Årsmelding 2013 – Søgne Fotballklubb
Styrets sammensetning:
Leder:
Bernt Dag Ravnevand
Styremedlem: Rita Myrnes
Styremedlem: Morten Johansen
Styremedlem: Geir Atle Karlsen
Styremedlem: Elin Krumm
Styremedlem: Lars V. Aamot
Varamedlem: Edvard Repstad
Varamedlem: Jørn Lauvsland
Valgkomité: Styret
Sekretær / daglig leder: Reidar Ruden(ikke stemmeberettiget)
Revisor: Edvard Repstad og Terje Ø. Pettersen
Antall aktive medlemmer i Søgne fotballklubb er 691 opp fra 665 året tidligere.
Fordelt på
0-12 år: 318(306)
13-19 år: 224(213)
20 år +: 149(146) - (fjorårets tall i parentes)
Antall lag: 37 lag i serie, herav:
2 senior herrelag
1 dame lag
34 aldersbestemte lag
I tillegg hadde vi 3 grupper fra den yngste årsklassen som spilte internturneringer.
Styrets aktiviteter:
Antall styremøter: 6 ordinære styremøter.
Andre aktiviteter:
Lagledermøter: 2 møter
Trenerforum: 1 møte
Sportslig Utvalg: 4 møter

Organisatoriske forhold:
SFK ansatte i mars Jarle Olafsen som sportslig leder i 50 % stilling(1 års prosjekt)
Fotballfritidsordning:
I august ble det startet opp FFO for 2. – 4. klasse i våre klubblokaler på Tangvall.
2 stk. 9-seters biler ble også kjøpt inn for å transportere deltagerne fra bygdas skoler og opp til
Tangvall. Med en målsetning om 30 fulltids deltagere ville prosjektet kunne tilføre klubben sårt
tiltrengte midler. Målet ble dessverre ikke oppnådd, men grunnlaget for videre drift var lagt og
fremtiden ser lys ut. Sportslig synes det også å være mye å hente for deltagerne som er med på
ordningen, og tilbakemeldingen fra trenerne er at de sportslige fremskritt til FFO deltagerne er
vesentlig høyere enn de andre spillerne på lagene.
Turneringer:
1 turnering for mini/lille lag ble avviklet inne i Nygårdshallen.
For den yngste årgangen ble det avviklet 4 interne turneringer i løpet av sommeren.
I regi av G 15 ble det arrangert Eliteturnering for G 15 lag på E39 kunstgressbanen i april.
Turneringen ble også vunnet av vårt eget G 15 lag.
Sportslige resultater / aktiviteter:
Tine fotballskole ble avviklet i slutten av juni med ca. 75 deltagere.
Vi har hatt et år med svært gode resultater på aldersbestemte lag, og har hevdet oss svært godt i
flere årsklasser i kretsen og ulike turneringen i Norge og utenlands. Vi er svært fornøyd med den
sportslige utviklingen på aldersbestemt nivå, og av mange gode prestasjoner vil vi særskilt trekke
frem
Vårt unge seniorlag hadde en meget god sesong og endte til slutt opp på 4. plass i 4. divisjon.
Høydepunktene i sesongen ble nok lokal kampene mot Høllen, disse kampene endte med
følgende resultater, 0-0 og 2-1 seier.
For første gang på flere år klarte vi igjen å stille med et damelag til kretsserien.
Vårt unge damelag hadde en imponerende første sesong i 3. divisjon og endte til slutt på
2. plass, kun slått av Froland.
G 16 ble kretsmester og fikk en 4. plass i Odds eliteturnering og en 3. plass i Sola Elitecup.
G 15 ble kretsmestere og gikk til topps i Søgne Eliteturnering og +Bank cup.
G 14 vant 2. divisjon og fikk en 3. plass i Danske Bank cup.
G 13 kom på 2. plass om kretsmesterskapet(kun slått av Vigør) og fikk 1. plass i både
Sørlandsbadet cup og Playmaker cup.
J 14 kom på 2. plass i kampen om kretsmesterskapet(kun slått av Lillesand)
Klubben har også i hatt rekord mange deltagere på kretsens forskjellige sone og krets lag.
Fra 98 årgangen hadde vi hele 7 deltagere i kretslagsgruppen, 2 av spillerne ble også sendt inn til
regions samling i Raufoss(Steinar Novak og Henrik Høyland).
Fra G 13 har vi fått 4 deltagere som ble tatt opp i sone gruppene.
Jenter 1999/2000 har også hatt 4 deltagere i årets sone grupper.

Økonomi
Resultatet for 2013 viser et lite overskudd før avskrivninger. Klubben lever nøkternt og sunt, men
klarte ikke budsjettet helt, noe vi i stort grad må sette i sammenheng med innkjøp av 2 stk. nye 9seters biler til vår ny oppstartet FFO satsing.
Vi ser derfor svært lyst på fremtiden.
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