PRESSEMELDING:

Alle aksjer revet bort i forhåndstegning –
Løpetrening AS fortsetter oppturen
Tidligere i sommer kunne vi fortelle at Løpetrening.no (Løpetrening AS) skulle styrke seg finansielt
etter et drøyt års drift. Selskapet – som tilbyr nivåtilpassede treningsprogram med online PToppfølging – har opplevd en femdobling av antall medlemmer siden oppstarten for-sommeren 2019.
Denne sommeren har selskapet hentet penger gjennom folkefinansiering/crowdfuding, med bistand
fra Folkeinvest AS. Totalt 30.000 aksjer var til salgs, med samlet verdi på ca 1,1 mNOK (tilsvarer 21,4%
av selskapet). Nå er alle aksjene forhåndstegnet – allerede før det offisielle tegningsvinduet åpner
5.august.
Styreleder Marcus Johnsen forteller at han tidlig skjønte at interessen var god, men er likevel
overveldet over hvor mange som har tatt kontakt og tegnet seg for aksjer.
- Sammen med Folkeinvest brukte vi god tid på å utarbeide et godt og gjennomarbeidet prospekt, der
man har kunnet lese om selskapets første driftsår og om planer for videre utvikling. Responsen vi har
opplevd i form av stadig økende medlemmer har jo vist at konseptet vårt treffer godt. Og nå får vi
validert og bekreftet at også en rekke små og store «folke-investorer» også har troen. Vi er ydmyke,
men samtidig svært stolte og takknemlige!
På nettsiden løpetrening.no kan man velge mellom over 40 ulike treningsprogrammer for alle de
vanlige distansene – 5km, 10km, halvmaraton og maraton. Treningsprogrammene er nivåtilpasset, slik
at «alle» kan finne et program som passer seg, sitt nivå og sine ambisjoner. Underveis i
treningsperioden får man online oppfølging fra egen online Personlig Trener.
Andreas Gossner er Daglig Leder og Faglig Ansvarlig i selskapet og sier;
- Vi har åpenbart truffet med et konsept og et tilbud som passer for flere tusen mennesker som
ukentlig tar seg en eller flere løpeturer. Løping trender som aldri før, der majoriteten trener løping for
å konkurrere mot seg selv, delta i ulike mosjonsløp og ikke minst holde seg i god form. Når vi nå er
fulltegnet og kan vedta emisjonen i Generalforsamlingen i august ser vi virkelig frem til å fortsette den
gode trenden og videreutvikle konseptet. Vi har mange spennende planer og flere
samarbeidspartnere som skal fundamentere konseptet ytterligere. Vi er nå rigget for en solid reise
videre.
Spennende med folkefinansiering
Marcus forteller videre at det har vært spennende å bli kjent med hva folkefinansiering kan skape av
muligheter for tidligfase- og grunder-bedrifter;
- Det finnes en rekke entrepenører og gründere der ute med gode ideeer og fantastisk pågangsmot.
Likevel møter mange på utfordringer når finansieringen mangler og omsetningen lar vente på seg.
Det å invitere folket inn på eiersiden kan være riktig for mange unge selskaper. Ikke bare fordi man
får inn frisk kapital – men man får også med et nytt nettverk på laget. Blant de som investerer vil
man helt sikkert finne kompetanse som ønsker å bidra til bedriftens videre vekst og s uksess. Jeg må
også passe på å takke Folkeinvest AS som tilrettelegger for dette. De er profesjonelle og bistår med
sin kompetanse samtidig som vi kan opprettholde driften parallelt med finansieringsrunden.
Om Løpetrening AS

Løpetrening AS ble etablert av Andreas Gossner og Marcus Johnsen våren 2019. Via
nettsiden løpetrening.no tilbyr de medlemmer å følge et nivåtilpasset treningsprogram som
inkluderer online PT-oppfølging. Enten man har som mål å komme under 35 minutter på 5km eller
under 1:25 på halvmaraton – her finnes treningsprogrammer for de aller fleste nivåer. Medlemmene
betaler kr 99,- pr uke og presenteres for en ny treningsuke og nye treningsøkter hver uke. I løpet av
2021 forventer selskapet å passere 500 aktive medlemmer og positiv kontantstrøm
(overskudd). Selskapet ansatte nylig sin første eksterne PT – tidligere vinner av
Oslotrippelen;Torstein Bjerland.
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