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Kronäng arena Cup 2016 
Nu är Kronäng arena Cup här, en träningsturnering 
inför seriespel. Vi spelar sjumannafotboll under lätt-
samma former på vår fi na anläggning 23-24 april.

Det är fotbollssektionen som tagit initiativ till denna 
nya turenring för att fi nslipa på de sista detaljerna 
innan seriespelet drar igång. Ingen åldersindelning, vi 
spelar enligt Västergötlands FF:s divisionsindelning. 
Inbjudan har gått ut bland annat via VFF och anmälan 
ska göras senast 15 mars. Hittills har ett drygt 30-tal 
lag anmält sig, bland annat sju från Kronäng. All infor-
mation om cupen fi nns på vår hemsida www.kronang-
sif.se, se Kronäng Arena Cup 2016 i toppmenyn.

Nu har vi ett juniorlag
P97-00 blir i år juniorlag, en åldersklass som vi 
saknat de senaste åren. Peter Flysjö, tidigare senior-
tränare, är efter ett års uppehåll tillbaka i Kronängs 
IF, nu som huvudtränare för juniorlaget. Vid sin sida 
har han Johan Ahlström och Filip Nyman. 

Val av styrelse för 2016
Vid årsmötet 7 mars omvaldes Hamid Fard som ord-
förande i ytterligare ett år. Robert Pettersson och 
Lucas Flysjö omvaldes för ännu en tvåårsperiod. 
Lena Löfgren omvaldes för ett år . Helena Ojala 
valdes in som adjungerad för boulesektionen. Helt 
ny i föreningen är Christina Linden som har stor er-
farenhet av styrelsearbete - och två fotbollsspelande 
söner i föreningen. Välkommen i gänget! 

Utöver dessa personer ingår Jan-Ivan Ewaldsson och 
Ulf Gustafsson i styrelsen och har ett år kvar på sina 
mandat. Verksamhetsberättelsen för 2015 godkändes 
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Som avslut-
ning tackade ordföranden för förnyat förtroende.
Nu drar vi igång ett nytt verksamhetsår! 

Ett 20-tal ensamkommande 
fl yktingungdomar tränar sedan 
i höstas med laget. För att alla 
i den stora truppen, oavsett 
bakgrund och fotbollserfenhet, 
ska kunna utvecklas från den 
nivå man är på, förstärker vi 
med en ledare med lite extra 
ansvar att ta hand om de ny-
tillkomna. Upplägget för det 
uppdraget diskuteras just nu. 



Medlemsavgift 2016
Nu är det hög tid att betala medlems- och tränings-
avgiften för 2016. Fakturorna skickades ut i slutet av 
januari och ska vara betalda senast 31 mars. Märk 
inbetalningskortet eller fritextfältet vid betalning via 
internetbank med fakturanummer och spelarens namn 
och personnummer. Bankgironummer: 423-1593.

Du som har en smartphone kan också betala via 
Swish. Skriv bara in Kronängs nummer (1230927871) 
och summan som ska betalas. OBS! Glöm inte att i 
fältet för meddelande också uppge fakturanummer, 
namn och vilket lag det gäller.

Kostnaden för att spela i Kronäng 2016 är samma 
som 2015. Årsmötet förra året beslutade att sänka 
medlemsavgiften från 200 till 100 kr, och istället höja 
träningsavgiften med samma summa. Även stödmed-
lemmar betalar nu 100 kr i medlemsavgift. 

Åldersgrupp 0-8 9-12 13-17 18 år och över

Medlemsavgift 100 100 100 100
Träningsavgift 300 500 600 900
Summa kronor 400 600 700 1000
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Månadens ledare
Urban Claesson
Bor: i Granbäcken en km efter golfbanan i Kråkered.
Jobb: Just nu jobbar jag på Posten.
Familj: Sambo Johanna och två barn Belinda 17 och 
Joel 15, samt två äldre döttrar.
Uppdrag i KIF: Har varit ledare för F99 sedan 2008 
och för F97-99 sedan 2013. Är nu en av fyra ledare 
för det nystartade damlaget.
Därför blev jag ledare i Kronäng: Min dotter 
Belinda började i Kronäng och deras lag saknade 
ledare. Robert Pettersson värvade mig som ledare.
Det bästa med Kronäng: Kronäng är en förening 
där man känner en stor gemenskap. Det är dessutom 
fantastiskt roligt och inspirerande att se och följa 
utvecklingen som alla tjejer i laget gör, plus att 
fotboll är väldigt roligt.
Egen idrottskarriär: Spelade ungdomsfotboll i 
Mariedals IK till jag blev 15 och så har jag kört trail 
(motorsport) från 12-22 års ålder, spelade fotboll 
igen 1995-2005 i Rydboholms SK (senior och P35).
Gör på ledig tid: Cyklar gärna när möjlighet ges, 
både mountainbike och landsväg.
Hemlig talang: Bra på att laga mat.
Drömmer om: Att Kronängs damlag ska ska vinna 
division 4 och gå upp i division 3. Privat att någon 
gång cykla mountainbike genom Pyrenéerna från 
Atlanten till Medelhavet.

              

Månadens ledare

Årshjul i analog form
På den stora whiteboardtavlan i klubbstugan sitter det 
nu uppe ett stort årshjul i kartong som ska göra det en-
kelt att få koll på vad som händer i Kronängs IF. Vem 
som helst kan fylla på under året med rubriker om sånt 
som berör föreningen i stort, till exempel ledarträffar, 
sommarfotbollsskola, cuper och andra evenemang. Ta 
hjälp av bilderna i cirkeln för att skriva vid rätt månad 
- jordgubbar är juli och tomten betyder december!

Några av spelarna i damlaget som inte drar sig för träning i snö och minusgrader.


