Nyhetsbrev september 2021
Äntligen är sommaren över!
I samband med att skolorna startar och
semester är över vaknar Kronäng upp igen. Visst
har det varit lite spontana träningar och träffar
för våra lag under sommaren men nu är vi i gång
på riktigt igen. Seriematcher drar i gång,
träningarna och fotbollsskolor. Visste du att vi
egentligen har TRE fotbollsskolor. Förutom våra
tisdagar på Arenan, så har Kronäng projekt på
både Göta och Lars-Kaggsgatan. Två väldigt
uppskattade projekt.

En snabb koll på vad som väntar…
Föreningens största händelse, som tyvärr har
fått ”stå över” ett år är nu nära. Äntligen kan vi
genomföra KRONÄNG ARENA CUP. Helgen 2-3
oktober räknar vi med över 100 lag som ska
spela matcher hela helgen. Givetvis håller vi
tummarna att vädret är med oss. Vi räknar
också med att alla medlemmar ställer upp på ett
eller annat sätt för att vår egen cup ska bli så bra
som möjligt.

Vad händer utanför plan?

Vad händer ovanför plan?
Ja, nu kan det bli verklighet! Föreningen
kommer att köpa in en VEO-kamera! Detta
kunde vi läsa om i förra nyhetsbrevet. Samtidigt
som klubben köpte sin kamera lanserades en
NY! Vi nappade snabbt på den och nu är en VEO
2.0 inköpt. Den nya kameran kan livesända
direkt. Planerad leverans är slutet november.

Styrelsen har ordet…
Det sker mycket i bakgrunden och styrelsen
verkar för en stabilare och tryggare förening.
Rutiner ska sättas och samarbetet med
Fotbollssektionen växer sig starkare.
Fotbollssektionen har bland annat tagit fram
extraträning på lördagar där våra egna
produkter tränar de yngre i olika moment.

En extra stor hyllning…
Vill vi självklart skicka till våra damer som två
matcher innan säsongen var slut parkerade som
seriesegrare och nästa år får stoltsera i Div. 3.

Det största arbetet utanför plan just nu är
planerna för klubbens 75-årsjubileum.
Du som ledare, tränare mm har fått ett mail.
Glöm inte att svara på det…

Kom och fira lite extra vid sista hemmamatchen
den 20/9 kl. 19:30.

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.

