÅLGRUPPE 
Privatpersoner i og rundt klubben.

SATSINGSOMRÅDER
• Bastionen / supportere / sympatisører
• Lyn Fotball foreldre
• LYN Eldre
• Andre

TILTAK
• legge til rette for supportergrupper  

(voksne og barn/ungdom med spesielt fokus på 800-900 barnefotballspillere)
• styrke samarbeidet med Bastionen
• styrke samarbeidet med LYN Eldre
• etablere årshjul som inkluderer kompetansepåfyll for dedikerte trenere
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1.5 Marked

HOVEDMÅL 
Være en foretrukket og attraktiv partner for lokalt næringsliv og privatmarked.
Øke inntektene med 1-2 millioner årlig fra medlemmer og bedriftsmarkedet. 

MÅLGRUPPER 
• Bedrifter
• Privatmarked - medlemmer - familie - venner

SATSINGSOMRÅDER
• Aktiviteter for bedriftsmarkedet 
• Aktiviteter for medlemmer, familier og det øvrige privatmarkedet 

TILTAK
• ansette forretningsutvikler 2016
• styrke den kommersielle utviklingen mot bedriftsmarkedet
• styrke den kommersielle utviklingen rettet mot privatmarkedet
• etablere en markedsgruppe med ressurspersoner i og fra Lyn – spesielt fokus på jentesiden 

for å nå målsetting 2016 - 2017
• skape arenaer der samarbeidspartnere og ressurspersoner kan møtes for å dele kompetanse 

og utvikle nye relasjoner
• utvikle produkter og konsepter for eksisterende og nye bedriftspartnere
• utvikle strategi og konsept som tiltrekker oss lokale og regionale partnere
• styrke og skape innhold i relasjonene til alle Lyns bedriftspartnere
• synliggjøre markedsføringspotensialet på kampdager
• utvikle konsepter for privatmarkedet
• øke salget av klubbeffekter og drakter for å sikre klubbtilhørighet og synlighet (branding)
• vurdere å ansette provisjonsselgere

1.6 Arrangement

HOVEDMÅL  
Lyn skal gjennomføre sine arrangement med høy kvalitet. 

MÅLGRUPPE 
Lyns egne lag, spillere og medlemmer, samt eksterne lag, spillere og foreldre 
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SATSINGSOMRÅDER 
Turneringer (Eliteturnering, barneturnering og ungdomsfotball)
• Kiosk
• Infrastruktur
• Synlighet
• Logistikk
• Markedsutvikling
• Fotballskoler, DnB-Camp, Lyn Extra Weekend

TILTAK
• øke omsetningen i kiosk ved å sikre bedre tilgjengelighet/effektivitet og service
• tilby mer effektive betalingsløsninger
• etablere flere utsalgssteder ved større arrangement
• sikre god opplæring til frivillige og dugnadspersonell
• forbedre systemer for innkjøp og rapportering
• sikre gode rutiner for kontanthåndtering
• jobbe med kundehåndtering
• bedre informasjon ved arrangementer
• være synlige ved å skape engasjement og begeistring for våre målgrupper og lokal befolkning
• videreutvikle de arrangementer (turneringer/fotballskoler) klubben har satt seg mål om å 

gjennomføre
• systematisere og være pro aktive med PR, markeds- og informasjonsarbeid
• sørge for god synlighet for våre samarbeidspartnere i tråd med våre felles verdier
• fast mal på gjennomføring
• god informasjonsflyt i forkant av planlagte arrangementer

1.7	 Samfunnsengasjement

HOVEDMÅL 
LYN Fotball skal (fortrinnsvis i samarbeid med LTF) etablere 1-2 sosiale prosjekter i perioden 

MÅLGRUPPER  
Lokalmiljøet i “LYN-land” 

SATSINGSOMRÅDER 
• Nyetablering(er) 2016/2017
• Prosjekter;
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TILTAK
• skape oppstartskraft, kunnskap og god organisering av samfunnsdelen i Lyn
• kartlegge muligheter og konsekvenser ved å bli en godkjent leverandørorganisasjon til det 

offentlige
• skape et tettere samarbeid mellom Lyn, kommunen og næringslivet
• synliggjøre betydningen gjennom presse, hjemmeside, partnere, kommune og andre 

relevante aktører
• etablere samarbeid med en organisasjon med fokus på barn og ungdom 2016-17

2 SPORT

2.1	 Barnefotball
HOVEDMÅL 
Gi spillerne et attraktivt fotballtilbud som legger til rette for å ha det gøy og dermed en god 
fotballopplevelse.  

MÅLGRUPPER 
Gutter og jenter 6–12 år

SATSINGSOMRÅDER  
• Spillerutvikling, kompetanseheving og fellesskap
• Foreldretrenere, trenere og lagledere
• Klubbstyrt organisering

TILTAK
• etablerer	sportsplanen	av	2016	som	vil	omhandle;	 

- antall spillere per lag,  
- antall treninger per uke (anbefalt) 
- krav og forventninger til det å spille for Lyn 
- klare retningslinjer for hospitering, oppflytting og rekruttering  
- sikre god kvalitet på Lyn akademiet, ref pkt 2.3

• rekruttere	og	følge	opp	trenere 
- stille krav til foreldretreneren om å følge sportsplan mht innhold  
- alle trenere i barnefotballen skal ha gjennomført ”barnefotballkvelden” minst en trener 
per trinn per skole skal ha bestått barnefotballkurset i C-lisens

• ny	organisasjon	ledet	av	barnefotballansvarlig	og	sportslig	leder
• trinnvis	organisering av treninger per skole, som base for å sikre fellesskap og unngå 

subkulturer
• ansette trenerkoordinatorer(vinteren 2016-17) og trenere 2017-18 (for 11-12 årslag)
• riktig	bruk	av	differensiering for utvikling av enkeltspillerne (spesifisert i Sportsplan)
• etablere ordning for	”ivrig	lag”	per årgang 
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• legge til rette for turneringsaktivitet som supplement til seriespillet
• evisstgjøre holdninger	til	og	kunnskap	om spilleregler, trenerens rolle, dommerens rolle, 

opptreden på og utenfor banen og spesielt hva det betyr å ha Lyns logo på brystet. 
• legge til rette for koordinerte treningstider som åpner for at barn kan delta for i flere idretter

2.2	 Ungdomsfotball

HOVEDMÅL 
Gi spillerne et attraktivt fotballtilbud som legger til rette for en	god	fotball	opplevelse for alle, 
uavhengig av ferdighets- og ambisjonsnivå. 
Sikre at de beste gruppene på hvert årskull, har et tilbud som kvalitativt er konkurransedyktig 
sammenlignet med toppklubbene i Norge.
”Best, med flest mulig” betyr å utvikle gode lag og enkeltspillere som kvalifiserer for toppfotball i 
LYN. Sikre at alle unge spillere blir sett, og reelt vurdert opp mot de ulike satsningsgruppene.
Med flest mulig mener Lyn fotball at vi ønsker å beholde de som ønsker det i ungdomsfotballen til 
fylte 19 år.

MÅLGRUPPE 
Gutter og jenter fra 13 år – til og med junioralder

SATSINGSOMRÅDER 
• Kompetansebasert og målrettet spiller- og lags utvikling 
• Kompetanseutviklende tiltak for trenere og lagledere
• Fysisk trening og skadeforebyggende programmer
• Organisering – trenere – støtteapparat – foreldre/ressursgrupper med avklart ansvars og oppgave  
fordeling
• Lyn Fotball skal være kvalifisert til spill i Inter krets serie – i de årganger der slikt tilbud finnes

TILTAK
• Å etablere en	tydelig	og	differensiert organisering av ungdomsfotballen i Lyn, og kommunisere 

denne til spillere og foreldre / foresatte inkludert de følger dette har inkl. kostnader, krav og 
forpliktelser

• etablere klare retningslinjer for hospitering,	oppflytting	og	rekruttering
• meget høy	kvalitet	og	treningsmengde i TG1 grupper (satsingsgrupper) på 13-19-årsnivå, 
• kvalitativt gode tilbud og tilpasset treningsmengde på TG2 og TG3 (13-19).
• etablere	system	/	kultur	for	å	se	den	enkelte spiller sitt behov og hans / hennes utvikling i de 

forskjellige treningsgruppene
• tilby	et	attraktivt	treningsmiljø	og	en	konkurransehverdag tilpasset målene for de enkelte 

gruppene
• etablere	klubbens	sportsplan, som gir retningslinjer for tilpasset treningsinnhold, 

treningsmengde, ferdighetsutvikling, fysisk og mental trening  
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• etablere	kompetansekrav UEFA – minimum C-lisens for alle - trenere fra G13-G19, og 
tilsvarende på J13-J19 i løpet av 2016, 

• - sikre minimum	UEFA	B-trenerlisens, eller tilsvarende kompetanse i løpet av 2017 for 
alle	hovedtrenere	TG1 - gutter og jenter 13-19, inkludert å honorere slik at det sikrer høy 
kompetanse

• etablere	tett	samarbeid med NFF/ TFS/ NIH, som gir varige Lyn-trenere 
• Lyn skal utvikle	og	beholde egne unge spillere til Lyn Jr.19 og A-lag 
• utvikle retningslinjer, strukturer og systemer for talent- og spillerkartlegging og rekruttering 
• utvikle og dokumentere vårt treningsarbeid, våre resultater og prestasjoner over tid gjennom 

systematisk planlegging, gjennomføring og evaluering av alle utviklingsprosesser 
• tilpassede konkurranser (nivå) som supplement til seriespillet
• holdninger til og kunnskap om spilleregler, dommerens rolle, opptreden på og utenfor banen 

og spesielt hva det betyr å ha Lyns logo på brystet 
• etablere gode rutiner for fysisk trening, skadeforebyggende tiltak og belastningsstyring

2.3 Lyn Akademiet

HOVEDMÅL 
Gi spillerne et tilrettelagt og utvidet fotballtilbud av høy kvalitet, som legger til rette for 
stimulerende og motiverende fotball opplevelse og ytterligere utvikling. 

MÅLGRUPPE 
Lyn - Akademiet 
Gutter og jenter 6 år – 12 år

SATSINGSOMRÅDER 
• Spillerutvikling 
• Trenerkompetanse 
• Organisering
• Fasiliteter

TILTAK 
• se den	enkeltes	spiller sitt behov og utvikling
• nivådifferensiert	treningstilbud	med tett oppfølging og høy kvalitet
• akademilagene er en attraktiv arena inkludert seriespill mot andre akademier   
• sette opp økter med innhold og nivå som er så nært som mulig til det optimalt tilrettelagte for 

individer / smågrupper 
• åpne for å øke antall deltakere på Lyn Akademiet inntil 400 i vinterhalvåret og 500 i sommer 

halvåret i perioden
• økt satsing på kompetanseutviklende tiltak av trenere på Lyn Akademi med minimum C-lisens  
• videreutvikle og kommunisere en tydelig	og	effektiv	organisering av Lyn Akademi 
• etablere årsplan med skoleringsmål for alderstrinnene
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• fellesnevnere for innholdet og kompetanse mellom Lyn akademiet og barnefotball,
• tilstrebe at Akademi trenere / ledere også er aktive i barnefotballen
• rekruttere og utvikle trenere som har fotballfaglig og pedagogisk kompetanse

2.4	Toppfotball	kvinner

HOVEDMÅL 
A-lag i Toppserien for kvinner
Rekruttlag 2.div kvinner
Junior 19 skal være blant Norges 3 beste J.19-grupper

MÅLGRUPPER 
Spillerstall A-damer, samt Jr.19

SATSINGSOMRÅDER 
• Spiller og lags utvikling 
• Skade forbyggende program
• Trenere og støtteapparat
• Spillerlogistikk
• Kompetanse 
• Konkurransestruktur
• Fasiliteter
• Karriereplanlegging

Tiltak
• utvikle en spillergruppe som er satt sammen av; 

- sterke prestasjons og kulturbærere + 22 år,  
- spillere i aldersbestemt landslag / ex aldersbestemt landslag 17-22 år  
- unge utviklingsorienterte spillere 15-18 år

• ha en høy andel av egenutviklede spillere (50 % fra / via Lyn J19).
• kompetanseutvikling med spesielt fokus på jentefotball  
• utarbeide trenerprofiler og ansette / utvikle trenere i henhold til ønsket profil og kompetanse 

krav i Toppserie
• utvikle og følge opp egne regler, strukturer og systemer for spillerrekruttering.
• spillerkartlegging med database Opprettholde og utvikle prestasjoner over tid gjennom 

systematisk planlegging, gjennomføring og dokumentasjon 
• bygge profesjonell trenings kultur som og inkluderer forebyggende og rehabiliterende 

programmer for klubbens satsningsspillere 
• alle spillere skal ha individuelle karriereplaner

Se helheten mellom sportslige prestasjoner, utdannelse, jobb og familie.
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3 ØKONOMI

HOVEDMÅL 
Legge grunnlag for en bærekraftig økonomi som basis for vekst og utvikling i takt med klubbens 
øvrige mål

MÅLGRUPPER 
Lyn Fotball og Lyn Toppfotball 

SATSINGSOMRÅDER 
• Styrket økonomi 
• Fokus på kommersiell utnyttelse av merkevaren LYN, Lyn aktiviteter, Lyn tradisjoner med mer
• Implementering av bedre rutiner for innkreving av betalte tjenester 
• Fokus på å øke inntekter - og utnytte øvrig potensial fra sportslige og sosiale arrangement

Tiltak
• ansette forretningsutvikler 
• etablere og implementere lagkasser for å øke momskompensasjon til klubben
• etablere ”foreldresponsor”-laug  
• videreutvikle gode budsjett- og likviditetsmodeller for klubben 
• utvikle rapporterings- og styringssystemer 
• intern regnskapsfører i Lyn med henblikk på å sikre kontinuitet og tett oppfølgning på 

økonomisiden
• implementere rutiner for håndtering av kontanter
• implementere nye teknologiske løsninger for betaling
• selge arenareklame på Kringsjå
• videreutvikle cuper som inntektsbringende arrangementer
• tilby høy kvalitet på produkter som LYN akademiet 
• vurdere nye inntektsbringende tiltak som "LYN-lotteriet"
• vurdere samarbeid om felles generalsponsor for klubber på Oslo Vest
• søke nye sponsoravtaler
• Søke stipender og legater


