Årsmelding 2008 – Søgne Fotballklubb

Styrets sammensetning :
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Turneringsutvalg :
I hovedsak Reidar Ruden.

Klubbhusstyret :
Fra Søgne FK :

Magne Lorentsen
Kai Eftestad
Edvard Repstad
Fra Søgne IL, Friidrett :

Jan Erik Hansen

Valgkomité :
Styret

Revisor :
Geir Atle Karlsen

:
:
:
:
:
:
:

Edvard Repstad
Einar Skarpeid
Helge Vollen
Terje Pettersen
Hildegunn Fardal
Glenn Nesheim
Reidar Ruden

Antall medlemmer i Søgne fotballklubb er 710 * (2007=643, 2006=631)
Fordelt på 0-12 år : 400 (2007=417, 2006=445)
13-19 år : 175 (2007=172, 2006=137)
20 år  : 135* (2007=54, 2006=49)
(* 2007 tall er inklusiv trenere/lagleder)
Antall lag: 42 (39) lag derav :
1 veteran-lag
1 old boys lag
1 senior herrelag
39 aldersbestemte lag
Noen av disse 39 lagene har påmeldt 2 lag i seriespill slik at
klubben totalt sett har hatt 52 (52) lag i aktivitet. Totalt sett har 21
lag deltatt i vår internserie avviklet på Tangvall.

Styrets aktiviteter :
Antall styremøter
:

9 ordinære styremøter.

Andre aktiviteter :
Lagledermøter

2 lagledermøter

:

Dugnader :
Klubben har i 2008 gjennomført trafikkdirigering 17.mai samt kiosk-salg på 17
mai, ved internturneringer og ved internserien på tirsdager på Tangvall.

Turneringer :
2 turneringer for mini/lillelag også i år avviklet som intern turneringer
(Nygårdshallen og kunstgressbanen).

Sportslige aktiviteter :
Herrelaget (senior A) har gjennomført en meget god sesong, og endte opp på
5.plass i 3.divisjon, med 41 (43) poeng på 24 (26) kamper. Dette er en meget bra
prestasjon, og styret opplever det positive arbeidet som gjøres ved at stadig flere
yngre spillere etablerer seg på seniornivå.
På damesiden var det en meget motivert gjeng av trenere og spillere som var
klar for å ta opp kampen på seniornivå. Spillerstallen var relativt liten, men det
var et ønske, også fra styret, om å klare å etablere et nytt damelag. Frafallet av
spillere ved oppstarten av høstsesongen ble imidlertid så stort at laget måtte
trekkes fra seriespill utover høsten. Dette skyldtes i hovedsak at flere av jentene

reiste bort grunnet skolegang. Vi berømmer likevel den innsatsen som ble lagt
ned for å forsøke å opprettholde laget.
Gledelig er det da at det ”vokser og gror” på J15/16. Tross en tung
resultatmessig sesong, har entusiasmen og spilleroppmøte vært meget
oppmuntrende. På jentesiden har klubben dessuten deltatt i kretsserien med J13
og J12. Resultatene her har vært meget gode.
Tross positive ting på jentesiden, har fotballklubben en jobb å gjøre med å
organisere opp gode fremtidige tilbud til jentene.

På gutte-/herresiden har også vært meget gode resultater. Det bør nevnes at både
G16 laget (Ueland/Lohne) og Veteranlaget (Solås) ble kretsmestere i 2008.
Dette er en MEGET sterk prestasjon.
Klubben har også spillere som som har deltatt på kretsens bylag (totalt 8
spillere; 3 stk fra G94 og 5 stk fra G95) samt på kretsens kretslag (totalt 4
spillere; 2 fra G95, 1 fra G94 og 1 fra G93).
Aldersgruppen opp til og med 9 år har også i 2008 vært organisert i internserie
på Tangvall. Her opplever vi store kull, og en fantastisk entusiasme fra barn,
foreldre og ikke minst trenere/lagledere. For neste sesong er det ønskelig å skape
litt variasjon ved å invitere naboklubb(er) som f.eks Greipstad, Holum eller
andre.
1 trener for aldersbestemte lag har i 2008 gjennomført aktivitetslederkurs.
Klubbdommerkurs gjennomført i april med over 20 deltakere. Disse har i stor
grad vært benyttet i kamper og internturneringer for mini- og lillelag.
”Ekstratrening” ble i vårsesongen gjennomført internt i klubben (aldersgruppen
14år og oppover).

Inntektsbringende aktiviteter :
Gjennomført fotballskole med stor suksess (ca 270 deltakere).
Gjennomført trafikkdirigering 17.mai
17 mai : salgsbod på Tangvall.
Innbringende kiosksalg på våre 2 internturneringer samt ved internserien som
ble avviklet på tirsdagene på Tangvall.
Prosjektet med salg av stadionreklame er videreført. Nye skilt er solgt i 2008.

Økonomi
Resultatet godt over budsjett. Etter en noe tøff økonomisk vår, hvor klubben
måtte ”låse” all oppspart kapital på kr 500.000,- til den nye kunstgressbanen, har
økonomien bedret seg betraktelig utover sesongen. Tom Lohne +
fotballklubbens bidrag på kr 500.000,- bidro til å realisere ny kunstgressbane.
Klubben lever meget nøkternt og sunt, og bør til enhver tid ha oppsparte midler
for å takle likviditetsmessige svingninger.

Sponsoravtaler:
Gjeldende sponsoravtale/utstyrsavtale med G-Sport/Adidas løper ut 2009.
Vi har fortsatt Søgne & Greipstad Sparebank som vår hovedsponsor. Repstad
Anlegg er kommet til som en ny hovedsponsor, gjeldende fra 2008 og 4 år
fremover. Dette gjelder også Doorway Applications.

Søgne Fotballklubb

------------------------------Edvard Repstad
Styreleder

