Nyhetsbrev november 2013
Premiär för nyhetsbrev

Detta är Kronängs första nyhetsbrev i ny form. Med
start nu i höst kommer styrelsen att varannan månad
skriva om vad som är på gång i sektionerna, berätta
om de viktigaste besluten och andra aktuella frågor,
klubbens aktiviteter och annat smått och gott.
Hör gärna av er med tips om vad ni vill läsa om.Vi är
beroende av bidrag - gärna både text och bild - av er
som är ledare ller har andra uppdrag i klubben Maila
till lena.lofgren@comhem.se
lena.lofgren@comhem.se.

Vinterland i centrum

KIF och Korpen i stort samarbete

Kronäng kommer att ha en viktig del i att skapa
julstämning i Borås centrum i år. Vi har skrivit ett
avtal med Korpen om att vara den enda ytterligare
parten i samarbetet om decemberaktiviteter, och får
på så sätt möjlighet att skapa egna inkomstbringande
aktiviteter.
I år är vinterlandet med fjällkåta, släde med tomte
och julgranar. Vår egen plats är utanför MQ. Det
ﬁnns också sponsorspaket i tre storlekar för företag
som vill synas i samband med isskulpturfestivalen
lördag 7 december och samtidigt stötta Kronängs IF.

INFORMATIONSMÖTE 14 NOV kl 18

Kronängsmästerskapen
- nytt sätt att avsluta säsongen

12 oktober hade föreningen en gemensam avslutning
på fotbollssäsongen. För första gången i denna form
genomfördes Kronängsmästerskapet där vi i mixade
lag tävlade i form av sexkamp i olika bollgrenar.
Till slut stod lag
power-puffpinglorna som vinnare. Förutom
tävlingarna var
det också hamburgergrillning
och ﬁkaförsäljning och en
polisbil på besök
som många ville
provsitta i.

Välkomna till klubbstugan torsdag 14 november
18.00 för information om vinterland som det krävs
att spelare, ledare och föräldrar hjälps åt att bemanna. Givetvis kommer detta innebära insatser från oss
alla, så var med och påverka innehåll och omfattning. Låt oss tillsammans göra detta till något riktigt
bra för Kronäng och alla våra medlemmar.
Du som vill veta mer men inte kan komma på mötet,
är välkommen att ringa vår kanslist Per-Olof
Oscarsson, tfn 033-348 10 70.

Se bildspel från dagen
på vår hemsida!

Tack till fotbollsutskottet för ett
väl genomfört
arrangemang!

Juniorerna seriesegrare

Kronängs juniorlag slutar som seriesegrare i division 2 södra! Den sista matchen spelades hemma på
Kronängs arena och när domaren blåst av matchen
kom guldhattarna fram. Grabbarna ﬁrade sedan segern med taco och prisutdelning i klubbstugan under
ledning av avgående tränare Harri Kallio och lagledare Jalle Paulsson.

Boulesektionen

Laget slutade på 32 poäng, fyra mer än tvåan Kinna.
Grabbarna har gjort 70 mål (!) och släppt in 29.
Överlägsen skytteligavinnare i hela serien är KIF:s
Ahmed ”Nisse” Araye med 28 mål. Stort grattis till
hela laget och lycka till nästa år!
Tråkigt nog gick det betydligt sämre för seniorlaget,
som slutade näst sist i division 5 västra och nästa år
ﬂyttas ner till division 6. Även här blir det tränarbyte 2014. Vi tackar Tommy Pedersen för hans stora
engagemang för seniortruppen de senaste åren.

Surfa fritt på arenan

Kronängs arena är nu en så kallad trådlös hot-spot.
Det är ett öppet trådlöst nätverk, fritt fram för alla
att använda sig av för att surfa på nätet, ladda upp
matchbilder direkt och annat kul oberoende av vilken operatör man har.
För att ansluta mobilen, surfplattan eller datorn, gå in
på menyn för internetanslutningar och gå vidare till
trådlösa nätverk. När man söker WiFi-nät så kommer
apparaten att hitta nätet: Kronäng Guest. Lösenord:
kronangshjarta. Använd endast små bokstäver.

Kronängs boulesektion har vunnit sina båda serier
i år och går därmed upp ett steg i seriespelet inom
Svenska bouleförbundet 2014. Det gäller dels den
öppna klassen där KIF vann division 4 i WästgötaDahlsdistriktet och tar klivet upp till division 3, dels
veteranklassen inom samma distrikt där KIF:s boulesektion vann division 3 och går upp i division 2.
– Det är förstås väldigt roligt och jag känner stolthet
över att det gått så bra för oss, säger Helena Ojala i
Kronängs boulesektion. Vi tränar regelbundet och
nästa år hoppas jag att vi kommer att möta likasinnade genom att ta ett kliv upp i divisionerna.

Verksamheten 2014

Måndag 9 december kommer styrelsen att träffas
under nästan en hel dag för att planera inför 2014,
framförallt vad gäller budget, verksamhet och
prioriteringar. Det har varit ett intensivt första år på
den nya arenan, en ny sammansättning av styrelsen
sedan i våras och mycket att ta itu med. Hamid Fard,
ordförande sedan årsmötet i våras, ser fram emot att
nu jobba vidare och utveckla klubben.
– Det ska bli roligt att
jobba med verksamhetsplaneringen. Det
skapar tydlighet i vårt
arbete och vad som är
prioriterade fokusområden under kommande
år. Att få alla med på
tåget och lägga upp
arbetet effektivtet är
bland det viktigaste,
säger Hamid Fard.

www.kronangsif.se

