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T i l b a k e  t i l  t o p p e n  a v  n o r s k  f o t b a l l

Forrige emisjon var en milepæl for eierskap i fotball

En av Norges mest tradisjonsrike klubber er Norges mest 
demokratisk eide fotballklubb, etter en banebrytende og 
eventyrlig folkefinansiering i 2021. Klubben Lyn 1896 sin 
samarbeidspartner, Lyn 1896 AS, eies nå av nesten 2 000 
aksjonærer, alle med mulighet til full innflytelse gjennom 

AS og klubben med sitt klubbmedlemskap

Med stolte tradisjoner og 125-år lang historie, skal Lyn 1896 igjen bli en av Norges 
største og mest fremtredende fotballklubber. Etter flere år i ingenmannsland ønsker Lyn 
1896 å legge til rette for en retur til norsk toppfotball, og gjeninnta sin plass som 
Fotballklubben på Oslo Vest.

Gjennom dualmodellen – basert på NFF’s standard avtaleverk – tar aksjeselskapet Lyn 1896 AS 
over de kommersielle forpliktelsene og rettighetene knyttet til Lyn 1896 FK (klubben). 
Aksjeselskapet er satt opp etter 50+1-modellen og gir rom for et bredt spekter av investorer uten 
en enkelt majoritetseier

Lynmodellen, tannhjulet som kverner i bakgrunnen av den sportslige satsingen er en nøye 
utarbeidet modell som legger premisset for den sportslige retningen for Lyn 1896. Et 
konkurransefortrinn og en nødvendighet for å lykkes på øverste nivå

Lyn 1896 satser mot spill i Eliteserien sesongen 2027 og ønsker gjennom emisjonen å gjøre 
nødvendige investeringer i støtteapparat og spillere, i tillegg til å oppgradere treningsfasilitetene 
for utvikling av lokale talenter

Lyn ønsker å bygge en investorgruppe med hjerte for klubben. Folkefinansiering gir unike 
muligheter for alle typer investorer til sammen å støtte og utvikle Lyn 1896 gjennom et eierskap i 
Lyn 1896 AS, slik at klubben igjen kan spille på øverste nivå i norsk fotball

Fotballaksjonær og livsstilinvestor for langsiktig sportslig og økonomisk avkastning

Vi skal drive nøysomt og bærekraftig, være nøyaktige og velfunderte i beslutninger knyttet til 
spillerlogistikk, men samtidig oppnå positive sportslige resultater på vei tilbake mot Eliteserien 
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En tidligere suksessfull emisjon har bidratt til at Lyn 1896 
rykket opp til PostNord uten å tape en eneste kamp

H v a  h a r  s k j e d d  s i d e n  J a n u a r ?

Oppsummering av 2022-sesongen
Sesongen for A-laget endte med 22 seire, 4 uavgjorte og 0 tap, tilsvarende 70 
poeng og Lyn 1896 rykker opp ubeseiret til PostNord-ligaen. De hadde en 
statistikk på 3,4 mål og 0,9 innslupne i snitt per kamp.

Det har skjedd store endringer i 2022. Vi har styrket det sportslige apparatet 
med ny hovedtrener (Jan Halvor Halvorsen) og sportslig leder (Glenn 
Hartmann), begge avgjørende bidragsytere til at Lyn 1896 nå rykker opp til 
PostNord-ligaen.

Vi har økt satsning på ungdomsavdelingen for gutter 13-16 år ved å legge opp 
til en tydelig struktur for spillerutvikling og karrierevei i Lyn 1896.

Det er jobbet mye med å skape rette kultur innad i Lyn 1896. Det er mer fokus 
på trivsel, samarbeid og selvutvikling. Spillerne maksimerer utbytte av hver 
eneste økt, og det er utviklet en vinnermentalitet som skal forsterkes 
ytterligere i PostNord-ligaen.

Troppen er godt rustet for steget opp i PostNord-ligaen. Det jobbes for fullt 
med å komplettere en allerede sterk tropp foran 2023-sesongen og noen nye 
ansikter vil komme inn. Lyn 1896 skal være godt rustet til å ta fatt på nok en 
viktig sesong, og ønsker å bite godt fra seg i konkurranse med mange gode lag. 
Vi er klare for å møte alle utfordringer på vei tilbake mot toppen!

3
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Opprykket var ikke gratis, men en tilværelse på nivå 4 i 
norsk fotball ville kostet mye mer

H v o r d a n  h a r  p e n g e n e  f r a  f o r r i g e  e m i s j o n s r u n d e  
b l i t t  b r u k t ?
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Hva pengene fra forrige finansieringsrunde er blitt brukt til
Lyn 1896 hentet netto 8,4 MNOK våren 2021 fra 1 939 nye investorer. Dette medførte at Lyn 
1896 ble Norges mest demokratiske eide fotballklubb. Formålet med å hente inn kapital var 
å skape økonomisk grunnlag for klubbens retur til norsk toppfotball. Første delmål, opprykk 
fra Norsk Tipping-ligaen til PostNord-ligaen, lyktes vi med i  2022-sesongen.

Klubben startet 2022 med ca 8,4 MNOK i arbeidskapital og et budsjettert underskudd 2022 
på ca 3,6 MNOK. 

Klubben har gjennom sesongen styrket det sportslige apparat vesentlig, herunder med 
hovedtrener og sportslig leder i fulle stillinger. Dette innebar høyere kostnader enn 
opprinnelig forutsatt, men vi mener samtidig at dette har vært en fornuftig investering. 

Samtidig har klubben knyttet til seg en rekke solide spillere, som har bidratt svært godt 
gjennom sesongen. Det har samtidig vært rom for å gi flere unge Lyn-gutter kontrakter, en 
god investering for fremtiden og som også skaper ekstra entusiasme rundt laget. 

Lyn, som de fleste andre idrettslag i Norge har dessverre også opplevd økte kostnader det 
siste året, særlig da til drift av anlegget på Kringsjå. Økte energikostnader for undervarme 
har belastet regnskapet med en betydelig ekstra kostnad. 

Klubben er godt i gang med å bygge opp det akademiet som har vært ønsket for yngre 
guttelag. Det har blitt gjort noen investeringer i dette gjennom 2022, og innsatsen med 
dette skal intensiveres ytterligere inn i 2023.

Lyn estimerer nå med et underskudd på ca 4,6 MNOK for 2022.

Kapitalen fra Lyn 1896 AS har gitt et uvurderlig bidrag til at Lyn 1896 i 2023 skal spille i 
PostNord – en del av den profesjonelle fotballen i Norge.

Trenere og spillere med kontrakt i 2023

Jan Halvor Halvorsen
Glenn Hartmann
William Sell
Daniel Schneider
Anders Bjørntvedt Olsen
Salim Laghzaoui
Brage Williamsen Hylen
Alexander Hurlen Pedersen

Magnus Tvedte
Christopher Lindquist
Mikkel Tveiten
Martin Bakken
Herman Solberg Nilsen
David Tavakoli
Ibba Lajaab
Ole Breistøl
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Lyn 1896 skal bygge klubben stein på stein

P l a n e n e  o g  a m b i s j o n e n e  f o r  P o s t N o r d o g  v i d e r e02
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Et steg av gangen
Lyn 1896 skal fortsette å bygge en klubb som på sikt skal bære seg selv, og 
skal være konkurransedyktig både sportslig, økonomisk og administrativt. Vi 
skal ikke forhaste oss, men bygge klubben stein på stein. Klubben skal 
etablere seg og konkurrere etter beste evne på hvert nivå på stigen oppover.

Året 2022 har gitt klubben erfaringer rundt hvilke ressurser og 
rammebetingelser som bør styrkes, med formål å bygge en levedyktig klubb 
mange år fremover i tid. Klubben vil knytte til seg nøkkelressurser i takt med 
veksten.

Samarbeidspartnere
Lyn 1896 skal i større grad utnytte sitt markedspotensial. Det er allerede satt i 
gang arbeid for å etablere en samarbeidsplattform, og det er etablert en egen 
prosjektgruppe som jobber med utvidelse av vår gruppe med 
samarbeidspartnere.

Sosiale medier og arrangementer
Lyn 1896 skal satse på å bli mer synlig i sosiale medier, og opplegg rundt 
hjemmekamper og andre arrangementer skal styrkes. Vi har i dag 2000 
aksjonærer, og vi skal sørge for bedre kommunikasjon ut til disse og andre Lyn-
venner. 

Styrke administrasjonen i PostNord-ligaen
Lyn 1896 skal styrke arbeidskraften administrativt for å få bedre enda bedre 
kontroll på vår økonomi, forbedre vår kommunikasjon og styrke vårt arbeid med 
arrangementer. Vi vil styrke vår organisasjon med samlet et drøyt årsverk.

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Budsjettert sportslig utvikling
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Lyn 1896 skal ta i bruk flere metoder for å styrke stallen

E n  g r u n d i g  o g  g j e n n o m t e n k t  s p i l l e r l o g i s t i k k
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Spillerstallen og spillerlogistikken planlegges ut i fra 
en løpende behovskartlegging.

Spillerstallen vil bestå av signalspillere, solide spillere 
med utviklingspotensial, og spillere fra eget akademi, 
der hver posisjon på banen skal dekkes godt opp. 

Spillerne skal ha rette egenskaper, alder, og potensial 
for utvikling og videresalg, og samtidig passe inn i de 
økonomiske rammene som klubben har.

Ca. 40% av stallen skal som minimum bestå av spillere 
som er på kontrakt utover inneværende sesong.

Lyn 1896 sitt naturlige nedslagsfelt er Stor-Oslo, med over 100 
klubber bare i Oslo. Lyn 1896 skal primært jakte egnede 
spillere i vårt lokale marked.

Glenn Hartmann er ansatt i stilling som sportslig leder på 100% 
basis. Han vil gjøre mye fysisk scouting selv, sammen med 
andre ressurser i klubben.

Klubben vil også samarbeide med agenter og rådgivere som 
kan bistå i arbeidet, og som har incentiver gjennom langsiktig 
samarbeid og verdiskaping over tid.

Lyn 1896 skal bruke et av verdens mest avanserte 
analyseverktøy for kartlegging av spillere. 

Dataverktøy skal også brukes aktivt internt på egne spillere for 
å kartlegge spillernes utvikling, også til sammenligne med 
eksterne alternativer.

Strategiske samarbeidspartnere med et nasjonalt og 
internasjonalt nettverk vil også bistå i arbeidet med å finne 
signalspillere som passer Lyn sine behov, kriterier og økonomi.

Langsiktig planlegging Lokal scouting

Datascouting og samarbeidspartnere
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Lyn 1896 skal ta eierskap til akademiet

B y g g e  o p p  e t  l a n g s i k t i g  o g  b æ r e k r a f t i g  a k a d e m i
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Langsiktig og bærekraftig akademi
Lyn 1896 og Lyn Fotball er to separate organisasjoner med tilhørende styrer, og har adskilt 
økonomi. Både gutte- og jentespillerne tilhører Lyn Fotball fra de melder seg inn i klubben 
som barn, deretter går guttene over til Lyn 1896 for juniorfotball, og eventuelt A-lag herrer.

Begge allianselagene har som mål å styrke bånd og samarbeid. Lyn 1896 har siden 
etableringen av Lyn 1896 AS i 2021, jobbet målrettet for å styrke sin organisasjon hvor god 
sportslig ledelse og en solid organisatorisk struktur har vært det overordnede målet. I tett 
samarbeid med Lyn Fotball har Lyn 1896 bygget opp en sterk trenergruppe, og ansatt Glenn 
Hartmann som sportslig leder på heltid.  

Disse forbedringene har gjort at Lyn 1896 nå har bedre kapasitet til både organisering og 
sportslig ledelse som vil bli utnyttet på tvers av de to allianselagene, og vil gi ungguttene 
sterkere motivasjon til å strekke seg mot klubbens høyeste nivå.

Fordeler med samarbeid mellom Lyn 1896 og Lyn Fotball

1. Klubben får, på lik linje som jentelagene, en rød tråd og en felles struktur 
for alle guttelag fra G13 og helt opp til A-laget. Det blir tettere samarbeid 
om organiseringene rundt lagene.

2. Klubben får utnyttet den totale trenerkapasiteten bedre, og kan skape et 
større faglig og sosialt miljø for samtlige trenere uavhengig av lag. Dette 
vil bidra til kompetanseheving og sterkere engasjement.

3. Klubben vil senke terskelen mellom G13-G16 og juniorlag/ A-lag.

4. Klubben vil ha større kapasitet og styrket kompetanse til å drive med 
spillerutvikling og forbedre akademi- og fotballcampløsninger.

5. Klubben vil se samtlige spillere i hver årgang, og gi alle muligheten til å 
trives på et nivå som er tilpasset deres ambisjoner og treningsiver

6. Lyn har i dag mange talentfulle guttespillere som drømmer om å spille på 
høyeste nivå. Den røde tråden i bunn vil gi dem større tro på at ønsket kan 
gå i oppfyllelse.

Utvalgte spillere fra eget akademi

Daniel Schneider Salim Laghzaoui Brage Hylen Martin Bakken



Lyn 1896 har budsjetterte inntekter tett knyttet til sportslige prestasjoner med 
utgangspunkt i sammenlignbare klubbers reise til Eliteserien

814.11.2022

I n n t e k t e r

Inntektene er tett knyttet til klubbens 
sportslige suksess. Ved raskere opprykk 

eller andre sportslige prestasjoner vil 
inntektene øke tilsvarende parallelt

SPORTSLIG SUKSESS

Ved en overtegning vil et begrenset 
beløp investeres i ytterligere styrking av 

støtteapparat/administrasjon/salg

OVERTEGNING

Lyn 1896 budsjetterer med nøktern 
inntekt basert på sammenlignbare 

klubbers inntekter gjennom en 
tilsvarende reise oppover i det norske 

ligasystemet

INNTEKTER

Sammenlignbare klubber (MNOK) 2018 2019 2020
Arendal FK (PostNord)

Inntekter 20,3 na 16,3

Kostnader 19,0 na 15,6

Driftsresultat 1,3 na 0,7

Kongsvinger (OBOS)

Inntekter 18,1 23,6 19,7

Kostnader 18,6 23,8 19,5

Driftsresultat -0,5 -0,2 0,2

Årsresultat* 0,3 0,5 0,2

*Kongsvinger har positivt årsresultat grunnet spillersalg

Salgsinntekter (1000 NOK) 2022 2023 2024 2025 2026
Plassering i seriesystemet Norsk-tipping PostNord PostNord OBOS OBOS

Arrangementinntekter 1 008 1 800 2 500 5 200 6 250

Sponsorinntekter 1 222 1 900 2 400 4 000 4 500

Offentlig tilskudd gaver 879 1 100 1 112 7 150 7 950

Andre inntekter 1 021 1 540 1 800 1 900 2 000

Omsetning spillere 315 300 500 800 800

Sum inntekter 4 445 6 640 8 312 19 050 21 500



TRENERTEAMET

Fremtidige prestasjoner vil være knyttet til nøkkelpersoner og bygging av 
organisasjon, en overtegning vil gi tidligere ansettelsesløp 
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Emisjonsbeløpet vil i hovedsak gå til 
styrking av det sportslige opplegg 
for A-lag og akademi, i tillegg til at 
driftskostnadene øker et steg opp i 

divisjonene

BRUK AV MIDLER

Emisjonsbeløp over kapitalbehovet vil i 
begrenset grad kunne bli brukt til å 
fremskynde den sportslige satsning

Lyn 1896 AS budsjetterer med et 
ytterligere kapitalbehov frem til 2024 
på ca. MNOK 6,5.  I tillegg har AS’et
plikt til, til enhver tid, å ha likviditet 

for neste 12 måneders drift

D r i f t s k o s t n a d e r

OVERTEGNINGKAPITALBEHOV

*Compounded annual growth rate

2022 2023 2026

-5,2

2024

19,1

4,4

2025

9,0

-4,5

0,3

6,6

11,8

-5,2

8,3

18,9

13,5

0,2

21,5 21,3
48,3%

Inntekter Kostnader Driftsresultat

Tall i mNOK
Kostnader (1000 NOK) 2022 2023 2024 2025 2026

Plassering i seriesystemet Norsk-tipping PostNord PostNord OBOS OBOS

Administrasjon 721 1 600 1 850 2 400 2 500

Spillertropp 2 639 3 850 4 650 7 750 9 500

Sportslig apparat 3 419 3 002 3 300 3 950 4 100

Kostnader knyttet til sport 1 007 1 170 1 200 1 600 1 750

Kostnader arrangement 277 375 400 750 750

Netto kostnad G13-G19 0 750 825 850 900

Leie- og driftskostnader 917 1 075 1 300 1 600 1 750

Sum driftskostnader 8 981 11 822 13 525 18 900 21 250



Økte kamparrangementsinntekter
• Inntekter fra hjemmekamper er forutsatt økt 

til 1,7 MNOK i 2023, opp til 6,25 MNOK i 2026
• Gjennomsnittlig tilskuerantall på 

hjemmekamper er forutsatt økt til 2 750, det 
fordrer en gjennomsnittlig inntekt pr tilskuer 
pr kamp på kr 150,-

• Gjennomsnittlig tilskuerantall pr kamp i OBOS 
2022 var 2 121

Sponsorinntekter
• Sponsorinntekter forventes økt ettersom 

Lyn avanserer i ligasystemet 
• Lyns – allerede sterke – merkevare og 

supporterbase vil gi en unik posisjon for å 
optimalisere sponsorinntekter tidlig

Medieinntekter
• Medieinntekter blir en viktig verdidriver for Lyn 

fremover
• Inntektene er ventet å vokse fra 0 til MNOK 6-8 i 

løpet av 3-4 år
• På nasjonalt nivå oppleves det en betydelig økning i 

medieinntekter som følge av økt interesse for norsk 
fotball og internasjonal deltakelse

Europa-effekten

Bodø/Glimt har opplevd eventyr i internasjonal fotball som
direkte har tilført klubben en tilnærmet dobling av omsetning
gjennom økte medie- og deltagelses-inntekter. Bare tilbake i
2017 spilte klubben i OBOS-ligaen og har siden den gangen i
tillegg vunnet Eliteserien to ganger.

Fotballklubben deltok i Europa Conference League-gruppespillet
i 2021/2022 sesongen og mottok ekstrainntekter på til sammen
MNOK 75. Samme sesong kvalifiserte de seg nesten for
Champions League.

Ettersom de ikke kvalifisert til å spille i Champions League som
er det øverste nivået i Europa, skal de heller spille i Europa
League. Bodø/Glimt er allerede sikret MNOK 35, og kan
potensielt tjene betydelig mer.

Lyn budsjetterer med nøktern organisk omsetningsvekst basert på 
sportslig utvikling, med mål om europacup-spill på lang sikt

LYN MODELLEN – ET STRATEGISK RAMMEVERK

1014.11.2022

Netto spillersalg
• Med god spillerlogistikk er det realistisk å forvente 

år med nettoresultat av spillersalg på minimum 
MNOK 10 per år i OBOS- og Eliteserien. Dette har 
vi ikke foreløpig tatt høyde for

• Klubber som Sarpsborg, Bodø/Glimt og Stabæk 
har opplevd et resultat godt over dette nivået i 
flere sesonger

F r e m t i d i g e  m u l i g h e t e r

19,9

20252023

22,3

20262024

6,9

2022 Netto spillersalg

4,8

Bodø/Glimt 2021/2022 Bodø/Glimt 2022/2023

8,8

Europa League

Europa Conference League

Netto spillersalg

Ordinære klubbinntekter

Case

Potensial 

(M
N

O
K

)

+10

+200

+75
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Muligheter for å oppnå positivt driftsresultat allerede i 
PostNord- og OBOS-ligaen

Ø k o n o m i s k  p o t e n s i a l e  i  P o s t N o r d o g  O B O S08
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Resultatregnskap (MNOK) 2018 2019 2020 Snitt

OBOS

Antall lag 18 18 18

Snitt inntekt 27,9 28,1 26,1 27,4

Snitt kostnad 27,7 28,6 24,7 27,0

Snitt driftsresultat 0,2 -0,5 1,4 0,4

PostNord

Antall lag 25 27 25

Snitt inntekt 14,2 15,6 14,5 14,8

Snitt kostnad 13,8 15,0 13,3 14,0

Snitt driftsresultat 0,4 0,5 1,3 0,7

1 711

1 508

254

1 030

2 121

1 679

2018 2019 2020 2021 2022 2022J

+106,0%Snitt tilskuere per kamp i OBOS

2020 var et unormalt år grunnet koronapandemien som medførte at det ikke 
var mulig å se fotballkamper fysisk over flere og lengre perioder.

Gjennomsnittlig tilskuertall per kamp i OBOS-ligaen 2022 var 2.100, hvor Brann 
åpenbart bidro en del til den store økningen fra 2018-2019. 

Gjennomsnittlig tilskuertall per kamp i PostNord-ligaen 2022 var 275, det er 
dermed et betydelig sprang mellom de to divisjoner. 

Det er forventet høyere medieinntekter grunnet større interesse for 
norsk fotball som vil ytterligere øke de gjennomsnittlige inntektene til 
klubbene i PostNord- og OBOS-ligaen.

2022J: Justert bort Brann tilskuere



Dualmodellen – et verktøy for et sterkere økonomisk fundament til profesjonell drift ved 
tilførsel av ressurser, kompetanse og kapital. Selskapet har pr i dag nesten 2 000 aksjonærer 
som representerer en betydelig verdi for selskap og klubb

Kostnadssenter med budsjettdekning via 

årlig avgift

• Eneste mottaker av 
inntektsstrømmer fra Lyn 1896 FK

• En forpliktelse til å finansiere Lyn FK 
(A-lag og U19) ihht planer og 
ambisjoner for sine fotballag

• Det er i Lyn 1896 AS nye aksjonærer 
får medeierskap

• Rettigheter ihht Lyn 1896 AS 
forpliktelser

• Ansvarlig for å sikre og vedlikeholde 
nødvendig lisensiering knyttet til 
profesjonell fotball

• Sportslig utvalg tar alle avgjørelser 
knyttet til spillerlogistikk og 
kontrakter ved enkel 
flertallsstemming

Lyn 1896 AS

Mottaker av alle inntekter tilknyttet klubben

Som et verktøy for å skape et sterkere
økonomisk fundament for profesjonell
drift kan klubber gjøre avtaler med
selskaper for tilførsel av ressurser,
kompetanse og kapital. Alt organisert slik
at klubben opprettholder fullt og helt
kontroll over det sportslige arbeidet,
mens selskapet overtar den
forretningsmessige driften.

Den norske dualmodellen er et
samarbeid mellom klubb og næringsliv
lovregulert etter NIFs lov kapittel 13.
Videre har NFF vedtatt særskilte
bestemmelser og utformet en
standardavtale for slike samarbeid innen
fotballen. Her beskrives hvilke inntekter
som kan overføres fra klubb til selskap
samt krav til selskapets motytelse hva
gjelder dekning av kostnader knyttet til
driften av klubben. Samarbeidsavtalen
mellom Lyn 1896 AS og Lyn 1896 FK ble

utarbeidet og godkjent av NFF i
forbindelse med forrige emisjon.

Det følger videre klart av lovverket at alle
sportslig beslutninger skal ligge i klubben
og ikke i selskapet, like klart som at
spillere trenere og støtteapparat skal
være ansatt i klubben.

Lyn 1896 AS ønsker å hente inn ny kapital
for å kunne bistå klubben med å satse
mot spill på øverste nivå. Midlene vil –
etter gjeldende lovregulering – brukes til
å sikre/finansiere driften av klubben i
henhold til vedtatte budsjetter.

Emisjonen gjøres i lys av 50+1-regelen
som innebærer at ingen enkeltaksjonær
kan eie mer enn 49% av klubben. Denne
strukturen gjør at Lyn skiller seg fra sine
konkurrenter ved et slikt spredt eierskap,
hvor andre gjerne har 1-2 store eiere
som kontroller driften av klubben.

Lyn 1896 FK

Uavhengig styre, 
Daglig leder

1214.11.2022

L y n  1 8 9 6  i  d a g

Uavhengig styre, 
Daglig leder

Sportsdirektør



Folkefinansiering
Folkefinansiering er et initiativ hvor enkeltpersoner sammen støtter et prosjekt 
eller selskap gjennom økonomiske bidrag eller investeringer. Prosjekter 
markedsføres ofte via digitale verktøy eller sosiale medier. 

Gjennom folkefinansieringen vil de som ønsker å være deleiere i Lyn 1896 AS, 
bidra til at klubbens økonomiske rettigheter og forpliktelser forvaltes av et 
demokratisk eiet selskap der ingen enkeltperson eller selskap kan eie mer en 49% 
av aksjekapitalen. 

Ved å spre eierskapet i Lyn 1896 AS bredt, som er klubbens samarbeidende 
selskap, vil klubben ta en annen retning enn flere av Norges og verdens største 
klubber. Lyn 1896 vil med dette få tilgang til en gruppe investorer som bryr seg om 
klubben og kan se avkastning på lang sikt.

For å sikre transparens og god informasjonsflyt har alle aksjonærer tilgang til 
plattformen CrowdWorks. Dette gir styret og ledelsen en god plattform for å dele 
informasjon og kommunisere løpende og på en effektiv måte med sine eiere.

Folkefinansiering og fanseid struktur fordrer demokratiske 
avgjørelser og setter de sportslige resultatene først

Tegning av aksjer i 
Lyn 1896 AS fra 
15.11.2022 til 
emisjonen er 

fulltegnet

Tildeling av aksjer 
innen 15.01.2023 
og nye aksjonærer 
får løpende tilgang 

til CrowdWorks

Aksjonærer 
holdes løpende 
oppdatert om 

nyheter fra 
styret og ledelse
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Athletic Club Bilbao – En av Spanias største klubber. Helt uten rike 
onkler har Athletic Club Bilbao fokusert på talentutvikling og signerer 
utelukkende spillere med Baskiske røtter. Athletic har aldri rykket ned 
fra Spanias øverste nivå. Athletic Club Bilbao spiller utelukkende etter 
sine egne regler og viser hva som er mulig når man kommer sammen 
for å støtte laget sitt.

FC Bayern München – Bundesligas 50+1-regel sier at 51% av klubben må 
eies av fans. Bayern München har tatt det et steg videre og har på det 
meste hatt en fans-eierandel på 75%. Fansen har fokusert på resultater på 
banen og Bayern München har vokst til et selvdrevet, rikt powerhouse i 
europeisk fotball. “Ingen glitter og stas, kun trofeer”.

São Paulo FC – Selv om Brasiliansk lov har tillatt privat eierskap av 
fotballklubber har noen få valgt å beholde sin fanseide struktur. Med 6 
ligatitler og 3 Copa Libertadores-seire er det vanskelig å argumentere 
mot suksessen ved fanseid struktur.

Kilde: https://www.90min.com/posts/the-biggest-fan-owned-football-clubs-in-the-world

Chattanooga FC – I 2019 fikk fotballfans i USA for første gang i historien 
muligheten til å bli deleiere i en fotballklubb. Kampanjen for 
folkefinansiering søkte opprinnelig etter USD 50 000 men endte opp med 
mer enn USD 640 000, med andre ord en braksuksess for klubben.

Kilde: https://www.crowdfundinsider.com

Supportereide klubber

L y n  1 8 9 6  e r  N o r g e s  m e s t  d e m o k r a t i s k e  
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Lyn 1896 – I 2021 gjennomførte Lyn 1896 en emisjon som revolusjonerte 
idéen om eierskap i og til  norske fotballklubber. En av Norges mest 
suksessrike klubber gjennom 125 år fikk inn nesten 2 000 eiere gjennom 
samarbeidsselskapet Lyn 1896 AS, og nesten 10 millioner kr på 4 dager!
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150 kroner per aksje – opp 20% fra forrige emisjon

P r i s i n g  a v  a k s j e n e10

14

Kursen i emisjonen i 2021 var kr 125,-, mens
pålydende var kr 100,-, uansett kom alle
aksjonærer i fjor inn på bakkeplan.

Netto 8,4 millioner kroner er investert i Lyn
1896 AS, og klubben har investert deler av
dette i et sterkt trenerapparat, solide
spillerforsterkninger og styrket
administrasjon, som i 2022 resulterte i
opprykk til PostNord – en del av den
profesjonelle fotballen i Norge.

Det er vanskelig å sette en verdi på en
fotballklubb, og den reelle verdien i klubben
er primært knyttet til tre ting: 1) verdien av
varemerket Lyn 1896; 2) muligheten for
fremtidig inntekter fra kommersielle
rettigheter (billettinntekter, sponsorinntekter,
media- og ligasponsorinntekter; og 3)
nettoverdien av fremtidige spillersalg.

Alle de tre elementene styrkes jo høyere i det
norske ligasystemet klubben spiller, og vil
forsterkes ytterligere ved deltagelse i Europa.

Det er vanskelig å sette en verdi på
varemerket Lyn 1896, men det er utvilsomt at
en av Norges mest suksessfulle klubber
gjennom 125 år, i Norges største by, har en
betydelig merkevareverdi.

Eliteseriens reklame- og partnerinntekter,
billettinntekter, samt media- og
sponsorinntekter utgjør til sammen ca 1,5
milliarder kroner årlig, og er voksende som
følge av en ny medieavtale.

Netto spillersalg i Eliteserien ligger typisk
mellom 100-200 millioner kroner, og med
nylig suksess i Europa for norske klubber, så
har også etterspørselen etter norske spillere
fra utlandet økt. Også betalingsviljen innad i
Norge er på vei opp. Enkelte spillere i
Eliteserien har alene en prislapp på over 100
millioner kroner.

Basert på opprykket, og at man nå er
innenfor rekkevidde av de fremtidige
verdiene som er listet opp over, så mener vi
at en prising av Lyn 1896 til [12] millioner
kroner kan forsvares.

Verdens mest verdifulle klubber (Transfermarkt)



Emisjonsdetaljer og praktisk informasjon rundt 
folkefinansieringen
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Emisjonen åpner på Lyn1896.no/Invest
For andre gang åpner Lyn 1896 opp for at tilhengere, 
foreldre og andre kan bli medeiere i et 
samarbeidsselskap av en norsk fotballklubb

Emisjonen lukkes
Emisjonsrunden lukkes for tegning i selskapet og det er 
ikke lenger mulig å få kjøpt aksjer  

Tildeling av aksjer
Aksjer blir tildelt aksjonærer som har tegnet seg og 
innbetalt i henhold til tegningsblanketten

Oppdatert aksjeeierbok offentliggjøres
Aksjonærer er nå offisielt eiere av Lyn 1896 AS, og 
styret representerer eierstrukturen på en riktig måte

Tegningsperiode
Det vil være mulig å kjøpe aksjer på 
investeringsplattformen CrowdWorks i perioden 
15.11.2022 – 21.12.2022 

Informasjon tilknyttet emisjonen

• Selskapet vil utstede opp til 133 333 nye aksjer til en pris per aksje på kr 150, 
se eget ark om verdsettelse av selskapet, samlet opp til 20,0 MNOK.

• Styret består i dag av syv medlemmer, John Arne Grøsland (leder), Liz-Heidi 
Leonhardsen, Martine Thorleifsson, Erik Stubø, Herman Billung, Anders-
Brustad Nilsen og Henrik Botten Taubøll.

• Det er pr i dag 1 939 aksjonærer i selskapet, samlet antall aksjer er 73.365. 
Pålydende pr aksje er kr 100,-. 

• Ingen aksjonær eller aksjonærgruppe eier mer enn 3,8% av aksjene. 

• Styret representerer aksjonærer som samlet eier ca 8,5% av aksjene. 

• Selskapet har ingen ansatte pt. og driver foreløpig uten egne driftskostnader.

15. november

Løpende

21. desember

15. Januar 2023

Ca. 15. februar 2023

E m i s j o n s d e t a l j e r
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ANSVAR: Denne presentasjonen er utarbeidet av Lyn 1896 AS (”Selskapet”), i forbindelse med den planlagte aksjeemisjonen i Selskapet. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn. Denne presentasjonen har 
ikke vært gjennomgått, kontrollert eller på annen måte godkjent av Foretaksregisteret, Finanstilsynet, Oslo Børs eller andre offentlige myndigheter, og utgjør ikke et prospekt i henhold til verdipapirhandelloven. 

Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn basert på den informasjon som er tilgjengelig. Selskapet eller Tegningsstedet kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig, og fraskriver 
seg ansvaret for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investering i prosjektet. Alle beregninger og 
kalkyler er utarbeidet basert på foreliggende informasjon, som antas å være korrekt på tidspunkt for utarbeidelse av presentasjonsmaterialet. Selskapet eller Tegningsstedet kan ikke garantere for riktigheten av 

beregningene, eller kvaliteten på tall og forutsetninger som ligger til grunn for kalkylene.

Denne presentasjonen inneholder enkelte opplysninger, estimater og kalkyler med utgangspunkt i antatte fremtidige hendelser. Slike opplysninger, estimater og kalkyler er gjort på basis av en rekke 
forutsetninger basert på antatte fremtidige resultater som kan vise seg å bli feil. Potensielle investorer oppfordres i denne sammenheng i sin vurdering av ”prognoser” å vurdere alle faktorer som antas relevante 

for investorens investering. En del av de forutsetninger som er tatt, vil kunne endres, –og kalkylene som er utarbeidet vil i så fall ikke lenger være korrekte.

Enhver som investerer i Selskapet må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er à jour og korrekte. Hvis man benytter denne presentasjonen som underlag for kjøp av andeler/aksjer på 
et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Opplysninger som fremkommer i presentasjonen er kun à jour per dato for presentasjonsskrivningen. Selskapet har 

ikke ansvar for informasjon mottatt fra tredjemann. Innholdet i denne presentasjonen er ikke ment å inneholde juridiske, økonomiske eller skattebaserte råd. Enhver investor som vurderer/gjennomgår denne 
presentasjonen, oppfordres til selv å søke egne juridiske, økonomiske og skatteråd. Investering i aksjer er beheftet med risiko. Enhver investor må være forberedt på at slik investering kan medføre tap. Investorer 

som ikke kan eller ønsker å pådra seg en slik risiko frarådes å gjøre slike investeringer.


