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Juniorlaget seriesegrare - avgjorde i sista matchen
Det blev en spännande avslutning på säsongen för
juniorlaget som avgjorde serien (division 2 södra) i
sista matchen genom att vända underläge efter straff
till 2-1 i slutminuterna. Stort jubel utbröt efter det att
domaren blåst av matchen och guldhattarna kom på!
Så här sammanfattar ledargruppen säsongen:

Vi får och har fått spelare till oss under ett och ett
halvt år av olika kvalitet fotbollsmässigt och med
väldigt olika bakgrund. Några av de nya spelarna har
haft kontinuerlig närvaro till denna säsongen och gjort
det bra. Vi är en stor blandning av personer och vi har
lyckats få ihop en bra grupp.

”Det har varit en god säsong med många träningsvilliga juniorer. De har hörsammat instruktioner på
träningar och velat utveckla sig själva och i grupp.
Det har under säsongen gått bättre och bättre, men
det ﬁnns ytterligare utvecklingspotential i gruppen.
De ambitioner som ﬁnns är att utveckla spelarna och
få dem till att närma sig steget mot att bli seniorspelare samt genomföra goda resultat i den nya högre
serien som vi ska spela.

Det är en stor trupp, och KIF har välkomnat ett ﬂertal
ensamkommande ﬂyktingkillar som anslutit till truppen utan att ha samma fotbollsbakgrund som de ﬂesta
andra i laget. Vi har fått dela gruppen vid tillfällen för
att få rätt nivå i de olika övningarna. Detta där de som
har högre nivå ska få utvecklas i framförallt passningsspel och timing, tempo med mera vilket då också
blir lättare för den grupp som kommer i den lägre
nivån och kan då ha samma kvalitet

Ali Zayed, en av spelarna som vid sista matchen
stöttade sitt lag med trumspel från läk
läktaren.

I november kommer vi delta i Mariedalcup. Inför
mästa år vill vi lyfta upp ﬂera spelare för bli en större
grupp på planen, men då kunna nivåanpassa träningarna. Vi hoppas på en fortsatt utveckling av laget och
individer som kan ta steg upp mot seniorspel. Därför
är det viktigt med stor grupp för att ha påfyllning av
spelare framöver. Det är också viktigt att bibehålla
ledare i gruppen, utan dem står en tränare ensam och
utan tränare faller hela laget”.
Sammanställt för ledartruppen av Filip Nyman.

Restaurangchansen

Gå och ﬁka med en kompis och betala för en istället
för två. Köp hem lite god mat och betala för en men få
två portioner. Eller utnyttja rabatter i ﬂera butiker. Allt
genom rabatthäftet Restaurangchansen som Kronängs
IF säljer och som nyligen kommit i en ny upplaga.

Månadens ledare
Filip Nyman, juniorlaget

Bor: Uppväxt i Borås, bor sedan många år i Hillared
Jobb: Jag jobbar på Anticimex inom byggnadsmiljö,
främst med utredningar av fukt- och inomhusmiljörelaterade problem.
Familj: fru Kaisa, barn, Lucas, Tobias och Joseﬁn
Uppdrag i KIF: Lagledare i juniorlaget. Började där
inför förra säsongen.
Därför blev jag ledare i Kronäng: Jag har varit tränare och lagledare sedan Lucas började med fotboll,
först i Hillareds IF och sedan två år i Elfsborg. Efter/
under Lucas övergång till Kronängs IF blev jag övertalad av Johan Ahlström att hjälpa till som lagledare
åt det nuvarande junior-laget, vilket jag inte ångrat
en sekund framförallt inte nu efter seriesegern.
Det bästa med Kronäng: Det bästa med laget är
självklart grabbarna som spelar och mina fantastiska
kollegor i laget. Det är alla tillsammans som gör det
till vad det är i med- och motgång. Det är såklart
också roligt att få tillbringa sin ”fritid” på en sån ﬁn
anläggning som Kronäng har.
Egen idrottskarriär: Jag har själv spelat fotboll i
Kronäng en gång i tiden men det var en kort period,
tror att det kanske var fram tills jag var 10-11 år.
Gör på ledig tid: När jag är ledig tycker jag bäst om
att vara vid båten med familjen och att umgås med
vänner. Vintertid är skidåkning en favoritsyssla.

Nu ﬁnns det en
hjärtstartare i
klubbstugan!
Lätt att använda
även för den som
är ovan.

Häftet kostar 240 kr och gäller okt 2016 - sep 2017.
För den som får in vanan att ha med sig de kuponger
man är mest intresserad av i plånboken ﬁnns goda
chanser att göra bra affärer i stort och smått. Samtidigt
stöttar man Kronängs ungdomsverksamhet.
Försäljningen utgör en viktig del av våra inkomster
under året. Styrelsen har budgeterar för ett sålt häfte
per medlem och de delas ut till alla ledare. Tack alla ni
som stöttar Kronäng genom att köpa ett häfte!

Årets ungdomsledare

Två av Kronängs alla duktiga ledare har fått årets
ungdomsledarstipendium som delas ut av Svenska
fotbollförbundet i samarbete med en sponsor.
Daniel Ung och Thomas Pettersson tog emot stipendiet som avslutning på två dagars utbildning på Bosön.
Grattis Thomas och Daniel!
Ungdomsledarstipendiet syftar till att lyfta fram goda
förebilder inom breddfotbollen och vänder sig till de
som är ledare och tränare för 12-15-åringar. Läs mer
om motiveringarna på vår hemsida.

www.kronangsif.se

