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Från sexan till fyran på två 
säsonger - grattis herrlaget!  
Ett sammansvetsat gäng spelare, parhästar till tränare 
och en lagledartrio som varit med sedan grabbarna var 
små - det är en stor del av förklaringen till att det går 
så bra för Kronängs seniorlag. Från div 6 2014 till div 
5 i år och nu division 4 2016. Stort grattis till er alla!

- Jag är fantastiskt nöjd med säsongen, säger Rares 
Bota som är en av huvudtränarna. Spelarna har gjort 
ett kanonjobb. Vi var värda att gå upp i fyran, så bra 
fotboll har vi spelat under året!

Nu har truppen ett par månader ledigt innan försäsong-
en drar igång och laget tar klivet upp till division 4. 
Några stora förändringar i spelet eller truppen ser inte 
Rares Bota behövs inför 2016 .

- Vi ska bygga vårt spel runt Kronängare, det är basen.  
Möjligen behöver vi komplettera med någon spelare 
med erfarenhet från div 4. Men vi har en homogen 
grupp där väldigt många verkligen vill något med sin 
fotboll. Sen vill jag också passa på att framhålla lagle-
darna. De är oerhört professionella och servar oss som 
om det vore i superettan.  

Kronängs styrelse vill också passa på att gratulera till 
klivet upp och tacka för många bra matcher. 

- Det här är både viktigt och roligt för föreningen, 
säger ordföranden Hamid Fard. Det är många duktiga 
spelare i laget som också blir bra förebilder för de 
yngre spelarna. Grattis och lycka till 2016!

Datum att ha koll på
• Ledaravslutning. Det dags att avsluta säsongen 
för alla ledare. Det gör vi med en träff onsdag 25 
november. Vi kommer att spela match för de som vill 
och sen äter vi något och kollar Champions league.

• Årsmöte. Boka redan nu in måndag 7 mars 2016 
för föreningens årsmöte. Mer information kommer.

Robert Pettersson utsedd 
till årets ungdomsledare
Kronängs IF:s klippa Robert Pettersson har  blivit 
utsedd till årets ungdomsledare i Borås. Vid fören-
ingsgalan 12 november fi ck han ta emot 5000 kronor 
i stipendium för sina insatser för barn och ungdomar.

Robert Pettersson är tränare för F97-00 sedan åtta år, 
just nu dessutom ordförande i fotbollssektionen och 
vice ordförande i Kronängs huvudstyrelse. Juryns 
motivering: ”Han brinner verkligen för den ideella 
verksamheten och ställer alltid upp. Han genomför 
också allt som han har sagt ja till”. 

Föreningsgalan arrangeras av Borås stad, SISU 
Idrottsutbildarna, HSO i Borås, Integrationsfrämjan-
det och Föreningsrådet. Övriga styrelsen vill härmed 
gratulera till utmärkelsen, som vi är väldigt stolta 
och glada över. Men framförallt vill vi passa på att 
tacka Robert själv för de stora insatser han gjort för 
föreningen hittills - och vi hoppas han blir kvar i 
Kronäng i många år till!



Ordföranden: tack för i år! 
 Stort tack till alla eldsjälar i föreningen för ett spän-
nande och roligt år. Något om 2015: Vi växer på 
barn- och ungdomssidan. Vi har rekryterat fl era fan-
tastiska ungdomsledare med kvalitet, kontinuitet och 
engagemang som ledord. Vi har engagerade föräldrar 
som backar upp där det behövs. I år har vi en starkare 
A-lagstrupp än på mycket länge. Vi har tagit samhälls-
ansvar genom insamling till UNHCR:s fl yktinghjälp. 
Årets ungdomsledare är en Kronängledare. Under 
2016 ska styrelsen tillsammans med alla våra sponso-
rer och ännu fl er eldsjälar samla alla krafter som kan 
stötta och fi ra en 75-årig förening med gamla anor där 
alla ska känna sig välkomna och utvecklas. Tack för er 
insats under 2015 och en God jul och Gott nytt 2016! 

Hamid Fard, ordförande
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Månadens ledare
Malin Johansson
Bor: Rydboholm
Jobb: Bröllopskoordinator, eventproducent, design- 
och dekoratör av fest och eventlokaler
Familj: Man (Claes) och en dotter (Emelie)
Uppdrag i KIF: Tränar F05/06 tillsammans med 
min man Claes. Har varit ledare i snart ett år.
Därför blev jag ledare i Kronäng: Emelie började 
spela fotboll efter förra sommaren. Efter nyår följde 
de två härliga tränarna med sina döttrar som är födda 
2004 upp, vilket resulterade i att det inte fanns någon 
tränare för det laget vår dotter spelar i. Jag har varit 
tränare förr och blev tillfrågad om jag kunde tänka 
mig att träna F05/06. På grund av mitt jobb, då jag 
kan vara borta mycket, gick jag med på det om min 
man också hoppade på det tillsammans med mig. 
Tack och lov gjorde han det. Det är superkul!
Det bästa med Kronäng: Kronäng är en bra och 
välorganiserad klubb. Laget är helt fantastiskt. Vi har 
förmånen att få träna riktigt härliga tjejer och det är 
enormt roligt att se hur de utvecklas. 
Egen idrottskarriär: Har spelat fotboll i BAIK. 
Spelade för att det var kul men var för lat för att 
träna så mycket man måste för elitfotboll. Jag har 
däremot spelat inomhus-SM två gånger med det 
laget vi tränade för länge sedan, Borås AIK.
Gör på ledig tid: Hänger på Borås simarena då 
Emelie utöver fotbollen simmar tre gånger i veckan. 
Försöker ta det så lugnt som möjligt tillsammans 
med familjen, den lilla tid som är över.

Säsongsavslutning 18 okt
Söndag 18 oktober var det dags för Kronängsmäster-
skapet, vår gemensamma avslutning på säsongen. I 
den numera traditionsenliga mångkampen med mixade 
lag vann Mormors bullar. Seniorernas Emil Jylhänlahti 
var dragplåster för många av de yngre som fi ck se en 
uppvisning i fotbollstricks. Fotbollsskolan avslutades 
med en match mellan föräldrarna och barnen som slu-
tade 3- 2 till barnen. Tack alla som kom!


