
•  MUSCS arbetar för att ge sina medlemmar den bästa möjliga informationen om och andra 
erbjudan den centrerade runt Manchester United.

•  Klubben är den offi  ciella supporterföreningen för United i Skandinavien 
(Sverige, Norge och Danmark).

•  Vi har ett nära samarbete med Manchester United för att kunna 
ge medlemmarna de bästa möjliga erbjudandena.

• Klubben bildades 1981.
•  Med mer än 44 000 medlemmar är MUSCS Skandinaviens största 

supporter klubb. Huvudaktiviteten är magasinet United-Supporteren, 
som ges ut åtta gånger per år, och hemsidan www.united.no. 

•  I tillägg till det erbjuder Supporterklubben resor till Manchester, 
försäljning av souvenirer, information via e-post och mycket annat.

•  MUSCS är medlem i Supporterunionen for Britisk Fotball (SBF).
• Ryan Giggs är Supporterklubbens president.

MUSS, Manchester United Swedish Supporters, existerar för att göra det 
roligare att vara supporter till Manchester United i Sverige. MUSS är den 
svenska delen av MUSCS. Således fi nns det inget separat medlemskap för 
MUSS – svenska medlemmar i MUSCS blir automatiskt också medlem i MUSS.

•  MUSS arrangerar varje säsong ungefär åtta gruppresor till Manchester med svensk rese ledare. 
På MUSS-resorna ser vi förstås United på Old Traff ord. I tillägg till det brukar 
vi också ha gemensamma restaurang- och pubbesök, gå på Stadium Tour och 
mycket mer.

•  MUSS arrangerar varje säsong fl era supporterträff ar runt om i Sverige i 
samband med Uniteds matcher.

•  MUSS tillhandahåller också ett litet utbud av egenproducerade souvenirer.
•  MUSS driver webbsidan www.muss.se med nyhets- och matchbevakning, 

krönikor, reportage, historik och supporterkultur. På sidan har vi också en 
blogg och Sveriges bästa diskussionsforum för Manchester United.

•  Bli medlem i MUSCS – medlemskap i MUSS ingår!
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Bli medlem 
i Supporterklubben
www.united.no/medlem 
MUSCS har inför säsongen 2013/14 introduce-
rat två olika typer av medlemskap – premium-
medlemskap och digitalt medlemskap.
Skillnaden är att den som är premiummed-
lem får Supporterklubbens tidning United-
Supporteren direkt hem i brevlådan. Den som 
är digital medlem får tillgång till tidningen i 
digitalt format.

Premiummedlemskap kostar 349 norska kronor 
per säsong. Digitalt medlemskap kostar 199 
norska kronor per säsong. Barn och ungdom 
under 16 år kan teckna digitalt medlemskap 
för endast 149 norska kronor per säsong.
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Som medlem i Supporterklubben har man bland annat följande förmåner:

•  United-Supporteren direkt hem i brevlådan (gäller premiummedlemskap)•  Tillgång till ett 30-årigt digitalt arkiv med United-Supporteren
•  United-Supporteren digitalt för säsongen 2013/14•  Rabatt i Supporterklubbens nätbutik•  En anmälningsbonus i nätbutiken på 99 norska kronor

•  App för smartphone och surfplatta•  Möjlighet att köpa biljetter och resor till Old Trafford
•  Medlemskort
•  Massor av rabatter i Manchester, Sverige och Norge

Manchester United Supporters Club 
Scandinavia (MUSCS) är Skandinaviens 
största supporterklubb.

www.united.no

MUSS, Manchester United Swedish 
Supporters, är MUSCS svenska 
avdelning.

www.muss.se


