Årsmelding 2009 – Søgne Fotballklubb

Styrets sammensetning :
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Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
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:
:
:
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:
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Edvard Repstad
Rita Myrnes
Helge Vollen
Terje Pettersen
Janne Veel
Glenn Nesheim
Reidar Ruden

Turneringsutvalg :
I hovedsak Reidar Ruden.
Valgkomité :
Styret
Revisor :
Geir Atle Karlsen

Antall aktive medlemmer i Søgne fotballklubb er 632 (2008=675, 2007=643)
Fordelt på 0-12 år : 353 (2008=365, 2007=415)
13-19 år : 155 (2008=175, 2007=172)
20 år  : 124 (2008=135, 2007= 56)
Antall lag: 46 (42) lag, herav:
1 veteran-lag
1 old boys lag
1 senior herrelag
43 aldersbestemte lag
Av sistnevnte 43 lag, har 19 av disse spilt kamper i vår internserie
avviklet på Tangvall.

Styrets aktiviteter :
Antall styremøter
:

9 ordinære styremøter.

Andre aktiviteter :
Lagledermøter

2 lagledermøter

:

Organisatoriske forhold :
Styret har gjennom 2009 jobbet mye med organisatoriske forhold, og har som et
resultat av dette opprettet sportslig utvalg. Fokus har vært arbeidsdeling og klare
retningslinjer. Vi opplever allerede at sportslig utvalg har kommet godt i gang,
og har store forventninger til at dette er en riktig satsning fremover.

Dugnader :
Klubben har i 2009 gjennomført trafikkdirigering 17.mai samt kiosk-salg på 17
mai, ved internturneringer og ved internserien på tirsdager på Tangvall. Nytt av
året var skrapelodd + julekalendere. De 2 sistnevnte har vært organisert via NFF,
og har bidratt med betydelige midler til SFK, samt fordret relativt lite
administrasjon fra SFK.
Tendensen omkring dugnad er for øvrig klart i retning av at lagene organiserer
dette selv, ofte knyttet til egne arrangementer/turneringer. Aktiviteter til
klubbkassa viser seg dessverre å være være vanskelige å få lagene med på.
Vinteren 2008/2009 slo til med en periode med store snømengder, og nok en
gang registrerer vi at det er få lag som bidrar i skuffe-dugnaden.

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

Sportslige resultater / aktiviteter :
VETERAN :

Kretsmestere – nok en gang. Vi gratulerer og gleder oss over at gamle storheter
som ”Matta & co” gang på gang må bite i seg at Søgne dominerer her.
OLD BOYS :

Aktiv gjeng på treningsfeltet. Har imidlertid ikke noe lag påmeldt i kretsserien.

SENIOR :

Herrelaget (senior A) har gjennomført en meget god sesong, og endte opp på
4.plass i 3.divisjon, med 54 (2008=41) poeng på 26 (2008=24) kamper. Dette er
ny rekord hva poengfangst angår, og gir et snitt på 2,1 poeng per kamp. Styret
opplever dessuten det positive arbeidet som gjøres ved at stadig flere yngre
spillere etablerer seg på seniornivå.
Søgne FK har ikke hatt noe damelag på seniornivå.

ALDERSBESTEMTE LAG (13-19 år) :

På jentesiden har klubben en ”lang vei å gå”. Men lyspunkter finnes absolutt;
J16 hadde en tøff vårsesong med 11’er fotball, mens høstsesongen med 7’er
fotball var rene parademarsjen. De vant avdelingen med klar margin, og uten å
avgi poeng. J14 spilte 7’er gjennom hele sesongen, men slet periodevis med å
stille nok mannskap. J13 derimot opplevde en drømmesesong med sitt 7’er lag.
De vant Plussbank Cup, Lyngdal Cup og serien. I tillegg ble spillergruppen
nesten doblet i løpet av sesongen.
På guttesiden opplever vi en fantastisk rekruttering, og 2009 har også bidratt
med mange sportslige oppturer. Først og fremst gratulerer vi G14 (-95) og G16
(-93) med hver sine kretsmesterskap. I tillegg kan nevnes at G13 presterte godt i
sin første sesong med 11’er fotball. G15 endte på 2 plass i beste pulje som
dekket hele Agder. Juniorene er igjen på øverste nivå etter at de vant sin divisjon
i 2009.
På basis av ovennevnte har Søgne vært beste lag i Agder med hele 3
kretsmesterskap.

ALDERSBESTEMTE LAG (7-12 år) :
Aldersgruppen opp til og med 9 år har også i 2009 vært organisert i internserie
på Tangvall. Her opplever vi store kull, og stor entusiasme fra barn, foreldre og
ikke minst trenere/lagledere.
Aldersgruppen 10-12 år, har deltatt i kretsserien, men på dette nivået blir det
ikke ajourført noen form for tabeller.

ØVRIGE AKTIVITETER / ANNET :
Klubben har også spillere i yngre klasser som har deltatt på kretsens
spillerutviklings-/sonesamlinger (16 spillere).

Søgne-spiller Kevin Ruden har gjennom 2009 vært ønsket av Start. Overgangen
ble gjennomført høsten 2009, og dette tilførte klubben 50.000 kr i
overgangspenger. Samme spiller deltok også på et treningsopphold i Stoke i
forkant av dette.
2 trenere/lagledere for aldersbestemte lag har i 2009 gjennomført
aktivitetslederkurs.
Fotballskole gjennomført med stor suksess (240 deltakere).
Klubbdommerkurs ble gjennomført i april med over 20 deltakere. Disse har i
stor grad vært benyttet i kamper og internturneringer for mini- og lillelag.
Sist men ikke minst; iherdige dugnadsjeler på Langenes har realisert en
fantastisk flott 7’er kunstgressbane ved Langenes Skole. Prosjektet er i stor grad
finansiert og bygget av prosjektgruppen fra Langenes. Klubben har bidratt med
50.000 kr. Banen ble gjennom hele sesongen benyttet som trenings- og
kamparena for lag fra Langenes.

Økonomi
Resultatet godt over budsjett. Klubben lever nøkternt og sunt. Klubben har tross
store bidrag til våre 3 kunstgressbaner, klart å opparbeide et trygt økonomisk
fundament med en god bankbeholdning. Dette oppleves nødvendig for å kunne
håndtere varierende likviditetsbehov, samt store investeringer ved overgang til
ny utstyrsleverandør.
Sponsoravtaler:
Gjeldende sponsoravtale/utstyrsavtale med G-Sport/Adidas utløp 31/12-09. Ny
4-års-avtale er signert med Umbro.
Søgne FK har fortsatt følgende hovedsponsorer : Søgne & Greipstad Sparebank,
Repstad Anlegg og Doorway Applications.
Selv i en svært vanskelig periode med finanskrise og nøkternhet i næringslivet,
har det lykkes daglig leder å øke inntektene, både på sponsorer samt andre tiltak.
Økningen i stillingsbrøk til daglig leder er derfor mer enn oppveiet av økte
inntekter.
Klubben har med andre ord et godt fundament for fremtiden.
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