Årsmelding 2010 – Søgne Fotballklubb

Styrets sammensetning :
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

:
:
:
:
:
:
:
:

Edvard Repstad
Bernt Dag Ravnevand
Rita Myrnes
Terje Pettersen
Janne Veel
Glenn Nesheim
Lars V. Aamodt
Reidar Ruden

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

Antall aktive medlemmer i Søgne fotballklubb er 685 (2009=632, 2008=675)
Fordelt på 0-12 år : 357 (2009=353, 2008=365)
13-19 år : 175 (2009=155, 2008=175)
20 år  : 153 (2009=124, 2008= 135)
Antall lag: 37 (47) lag, herav:
1 veteran-lag
1 old boys lag
1 senior herrelag
44 aldersbestemte lag
Av sistnevnte 44 lag, har 10 av disse spilt kamper i vår internserie
avviklet på Tangvall.

Styrets aktiviteter :
Antall styremøter
:

8 ordinære styremøter.

Andre aktiviteter :
Lagledermøter

2 lagledermøter

:

Organisatoriske forhold :
Styret har gjennom 2010 jobbet videre med organisatoriske forhold, og da
spesielt oppgavefordelingen mellom daglig leder, styret og sportslig utvalg.
Deler av året har vi dessuten hatt en Sportslig koordinator knyttet opp mot
spesifikke oppgaver.

Dugnader :
Klubben har i 2010 gjennomført trafikkdirigering 17.mai samt kiosk-salg på 17
mai, ved internturneringer og ved internserien. I tillegg kan nevnes salg av
Enjoy Bonusguide + årskalender.
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, og
styret ønsker for fremtiden i hovedsak å avvikle slike felles dugnader.

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

Sportslige resultater / aktiviteter :
VETERAN :

Kretsmestere – for 3 gang på rad. Vi gratulerer og gleder oss over at ”gamlegutta” regjerer sørlandet.
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
6.plass i 3.divisjon, med 43 poeng på 26 kamper. Dette medførte at Søgne
”rykker” opp i den nye ”3.divisjonen”, hvilket medfører tøffere konkurranse og
et større geografisk område å konkurrere på. Som en følge av atskillig mer
reising, har spillerstallen gjennomgått et generasjonskifte. Dette er krevende,
men også meget spennende. Ambisjonsnivået er redusert, og vi ser dette som et
viktig steg for å videreutvikle en ung og spennende spillertropp.
Søgne FK har ikke hatt noe damelag på seniornivå.

ALDERSBESTEMTE LAG (13-19 år) :

På jentesiden har klubben fortsatt en jobb å gjøre. Men dette er nå en uttalt
målsetning fra klubben (sportslig utvalg), og dette kan bli en spennende fremtid.
I sesongen 2010 bestod jentesiden av av 10-12 trofaste J16-spillere (7’er lag), et
Jenter 13/14 lag (7’er), og et J14 lag (11’er). Mye å glede seg over, ikke minst at
antall spillere er økende. Sportslig sett var det 11’er laget til J14 som presterte
best. De vant avdelingen sin på våren, og manglet kun noen flere plussmål for å
ta hjem kretsemsterskapet etter endt høstsesong.
På guttesiden opplever vi en fantastisk rekruttering, og 2010 har også bidratt
med mange sportslige oppturer. Vi gratulerer G15 (-95) som uoffisielle
kretsmestere, samt G13 som med knappest mulig margin tapte kretsfinalen mot
MK. Vi skal heller ikke glemme at G14 karret seg helt til semifinalen i KM,
hvor det ble tap for Start. G16 samt juniorene er igjen på øverste nivå etter at de
vant sin divisjon i 2010.
Veteranene ble som nevt tidligere, kretsmestere for 3 gang på rad….
Utover dette har det vært mange sterke prestasjoner i turneringer, både
innenlands og utenlands. Det gjelder både eliteturneringer og breddeturneringer.

ALDERSBESTEMTE LAG (7-12 år) :
Aldersgruppen opp til og med 9 år har i 2010 delvis vært organisert i internserie
på Tangvall. Her opplever vi store kull, og stor entusiasme fra barn, foreldre og
ikke minst trenere/lagledere. Tendensen er likevel at en del av disse lagene nå
har spilt flere år i internserien, og begynner å bli lei av samme motstanderne.
Flere lag har derfor i 2010 spilt i kretsserien.
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 samt deltakelse på det nye Team Agder.
Søgne har også i 2010 hatt gleden av samarbeid med engelske klubber. Fra
Leicester City har vi hatt besøk av talntspeider, samt at vi har hatt 4 Søgnegutter på prøvespill i den engelske Premier League klubben Stoke.
2 trenere/lagledere for aldersbestemte lag har i 2010 gjennomført
aktivitetslederkurs
Fotballskole gjennomført med ca 150 deltakere.
Nytt av året er avslutningsfest for hele klubben. Anslagsvis 600-700 personer
deltok her, og må kunne sies å være en kjempesuksess. Forhåpentligvis kan dette
bli en årlig ”happening”.

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 stå rustet for å videreutvikle klubben
videre.
Sponsoravtaler:
Gjeldende sponsoravtale/utstyrsavtale med Umbro ble påbegynt januar 2010, og
har etter vår vurdering fungert meget bra.
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 å holde inntektene, både på sponsorer samt andre tiltak på et høyt
nivå. Klubben har med andre ord et godt fundament for fremtiden.

Søgne Fotballklubb
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