Årsmelding 2014 – Søgne Fotballklubb
Styrets sammensetning:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Bernt Dag Ravnevand
Jørn Lauvsland
Morten Johansen
Geir Atle Karlsen
Elin Krumm
Lars V. Aamot

Varamedlem: Edvard Repstad
Valgkomité: Styret
Sekretær / daglig leder: Reidar Ruden(ikke stemmeberettiget)
Revisor: Edvard Repstad og Terje Ø. Pettersen
Antall aktive medlemmer i Søgne fotballklubb er 788 opp fra 691 året tidligere.
(fjorårets tall i parentes)
Fordelt på
0-12 år: 402(318)
13-19 år: 209(224)
20 år +: 177(149)
Antall lag: 42 lag i serie(37), herav:
2 senior herrelag(2)
1 dame lag(1)
39 aldersbestemte lag(34)
Styrets aktiviteter:
Antall styremøter: 5 ordinære styremøter.
Andre aktiviteter:
Lagledermøter: 2 møter
Trenerforum: ingen møter
Sportslig Utvalg: 10 møter

Organisatoriske forhold:
SFK ansatte i mars Jarle Olafsen på fast ansettelse som sportslig leder i 50 % stilling.
Fotballfritidsordning:
Det var rekord stor interesse for å melde seg på til FFO og vår kapasitet ble totalt spreng.
Vårt uttalte mål med 30 fulltids plasser og en maks kapasitet på 50 barn pr dag ble grundig knust.
Ved oppstarten i august hadde vi 76 påmeldte og et par på venteliste.
Naturlig forfall reduserte dette en del og etter hvert ble det en stabil gruppe på ca. 60 barn og i snitt
45 barn hver dag.
Transporten ble faktisk den begrensende faktoren da vi i utgangspunktet kun hadde kapasitet til å
hente 16 barn fra hver skole til enhver tid.
Turneringer:
1 turnering for mini/lille lag ble avviklet inne i Nygårdshallen.
I regi av G 16 ble det arrangert Eliteturnering for G 16 lag på E39 kunstgressbanen i april.
11. oktober ble det arrangert Søgne Bendit Cup for gutter og jenter i alderen 6 – 12 år.
Etter flere utsettelser av turneringen, ble den til slutt en kjempesuksess med over 90 påmeldte lag.
Sportslige resultater / aktiviteter:
Tine fotballskole ble avviklet i slutten av juni med ca. 107 deltagere, opp fra 75 deltagere i 2013.
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 i år også opp på 4. plass i 4. divisjon.
Høydepunktene i sesongen ble nok lokal kampene mot Høllen, disse kampene endte med
følgende resultater, 3 - 3 og 0 - 0. Og i og med at Høllen la inn årene etter endt sesong forble
Søgne ubeseiret i disse lokal oppgjørene.
Vårt unge damelag fikk en flott 6. plass i 3. divisjon.
På gutte siden i ungdomsavdelingen gjorde vi en storeslem i kretsen og sanket inn nesten alle
KM titlene til Søgne bygda.
G 16 ble kretsmestere.
G 15 fikk en 4. plass i 1. divisjon.
G 14 ble Kretsmestere.
G 13 ble Kretsmestere.
J 16 ble seriemester i 2. divisjon avd. 4
Ellers gjorde vår 98 årgang på guttesiden seg bemerket med en hederlig 9. plass i NM, bronse i
Nørhalne Eliteturnering og i Troll cup gikk de helt til topps.
Klubben har også i hatt rekord mange deltagere på kretsens forskjellige sone og krets lag.
Fra G 16 hadde vi hele 6 deltagere i kretslagsgruppen.
Fra G 13-14 har vi fått 8 deltagere som ble tatt opp i sone gruppene.
Fra jentelagene har også hatt 3 deltagere i årets sone grupper og 1 ble også med på kretslaget.

Vi nevner også at 3 av våre spillere fra 98 årgangen(Philip Aukland for IK Start, Hans Robin Enoksen
og Steinar Novak for Sandnes Ulf) ble invitert med til å spille i årets Get cup i Trondheim.
Philip Aukland og Hans Robin Enoksen var også på prøvespill i England hos Premier League klubben
Stoke City med stor suksess. Interessen fra Premier League klubben var så stor at det også ble
forhandlet om overgang for begge guttene. Til slutt valgte guttene andre løsninger og klubber.
Philip Aukland ble solgt til IK Start og Hans Robin Enoksen signerte for Vindbjart.
Økonomi
Resultatet for 2014 viser et rekordstort overskudd før avskrivninger. Klubben lever nøkternt og sunt.
Inntekter ble vesentlig høyere enn hva vi budsjetterte med samtidig som ikke kostandene økte.
Vi ser derfor svært lyst på fremtiden.
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