Nyhetsbrev

Full fart på boulen

Kronäng har en mycket aktiv boulesektion. Här är
några av dem som tog emot nyﬁkna besökare vid
Boulens dag 14 maj, då sporten uppmärksammades
i hela Sverige. Kallt vårväder gjorde att det inte dök
upp så många, men här syns bara glada miner ändå.
De här tävlingarna är Kronängs boulesektion med på
nu i sommar, varav två arrangeras av sektionen:
• 3-6 juni spelades distriktsmästerskap i Lidköping.
• 18-19 juni spelades öppet distriktsseriespel i Skara.
Kronäng spelar i division 4.
• 17-23 juli spelas boule-SM i Malmö.
• 13-14 augusti arrangerar Kronäng Svenska bouleförbundets seriespel på Kronängs arena, elitserien
division 1 och 2 samt veteran elitserien division 1.
Då ﬁnns hela sverigeeliten på plats.
• 24 augusti arrangeras Kronäng damdubbel på
Kronängs arena.

Välkomna att komma och titta på
tävlingarna och heja fram Kronäng!

GLAD SOMMAR!
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Lotter och rabatthäften viktig inkomst för klubben

För att kunna erbjuda våra medlemmar en så bra och
omfattande verksamhet som möjligt behöver alla dra
sitt strå till stacken även ekonomiskt. Utöver medlemsavgifter och statliga och kommunala bidrag budgeterar
vi 2016 för ca 100 000 kronor i intäkter från egna arrangemang och försäljning av lotter och rabatthäften.
Kronäng arena cup i april blev en stor succé och viktig
inkomstkälla - nu gäller det för alla medlemmar att
sälja Sverigelotten och i höst Restaurangchansen som
ersätter Idrottsrabatten. Ledare kan kontakta Micke på
kansliet om vad som gäller för just deras lag.

Duktiga feriepraktikanter
skötte sommarfotbollen

Årets sommarfotbollsskola lockade ett 80-tal barn och
ugngdomar 6-15 år till Kronängs arena de två första
veckorna på sommarlovet. Precis som tidigare år var
det feriepraktikanter som höll i sommarfotbollen.
I år ﬁck de förstärkning av två personer som nyligen
börjat på Kronäng i en integrationssatsning: Toni
(spelar i seniorerna) och Nemer. Här är några av årets
feriepraktikanter vid en av träffarna inför säsongen.

Månadens ledare

Frederik Kjellberg, P05 och P07

Bor: Transås, Borås.
Jobb: Fastighetsförvaltare.
Familj: Sambo och har två pojkar på 9 och 11 år.
Båda spelar i Kronäng.
Uppdrag i KIF: Jag är ledare för pojkar -05 och
pojkar -07. För 05:orna har jag varit ledare några år,
tror det är sen 2012.
Därför blev jag ledare i Kronäng: Jag engagerade
mig för att det saknades ledare, och så tycker jag att
det är kul med fotboll.
Det bästa med Kronäng: Det bästa med laget är
att se hur killarna utvecklas, både som personer och
spelare. Det bästa med Kronäng förutom fantastiska
träningsmöjligheter är att se alla ideella krafter (fotbollsutskottet, styrelsen, ansvariga för caféverksamheten mm) som gör det möjligt att driva föreningen.
Gör på ledig tid: På ledig tid gillar jag att träna,
gärna tennis, löpning eller cykling.
Drömmer om: Vinna Gothia cup.

Beröm i Borås tidning
efter avslutad
feriepraktik!

Bidrag för satsning på
integration genom fotboll

Kronängs IF har fått 10000 kronor av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad i den årliga utdelningen till bland
annat idrotts- och kultursatsningar. Enligt reglerna
ska varje förening själva lägga lika mycket i varje
projekt, och det innebär 10000 kr även från Kronängs
sida. Pengarna går till att skapa möjligheter att ordna
sommarfotboll för de ensamkommande ﬂyktingungdomarna som spelar i vårt juniorlag, och till att
stötta just juniorlaget lite extra.

www.kronangsif.se

