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Styrets beretning 2019-2020 

 
LUSCOS (Leeds United Supporters Club Of Scandinavia) ble stiftet i august 1980 og har som formål å: 

1)   Verve flest mulig av Leeds United’s skandinaviske tilhengere til LUSCOS. 
2)   Formidle informasjon om Leeds United. 
3)   Støtte Leeds United i medgang og motgang. 
4)   Arrangere treff/medlemsmøter deriblant stille fotballag i supportercupen som arrangeres av 
Supporterunionen for Britisk Fotball. 
5)   Rekruttere flest mulig skandinaviske Leeds tilhengere til å bli medlem av Leeds United. 

Styrets arbeid 
Styret har i løpet av året hatt 6 styremøter, hvorav ett møte i Leeds i forbindelse med styretur i 
desember 2019. Samarbeidsklima i styret er godt og hvert styremedlem har spesifikke 
ansvarsområder.  

Medlemsutvikling 
LUSCOS har hatt en positiv utvikling i medlemsantallet fra 4.912 betalende medlemmer i mai 2019 til 
5.552 betalende medlemmer pr 31.5.2020.  
Styret har aktivt vervet medlemmer gjennom elektroniske kanaler samt ved direkte verving. Den økte 
interessen etter sportslig fremgang har også bidratt. 
Medlemssekretær er innleid og godtgjøres med et fast beløp iht. skriftlig avtale. 

Kontakt med medlemmer 
Styrets medlemmer og medlemssekretær er i løpende kontakt med medlemmene både på telefon, i 
forbindelse med reiser og via e-post. LUSCOS sender også ut e-post til medlemmene i forbindelse 
med viktig informasjon samt avstemminger etc. 

Medlemsbladet (TPN) 
TPN har hatt 5 utgivelser gjennom sesongen (herav en utgave som kommer etter at sesongen blir 
ferdigspilt). Vi har også denne sesongen gjort noen små endringer i layout og innhold, noe som har 
vært godt mottatt. Styret retter en takk til redaktør Andreas Milde for og innsats gjennom året. 
Opplaget er på ca. 5.000 blader og sendes til alle betalende hovedmedlemmer. Bladene er også lagt 
ut i digital form på leedsunited.no (forsinket med 3 nummer). 
Redaktør og designer er innleid og godtgjøres pr utgivelse iht. skriftlig avtale. 

Arrangementer 
LUSCOS har arrangert supporterfest i forbindelse med supportercupen i juni og julebord i Leeds i 
november (i tilknytning til fellestur). Disse arrangementene har vært godt besøkt og vi har hatt 
tidligere spillere som gjester (Eddie Gray, Jermaine Beckford og Ben Parker).  

Fellesturer 
Det har vært arrangert to fellesturer til Leeds gjennom sesongen. Den første var i 
november/desember i forbindelse med hjemmekampen mot Middlesbrough. Den andre var i 
januar/februar i forbindelse med hjemmekampen mot Wigan. Den planlagte turen til siste 
hjemmekamp mot Charlton måtte dessverre avlyses grunnet pandemisituasjonen. Turene var en 
suksess med alle plassene utsolgt og godt fornøyde deltakere. Jomar Gjernes og Ray Tørnkvist er 
reiseledere som en del av ansvaret de innehar i styret. 
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Podcast - White Noise 
Podcasten har hatt en innspilling hver måned gjennom sesongen og antall avspillinger ligger på 
mellom 1.000 og 1.500 pr episode. Podcasten spilles inn hos Moderne Medier i Oslo (og under 
pandemien pr Skype) som belaster LUSCOS et fast honorar per innspilt episode.  

Nettbutikk 
Nettbutikken i samarbeid med supporter.no har fungert bra. LUSCOS selger nå også egne produkter 
gjennom denne kanalen. I regnskapsåret har vi omsatt for litt over 62.000 med en inntekt til LUSCOS 
på kr 30.000. Vi regner med en økt omsetning etter lansering av nye produkter neste år. 

Facebook og webside 
LUSCOS facebookside har totalt over 8.600 følgere og det blir jevnlig publisert innhold. Det lages 
kamptråder, publiseres informasjon om arrangement og generell informasjon fra supporterklubben. 
Websiden leedsunited.no har ca. 4.500 unike besøk hver måned og inneholder informasjon om 
supporterklubben samt nyheter og innhold om reise til Leeds etc.  

Bortekamper 
LUSCOS har i sesongen 2019/2020 dessverre ikke fått tildelt billettkvote til bortekamper. Klubben har 
endret policy på dette, og det blir nok vanskelig å få denne muligheten tilbake. 

LUSCOS lotteriet og humanitære fond 
Lotteriet går av stabelen på våren og det ble solgt lodd for totalt kr 103.748 (mot kr 76.000 året før). 
Trekningen foretas på årsmøtet. Det har vært en utbetaling fra vårt humanitære fond på kr 10.000. 

Leeds akademiutveksling 
LUSCOS sendte igjen to unge, norske spillere til Leeds sitt akademi i vinterferien. Gutta var svært 
fornøyd med opplevelsen og Leeds United tilrettela veldig bra for oppholdet. 

Supportercupen 
Cupen ble arrangert i juni 2019 i skiftende vær på Nordre Åsen i Oslo. LUSCOS kom til kvartfinalen 
hvor vi tapte mot Manchester City. Vinner ble igjen Ipswich.  
LUSCOS hadde Ben Parker som gjest og arrangerte også en vellykket supporterfest på Dr. Jekyll’s pub 
i Oslo. Her var det quiz og god stemning med Leeds sanger under Champions League finalen. 

Lokale avdelinger 
Det har vært stor aktivitet hos lokale avdelinger med mange samlinger i forbindelse med TV kamper 
samt julebord flere steder. Styret vil gjerne takke lokale ildsjeler som stiller opp. LUSCOS bidrar med 
premier til de lokale avdelingene sine julebord eller andre arrangement. 

Årets spiller 
På grunn av utsettelse av årets sesong er ikke årets spiller for 2019/2020 valgt som vanlig. Vi kjører 
denne utvelgelsen når sesongen er ferdigspilt og avstemmingen er pr dags dato i gang. 

Relasjonen til SBF 
LUSCOS har en god relasjon til Supporterunionen og er representert i styret der ved Ray Tørnkvist. 

Ølprosjekt 
LUSCOS har i samarbeid med Nøisom Bryggeri i Fredrikstad laget øl til ære for æresmedlemmene 
Peter Lorimer og Eddie Gray. Salget har vært håndtert gjennom Gulating ølutsalg. Vi arbeider med å 
få en bredere distribusjon. En spesiell takk til styremedlem Svend Anders Karlsen-Moum for hans 
arbeid med dette. 



LUSCOS årsberetning 2019/2020 – fnr. 982755697                                                         
  

Regnskap 2019-2020 
Regnskapsåret løper fra 1. juni til og med 31. mai. Omsetningen i klubben har steget grunnet økt 
medlemsmasse. Kostnadene har i stor grad vært som budsjettert. Årets overskudd kr 291.442 
foreslås overført i ny regning.  
LUSCOS måtte avlyse sin fellestur og balansen bærer preg av dette med åpne poster i påvente av 
refusjon for forskuddsbetalte billetter og annet. 

Oppsummering 
LUSCOS har hatt et hektisk år med god utvikling i medlemsmasse og aktiviteter på mange plan. 
Slutten av sesongen ble sterkt preget av pandemien og mange måtte avlyse planlagte turer til Leeds. 
Supportercupen 2020 ble avlyst og årsmøtet er flyttet til august måned. 
Det er i august 2020 hele 40 år siden supporterklubben ble stiftet av Thorbjørn Lerfald og Arild 
Bekken. For å markere dette planlegger vi en utgivelse av en jubileumsbok i november 2020. 
 
Styret takker medlemmene for konstruktive tilbakemeldinger på det arbeidet som gjøres. 
 
Leeds United er seriemestere i Championship og rykker dermed opp til Premier League fra neste 
sesong.  Det er 16 år siden klubben var i den øverste divisjonen sist. Styret gratulerer alle supportere!  
Leeds United var 100 år den 17. oktober 2019 og dette ble feiret på mange måter fra klubben sin 
side. Det er spesielt godt å kunne avslutte jubileumssesongen med seriemesterskap og opprykk! 

LUSCOS har et godt samarbeid med Leeds United FC og vi vil fortsette å bruke dette til 
medlemmenes fordel i tiden fremover. Det vil nok bli utfordringer i forhold til billettsituasjon og 
generell kontakt med klubben det kommende året.  

Marching on together! 

Oslo, 29/7-2020 

 
 

 
 
Anders Palm  Kjell Bjørn Vinje  Ray Tørnkvist  Jomar Gjernes   
Styrets leder  Nestleder  Styremedlem  Styremedlem   

 

 
 
 
Svend Anders Karlsen-Moum    Ole A Sårheim 
Styremedlem      Styremedlem 



LUSCOS regnskap 2019/2020 

Resultatregnskap Regnskap Budsjett
Medlemskontingenter 1,397,102 1,410,000
Souvernirsalg 62,448 25,000
Fellesturer til Leeds -2,252 20,000
Loddsalg 103,748 60,000
Annonsering 4,800 15,000
Arrangement inntekter 63,141 0
Andre inntekter 12,829 0
Renteinntekter, agio 2,103 1,000
Sum inntekter 1,643,919 1,531,000

Innkjøp av varer for videresalg 49,856 10,000
Arrangement kostnader 66,655 0
Trykk TPN/bok 256,000 226,000
Grafisk design 126,330 140,000
Innleid redaktør 37,500 37,500
Reportasjer TPN 18,410 45,000
Materiell TPN 20,471 25,000
Andre trykksaker/medlemskort 113,122 100,000
Årets spiller 0 4,000
Humanitært stipend 10,000 8,000
Drift av medlemsregister 86,987 85,000
Utv./drift hjemmeside 2,383 10,000
Regnskapstjenester 47,009 0
Podcastproduksjon 7,796 0
Porto TPN 322,021 220,000
Porto 6,921 0
Reise- og møteutgifter 45,690 120,000
Akademiutveksling 21,561 0
Avgift S.B.F. 3,910 4,000
Sponsor, gaver 4,218 10,000
Markedsføringstiltak 2,336 25,000
Supportercup 21,954 25,000
Medlemskort Leeds United 15,912 10,000
Bankgebyrer og betalingsformidling 34,301 25,000
Rentekostnader 606 0
Andre kostnader 30,528 5,000
Sum kostnader 1,352,477 1,134,500

ÅRSRESULTAT 291,442 396,500

Balanse 31/05/2020 31/05/2019

Varelager 19,125 0
Diverse fordringer og forskudd 165,238 20,633
Bank 1,448,946 1,180,420
Sum eiendeler 1,633,309 1,201,053

Egenkapital 1,492,495 1,201,053
Leverandørgjeld 92,064 0
Diverse kortsiktig gjeld 48,750 0
Sum egenkapital og gjeld 1,633,309 1,201,053
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