Årsmelding 2015 – Søgne Fotballklubb
Styrets sammensetning:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Bernt Dag Ravnevand
Gerhard Aamodt
Morten Johansen
Geir Atle Karlsen
Elin Krumm
Morten Sogn
Lars V. Aamodt

Varamedlem: Edvard Repstad
Valgkomité: Tor Djuve og Trine Lise T. Enersen
Sekretær / daglig leder: Reidar Ruden(ikke stemmeberettiget)
Revisor: Edvard Repstad og Terje Ø. Pettersen
Antall aktive medlemmer i Søgne fotballklubb er 822 opp fra 788 året tidligere.
(fjorårets tall i parentes)
Fordelt på
0-12 år: 388(402)
13-19 år: 247(209)
20 år +: 186(177)
Antall lag: 48 lag i serie(42), herav:
2 senior herrelag(2)
1 dame lag(1)
45 aldersbestemte lag(39)
Styrets aktiviteter:
Antall styremøter: 6 ordinære styremøter.
Andre aktiviteter:
Lagledermøter: 2 møter
Trenerforum: 3 møter
Sportslig Utvalg: 8 møter

Kurs/Utdanning:
Barne fotballkveld: 50 deltagere fullførte kurset
NFF – C-lisens kurs del 1: 11 deltagere fullførte kurset
UEFA B-lisens kurs: 1 deltager fullførte kurs
Organisatoriske forhold:
Svein Enersen ble engasjert som spillerutvikler i et 1-årig prosjekt i en ca. 20 % stilling. Stillingen ble
avviklet pr. 31.12 da Svein Enersen takket ja til stillingen som hovedtrener for senior A.
Jarle Olafsen ble fra 1. januar fast ansatt i 100 % stilling(50 % på FFO og 50 % som trenerkoordinator)
Fotballfritidsordning og akademiet:
Vår FFO ordning opplevde dessverre en kraftig tilbakegang med relativt få nye påmeldinger fra den
yngste årsklassen. Akademiet hadde en god utvikling med flere deltagere, slik at samlet leverte
ordningen enda et positivt økonomisk bidrag til klubben.
Vårt akademi lag deltok også på en overnattingsturnering i Sandefjord(Gøyfcup).
Turneringer:
1 turnering for mini/lille lag ble avviklet inne i Nygårdshallen i slutten av januar.
I regi av G 14 ble det arrangert Eliteturnering for G 14 lag på E39 kunstgressbanen i april.
Søgne G14 lag(f. 2001) ble også suveren vinner av turneringen.
10. oktober ble det arrangert Søgne Bendit Cup for gutter og jenter i alderen 6 – 12 år for 2. gang
med 129 påmeldte lag.
Sportslige resultater / aktiviteter:
Tine fotballskole ble avviklet i slutten av juni med ca. 141 deltagere, opp fra 107 deltagere i 2014.
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 følgende
Vårt unge seniorlag hadde en meget god sesong og endte i år på 3. plass i 4. divisjon, og var også
veldig lenge med i kampen om opprykk til 3. divisjon.
På gutte siden i ungdomsavdelingen gjorde vi nok en god sesong.
G 14 ble som eneste Søgne lag kretsmestere i 2015, men også solid innsats av G13 som tapte
finalen om kretsmesterskapet mot Randesund. Kampen om kretsmesterskapet i G16-serien ble
rekord jevn, men til slutt gikk MK seirende ut og vant med en målforskjell på fattige 3 mål mot
våre gutter.
Ellers kan vi nevne at vårt G16 lag stod for en imponerende bragd da de tok seg helt til finalen i
Norwaycup.
Klubben har også i år hatt mange deltagere på kretsens forskjellige sone og krets lag.
Fra G 16 hadde vi 2 deltagere i kretslagsgruppen.
Fra G 14 hadde 7 deltagere i sonegruppene og hvor 4 gikk videre til kretslagsgruppen.
Fra G 13 har vi hatt 5 deltagere som ble tatt opp i sone gruppene, og av dem ble 3 med videre til
kretslagsgruppen. Fra jentelagene har vi også hatt 1 deltagere i årets sone grupper(J13) og hun ble

også med på kretslaget. Fra damelaget har vi hatt 1 deltager på kretslag for J16.
Sturla T. Enersen fra 2001 kullet også ble tatt ut til Statoil akademiet.
Start hentet følgende 3 spillere i løpet av 2015: Sturla Enersen(2001), Mathias M. Andresen(2000) og
Fredrik R. Hansen(2000).

Annet:
Søgne FK inngikk en samarbeidsavtale med Vindbjart FK med et overordnet mål om å gi dedikerte
unge spillere en optimal utviklings arena. Avtalen løper ut 2016 med mulighet til fornyelse.
Økonomi:
Resultatet for 2015 viser et solid overskudd før avskrivninger. Klubben lever nøkternt og sunt.
Betydelige midler er også satt av til fremtidige anlegg.
Vi ser derfor svært lyst på fremtiden.
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