Nyhetsbrev

Nu börjar det på riktigt!

Visserligen har det snöat och varit nästan vinterkallt
de senaste dagarna, men det är ändå slutet av april
och det betyder bara en sak - fotbollspremiär!
Seriespelet är igång för barn, ungdomar, seniorlaget herr som kliver upp till division 4 och vårt nya
damlag (bild nedan från första matchen) - och så
förstås fotbollsskolan för de yngsta på tisdagar, där
bilden ovan är tagen vid premiären 12 april. Den
här gången blir det mest bilder i nyhetsbrevet, som
inspiration inför utesäsongen. Förutom det berättar
vi om några lag som den gångna inomhussäsongen
haft framgångar i inomhuscuper och så presenteras
månadens ledare.
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Kronäng arena cup 23 april

Närmare 50 ﬂick- och pojklag samlades i lördags för
försäsongscupen Kronäng arena cup, ett stort arrangemang som vi genomförde för första gången (bild från
dagen här nedan). Det blev många lovord från gästande lag, både om själva arrangemanget men även om
vår ﬁna arena. Kul att få visa upp den för så många!
Många ledare, föräldrar och spelare bidrog på ett
proffsigt och positivt sätt till att dagen ﬂöt på bra, från
parkeringsvakter till städansvariga och alla däremellan. Vi tror och hoppas att första intrycket av denna
cup ska hjälpa oss att nästa år locka ännu ﬂer lag till
Kronängs arena. Stort tack till alla som var med!

Inomhuscuper tidigare i år

Flera lag har under inomhussässongen varit med i
olika cuper. F12 har i år varit med i tre turneringar
och stått som slutsegrare i alla tre. I Igelkotten cup i
Skövde (bild nedan) möttes dessutom Kronängs båda
lag i ﬁnalen. Det blev en jämn historia som avgjordes
på straffar. Tränarna vill gärna framhålla tjejernas ﬁna
gemenskap där man gläds åt varandras framgångar.

Månadens ledare
Jonas Lindqvist, P04

Bor: Storängen, Borås.
Jobb: Graﬁker/originalare på Bamatex.
Familj: Mina två söner Wile och Lowe.
Uppdrag i KIF: Jag är en av tre ledare i P04. Har
varit ledare i ungefär sex år.
Därför blev jag ledare i Kronäng: Jag gick med
min äldsta son Wile till träningarna och tittade vid sidan i början. Sen ﬁck jag frågan om jag kunde tänka
mig att hjälpa till med träningarna, och när jag ändå
var där och tittade kunde jag lika gärna bidra med
det jag kunde. Jag var ju helt novis från början, men
man lär sig under resans gång. Sen har det rullat på.

Även för F10 har det gått bra under inomhussäsongen.
Laget vann BUA cup i Borås i mars. Grattis!

Det bästa med Kronäng: Kronäng är en riktigt bra
och rolig samlingsplats. Det är en god anda och bra
sammanhållning. Vi har en stomme i laget som har
varit med från början och fyllt på med andra härllga
killar vartefter. Det ﬁnns en glädje i fotbollen och vi
har en bra lagkänsla i laget.
Egen idrottskarriär: Den är lätt summerad... Jag
spelade lite fotboll när jag var 7-8 år, men tyckte det
var lite stökigt, så jag började med individuella sporter som tennis och pingis och spelade ett par år. När
jag sedan blev lite äldre så spelade jag innebandy.
Fotbollsintresset återkom dock och är något som
vuxit på mig ju äldre jag blivit, och jag tycker
fortfarande att det är riktigt roligt.
Gör på ledig tid: Tar det gärna lugnt... :) Jag tränar
en del, mestadels styrka just nu. Jag tycker det är kul
och gott med mat och reser gärna när tillfälle ges.
Hemlig talang: Jag gillar att måla och rita.
Drömmer om: En egen vingård och att killarna i
laget blir fotbollsproffs :)

Också Kronängs P10:or vann BUP cup i mars.
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