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Årsmelding 2011 – Søgne Fotballklubb
Styrets sammensetning :
Leder
:
Styremedlem
:
Styremedlem
:
Styremedlem
:
Styremedlem
:
Styremedlem
:
Sekretær / daglig leder :
(ikke stemmeberettiget)
Varamedlem
:
Varamedlem
:

Bernt Dag Ravnevand
Rita Myrnes
Jørn Lauvsland
Terje Pettersen
Janne Veel
Lars V Aamot
Reidar Ruden
Edvard Repstad
Anne Gunn Eikaas

Valgkomité : Styret
Revisor : Edvard Repstad
Antall aktive medlemmer i Søgne fotballklubb er 749
Fordelt på
0-12 år
: 364
13-19 år : 227
20 år +
: 158
Antall lag:

41 lag i serie, herav:
1 senior herrelag
40 aldersbestemte lag i intern- og kretsserie

Styrets aktiviteter
Antall styremøter

:

Andre aktiviteter
Lagledermøter
:
Ekstraordinært årsmøte :

5 ordinære styremøter.
2 ekstraordinære styremøter
2 lagledermøter
1 ekstraordinært årsmøte

Organisatoriske forhold :
Styret jobber kontinuerlig med å justere og forbedre organisasjonen, og har vært tydelige på at vi trenger flere ressurser
knyttet til den sportslige utviklingen i klubben. Ingen endringer ble gjort i organisasjonen i 2011.
Turneringer :
1 turnering for mini/lillelag ble avviklet inne i Nygårdshallen.
Sportslige resultater / aktiviteter :
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;
G13 ble kretsmester og vant +BankCup.
G14 kom på andre plass i sin avdeling, kom til finalen i NorwayCup og tok en meget sterk 4.plass i eliteturnering i Danmark.
G16 tapte kretsfinalen og vant AquaCup i Barcelona.
G19 (Junior) ble kretsmester
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Talentsatsingen i klubben er utvidet noe med høyt aktivitetsnivå en gang i uken i gruppene 10-12 og 13-16. Vi har egen
trener for disse gruppene og det er positivt utvikling i spillergruppen.
At vi også har fått en landslagsspiller fra Søgne er et godt bevis på at talentarbeidet i klubben bærer frukter. Sverre Bjørkkjær
debuterte på aldersbestemte landslag i 2011 og gjorde en meget god figur. Han er i søkelyset til flere toppklubber i Norge.
Seniorlaget fikk det vi må kunne kalle en mellomsesong. Vi har hatt et kraftig generasjonsskifte på seniornivå som har gjort at
vi er igang med oppbyggingen av et nytt lag i Søgne. Vi rykket ned fra den nye 3.divisjonen og skal spille 4.div i 2012.
Søgne FK valgte i 2011 å trekke sitt lag i Futsalserien. Dette ble gjort etter lang tids arbeid med å få på plass et slagskraftig lag
etter at store deler av spillergruppen hadde sluttet. Denne saken har ikke vært god for klubben, men vi mener at vi har lagt den
bak oss i 2011. Laget ble trukket i forbindelse med nevnte ekstraordinære årsmøte.
Det ble ikke gjennomført fotballskole i Søgne i 2011. Dette bør på agendaen igjen.
Økonomi
Resultatet for 2011 viser et lite overskudd. Klubben lever nøkternt og sunt, men klarte ikke budsjettet helt noe vi i stort grad
må sette i sammenheng med innkjøp av nytt brøyteutstyr sammen med kommunen.
Klubben er også svært edruelig med tanke på dugnadsinnsats, sponsoravtaler og medlemskontigenter, og har derfor stort
potensiale på inntektsbringende tiltak.
Vi ser derfor svært lyst på fremtiden.

------------------------------Bernt Dag Ravnevand
Leder

---------------------------Janne Veel
Styremedlem

------------------------------------Rita Myrnes
Styremedlem

--------------------------------Terje Pettersen
Styremedlem

--------------------------------------Jørn Lauvsland
Styremedlem

-----------------------------------Lars V Aamodt
Styremedlem

--------------------------------------Reidar Ruden
Sekretær (daglig leder)
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