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Styrets beretning 2021-2022 

 
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 tegne medlemskap hos Leeds United. 

Styrets arbeid 

Styret har i løpet av året hatt 6 styremøter. På grunn av pandemien har møter vært avholdt digitalt, 

men vi fikk til en styresamling i Leeds med både møte og idedugnad. I tillegg til selve styremøtene 

har det vært utstrakt og løpende kontakt på digitale samarbeidsplattformer. Samarbeidsklima i styret 

er godt og hvert styremedlem har spesifikke ansvarsområder.  

Medlemsutvikling 

LUSCOS har fortsatt en positiv utvikling i medlemsantallet fra 7.601 betalende medlemmer i mai 

2021 til 7.857 betalende medlemmer pr 31.5.2022. Vi regner med at LUSCOS fortsatt er den tredje 

største supporterklubben tilknyttet Supporterunionen for Britisk fotball (SBF). 

Styret har aktivt vervet medlemmer gjennom elektroniske kanaler samt ved direkte verving. 

Medlemssekretær er innleid og godtgjøres med et fast beløp og utlegg iht. skriftlig avtale. 

Kontakt med medlemmer 

Styrets medlemmer og medlemssekretær er i løpende kontakt med medlemmene både på telefon, i 

forbindelse med reiser, i sosiale medier og via e-post. LUSCOS sender også ut e-post til medlemmene 

i forbindelse med viktig informasjon samt medlemsundersøkelse, avstemminger etc. 

Medlemsbladet (TPN) 

TPN har hatt 5 ordinære utgivelser gjennom sesongen. TPN har beholdt sin posisjon som en av de 

beste medlemsbladene i SBF. Styret retter en takk til redaktør Andreas Milde og designer Christine 

Rismoen for god innsats gjennom året. Opplaget er på ca. 7.000 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. 

TPN ble kåret av SBF som årets medlemsblad for sesongen 2020/21.  

Arrangementer/fellesturer 

LUSCOS hadde planlagt to fellesturer, en før jul og en til siste hjemmekamp samt et juleselskap i 

Leeds. Grunnet pandemien måtte turen før jul og selskapet dessverre avlyses. Som erstatning for 

juleturen ble det satt opp tur til kampen mot Southampton i starten av april. Denne og turen til siste 

hjemmekamp mot Brighton ble gjennomført med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. En stor takk 

til Jomar, Kirsti og Terje for vel gjennomførte turer. 

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.  
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Nettbutikk 

Nettbutikken i samarbeid med supporter.no har fungert bra. LUSCOS selger også egne produkter 

gjennom denne kanalen. Spesielt egen-designede t-skjorter, munnbind, skjerf og flagg har vært 

populære produkter. I regnskapsåret har vi omsatt for kr. 109.000 med en inntekt til LUSCOS på ca. 

kr. 25.000.  

Nettside og sosiale medier 

Facebook-siden til LUSCOS har totalt over 9.500 følgere. Det blir jevnlig publisert innhold. Det lages 

kamptråder, publiseres nyheter fra Leeds United 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. Vi skiftet i løpet av våren plattform 

for nettsiden til samme system som medlemsregisteret StyreWeb.  

LUSCOS har også egen Instagram - (974 følgere) og Twitter-konto (927 følgere), som skal utvikles 

videre. 

LUSCOS lotteriet 

Det ble kjørt 2 lotterier dette regnskapsåret, men noe av inntekten er flyttet til neste regnskapsår. 

Trekningen foretas på årsmøtet.  

Humanitært arbeid 

Det har vært ikke vært utbetaling fra LUSCOS humanitære fond i sesongen 2021/22, men det er valgt 

ut og kostnadsført for to personer som vil få støtte i 2022/23-sesongen.  

LUSCOS støttet Barnekreftforeningen via FotballtrøyeFredag-aksjonen med kr 8.000 samt at vi fikk 

tak i en signert drakt som ble auksjonert bort for kr 7.000. Vi støttet også Andy’s Mans Club i 

forbindelse med tur-aksjonen til minne for Gary Speed med GBP 500.  

LUSCOS har videre satt av kr 25.000 fra ølsalget som vil bli utbetalt til humanitære organisasjoner i 

Leeds. LUSCOS har vært samarbeidspartner og økonomisk bidragsyter når Leeds United Supporters 

Trust satt opp plaketter på Elland Road East Stand for å minnes laget som vant FA-cupen i 1972.  

Leeds akademiutveksling 

LUSCOS har grunnet pandemien ikke fått sendt spillere som planlagt for opphold i Leeds. 

Supportercupen 

Cupen ble avholdt i juni 2022 med to lag fra LUSCOS og godt oppmøte fra supportere. Det ble avholdt 

supporterfest på kvelden med besøk av bla. Ben Parker.  

Lokale avdelinger 

Det har i perioder vært stor aktivitet hos lokale avdelinger med mange samlinger i forbindelse med 

TV kamper samt julebord der dette har vært mulig å avholde. Styret vil gjerne takke lokale ildsjeler 

som stiller opp. LUSCOS bidrar med premier eller annen støtte til de lokale avdelingene sine julebord 

eller andre arrangement. 

Årets spiller 

Stuart Dallas fikk overlevert utmerkelsen for årets spiller i 2020/21-sesongen. Årets spiller for 

sesongen 2021/22 ble Raphinha, ettersom han ser ut til å forlate klubben blir det muligens vanskelig 

å overlevere vår utmerkelse..  

Relasjonen til SBF 

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

LUSCOS har fortsatt sitt samarbeid med Nøisom Bryggeri i Fredrikstad og laget en tonic til ære for 

Paul Reaney. Salget blir som med øl håndtert gjennom Gulating ølutsalg samt utvalgte Meny-

butikker. En spesiell takk til styremedlem Svend Anders Karlsen-Moum for hans arbeid med dette. 

 

Regnskap 2021-2022 

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, men noe lavere grunnet delvis 

avlyste arrangement og noe lavere aktivitet grunnet pandemien.  

Årets overskudd kr 553.809 foreslås overført i ny regning.  

Det ble også denne sesongen foretatt en del dobbeltinnbetalinger av medlemskontingent. Dette vil 

bli motregnet i neste års fakturering. 

Oppsummering 

LUSCOS har hatt et hektisk år med positiv utvikling i medlemsmasse og mye mediekontakt i 

forbindelse med fortsatt deltakelse i Premier League. Sesongen ble preget av pandemien og det var 

en del reiserestriksjoner som gjorde at mange ikke fikk reist over for å se klubben spille. 

Aktivitetsnivået har vært preget av situasjonen, men ble utpå nyåret mer normalisert. Vår Anders 

Gustav Holt ble vel fortjent valgt til årets supporter av Supporterunionen.  

Supportercupen 2022 ble godt besøkt og årsmøtet avholdes i august måned. 

 

Styret vil fortsette å arbeide med resultatene etter fjorårets medlemsundersøkelse.  

Leeds United endte på en sterk niende plass i sitt første år i Premier League på 16 sesonger. Styret 

gratulerer alle supportere!  

Leeds United har vært mye i media gjennom sesongen, ikke minst på grunn av sitt fine spill. Styret 

arbeider med å synliggjøre klubben ytterligere.  

LUSCOS har et godt samarbeid med Leeds United FC og vi vil fortsette å bruke dette til 

medlemmenes fordel i tiden fremover. Det er en utfordring i forhold til billettsituasjonen, men vi 

prøver å få tildelt egne kvoter til LUSCOS.  

Marching on together! 

Oslo, 1/7-2022 

 

 

 

 

Anders Palm  Kjell Bjørn Vinje  Terje Dahl  Jomar Gjernes   

Styrets leder  Nestleder  Styremedlem  Styremedlem   

 

 

 

 
Svend Anders Karlsen-Moum    Ole A Sårheim 

Styremedlem      Styremedlem 


