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Hedvigsborgs IP - numera
endast ett minne blott

Aktuellt från kansliet

• Lördag 3 oktober träffas fotbollssektion, styrelse,

café, anläggning och kansli för en gemensam träff
om fotbollsfrågor i första hand. Det ska bli en halvdag där vi kan diskutera frågor som rör ﬂera av våra
grupper, för ökad samsyn och prioritering av vad
som är viktigast att jobba med och hur vi gör det på
bästa sätt. Hör av er till kansliet med frågor som ni
tycker är viktiga att ta upp för föreningen i stort.

•

I mitten av oktober kommer vi att använda inomhustider för de yngsta åldrarna på nya Kristinebergskolans gymnastikhall.

• Kronängs IF är arrangörsförening för Borås ung-

domsallians inomhuscup för pojkar 11-12 år i höst.
Cupen spelas i Rångedala ca kl 07-20 lördag-söndag
21-22 november. Vi ansvarar för domare, kiosk,
tävlingssekretariat och omklädningsrum.

• KIF ställer upp med många funktionärer vid Kretsloppet nu på lördag 19 september, ett uppdrag som
också är en viktig inkomst för föreningen. Herrlaget
och F97-99 bemannar de ﬂesta platserna, men vi har
i år utökat vårt åtagande med 16 platser som P97-99
kommer att ta hand om. Lycka till med uppdraget
- och lycka till alla ni som är med i loppet!

I juli rullade en grävskopa in på Kronängs tidigare
anläggning, Hedvigsborgs IP, och en epok i Borås
idrottshistoria gick i graven. Klubbstugan, omklädningsrum, bollförråd och biljettkur jämnades med marken i tid för att användas som campingplats under Oringen. Lena Löfgren, styrelseledamot, fotograferade
under arbetet. Här är några av bilderna. Ett fotoalbum
med ﬂer bilder kommer inom kort på hemsidan.

Inbjudan till föreläsning
om ledarskap som lyfter
Vad är det som gör en tränare eller ledare bra, som får
ﬂer att börja spela och hålla på länge med fotboll? Det
är temat för kvällen när Camp Elfsborg bjuder in alla
deltagande klubbar till Borås arena torsdag 15 oktober
kl 18. Det blir ﬁka under kvällen.

Månadens ledare
Martin Palm

Bor: Kristineberg , Borås
Jobb: Projektledare på Stema Specialtryck AB
Familj: Fru, son och två bonusdöttrar
Uppdrag i KIF: Tränare P01/02, tidigare tränare för
F96. Jag har varit i Kronäng i drygt 10 år hittills.
Därför blev jag ledare i Kronäng: Flicklaget som
min ena bonusdotter spelade i saknade tränare.
Det bästa med Kronäng: Vi har go stämning i laget.
Egen idrottskarriär: Fotboll i Brämhults IK fram
till junioråldern, Längdskidåkning upp till 16-17 år.
Numera crossﬁt/styrketräning.
Gör på ledig tid: Tränar själv eller ﬁxar hemma.
Hemlig talang: Är lika bra med både vänster och
höger fot, så kallad tvåfotad!
Drömmer om: Att vi i laget ska kunna locka till oss
ﬂera ungdomar.

Dags för Idrottsrabatten

Nu är det dags att sälja Idrottsrabatten igen. Häftet
ska säljas under september för att köparna ska ha så
lång tid som möjligt på sig att utnyttja erbjudandena.
Inkomsterna från Idrottsrabatten motsvarar - om alla
säljs - ungefär kostnaden för planhyror och inomhustider under nästan ett halvår så det är en mycket viktig
inkomst för vår fotbollsverksamhet.

Fredrik ”Bella” Berglund, Johan Sjöberg och Martin
Andersson, alla tidigare Elfsborgsspelare med 100tals allsvenska matcher, även proffserfarenhet och en
mängd upplevelser, berättar utifrån egna erfarenheter.
De har spelat i klubbar med olika värderingar som
kanske inte är helt de samma som gäller i dag.
Både Fredrik och Johan är idag aktiva som ledare.
Martin och Johan jobbar i Elfsborg, bland annat
med Vi tillsammans där Camp Elfsborg ingår. Föreläsningen sker i Borås arenas restaurang och alla
Kronängs ledare och tränare är välkomna. Anmälan
till Micke på kansliet senast 8 oktober som sedan
meddelar hur många som kommer från KIF.

Guldmedalj till F06-07

Fem raka segrar räckte till förstaplatsen för F06-07 i
Bengt Björklund cup i Sparsör i augusti. Laget ﬁck
kämpa extra hårt på grund av endast en avbytare, men
det hindrade inte. I ﬁnalen tog det inte ens en minut
innan första målet kom och slutresultat blev 4-0.
Grattis tjejer till en riktig kämpaseger!
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