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Vinterland i centrum
Styrelsen vill tacka alla funktionärer som lade ideellt 
arbete på vår aktivitet Vinterland i samarbete med 
Korpen och Borås city. En utvärdering av arrang-
emanget, från planeringen till ekonomiskt resultat, 
kommer att göra inom kort. På vår hemsida fi nns fl er 
bilder - se fotoalbumet med namnet Vinterland.

         Gott nytt år! 
Efter välförtjänt träningsuppehåll för många över jul 
och nyårshelgerna är det nu vardag igen och full fart 
på vinterträningen ute och inne inför en ny säsong.

På många håll pågår förberedelser och planering 
inför en ny härlig fotbollssäsong på vår nya arena. 
Även 2014 får man väl beskriva den som ny :) 

Styrelsen hade i december ett förlängt möte för att 
planera året i stort så att vi kan ha god framförhåll-
ning och verkligen genomföra det vi vill - tillsam-
mans med ledare, föräldrar och andra engagerade.
På vår hemsida, under rubriken dokument i vänster-
menyn, fi nns årskalendern uppladdad. Observera att 
listan i viss mån är preliminär och i första hand ska 
ge en överblick över året. 

                     Kort från ordföranden
                     God fortsättning på det nya året!            
                     Nytt år innebär nya möjligheter. Jag  
                     har höga väntningar på 2014 och ser 
f                    fram emot vad som väntar runt hörnet. 

På styrelsens bord ligger många frågor, bland annat 
genomförandet av årsplanen och certifi eringen av 
trygg och säker förening men också en del mjuka 
frågor om hur vi skapar ännu mera glädje i förening-
en. Glädje är den viktigaste inspirationskällan. Målet 
är att öka intresset för Kronäng IF. Att ha kul är för 
mig en förutsättning för att vara med en idrottsfören-
ing och göra något på frivillig basis.  
Hamid Fard.

Glöm inte årsmötet onsdag 6 mars 
kl 18.00 i klubbstugan. Välkomna!

En av många barn som ville lämna önskelista till  tomten, här i 
form av Kronängs kanslist Peo Oscarsson i släden på torget.

Vilgot Gunnarsson, Malin Pettersson, Wilhelm Grahn och 
Maria Andrén, spelare och föräldrar i P03, i caféet i fjällkåtan. 

Lördag 14 december stod seniorlaget för granförsäljningen. 
Här Christoffer Lukasz och Richard Kaliff.



Boulesektionen
Sex föreningar i Borås har bildat en bouleallians från 
och med årsskiftet. Mona Larsson från Kronäng är 
invald i styrelsen. En person är anställd för i första 
hand administration och sponsring. Samtidigt ställs 
krav på alla medlemmar i anslutna bouleklubbar att 
efter bästa förmåga hjälpa till att skapa en trevlig 
boulehall. Borås boulehall blir på sikt den enda hal-
len som alliansen satsar på.

Fotbollsutskottet
Fotbollsutskottet kommer att ändra lite i ansvarsom-
rådena och det kommer att bytas och tillkomma en 
del personer. Detta avhandlas på årsmötet 6 mars.
Inför säsongen blir det en del ledarbyten, framförallt 
i de äldre ungdomslagen och i seniorlaget. 

Ledare för seniorerna 2014: Peter Flysjö 
huvudtränare, Vedad Aganovic ny assisterande 
tränare, Philip Forsman ny assisterande spelande trä-
nare. Ulf Johannesson, Roger Selin och Ulf Karlsson 
kommer att fortsätta vara ledare kring seniorlagen.

Vedad Aganovic, Peter Flysjö och Philip Forsman. 
Juniorlaget: Förslag på tränare fi nns, ej klart än.
P16: Elias Daoud ny huvudtränare, Mikael Johans-
son stöttar som mentor. 

Vi hälsar alla nya ledare välkomna till föreningen 
och vill också passa på att tacka alla som var med 
under det gångna året för det stora arbete ni lade ner!

www.kronangsif.se

              

  Månadens ledare
        Sami Kreutz, ledare för P03
Bor: Kristineberg, Borås
Jobb: Utbildningsledare och teamledare på HR, SÄS
Familj: Gift, har två barn 10 år och 12 år
Därför blev jag ledare i Kronäng: Dels var det 
för att min pojk Armin blev intresserad av att börja 
spela fotboll, dels för att det behövs alltid behov av 
engagerade föräldrar för att hjälpa till med allt som 
behövs i klubben. Jag bestämde mig för att bli ledare 
eftersom jag har alltid trivts i rollen som ledare. 

Det bästa med Kronäng: Den nya arena har gett 
nya krafter inte bara till mig utan många. Samtidigt 
har jag varit med och jobbat för en laganda där poj-
karna är stolta idag att de spelar för Kronäng.

Egen idrottskarriär: Jag har spelat fotboll länge 
men egentligen har inte fotboll varit min största gren 
utan volleyboll. När jag var 17 år gammal valdes jag 
till stadens vollybollslag för tävlingar på riksnivå. 
Jag bodde då i Iran men omständigheterna i mitt liv 
gjorde att jag fi ck avsluta och fl ytta ur landet.   

Gör gärna på ledig tid: Mycket tid går till barnen 
och deras dagliga sysslor som läxor och aktivitet. 
Samtidigt har jag en tydlig uppfattning att vilja 
utvecklas ständigt. Därför försöker jag varje termin 
läsa något vid sidan om mitt arbete. I vår ska jag läsa 
en distanskurs, ”Vem är det som kör egentligen”. 

Hemlig talang: När breakdance var som störst på 
80-talet var jag med ett gäng som tävlade i dance.

Drömmer om: Jag många drömmar men det jag kan 
koppla till min roll som ledare i Kronäng är att vara 
med och skapa förutsättningar för god förståelse av 
varandras behov, och bra relation mellan pojkarna i 
laget som kan vara många många år framåt.


