Årsmelding 2016 – Søgne Fotballklubb
Styrets sammensetning:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Bernt Dag Ravnevand
Steven Aukland
Morten Johansen
Geir Atle Karlsen
Elin Krumm
Morten Sogn
Torill Keim

Varamedlem: Gunnar Engebu
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 850 opp fra 822 året tidligere.
(fjorårets tall i parentes)
Fordelt på
0-12 år: 409(388)
13-19 år: 231(247)
20 år +: 210(186)
Antall lag: 46 lag i serie(48), herav:
2 senior herrelag(2)
1 dame lag-samarbeidslag med MK(1)
43 aldersbestemte lag(45)
Styrets aktiviteter:
Antall styremøter: 8 ordinære styremøter.
Andre aktiviteter:
Lagledermøter: 2 møter
Trenerforum: 3 møter
Sportslig Utvalg: 0 møter

Kurs/Utdanning:
Klubben holdt ingen egne trenerkurs i 2016, men vi hadde 5 deltagere som tok forskjellige delkurs til
grasrottrener sertifisering.
Organisatoriske forhold:
Jarle Olafsen sin stilling ble redusert til 50 % pga nedleggelsen av FFO.
Jarle har vært helt eller delvis sykemeldt i løpet av året, og ble 20 % friskmeldt fra 1. desember.
Fotballfritidsordning og akademiet:
Tilbakegangen for vår FFO ordning fortsatte dessverre i 2016 og ordningen ble avviklet. Akademiet
har hatt en liten økning i antall deltagere, men ikke nok til at det skaper noe positivt økonomisk
bidrag til klubben. Vårt akademi lag deltok også på en overnattingsturnering i Langesund(Rema 1000
Skjærgårdscup).
Turneringer:
1 turnering for mini/lille lag ble avviklet inne i Nygårdshallen i slutten av januar.
15. oktober ble det arrangert Søgne Eat Move Sleep Cup for gutter og jenter i alderen 6 – 12 år for 3.
gang med 167(129) påmeldte lag. Ansvarlig for turneringen Gunnar Engebu og turneringskomiteen
gjorde en kjempejobb.
Sportslige resultater / aktiviteter:
Tine fotballskole ble avviklet i slutten av juni med 150 deltagere, opp fra 141 deltagere i 2015.
Vårt unge seniorlag hadde en meget god sesong og endte i år på 2. plass i 4. divisjon, og var også
med i kampen om seriemesterskapet(ingen lag kunne rykke opp til 3. divisjon pga. omlegging til ny
4. divisjon). Prestasjonen gjorde også at laget kvalifiserte seg for NM 2017.
Søgne fikk ingen kretsmestere i 2015, noe som ikke har skjedd på over 10 år.
Med Gunnar Engebu som ny jenteansvarlig har klubben også hatt et kjempeløft på jentesiden både
sportslig og ikke minst på rekrutteringen.
Klubben har også i år hatt mange deltagere på kretsens forskjellige sone og krets lag.
Fra G 15 hadde vi 5 deltagere i sone/kretslagsgruppene.
Fra G 14 hadde vi 5 deltagere i sone/kretslagsgruppene.
Fra G 13 hadde vi 2 deltagere i sone/kretslagsgruppene.
Fra jentelagene har vi også hatt 2 deltagere i årets sone/krets grupper(1 fra J13 og 1 fra J14)
Strategiplan:
Styret i SFK har i 2016 utarbeidet ny mål- og strategiplan for perioden 2017-2021. Strategiplanen skal
være førende for alt arbeid som utføres i klubben, og utgjør sammen med sesongspesifikke vedlegg
og Sportslige retningslinjer et dokument som gjøres tilgjengelig for alle trenere og lagledere ved
sesongstart. Strategiplanen gjennomgås hvert år av styret i henhold til klubbens utvikling.

Annet:
Søgne FK og Vindbjart forlenget sin samarbeidsavtale til også å gjelde 2017 med automatisk
forlengelse. Som et ledd i samarbeidsavtalen reiste også et junior blandingslag på turnering til
Danmark.
Økonomi:
Resultatet for 2016 viser et lite overskudd før avskrivninger.
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