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Liv och rörelse igen på arenan efter sommaruppehållet
Hösten är här, träningarna är igång efter sommaruppehållet liksom fotbollsskolan för de minsta. Det
här nyhetsbrevet sätter lite extra fokus på våra två
seniorlag, det nybildade damlaget och herrarna som
gör sin första säsong i division fyra. Här är två av
tränarnas ord om säsongen hittills och om hösten.

Damlaget
”Säsongen har varit ungefär som förväntat. Vi är
fotbollsmässigt med men orutinen lyser igenom i
vissa situationer. Vi har framför oss en höst med nio
matcher tills 25 september och hoppas kunna klättra
några placeringar i tabellen. Kan vi bli femma-sexa
så vore det en kanonstart för damlaget. Viktigast är
ändå att vi försöker att spela fotboll som vi vill!
Ibland är det svårt att få ihop lag på grund av att ﬂera
jobbar extra och det är mycket i skolan. Laget består
av stora delar av ﬂicklaget 97-00 och sen har det tillkommit några rutinerade spelare från andra lag. Det
är också kul att det har ringt tjejer som har ﬂyttat till
Borås för att studera och hittat oss på nätet. På så sätt
har vi fått två nya spelare till damlaget”.
Text: Robert Pettersson.

GLAD SOMMAR!

Herrlaget
”Vi ser på säsongen hittills med blandade känslor. Vi
är glada över att fört Kronäng till division 4 efter så
många år och naturligtvis är målsättningen att etablera
sig som ett starkt division 4-lag. Dock ser vi möjligheter i truppen som gör att vi kan avancera mer, men
för det krävs otroligt mycket jobb från oss alla.

Resultatmässigt är det ok, men vi kan bättre än så.
Under hösten hoppas vi främst på att grabbarna ska
tycka att det fortfarande är roligt att utvecklas och
kommer till träningar. Vi vill att de ska må bra med
oss. Vi vill också gärna avancera några platser uppåt i
tabellen. Vi kan och vill mer!
Rares, Dino och jag vill också förmedla att vi trivs
mycket bra i Kronängs IF och vill tacka fotbollssektionen och vår ordförande för ett gott samarbete. Vi vill
också lyfta fram våra lagledare/materialare Ulf Johannesson, Ulf Karlsson och Roger Selin. Vi är mycket
glada för den hjälpen vi får, så vi kan lägga fokus på
fotbollsbiten. Många härliga skratt får vi med varandra, verkligen STORT TACK!” Text: Vedad Aganovic.

Sverigeeliten på plats på
Kronängs boulebanor

Månadens ledare
Roger Selin, seniorlaget herr

13-14 augusti arrangerade Kronängs boulesektion
Svenska bouleförbundets elitseriespel öppen klass och
veteranelitseriespel sammandrag 2.
Hela Sverigeeliten, ungefär 200 spelare från Malmö
i söder till Gävle i norr, var på plats. De ﬂesta av
sektionens medlemmar som inte var iväg och spelade
distriktsseriespel ställde upp båda dagarna och servade
tävlingsdeltagarna med bland annat mat och dryck.
Samtliga tävlingsdeltagare var mycket nöjda med
både tävlingsarrangemanget och övrigt runt tävlingen.
Segrare i öppen klass blev Coccinelle Petanque Club
från Malmö med två landslagsspelare i laget. Segrare i
veteranklassen blev Boo Sport klubb från Stockholm.

Bor: Bor i villa på Furubergsgatan till 1 september
då vi ﬂyttar till lägenhet på Salängsgatan i Borås.
Jobb: produktionschef på Allmans som producerar
livsmedel till kunder i hela Sverige.
Familj: fru Eva och våra tre barn Jenny 33 år,
Sandra 24 år och Robin 22 år.
Uppdrag i KIF: Lagledare för herrseniorlaget.
Därför blev jag ledare i Kronäng: Det började med
fotbollsskolan och harfortsatt uppåt till seniorlaget.
Den resan har hållit på i 16-17 år och håller på fortfarande. Min son Robin ville börja spela fotboll så
självklart var man och kollade alla träningar.
Eftersom jag själv har spelat i Kronäng så blev det
just Kronäng. Sen ﬁck man frågan om man ville
hjälpa till och ta hand om fotbollsskolan och då var
man inte sen att ta chansen. Men man klarar inte allt
själv så jag ﬁck hjälp av Ulf Johannesson och Ulf
Karlsson och vi håller på i Kronäng än i dag.
Det bästa med Kronäng: Kronäng är en gedigen
fotbollsklubb som vill hjälpa till med att utveckla individer till bra fotbollsspelare, kamrater och framför
allt att känna, här ﬁnns det plats för mig.
Egen idrottskarriär: Har spelat i Kronäng från
mini-putte som det hette då och upp till juniorlaget.
Gör på ledig tid: Springer och cyklar en del, tycker
om att vara ute i naturen och framför allt resa och se
mig omkring.
Hemlig talang: Tycker om att laga mat - men om jag
har talang det får min familj avgöra.
Drömmer om: Att våra tränare Vedad och Rares ser
till så att Kronäng vinner division 4 nästa år.

Vill du vara publikvärd vid
Elfsborgs hemmamatcher?

Kronängs IF har fått erbjudande att bemanna ett
antal platser som publikvärdar på Elfsborgs matcher
på Borås arena. Nu i höst möter laget bland annat
AIK, Helsingborg och Norrköping. De ﬂesta uppdrag
innebär att man också kan se hela matchen från olika
läktarsektioner. Intresserad? Hör av dig till Micke på
kansliet, telefon 0725-85 55 32.

www.kronangsif.se

