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Styrets beretning 2018-2019 

 
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 fellestur i 
november 2018. Samarbeidsklima i styret er godt og hvert styremedlem har spesifikke 
ansvarsområder. 

 

Medlemsutvikling 
LUSCOS har hatt en positiv utvikling i medlemsantallet fra 4.413 betalende medlemmer i mai 2018 til 
4.912 betalende medlemmer pr 15.5.2019. Det er 638 familemedlemmer pr 15.5.2019.  
Styret har aktivt vervet medlemmer gjennom elektroniske kanaler samt ved 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 (hvorav den siste utgaven kommer etter at sesongen er 
slutt). Vi har gjort noen endringer i layout og innhold denne sesongen, noe som har vært godt 
mottatt. Opplaget er på ca 4.500 blader ved hver utgivelse og sendes til alle betalende 
hovedmedlemmer. Bladene er nå også blitt lagt ut i digital form på leedsunited.no (forsinket 3 
nummer). 
Redaktør og designer er innleid og godtgjøres pr utgivelse iht skriftlig avtale. 

 

Arrangementer 
LUSCOS har arrangert supporterfest i forbindelse med supportercupen, «skottetreff» i Leeds i 
forbindelse med sesongåpningen samt 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, Peter 
Lorimer, Gordon McQueen, Joe Jordan, Arthur Graham, Johnny Giles, Allan Clarke og Mick Jones).  
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Fellesturer 
Det har vært arrangert 2 fellesturer til Leeds gjennom sesongen. Den første var 23-28 november i 
forbindelse med hjemmekampene mot Bristol City og Reading. Den andre var i apri i forbindelse med 
siste hjemmekamp mot Aston Villa. Begge turene var en suksess med alle plassene utsolgt og godt 
fornøyde deltakere. Jomar og Ray er reiseledere som en del av ansvaret i styret. 

 

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 som belaster 
LUSCOS et fast honorar per innspillt episode. 

 
Webshop 
Det ble lansert ny webshop på våren i 2019 i samarbeid med supporter.no. Her håndterer 
leverandøren alt og LUSCOS mottar provisjon for salg som foretas gjennom butikken. Provisjon hittil 
er ca kr 3.000 etter totalt ca 40 ordre. 
LUSCOS lanserte også sin egen supporterdrakt i samarbeid med hero+ og solgte over 400 drakter 
med en fortjeneste på ca kr 10.000.  

 
Facebook og webside 
LUSCOS Facebookside har totalt over 8.500 følgere og det blir jevnlig publisert innhold. Det lages 
kamptråder, publiseres arrangementinfo og generell informasjon fra supporterklubben. 
Websiden leedsunited.no har ca 4.000 unike besøk hver måned og inneholder informasjon om 
supporterklubben samt nyheter og innhold om reise til Leeds etc.  

 

Bortekamper 
LUSCOS har fått kvote til bortekampene mot Millwall og QPR denne sesongen. Begge kampene ble 
raskt utsolgt (hhv 30 pluss 25 billetter) og medlemmene har satt stor pris på denne servicen. 

 

LUSCOS lotteriet og huminitære fond 
Lotteriet går av stabelen på våren og det ble solgt lodd for totalt kr 76.000. Trekningen foretas på 
årsmøtet. Det har ikke vært noen nominasjoner til støtte fra det humanitære fondet denne 
sesongen. 

 

Leeds akademiutveksling 
LUSCOS sendte 2 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 2018 i nydelig vær på Nordre Åsen i Oslo. LUSCOS kom til kvartfinalen hvor 
vi tapte mot et rødt lag. Vinner ble Ipswich.  
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LUSCOS hadde Mel Sterland som gjest og arrangerte også en vellykket supporterfest på Dr Jekyll’s 
pub i Oslo. Her var det quiz og Q&A med Mel Sterland. 
 

Lokale avdelinger 
Det har vært stor aktivitet hos lokale avdelinger med mange samlinger i forbindelse med TV kamper 
samt julebord flere steder. LUSCOS bidrar med premier til de lokale avdelingene sine julebord. 

 

Årets spiller 
Årets spiller 2018/2019 ble igjen Pablo Hernandez. Han fikk overrakt vikingeskipet i forbindelse med 
«Players award» middagen i april. Også i år ble avstemmingen organisert ved bruk av et eget 
avstemmingsskjema som ble sendt ut med epost, der totalt 1.286 medlemmer avga sin stemme 
(Pablo fikk 915 av stemmene). 
 

Relasjonen til SBF 
LUSCOS har en god relasjon til SBF og er representert i styret der ved Ray Tørnkvist. Vi er veldig glad 
for at vår nominerte Terje Dahl, ble valgt til årets supporter av SBF sin komite 

 
Regnskap 2018-2019 
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. Det har vært ryddet i lageret av 
supporterutstyr og også brukt midler på akademiutveksling til Leeds . Årets overskudd kr 305.997 
foreslås overført i ny regning. 
 

Oppsummering 
LUSCOS legger bak seg et hektisk år med god utvikling i medlemsmasse og aktiviteter på mange plan. 
Medlemmene har gitt konstruktive tilbakemeldinger og mye ros for det arbeides som gjøres. 
 
Leeds United har hatt en god sesong som endte med 3. plass og playoff mot Derby. Dessverre 
stoppet det der og vi må se frem til en ny sesong i Championship.  
Det er 100 års jubileum for stiftelsen av Leeds United den 17. oktober 2019.   

LUSCOS har et godt samarbeid med Leeds United FC og vi vil fortsette å bruke dette til 
medlemmenes fordel i tiden fremover.  

Marching on together! 

Oslo, 16/5-2019 

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

 
Svend Anders K-Moum     Ole A Sårheim 
Styremedlem      Styremedlem 



LUSCOS regnskap 2018/2019 

Resultat Regnskap Budsjett
Medlemskontingenter NORGE 1,286,411 1,150,000
Medlemskontingenter SVERIGE 4,015 5,000
Medlemskontingenter DANMARK 5,454 6,000
Souvernirsalg 63,553 40,000
Fellesturer til Leeds 33,601 20,000
Loddsalg 74,574 60,000
Annonsering 6,000 25,000
Renteinntekter, agio 15,196 1,000
Sum inntekter 1,488,804 1,307,000

Souvernirkjøp 99,908 30,000
Innkjøp av varer for videresalg 3,406 0
Trykk TPN 223,750 226,000
Grafisk design/oppsett 179,184 140,000
Innleid redaktør 37,000 35,000
Reportasjer TPN 35,298 45,000
Materiell TPN 9,918 25,000
Andre trykksaker/medlemskort 74,619 100,000
Årets spiller 3,828 4,000
Humanitært stipend 0 8,000
Egen drift av medlemsregister 80,278 85,000
Utv./drift hjemmeside, design 6,000 6,000
Porto TPN 280,254 220,000
Reiseutgifter 53,021 120,000
Akademiutveksling 16,091 0
Møteutgifter 12,916 0
Avgift S.B.F. 3,608 4,000
Sponsor, gaver 3,463 10,000
Markedsføringstiltak 13,979 20,000
Facebook-annonsering 2,771 0
Supportercup 20,579 22,000
Medlemskort Leeds United 0 0
Bankgebyrer 15,359 25,000
DIBS betalingsløsning 7,131 0
Andre kostnader 446 3,000
Sum kostnader 1,182,807 1,128,000

ÅRSRESULTAT 305,997 179,000

Balanse 31/05/2019 31/05/2018

Varelager 0 10,000
Diverse fordringer og forskudd 20,633 38,513
Bank 1,180,420 843,822
Sum eiendeler 1,201,053 892,335

Egenkapital 1,201,053 892,335
Leverandørgjeld 0 0
Diverse kortsiktig gjeld 0 0
Sum egenkapital og gjeld 1,201,053 892,335
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