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Seniorerna är på topp :)

Vi har två seniorlag igång i klubben: representationslaget i div 6 Borås och B-laget i utveckling B Borås.
A-laget leder sin serie och det ser just nu väldigt lovande ut. En serieseger ﬁnns helt klart inom räckhåll
och det betyder att vi kan ta klivet upp till division 5
igen, som vi så snöpligt åkte ur 2013.

Se sån stil han har! Vigor Bengtsson - ung kronängare i farten.

Information från kansliet
► Ledarkonferens.

Fotbollsutskottet planerar för
årets ledarkonferens, preliminärt i början av
november. Det blir sedvanligt upplägg med en dags
konfererande i Borås med middag på kvällen som
avslutning. Vi tror att detta är ett bra tillfälle dels att
utvärdera säsongen, dels blicka fram emot 2015 med
god framförhållning. Ledare som slutar efter
säsongen 2014 kommer att avtackas denna dags.
► Ny

hemsida. Vid årsskiftet kommer Kronäng att
byta leverantör av hemsida och gå över till Sportsadmin som vi redan anlitar för det administrativa
systemet. Det innebär dels en modernisering av
hemsidan och ett enklare publiceringsverktyg, dels
att kalender, medlemsförteckning mm som läggs in
i Sportsadmin automatiskt syns också på hemsidan.
Lena Löfgren i styrelsen ansvarar för övergången.

En del av seniortruppen vid en träning tidigare i somras.

B-laget leder även de sin serie och spelar kanonbra
fotboll, jätteviktigt att det går bra för B-laget. Det är
dessa grabbar som är påläggskalvarna och driver på så
att det blir bra fart på träning och konkurrens om
platserna i A-laget. Sex omgångar återstår i denna
serie, så en serieseger även här ﬁnns inom räckhåll.
Det återstår fem omgångar och det är oerhört spännande. Det vore otroligt roligt om så många som möjligt
kommer och stöttar laget resten av säsongen!
• A-laget spelar sin sista match söndag 5 oktober
kl 15:00 mot FC Kabel Åttio på Kronängs arena.
• B-laget spelar sin sista match söndag 28 september
kl 19:00 mot Fristad GoIF på Kronängs Arena.

► Styrelseledamot

sökes. Vi söker en ytterligare
person till klubbstyrelsen, framförallt med sponsring
som ansvarsområde. Uppdraget består i första hand
att vårda kontakterna med beﬁntliga sponsorer. På
sikt behöver vi också knyta nya kontakter.
Det ﬁnns även personer som är villiga att hjälpa till
på denna post så det ﬁnns goda möjligheter att skapa
en sponsorsgrupp och vara ﬂer som delar på
jobbet. Om du vill diskutera saken vidare så hör i
första hand av dig till Carina Gustafsson i valberedningen. Tfn 0733-500245.

► Boka redan nu in Kronängsmästerskapet 2014
i mitten av oktober. Mer information inom kort.

Lyckad sommar för boulen
Boule-SM spelades i Växjö 13 –19 juli. Tio av klubbens medlemmar deltog. Här är en bild på Mona
Larsson och Jan-Olof Caspersson som tog vårt bästa
resultat med en tredjeplats. Grattis till er!

Månadens ledare

Johnny Holmgren, tränare P01-02
Bor: Kristineberg, Borås
Jobb: Jobbcoach på Miroi
Familj: Nina, Emil (P12), Sara (F10)
Därför blev jag ledare i Kronäng: Min pappa var
tränare i mitt lag när jag var liten (Tranemo IF) och
jag tänkte att jag kunde ge något tillbaka till mina
barn. Sedan så tycker jag att det är väldigt roligt att
vara delaktigt i en föreningn. Jag har varit ledare/
tränare sedan sonen startade i Fotbollsskolan 2008.
Det bästa med Kronäng: Mycket bra ledare i
samtliga lag. Bra folk i styrelsen. Vår nya, ﬁna arena
samt alla spelare och ledare (vi är sex pers) i P01-02.
Egen idrottskarriär: Fotboll div. 5-6. Ishockey, volleyboll, kampsport samt diverse andra extremsporter.
Gör gärna på ledig tid: Umgås givetvis med familj
och vänner. Resa när tillfälle ges. Sitta på vår nya
altan och höra grannarna klippa sina gräsmattor. :-)
Hemlig talang: Har spelat trummor i cirka 40 år.
Drömmer om: Att vi får behålla våra underbara
spelare och ledare i P01-02 i många år framöver och
att övriga ledare/spelare stannar i vår förening samt
att vårt kära a-lag klättrar i seriesystemet.
Ulf Gustafsson är
tillbaka i Kronängs IF efter
att tidigare ha varit ledare i
föreningen i många år. Nu
är han adjungerad i styrelsen och ingår i en grupp
som ansvarar för anläggningens utveckling, särskilt
med fokus på fotbollsverksamhetens behov.
Välkommen tillbaka!

Den andra stora händelsen har varit att vi stod som
arrangörer till seriespelets andra sammandrag 9-10
augusti. I Borås tävlade två divisioner från förbundsserien och två divisioner från distriktsserien.
Detta innebar att vi hade ca 180 tävlande på plan i två
dagar. Kronäng spelade i div 3 i distriktsserien och
hamnade på fjärde plats. Dagarna innebar att vi skulle
serva spelarna både med mat, dryck och annan service.

Våra medlemmar sattes på prov då vi aldrig arrangerat en så stor tävling. Kiosken bemannades av sex
Kronängsdamer som ﬁck slita ont och köra skytteltraﬁk till närmaste stormarknad för att fylla på
förråden. Distriktsrepresentanten Roger Smedenfeldt
var mycket nöjd med arrangemanget och lovordade
vårt ﬁna spelområde. Parkeringsplatsen fylldes till
sista plats och vi ﬁck ta hjälp av grusplanen.
Text: L-G Krantz och Helena Ojala, boulesektionen.
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