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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 2011–2015    09:00-12:00 
Födda 2006–2010    13:00-16:00  
 
För er som har barn på fritids (Kristinebergsskolan, 
Ansgars och Svedjeskolan) Vi hämtar upp barnen på 
fritids och lämnar de lagom till lunch.  
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En snabb koll på våra andra lag… 
Just nu kan vi inte annat än att hålla tummarna 
för att restriktionerna ska släppa den 1 juni och 
att vi får börja gå och titta på fotboll igen. I 
dagsläget har vi ingen annan information än att 
seniorfotbollen får börja med träningsmatcher 
nu i början på juni. 
Ungdomsfotbollen har startat men präglas 
tyvärr av en del inställda matcher då andra lag 
har drabbats av karantän och Covid-19 i lagen. 
Måtte detta nu få ett slut! 
 
Nu håller vi tummarna att vi får möjlighet att gå 
och titta på matcherna också.  
 
Vad händer utanför plan?  
Då vår arena är kommunal, är det också 
kommunen som ska underhålla och se till att 
vissa saker bara fungerar. Vi arbetar ständigt 
med att förbättra vårt område men är alltid 
öppna för idéer och hjälp. Snart kommer en 
extra liten läktare att byggas och ställas i 
anslutning till B-planen. Vi tillsammans gör vår 
Arena till den oas vi vill ha. Du som ledare, glöm 
inte att återställa målen efter din träning. Nya 
mål är dessutom på ingång. Tyvärr har 
leveranstiden skjutits fram pga. den ”lilla” 
incidenten i Suez-kanalen. En uppsättning 11-
manna och 7-mannamål är att vänta. En liten 
läktare har också byggts till C-plan. 
 
Vad händer ovanför plan?  
Ja, nu kan det bli verklighet! Föreningen 
kommer att köpa in en VEO-kamera! Denna 
kamera kan lagen sen använda i olika syften. Allt 
från att filma, spela in och visa sin egen match i 
utbildningssyfte till att visa för alla andra 
kronängiter. Redan nu finns den möjligheten via 
appen ”Min Fotboll”. Där kan du livesända din 
match genom att filma i realtid med din mobil 
exempelvis. Vill du veta mer, kontakta kansliet. 
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Styrelsen har ordet… 
 
Arbetet inom styrelsen börjar att sätta sig och vi 
kan stolt presentera fotbollssektionens 
ledamöter. Anja Tornlund (F08-09), Mattias 
Andersson (PF12), Lukas Nyman (U-laget), 
Daniel Nyhlen (P09-10), Frederik Kjellberg 
(junior & P06-07) samt Henric Bergqvist (PF11) 
Dessa kommer nu att inom gruppen utse en 
styrelse. Fotbollssektionen ska oberoende 
arbeta för hela föreningen och alla lag. De 
kommer att ha en uppsökande verksamhet, 
men är det något redan nu du vill lyfta, kontakta 
någon av fotbollssektionens ledamöter. 
 
Kronäng ligger i framkant! 
Som enda lag i Borås kan Kronäng kan stolt 
presentera fyra föreningsdomare från F07. 
Saga Wiland och Meja Harrysson hade en 
hektisk söndag i slutet på maj när det dömde 
dubbla matcher. Som de ägde planen!!! Detta 
tycker vi är riktigt kul och vi är extra stolta över 
våra ungdomar som tagit steget till 
föreningsdomare. Vi lyckönskar både Saga och 
Meja samt Selma Rimsell och Ida Harrysson i 
deras domarkarriärer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                profil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namn: Sara Holmgren, Edvin Sundström & Ella Wiland 
Ålder: Sara är 16, men fyller 17 väldigt snart. 
Edvin och Ella är båda 17 år. 
Hemvist: Både Sara och Ella bor på Kristineberg 
medan Edvin en bit utanför Borås, i Ekås. 
Min roll i Kronäng: Sara och Ella spelar idag i 
damlaget och Edvin i herrlaget. Han stöttar även 
upp i juniorlaget. Dessutom ingår alla tre i 
ledarakademin där de hjälper till med 
fotbollsskolan och F11. Edvin är dessutom 
föreningsdomare. 
Fotbollskarriär: Sara och Ella har alltid spelat i 
Kronäng, de startade redan som 6-åringar. Edvin 
började som 10-åring i Byttorp IF. Passerade 
Elfsborg på väg till Sjömarken/Sandared där han 
spelade i ca 3 år. Nu är han fast i Kronäng IF sen 
2019.  
Det här visste du inte om mig: Sara har haft oturen 
att vara skadad största delen av hennes 
fotbollsår. Ny säsong innebär ny skada. 
Edvin avslöjar att, om det inte är för varmt ute, 
så har han alltid en Chelsea-tröja under 
Kronängströjan på matcherna. Ella har först 
svårt att svara på frågan men sen kommer hon 
på. ”Jag har nog världens stökigaste rum”. 
 
 

En uppmaning till er alla som besöker vår 
klubbstuga. Tänk på att rådande pandemi 
fortskrider och att vi följer restriktionerna. 
Tänk på antalet personer i cafeet, vi har 
personal vi är rädda om. Kom ombytt, du kan 
förvara dina kläder i omklädningsrum under 
träningen.  

månadens 

 

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. 

-er 

 
   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. 

 


