
Nyhetsbrev juni 2022 
 

   

Hög tid att anmäla sig till 
årets Sommarfotbollsskola! 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
Under veckorna 24 och 25 är det så dags för 
Kronängs IF Magnolia Bostads 
Sommarfotbollsskola 2021. 
 
Vi kommer ha detta som vanligt dagarna 
vecka 24    Måndag - Torsdag 
vecka 25    Måndag - Torsdag 
 
tiderna är följande 
Födda 2012–2016    09:00-12:00 
Födda 2007–2011   13:00-16:00  
 
Kostnad för detta är 300 kr/vecka och i det priset ingår 
vattenflaska, T-shirt och mellanmål. 
Mer information om vår sommarfotbollsskola finner du 
på vår hemsida www.kronangsif.se  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Semestertider! 
Mellan veckorna 27-32 går vår personal på 
semester. För de lag som vill ha sina 
matchkläder tvättade betyder detta att laget får 
lösa det själva. Även föreningsadministratören 
är ledig vilket betyder att frågor får vänta… 
 

Fotbollssektionen 
Många av frågor som lagen har kan med fördel 
skickas till fotbollssektionen. Nu kan du e-posta 
de direkt. Du når de på adressen 
fotbollssektionen@kronangsif.se 
 
 

Vad händer under sommaren?  
Ja, förutom sommarfotbollsskolan åker flera lag 
på cuper. Vi håller tummarna att allt går bra för 
de lagen. Vår efterlängtade VEO-kamera 
kommer och skall börja användas.  
 
 

Spelschema JUNI/JULI  
 
6 juni kl 18:00 Kronängs IF – IFK Örby dam div III 
12 juni kl 19:00 Kronängs IF – Dardania IF herr div V 
14 juni kl 19:15 Kronängs IF – Hyssna IF dam div IV 
18 juni kl 15:00 Kronängs IF – Alingsås KIK dam div III 
23 juni kl 19:00 Kronängs IF – Tvärred-Vegby FC herr div V 
26 juni kl 18:00 Kronängs IF – Svenljunga IK dam div IV 
30 juni kl 19:15 Kronängs IF – Nittorps IK dam div IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du något eller någon du vill lyfta, premiera eller låta alla andra få veta. Ta möjligheten att sprida det 
i vårt nyhetsbrev. Kontakta Micke på kansliet eller maila h.bergqvist@hotmail.se för mer information. 

 
   VAD KAN JAG GÖRA FÖR MIN KLUBB? 
 
 

Känner du att du vill bidra med ideella krafter till vår förening, tveka inte! Du kanske brinner för 
marknadsföring, caféverksamhet, snickeri och finlir… Allt som gynnar vår klubb är välkommet. Kontakta 

oss i styrelsen om du är intresserad. 
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