
 
LYN 1896 FOTBALLKLUBB – ÅRSBERETNING 2021 

 

 

 

1. INNLEDNING 

 

Allianseidrettslaget Lyn 1896 Fotballklubb ("1896") hadde i 2021 sitt åttende driftsår etter utskillelsen 

fra Lyn Fotball. 

 

På årsmøtet 9. juni 2021 ble følgende styre valgt; 

 

Styreleder:  Petter Sætherbakken 

Nestleder:  John Arne Grøsland 

Styremedlemmer: Trine Mollan 

   Camilla Alderin 

   Dag Hognerud 

Thorodd Bakken 

Varamedlemmer: Trine Riiber 

Geir Skaar 

Tore Borkø 

 

Styret har i 2021 hatt 12 styremøter. Det er ført referater fra samtlige styremøter, som er gjennomgått 

og godkjent av styremedlemmene i ettertid. Protokollene er oversendt kontrollkomiteen og revisor.  

 

Representanter fra styret har i tillegg hatt andre møter for blant annet å legge grunnlaget for riktig 

sportslig satsning og inntektsbringende arbeid.  

 

Bjørn Gohn Jønsberg har vært daglig leder.  

 

Vi engasjerte Tor Ole Skullerud som sportslig leder på deltid fra juli.  

 

Vi engasjerte Jan Halvor Halvorsen og Glenn Hartmann som hovedtrener og assisterende trener for A-

laget etter sesongslutt. 

 

Korona (Covid-19): 

Norge var også i 2021 rammet av Covid-19 viruset og store deler av fotball-Norge lå i dvale. Dette 

betød at A-laget og junior laget kun spilte halv sesong (fra august).  
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2. BYGGE KLUBB! 

 

Vi har siden 2019 hatt mye fokus på å bygge fundamentet i klubben sterkere fra grunnen av. Dette 

inkluderer å bygge et sterkere økonomisk grunnlag. Det handler om riktig sportslig satsning og å 

etablere gode arbeidsroller som er forankret i et langsiktig økonomisk fundament.  

 

Samtidig er det å ta vare på våre egne talenter en veldig viktig del av det å bygge klubben. 

 

Vi har gjort jobben med å bygge klubben sten for sten til vår førsteprioritet, så skal resultatene komme. 

Det kommer ikke lett, og krever hardt arbeid og engasjement av mange over tid.  

 

Fokusområder: 

• LYN Modellen. Vi har etablert en spillerutviklingsmodell for å utvikle og beholde våre unge 

talenter. De unge er vår viktigste ressurs, og sammen med våre erfarne gode spillere vil de 

skape det nye Lyn. Vi har fått opp mange juniorspillere til A-laget. 

 

• A-laget må etablere seg 1-2 nivå opp, dette også for å bli mer attraktiv for supportere, 

sponsorer og investorer. Vi skal spille den gode offensive fotballen, lage underholdning for vårt 

publikum, og øke tilbudet under hjemmekampene. Vårt mål og fokus er på sikt å komme oss 

tilbake til eliteserien. 

 

• Å etablere en hensiktsmessig organisasjon mens vi går, både sportslig og administrativt, og 

samtidig lagt til rette for å starte et eget ungdoms akademi i 2022. 

 

• For å få dette til trenger vi økte finansielle muskler. Sponsormarkedet er ikke det samme som 

for en tid tilbake. Styret har derfor etablert avtale med et samarbeidende selskap, Lyn 1896 AS. 

Dette for å sikre tilgang til den kapital som er nødvendig for å nå våre mål om å komme oss 

opp i seriesystemet. 

 

 

Som en del av å bygge klubben har vi gjort det klart at vi har nulltoleranse for enhver form for 

diskriminering eller forskjellsbehandling tilknyttet etnisitet, seksuell legning, religion eller livssyn, 

hudfarge, kjønn, funksjonsevne eller andre diskrimineringsgrunnlag. Dette ligger beskrevet på vår 

hjemmeside. 

 

 

 

 

 



 

3.  LYN MODELLEN - SPILLERUTVIKLING I LYN 1896 FK 

 

Vi har siden 2019 jobbet med og etablert Lyn Modellen som er en total modell for alle lag i klubben. 

Dette er en modell som omhandler alt vi gjør i klubben, inkludert alle sportslige og organisatoriske 

elementer rundt det å igjen kunne bli og være en toppklubb. 

 

Lyn Modellen beskriver hvordan den enkelte spiller skal få utvikle seg, sett fra spillerens synspunkt. 

De mest ambisiøse og beste spillerne i Lyn skal få sjansen til å utvikle seg slik de ønsker. Modellen går 

foran enkeltspillere, med likhet og prinsipper underveis i utviklingsforløpet.  

 

Modellen gjør det mulig for våre unge gutter å kunne utvikle seg mot en elite-satsning. Vi ønsker å 

beholde våre unge talenter, og den er utviklet i et langsiktig perspektiv for alle i 1896 i årene fremover.  

 

Den er basert på beskrivelser og innspill fra eliteserieklubb(er) i Norge og utlandet. Modellen vil 

videreutvikles i tiden fremover, ettersom vi lærer mer om hvordan den fungerer.  

 

Viktige hovedelementer:  

 
 

Sportslig leder skal følge med på at modellen blir etterlevd. 

 

Vi har etablert et godt samarbeid med Wang i Oslo.  

 

Vi trenger å ta vare på de beste talentene i vår bydel og vise at de kan utvikle seg selv som spillere. Vi 

vil søke et åpent og riktig samarbeid med nærliggende klubber, hvor de beste spillerne kan komme til 

Lyn på et riktig tidspunkt i karrieren, dette også som en del av vårt eget akademi. 

 

Vi mangler foreløpig enkelte ressurser på å sette hele Lyn Modellen ut i aktiv praksis, men denne 

modellen vil være en bærebjelke for vår klubb i årene fremover. 

 



 

4.  AKADEMIET 

 

Vi har i 2021 jobbet for å etablere et eget akademi for unge spillere (G12-G16).  

 

"OBOS-AKADEMIET +" er nå startet fra 2022-sesongen av. Gjennom dette ønsker vi å gi alle ivrige 

spillere i Lyn og Nordre Aker en større mulighet til å utforske fotballdrømmene sine. Minst to dager i 

uken vil vi tilby seriøse og profesjonelle treningsøkter som et ekstratilbud ved siden av 

klubbhverdagen. 

 

Vi har engasjert tre profesjonelle akademisjefer (Mads Dahm, Ferdi Sriram og Demba Traoré) som har 

god erfaring som trenere og toppspillere.  

 

Ytterligere detaljer kommer fortløpende i 2022. 

 

 

5. SPORTSLIG UTVIKLING, AMBISJONER OG RESULTATER 

 

Fotball-Norge var mye stengt ned grunnet Covid-19. Vi ventet tålmodig på sesongstart for A-laget og 

endte opp med å spille halv sesong. 

 

Fokus var å spille for opprykk for både A-laget og Juniorlaget, og samtidig å etterleve Lyn Modellen.  

 

Trenerteamet A-laget besto i sesongen 2021 av Bent Inge Johnsen (50%), Demba Traore (20%), 

keepertrener Joaquin de Dominicis (20%). Kjetil Wæhler har vært fysisk trener på deltid, inkludert å 

fokusere på skadeforebyggende trening. 

 

Trenerteamet for juniorlaget bestod av Glenn Hartmann (40%) og Antonis Veras (20%). Trenerteamet 

for rekruttlaget bestod av Gaute Belle Halmøy (30%) og Morten Bjørnskau Johansen (20%).  

 

Vi spilte våre hjemmekamper på Kringsjå. Sesongforberedelsene foregikk i sin helhet på Kringsjå.  

 

I cupen (NM) spilte vi mot Vålerenga foran over 2500 tilskuere på Bislett. Her tapte vi dessverre 4-0, 

men tilskuerantallet viste oss nok en gang det potensielle engasjementet rundt klubben. 

 

Fra 2022-sesongen har vi startet et eget U21-lag som spiller i 4.divisjon. 

 

 

 
 



 

6. SPONSORARBEID, INNTEKTSBRINGENDE ARBEIDE OG INVESTORER 

 

I 2021 har 1896s største sponsorer vært RørosBanken, Privatmegleren, Obos, Hummel, Nemus, Wang, 

FuelofNorway og Intersport. Flere av avtalene er fornyet også for 2022. 

 

Olja Lyn har vært en meget viktig samarbeidspartner for oss i 2021 og deres bidrag var på kr. 454.408. 

Midlene har i sin helhet gått til spillerlønninger og har medført at 1896 ikke har trengt å bruke mange 

midler på dette. Vi vil igjen få takke Olja Lyn for dette meget viktige bidraget! 

 

Grasrotandelen gikk i 2021 opp til 242.735, fra 202.024 i 2020. Dette er et meget godt og viktig bidrag 

til klubben. 

 

Lyn 1896 AS 

For å sikre et godt økonomisk fundament for årene fremover har styret etablert et samarbeidende 

selskap, Lyn 1896 AS. Dette selskapet (Lyn 1896 AS) er etablert i henhold til avtalemaler og 

retningslinjer gitt av NFF (dualmodellen).  

 

AS’et vil kort fortalt ha ansvaret for å dekke alle utgiftene og motta alle inntektene til Lyn 1896 FK. 

Det sportslige ansvaret vil fremdeles ligge i klubben, Lyn 1896 FK. 

 

Tett på 1.950 personer og firmaer har tegnet seg for aksjer i Lyn 1896 AS i en emisjon gjennomført i 

sommer. Dette ble basert på en "folkefinansieringsmodell", og hvor det er synliggjort muligheter for 

avkastning på sikt, f.eks. ved spillersalg og andre økte inntekter ved opprykk i seriesystemet. Totalt 

fikk vi netto inn kr. 8.400.000 i løpet av 4 dager. Dette etter at alle utgifter var trukket fra. Målet var å 

hente inn ca. 6.500.000 over 30 dager, og dette viser den entusiasmen som ligger latent rundt klubben. 

Styret er særdeles fornøyd med hvordan dette arbeidet gikk. 

 

 

 

 



 

7. EN HENSIKTMESSIG ORGANISASJON 

 

Sportslig: 

Vi har fokusert på å ha meget gode trenere og trenerteam, dette for å sikre god sportslig satsing og at 

Lyn Modellen blir bygget opp og etterlevd som planlagt.  

 

Styret engasjerte Tor Ole Skullerud som Sportslig leder på deltid, for 2021 og årene fremover. 

 

Administrativt: 

Daglig leder var i 2021 engasjert i en 50% stilling. Han er fra 2022 engasjert i 100% stilling. 

 

Frivillighet - "LYN Ressurs": 

En slik ressurspool med frivillige er meget viktig for at klubben når sine overordnede målsetninger. Vi 

ønsker hjelp til å kunne gjennomføre aktiviteter og arrangementer for klubben. Områdene omfatter 

arrangementer, inntektsskapende arbeid, sportslig informasjon/sosiale media/markedsføring og 

sportslig støtteapparat. Målgruppen er Lyn-medlemmer, Bastionen, Lyns Eldre og andre som er glad i 

klubben.  

 

Vi har et antall personer som hjelper til i forbindelse med hjemmekampene. Det antas at vi trenger 

nærmere 50 personer over tid. 

 

Vi har hatt egen web-ansvarlig for å ta seg av kommunikasjon på hjemmesiden og sosiale medier.  

 

8. ARRANGEMENTER 

 

Hjemmekampene: 

Hjemmekampene er vårt største og viktigste arrangement. Det er meget viktig å få flest mulig til å 

komme på kamp og støtte laget og klubben. Den beste måten å få dette til på er å vinne fotballkamper 

og spille underholdende fotball. I tillegg må vi jobbe videre med å skape gode arrangementer slik at 

folk trives på kamp. For 2021 har vi etablert egne aktiviteter på Kringsjå, inkludert etablering av Club 

1896, og økt salget av mat og drikke.  

 

Ansvaret for gjennomføring av hjemmekampene har ligget på daglig leder og en gruppe frivillige. 

Foreldre og frivillige har tatt seg av billettsalg, kiosksalg, aktiviteter, invitere Lyn lag og annet arbeid.  

 

Vi vil benytte anledningen til å takke de trofaste og Bastionen som alltid stiller opp! 

 

I 2022 vil vi spille våre hjemmekamper på Bislett stadion. 

 

NM i Straffe: 

Grunnet Covid-19 ble ikke NM i straffe gjennomført i 2021. Vi tar sikte på å gjennomføre dette i 2022. 

 



 

9. SAMARBEIDET MED LYN FOTBALL 

 

Vi har i mange år søkt og hatt et nært og godt samarbeid med Lyn Fotball. Dette med fokus på å 

utvikle og sikre at de unge gutte-spillerne som ønsker det skal få utvikle seg og kunne ta steget helt 

opp på A-laget. De skal også få sjansen til å spille for andre klubber, også internasjonalt om de har 

anlegg for det. Vårt fokus er å legge forholdene til rette slik at dette kan skje. 

Lyn Fotball har de siste årene dessverre hatt redusert satsning på elite-delen i guttefotballen. Vi har i 

2021 fortsatt arbeidet med å få fokuset tilbake også på de beste guttelagene i Lyn Fotball, men vi 

opplever ikke at vi har oppnådd den respons som vi hadde ønsket. Vi ser dog i den senere tid at fokus 

og prioriteringer i Lyn Fotball er endret i positiv regning, hvilket vi er glade for å registrere. Vi vil 

støtte Lyn Fotball det vi kan og bidra til en riktig samlet elite-satsning for gutter. Dette vil gi våre beste 

talenter sjansen til å utvikle seg mot toppfotball igjen, slik det alltid skal være i Lyn.  

 

Vi har i 2021 jobbet med en ny samarbeidsavtale med Lyn Fotball, og denne er nå ferdigstilt (i starten 

av 2022). Denne inkluderer avtale om utdanningskompensasjon klubbene imellom og andre viktige 

elementer. 

 

Styret i Lyn Fotball har samtidig godkjent at 1896 styrer Akademiet. 

 

Vi legger til at på det ekstraordinære årsmøtet for 1896 i september 2020 sluttet medlemmene seg til at 

1896 kunne overta guttelag fra Lyn Fotball, dersom dette skulle bli nødvendig eller hensiktsmessig en 

gang i fremtiden. 
 



 

10. ADMINISTRASJON OG ØKONOMISK BERETNING 

 

Økonomisk sett gikk 1896 med et underskudd i 2021 med kr. 547.843. Årsaken til underskuddet 

skyldes to hovedfaktorer: for det første har Covid-19 gitt oss mindre arrangementsinntekter (70% av 

budsjetterte inntekter), og i tillegg brukte vi midler (ca. kr. 500.000) for å forsterke spillerstallen til A-

laget for i høstsesongen og 2022/2023.  

 

Vi legger til at vi har ingen gjeld, etter at vi tidligere betalte for gamle lån til Lyn Fotball og SFK. 

 

Regnskapet viser at klubben har følgende tall for 2021:  

Resultatregnskap:    

 2021 Budsjett 2021 2020 

Driftsinntekter: 4.601.529 4.009.497 4.024.775 

Driftskostnader: 5.149.323 3.840.412 3.187.736 

Driftsresultat: -547.794 169.085 837.039 

Årsresultat: -547.843 169.085 837.237 

 

Balanseregnskap: 

 2021 2020 

Fordringer: 543.679 293.620 

Bankinnskudd: 844.492 1.012.725 

Sum eiendeler: 1.406.407 1.340.513 

Egenkapital: 120.549 668.392 

Kortsiktig gjeld: 1.285.858 672.121 

Sum egenkapital og gjeld: 1.406.407 1.340.513 

 

Regnskapet følger vedlagt.  

 

Regnskapsfører for 2021 har vært TheVIT AS.  

Revisor for 2021 har vært BDO. 

11. RAPPORT FRA REVISOR 

Se vedlegg. 

 

12. RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN 

Se vedlegg. 

 

13. BUDSJETT 

Klubben skal drives etter sunne økonomiske prinsipper, etter god regnskapsskikk og i tråd med de 

føringer årsmøtet gir. 

 

Det er lagt opp til et budsjett for 2022 som vil kunne gi et underskudd på om lag kr. 3.498.923, jf. 

vedlagte budsjett. Underskuddet vil i sin helhet dekkes av Lyn 1896 AS. 



 

 

 

Oslo 16. mars 2022 

 

 

 

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

Petter Sætherbakken   John Arne Grøsland   Trine Mollan  

Styreleder    Nestleder    Styremedlem 

 

 

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

Camilla Alderin    Dag Hognerud    Thorodd Bakken 

Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 

 

 

 

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

Trine Riiber    Tore Borkø    Geir H. Skaar 

Styremedlem (vara)   Styremedlem (vara)   Styremedlem (vara) 

 

 

 

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

Bjørn Gohn Jønsberg 

Daglig leder 
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