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Pangstart på fotbollsskolan 
och tisdagarna! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tisdagarna har äntligen startat med full 
aktivitet. Barn från 5 år och uppåt har nu intagit 
arenan och tränare tillsammans med 4 
ungdomar från ”Ledarakademin” har fullt upp 
med dessa glada barn med fullt av spring i 
benen. Samtidigt har PF14 och PF13 startat sina 
träningar utomhus efter att ha varit inomhus 
under vintern. För att fylla upp våra tre planer 
fullt ut så fyller barnen i PF11 &12 på med sina 
spelare och inte minst F08-09. Trots att dagen 
började med allt väder som finns, regn, snö, 
hagel och vind lyckades solen vinna just de 
timmar som vi tränade. Att vi som klubb växer 
är det inget tal om, över 100 barn på en och 
samma gång. FANTASTISKT! 
 

En snabb koll på våra andra lag… 
A-laget stabiliseras efter en tung vinter och 
truppen växer. Glädjande är att två junior-
spelare har flyttats upp, och att några av U-
lagskillarna är med och tränar med herrlaget.  

 
Utöver det så deltar två till tre juniorspelare per 
vecka som är med för att lära. 
Juniorlaget trivs på den gröna mattan och har en 
trupp på ca 16 spelare. 
P 07 växer och nygamla 06: or kommer tillbaka. 
De är mer än 20 st.  Det känns mycket positivt 
att Edvin och David kan hjälpa till på måndagar. 
På onsdagar är tanken att Magomed skall hjälpa 
till med målvaktsträningen.   
Damlaget har under riktigt anpassade åtgärder 
varit iväg på ett träningsläger på Öland. I nästa 
nyhetsbrev kommer vi att få höra hör det var.  
 
Nu önskar vi alla att seriespelet ska komma 
igång.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vad händer utanför plan?  
Under säsongsuppstarten händer det mycket 
utanför planerna och en del av det som hänt är 
att Spelformsutbildning 7 mot 7 har genomförts 
för 9 tränare, Information och utbildning i 
”Matchmiljö” har givits till representanter i 
både styrelse och lag. Introduktion har givits till 
våra fyra ungdomar i ”Ledarakademin” och 
uppstart för ”Feriearbetarna” är i full gång. 
Vid sidan om arenan finns Kronäng IF även högst 
delaktiga i sociala projekt på Larskaggsgatan.  
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Även på Göta finns Kronäng med i ett projekt. 
Projekt riktar sig till barn i åldrarna 5–15.  
Kan du inte komma till fotbollen, får fotbollen 
komma till dig. 
I dessa projekt finns ett gott samarbete med AB 
Bostäder och Willhem.  
 

 
 
Styrelsen har ordet… 
 
Ett stort arbete sker i bakgrunden och det är 
styrelsen som har beslutat att fyra sektioner ska 
finnas för att enklare hjälpa spelare, tränare, 
ledare. Är du intresserad av och känner 
engagemanget att driva vår fotbollsklubb vidare 
framåt kontakta Anders Eliasson. 
(ante.elias@gmail.com) Sektionerna är 
uppdelade i boule och tre fotbollssektioner. 
Herr-, Dam- och Barn och Ungdomssektion.  
 
Förutom arbetet med att starta upp sektionerna 
arbetar styrelsen även med att ta fram riktlinjer 
för sponsring och kamratanda i klubben. 
 
 
 
 
 

 

                profil 

 
 
 
 

Namn: Mikael Johansson 
Smeknamn: Micke Gul (i Byttorp var vi tre stycken 
som hette Mikael, vi blev kallade efter lagen och 
jag kom från Elfsborg, därav färgen gul. 
Ålder: Okänd 
Hemvist: Boråsare 
Min roll i Kronäng: Föreningsadministratör, ungefär 
som en kanslist. Har ett finger med i allt som rör 
klubben. Fixar och trixar med det mesta. 
Fotbollskarriär: En gedigen… 
Det här visste du inte om mig: Jag har varit svensk 
mästare i Bordshockey. 
 
 

En uppmaning till er ALLA! Restriktionerna gäller 
fortfarande och vi ber er att respektera de. Tänk 
på hur många ni är i grupp, synnerhet inomhus. 

 
 

månadens 

 

Har du något eller någon du vill lyfta, premiera eller låta alla andra få veta. Ta möjligheten att sprida det 
i vårt nyhetsbrev. Kontakta Micke på kansliet eller maila h.bergqvist@hotmail.se för mer information. 
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