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33..sszzáámm  ××  22001166..mmáárrcciiuuss  
((mmeeggjjeelleenniikk  mmiinnddeenn  hhóónnaapp  22..hheettéébbeenn))  

Hírek kintről 

 USA: Az első számú hírforrásunk, a KL Insider elkészítette weboldalát – még bővülni fog, de 

egyelőre hírekkel és remek kronumos háttérképekkel tudnak szolgálni: ha ezt olvasod, válassz ki 

egy háttérképet innen, és állítsd be a suliban/egyetemen/munkahelyen  Terjedjen az ige! 

 

 USA: Ha még nem láttad a decemberi „7th Anniversary Tournament” összefoglaló videóját, ne 

hagyd ki! Az egyetemi liga (College League) következő szezonja szintén szervezés alatt áll, 

várhatólag ősszel kerül sor rá, de természetesen tavasszal sem maradunk meccsek nélkül. 

 USA: Az első egyetemi Ring Leader, a lassan kisebbfajta legendává váló Skyler Jenkins egy 8 

perces dokumentumfilmet készített a sporthoz való kötődéséről, érdemes csekkolni azt is: ITT. 

 Anglia: Honlapokból sosem elég! A UK Kronum úgyszintén összedobott egy tetszetős weboldalt, 

lehet nézegetni ezen a linken. 

http://www.klinsider.com/
https://www.dropbox.com/sh/2c60ckno8ctn2ap/AAASL-Q56U8LuO6l2wOj__Y5a?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=3k-x0vanJX8&feature=youtu.be
https://vimeo.com/151528288
http://ukkronum.wix.com/ukkronum
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 Világ: Van egy térképünk is, amin szerepel az összes Kronum klub szerte a világon. A UK Kronum 

fenti weboldalán pedig egy király letölthető térkép is szerepel, lessétek meg a Downloads 

menüpontban. Ja igen, közben Észak-Texasban is lett egy klub. 

 

Hírek itthonról 

 Labda: Megérkezett a 2. labdánk!  

Valószínűleg egyelőre a Sportágválasztón a régi 

lesz játékra használva, a másik egyfajta 

„kirakatlabdaként” fog funkcionálni – riportokhoz, 

ilyesmihez. 

 Sportágválasztó: Írjátok fel a naptárba május 27.-

28.-át, akkor lesz ugyanis Pesten a szokásos 

tavaszi Nagy Sportágválasztó! Hamarosan 

leadjuk a jelentkezést, egyelőre tervben van egy 

rendes Quarter Kronum meccs leszervezése (ha 

lesz rá lehetőség). 

 Facebook: Indult egy „Kronum Ring Leaders” 

csoport, amiben egész komoly aktivitás folyt 

február végén. Itt elsősorban az USA-beli 

klubvezetők beszélik meg az egyetemi liga 

szervezési kérdéseit, de szó esett az új weblapokról, szórólapokról, és konferenciahívás jellegű 

„összeülésekről” is. 

http://www.zeemaps.com/view?group=1847406
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A hónap képe 

 

Ausztráliában már a második városban gyűltek össze játszani – ez igen!  //Photo by Kronum Australia 

Havi random infó 

Tudtad, hogy... 

...a 3.szezon előtt az új (hetedik) csapat nevére a régi kronum.com honlapon lehetett 

szavazni? Az ’Evergreens’ névváltozat olyan ötleteket előzött meg, mint a ’Loose Cannons’, a 

’Taboos’ vagy a ’Flip Flops’. 

https://www.facebook.com/KrnoumAustralia/photos/pcb.1893363884223207/1893363774223218/?type=3&theater

