Årsmelding 2017 – Søgne Fotballklubb
Styrets sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Geir Atle Karlsen
Gunnar Engebu
Steven Aukland
Brede Apland
Pål Gravdahl
Stig Trydal
Torill Keim

Varamedlem: Lise Eikås, Bernt Dag Ravnevand
Valgkomité: Tor Djuve og Jarle Rogstad
Sekretær / daglig leder: Reidar Ruden(ikke stemmeberettiget)
Revisor: Edvard Repstad og Terje Ø. Pettersen
Antall aktive medlemmer i Søgne fotballklubb er 715 og kraftig ned fra 850 i 2016.
(fjorårets tall i parentes)
Fordelt på
0-12 år:
353 (409)
13-19 år:
197 (231)
20 år +:
165 (210)
Antall lag: 43 lag i serie (46), herav:
1 senior herrelag (2)
0 senior damelag (1)
42 aldersbestemte lag (43)
Styrets aktiviteter:
Antall styremøter: 12 (8) styremøter.
Andre aktiviteter:
Lagledermøter: 2 møter
Trenerforum: 4 møter

Kurs/Utdanning:
Klubben holdt ingen egne trenerkurs i 2017, men vi hadde 6 deltakere som tok forskjellige del-kurs til
sertifisering (UEFA-C lisens), og 12 deltakere som deltok på grasrottrener-kurs(klubbhuset).
1 trener har tatt UEFA-B lisens.
3 trenere har vært på utviklingsseminar i Kvinesdal.
4 dommere har vært på fagsamling.
Organisatoriske forhold:
Daglig leder har hatt det sportslige ansvar i SFK, da klubben i 2017 har vært uten sportslig leder.
Daglig leder har pr. 31.12. avsluttet dette engasjementet.
Fotballfritidsordning (FFO) og Akademiet:
Årsmøtet 2017 ga styret mandat til å se på muligheten for å få starte opp igjen FFO (lagt ned i 2016).
Styret satt ned en arbeidsgruppe bestående av foreldre. Denne gruppen fikk til en god prosess, som
resulterte i at FFO startet opp igjen høsten 2017.
Klubben har fokus på å få med flere jenter, og har praktisert «prøvedag» for jenter.
Antall deltakere:
FFO
26 deltakere
Akademiet
33 deltakere

(har vært totalt 36 barn siden oppstarten)
(har på det meste vært 38 deltagere siden oppstarten)

Jarle Olafsen gjør en strålende jobb som leder.
Han har med seg et godt team som klubben er veldig fornøyd med.
Ansatte:
Jarle Olafsen, Leder
Kevin Johansen, trener FFO/Akademiet
Phillip Aukland, trener FFO/Akademiet (har dessverre måttet slutte grunnet utleie til Arendal FK)
Frivillige:
Tom Rune Lauvsland
Frode Nordskag-Furru
Thor Øyvind Rustad
Oda og Sandra (to skolejenter som er med jentene på FFO)

Turneringer:
1 turnering for mini/lille lag ble avviklet inne i Nygårdshallen i slutten av januar.
14. og 15. oktober arrangerte klubben for 4. gang EatMoveSleep-Cup for gutter og jenter
i alderen 6 – 12 år.
Det var i 2017 ny deltakerrekord med 194 (167) eksterne påmeldte lag.
Ansvarlig for turneringen Gunnar Engebu og turneringskomiteen gjorde en kjempejobb.

Sportslige resultater/ aktiviteter:
Tine Fotballskole ble avviklet før skolestart i august, med 152 deltakere.
Vårt seniorlag fikk en tøff sesong i den nye 4. divisjonen, men slo godt i fra seg, og tok blant annet
klubbens første seier over «storebror» i vest - MK.
Seniorlaget endte til slutt på en hederlig 8. plass i 4. divisjon, noe som også gjorde at laget kvalifiserte
seg for NM 2018.
Søgne fikk ingen kretsmestere i 2017.
Flere Søgne-lag deltok på klubbturnering i Danmark (Vildbjerg Cup) med hederlige resultater og et
stort sosialt utbytte.
Klubben har i år hatt følgende deltagere på kretsens forskjellige sone og krets lag:
Fra G 16 hadde vi 4 deltagere på kretslag.
Fra G 15 hadde vi 2 deltagere i sone/kretslagsgruppene.
Fra G 14 hadde vi 3 deltagere i sone/kretslagsgruppene.
Fra G 13 hadde vi 0 deltagere i sone/kretslagsgruppene.
Fra jentelagene har vi også hatt 2 deltager i årets sone/krets grupper.
Vårt lovende talent Mathias Larssæter ble klubbens første representant i Nasjonal serie for G14.
Sportslige retningslinjer:
Styret i SFK har i 2017 utarbeidet klubbens nye sportslige retningslinjer.
Fokus er å skape fotballglede, samhold, og å arbeide for et inkluderende miljø.
SFK skal i tråd med strategiplanen forsøke å skape en generell sportslig fremgang, gjennom å satse på
det holdningsskapende arbeidet i fotballklubben.
Annet:
Søgne FK inngikk en ny samarbeidsavtale med Fløy med henblikk på spillerutvikling.
Klubbens nestleder Gunnar Engebu ble kåret til årets navn i Søgne.
Økonomi:
Resultatet for 2017 viser et solid overskudd.
Midler er satt av til fremtidig hall/anlegg.

Geir Atle Karlsen
Leder
-------------------------------Steven Aukland
Styremedlem

Gunnar Engebu
Nest leder

--------------------------------------- ------------------------------------Stig Trydal
Styremedlem

Pål Gravdahl
Styremedlem

Torill Keim
Styremedlem
-----------------------------------Brede Apland
Styremedlem

--------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------------

Reidar Ruden
Sekretær (Daglig leder)
---------------------------------------

