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Kronängsdagen 27 april

I riktig sommarvärme ﬁrade vi 1-årsjubileum av nya
Kronängs arena 27 april, och slog ihop det hela med
årets medlemsdag då också Team Sportia var på plats
för lagfotografering och försäljning av träningskläder.
Det blev en härlig dag med mycket liv och rörelse på
arenan, och som dagens höjdpunkt Kronängs egen
världsmästartrixare Emil Jylhänlahti. Bilder från dagen
ﬁnns både i fotoalbum på hemsidan och på facebook.

Mikael Johansson, kanslist, och Roger Svensson, vaktmästare.

Information från kansliet
► Personal. Vår

ordinarie kanslist Peo Oscarsson
är fortsatt sjukskriven till mitten av juni. Mikael
”Micke Gul” Johansson vikarierar på deltid och sköter det mesta av föreningens administrativa sysslor
med god hjälp av Camilla Pettersson som gör arbetspraktik och i första hand får uppgifter av ordförande
Hamid Fard. Vår vaktmästare Roger Svensson och
städerska Hatixhe Sokoli står för mycket av det praktiska och ser till att hålla arenan snygg och prydlig.
Mikael nås i första hand på sitt privata mobilnummer
0738-100 518 eller på mijoha@allt2.se.

Emil Jylhänlahti trixade till en ivriga applådernade publik.

► Bidrag

för ledarutveckling. KIF har beviljats
40000 kr av Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad i den årliga utdelningen som görs på våren.
Pengarna ska användas för att utveckla dagens ledare
och underlätta rekrytering av nya ledare, bland annat
genom utbildning och teambuildning.
► Ledarträff

26 maj. Boka in måndag 26 maj för
ledarträff i klubbstugan. Eftersom den planerade
ledarkonferensen i mars ställdes in ﬁnns mycket att
ta upp både som information och för beslut. Bland
annat ska den nya fotbollssektion väljas, SISU informerar om möjligheterna till föreningsbidrag och
utbildningar, vi berättar om arbetet med att certiﬁera
KIF som trygg och säker förening och vi ska gemensamt planera in datum för HLR-utbildning. Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta. Anmälan till Robert
Petterson, robert.pettersson@bornet.net.

Kommunalrådet Anette Carlsson (m) ﬁck äran att blåsa ut ljuset.

Kafé Kronäng öppet igen

Kafé Kronäng har öppnat för säsongen och säljer
kaffe, te och dricka, smörgåsar och hembakade
kakor, glass, godis och korv med bröd. Kaféet ﬁnns
precis intill gräsplanerna och har sittplatser både
inomhus och utomhus. Öppet under fotbollssäsongen
måndag-torsdag kl 17.30-20.30, söndag kl 13.0020.00. Dessutom vid A-lagets hemmamatcher. Se
kalendern på hemsidan för tid och dag. Välkomna!

Månadens ledare

Peter Flysjö, huvudtränare seniorer
Bor: Flymader Sjömaden, Borås
Jobb: Brottsutredare vid Polisen i Borås
Familj: Fru Pernilla
Därför blev jag ledare i Kronäng: Jag började
träna seniorerna 2009, då i division 6. Det var lite
dålig uppslutning i laget året innan och beslut togs
att jag som gammal Kronängare då tillsammans med
Mikael Andersson (numera Andergrand), en annan
gammal legend i Kronäng, skulle försöka vända det.
Det vi också gjorde var att ta hand om de 93:or som
idag utgör de ﬂesta seniorspelarna. 2010 vann vi
division 6. De sista två åren har jag varit assisterande
tränare och har i år åter fått ansvaret för A-laget.
Det bästa med Kronäng: Kronäng är en ﬁn förening som funnits i många år med många ﬁna människor som arbetar för att driva klubben framåt. Det är
ett trevligt ställe att bedriva sin fritid på. Vad gäller
laget så har det genom tid varit ett gäng där de ﬂesta
har trivts med varandra, det har varit en bra grupp.
Egen idrottskarriär: Jag började i KIF:s fotbollsskola 84-85 har sedan varit aktiv i alla årskullar i
Kronäng. Jag hade en vända till Norbby 97 då jag
spelade i sista års junior- och utvecklingslag. Vi vann
juniorserien som var under juniorallsvenskan där
jag vann skytteligan. Jag ﬁck även kontrakt i A-laget som då spelade i divison 1 men efter många och
långa funderingar bestämde mig för att återvända till
Kronäng.
Gör gärna på ledig tid: Spelar golf.
Hemlig talang: Har ingen, jobbar hårt för att bli
bättre på det som jag ger mig in i.
Drömmer om: att vinna division 6 igen.

Sommarfotbollsskolan

Vecka 25-26 är det dags
för årets sommarfotbollsskola, som alltid med
hjälp av feriepraktikanter
från Borås kommun som
ledare. I år vänder vi oss
till barn och ungdomar
födda 2001-2006, i olika
perioder. Vår kanslist
Mikael Johansson är huvudansvarig och tar emot
anmälningar senast 9/6.

Tips: kostföreläsning

Måndag 9 juni kl 19 håller Elfsborgs fystränare
Magnus Hellman Driessen en föreläsning om kost,
troligen i Borås Arenas restaurang. Den handlar om
vad kroppen behöver främst i samband med fotbollsträning. Alla ledare, oavsett för vilken åldersklass, i
de klubbar som ingår i Camp Elfsborg är välkomna.
Du som är intressed av detta - hör av dig till Mikael
Johansson på kansliet så samlar han ihop anmälningarna från Kronängs sida. De ska vara inne 2 juni så
hör av dig innan dess, tfn 0738-100 518.
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