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Säsongen 2014 är klar!
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Något du vill vi skall 
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Tipsa mig: liv.sahlberg@booff.com 

Nästa nyhetsbrev är  planerat till 

v51. Meddela mig i så fall under 

v50. 

Höstlov nästa vecka och säsongen 2014 är över. Enligt 

ledarna på de åldersgruppsträffar vi har haft så verkar 

säsongen ha fungerat bra för de flesta. 

Tänk att den kommer varje år med nya utmaningar och 

överraskningar - ”Silly Season” igen - . Vi arbetar för fullt 

för att få ordning på allt med provträningar, tränare osv. I år 

som tidigare år så kommer det mesta att falla på plats.

Vi har genomfört tre helger med Nackamästerskapen nu i 

oktober, 191 lag har deltagit i Boo FFs del av 

arrangemanget, totalt har 391 matcher spelats. Tack till alla 

spelare, domare och ledare för väl genomförda matcher.

Till alla våra föräldrafunktionärer som har varit med och 

hjälpt till med detta stora evenemang vad gäller hjälp med 

städning, café, grill, omklädningsrum och sekretariatet - vi 

hade inte klarat oss utan er - Stort Tack!

Finns några intressanta evenemang framöver. Kolla på 

datumen här intill och klicka vidare för mer information. 

Vår Caféteria kommer att ha ändrade tider nu framöver och 

även snart stänga för säsongen. Detaljerad information hittar 

du under ”Smått och gott”. Vill igen tacka alla föräldrar som 

har bemannat under kvällar och helger – ni har gjort ett 

jättejobb – Tack!

Ni har kanske sätt vår annons att vi söker ersättare för 

Andreas Jonsson under hans föräldraledighet. Känner ni 

någon så tipsa gärna. Mer information hittar du här

Vidare i detta nyhetsbrev presenterar vi Mika Grote som 

började på kansliet i mars, ni får också information om status 

från kommunen gällande anläggningar, träningstider och 

våra grannar. 

Kolla in vår nya samarbetspartner gogrilla –här kan ni tjäna 

lite extra pengar till lagkassan.  Det finns flera olika sätt att 

dels få in pengar till lagkassan och samtidigt stödja Boo FF. 

Mer information finns längre fram och på vår hemsida. 

Mycket nöje 

och önskar er ett

skönt höstlov! 

SvFA Höstlovscamp 
27-29/11 på Boovallen.

SvFA arrangerar camp på Boovallen 

nästa vecka för ca 180 barn. med 

fokus på spelarens individuella 

utveckling. Campen vänder sig till 

pojkar och flickor födda 2001-2007.

Fullsatt.

Kvarglömda kläder!
Hänger nu i caféterian fram till 21 

november – sedan skickas det som 

är kvar till välgörande ändamål

Nacka FF behöver materialare

till säsongen 2015 – intresserad? 

Kontakta: liv.sahlberg@booff.com

http://www.booff.com/club/start/public/news_article/9267
http://www.nacka.se/underwebbar/F%C3%B6reningsaktiv/Nyheter/Sidor/foreningsledarhelgen2015.aspx
http://www.booff.com/club/start/public/news_article/9304
http://www.booff.com/club/page/public/index/27999
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
http://www.booff.com/club/start/public/news_article/9297
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”Ny” på kansliet: Mika Grote

Mika är uppvuxen i Umeå där han började spela fotboll i Gimonäs CK, en förening som 

liknar Boo FF med över 2000 medlemmar, huvudparten inom ungdomsfotbollen. 

Mika spelade i pojk- och juniorallsvenskan och ett antal säsonger i klubbens herrlag, 

motsvarande nuvarande division 1-2, innan tränarsysslan tog över. 

Som tränare har Mika haft flickor från 13 år till damer motsvarande nuvarande division 

4 och pojkar 12 till herrar motsvarande nuvarande division 1. Han är utbildad med 

UEFA A-licens samt diverse idrottsrelaterade universitetskurser. 

Utöver att ha arbetat som tränare har Mika varit involverad distriktslagsuttagningar för 

Västerbottens FF, spelarutveckling i moderföreningen som under ett par år genererade 

flera landslagsaktuella spelare per åldersklass på både pojk- och flicksidan, 

matchanalytiker i Hammarby IF i herrallsvenskan, m.m.

2011 kom Mika till Boo FF som tränare för P95 Representationslag. Lockades av 

potentialen i föreningen med den stora spelar- och ledarbasen, men även likheten till 

moderföreningen med ett fint klubbhus i anslutning till en fin anläggning som naturlig 

samlingspunkt för föreningens medlemmar.

På kansliet är Mika ansvarig för olika extraträningsgrupper, implementeringen av 

spelarutvecklingsplanen, P11, tränare F00 och F01, m.m. Utöver detta och utanför Boo 

FFs regi även med i Stockholms Fotbollförbunds (StFF) Utvecklingskommitté samt 

matchanalytiker åt Svenska Fotbollförbundet (SvFF). 

Mika säger att utmaningen och det spännande med att jobba i Boo FF är att få 

föreningen att nå och kontinuerligt hålla potentialen som finns i storleken, där nivå och 

antalet egna produkter i seniorlagen kan vara en bra måttstock. För att lyckas med det 

gäller det att ta tillvara på alla intresserade spelare och ledare så bra som möjligt 

genom att utbilda, stötta och förena.

I mars började Mika Grote på kansliet efter flera år i Boo FF 

som tränare och instruktör. Med sitt lugna och efter-

tänksamma sätt och enorma kunnande inom fotboll är vi 

mycket glada för att Mika har börjat hos oss. 

Mika är tränare för flickor 01 och 00 representationslag, 

ansvarig för P11, spelarutvecklingsplanen samt för olika 

projekt som vi har i föreningen. 

Nedan följer en presentation av Mika.

https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
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”Silly Season” – i år igen…!?

I mitt första utskick som klubbchef skrev jag bl.a. följande: 

”Silly Season” kallas det och vi är mitt uppe i det och det ser ungefär likadant ut varje år; 

tränarbyten inför kommande säsong – eller inte, kontraktsskrivningar, ovisshet, 

ledarinformation, spelarmöten, provträningar, uttagningar, jag vill byta lag nu, du får inte 

byta lag nu, vi är nöjda, vi är inte nöjda, lätta beslut men svårare att leverera, svåra 

beslut men lättare att leverera, nästa års säsongsplanering, vem är med, vem är inte 

med?

Med mina ohört kompetenta medarbetare så arbetar vi för en tydlig linje om hur 

verksamheten skall bedrivas. Det finns synpunkter ute hos er och så är det alltid, allas 

åsikter kan inte tillgodoses och det är inget mål jag har. Jag vill att som 

spelare/förälder/ledare i Boo FF så vet vi vad som gäller för att vara medlem i Boo FF. 

Jag vill att samarbete mellan tränare i såväl den egna åldersgruppen såsom i de olika 

åldersgrupperna skall fungera och att vi alla ser till spelaren och lagets utveckling inom 

Boo FFs riktlinjer. Jag vill att vi skall ha en vi-känsla i föreningen och att Boo FF skall 

vara en förening att vara stolt över. 

Jag skriver det igen och står fortfarande fast vid det. ”Silly Season” blev det i år igen trots 

alla förberedelser. Tränare lämnar oss, enskilda spelare lämnar/slutar och även hela lag 

har lämnat oss.

Vad tycker vi om det då? Det är olika, som jag skriver ovan så vill jag ha en tydlig linje i 

Boo FF, då det är många lag och många viljor så är det viktigt att lagen har samma 

förutsättningar utifrån den modell vi har. Det är alltid tråkigt att spelare lämnar oss men 

ibland kanske det är lika bra eftersom Boo FF inte kan tillgodose deras önskemål. 

Vi på kansliet har diskussioner med tränare som vill ha ytterligare en träningstid för ”att 

de är så ambitiösa, vill behålla sin trupp eller helst vill dem bli av med några spelare som 

inte riktigt håller måttet som de övriga i laget”. Skall vi gå med på dessa villkor? Hur 

skulle det se ut i föreningen om lagen fick bedriva sin verksamhet utan några riktlinjer att 

hålla sig till? Jag tror inte att flertalet utav oss vill att det skall vara så och det är er vi vill 

tillgodose. 

Så istället för ständiga diskussioner som inte leder någon vart där vi på kansliet måste 

lägga ner tid och energi på fel saker så kanske det är bäst att ta en paus från Boo FF. Vi 

vill dock gärna ha ett samtal och förvarning innan lagen går så att vi har en möjlighet att 

reda ut eventuell felaktig information. 

De flesta föreningar har sin egen modell och röda tråd som de tror på, vi har vår 

som vi tror på och ständigt utvecklar. 
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Träningstider och möjligheter

Boo FF är en stor förening där vi har privilegiet att kunna erbjuda olika nivåer och 

utmaningar till enskilda spelare. Vi har väldigt många spelare i varje åldersgrupp i 

förhållande till mindre föreningar där det kanske bara finns en trupp i varje åldersgrupp. 

Vi har en modell som vi tror på och arbetar efter vilken också kommer att 

utvecklas mer om förslaget till den nya utvecklingsmodellen röstas igenom på 

Extra Årsmötet 11 november. 

Fotboll är en lagsport och lagen är viktiga men för oss är det också viktigt att se till 

spelarens utveckling och ambition där vi kan erbjuda utmaningar allt efter spelarens 

motivation. 

Den grundregeln som Boo FF har för våra breddlag är att fotbollen skall kunna 

kombineras med andra sporter, därav max två tilldelade träningstider i veckan (från 10 

år) med möjlighet att boka på en träningstid till om det finns. 

Från 11 år har vi utvecklings- och representationslag (utv/rep) för de spelare som ligger 

längre fram i utvecklingen samt har en högre ambition med sin fotboll. Våra utv/rep-lag 

har fler träningstillfällen då vi anser att dessa spelare har valt fotboll som sin första sport. 

Alla spelare som har en högre ambition söker inte till utv/rep av olika skäl och där har vi 

istället erbjudit extraträning (mot en extra avgift) på måndagar för alla åldrar från PF03 

(2014) och uppåt samt möjlighet för rotation i utv/rep i åldersgruppen. Vi är medvetna om 

att det inte har fungerat som vi vill detta år i alla åldersgrupper av olika skäl men detta är 

en prioriterad fråga för oss inför kommande säsong. Vi tycker också det är viktigt att 

föreningen har lag i senioråldern för att våra yngre spelare skall ha förebilder och ser 

möjligheter framöver när det egna laget ”blir för litet” eller lagkompisar slutar. 

Föreningslivet bygger på att föräldrar engagerar sig, så har det alltid varit och kommer 

att vara framöver om det skall fungera. Det är viktigt att många föräldrar i laget 

engagerar sig så att inte all belastning läggs på enskilda föräldrar. Det är ett stort ansvar 

som tränare/ledare tar på sig – vad händer när det inte kan engagera sig längre?

Vi uppmanar lagen att ha samarbete med andra lag i åldersgruppen så att t.ex. lagen 

kan anmälas till flera serier med olika nivåer. 

Efterfrågan på utökade träningstillfällen finns i flera breddlag och ur rättvisesynpunkt kan 

vi inte tilldela dessa till bara några lag. Vi har helt enkelt inte tider så det räcker. Det finns 

däremot en del strö-tider som lagen kan boka. 

https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
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Träningstider under vintern!

Boo FFs begäran på träningstider från Nacka kommun är omfattande och för 

att kommunen skall kunna tillgodose med det antal träningstimmar som vi 

har ”rätt till” på så tilldelas vi träningstider på helger, på grus och på planer 

utan tillräckligt belysning som vi tyvärr inte kan använda oss av. 

Nu när möjligheten för träning i Quesada tagits bort är det förståelig att de 

sporthallar och gymnastikhallar som finns i kommunen, inte täcker våra behov av 

under vintern. 

Vi har fått exakt samma antal träningstimmar som vi har antal lag i gymnastiksal 

och dessa har vi fördelat broderligt till alla lag i föreningen, d.v.s. en timme vardera 

oavsett ålder och nivå. Tiderna är inte alltid optimala, vad sägs om fredag, lördag 

och söndag kväll 19-21? 

Vi har också fått några sena tider i sporthallar som vi har fördelat uppifrån och ner 

till lagen så långt det räcker – alltså de äldsta lagen har  en timme i gymnastiksal 

och en i sporthall.

Så länge planerna är snöfria så fortsätter nuvarande schema med några få 

ändringar till fördel för lag som tills nu har tränat på planer som stängs (Tollare IP, 

Björknäs IP etc).

Tänk på alternativa lösningar såsom att åka simma med hela laget, spinning, kick-

boxning etc, det finns massor man kan göra. Det kanske finns någon förälder i laget 

som arbetar på ett företag som har en gymnastikhall att hyra ut? 

Vi planerar att hålla Boovallen 2 fri från snö men om det blir väldigt kallt så är det 

ändå inte optimalt att träna ändå p.g.a. skaderisken. 

Andreas Jonsson skickade i går ut information och schemat för vintersäsongen till 

alla lagledare. 

https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
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Att tänka på i vinter!

Ordningsregler i Gymnastiksalar och sporthallar

Varje lag ansvarar för att det material som eventuellt plockats fram även ställs tillbaka på 

angiven/ursprunglig plats efter avslutad träning. Inget lag får lämna material framme till 

efterföljande lag. Allt skräp kastas i papperskorgar och omklädningsrummen lämnas 

städade.

Detta är mycket viktigt då vi enligt hyresavtal är skyldiga att hålla ordning och reda i hyrda 

lokaler. Om vi bryter mot dessa ordningsregler kan vi bli avstängda från lokalen och 

hyresavtalet komma att sägas upp och då finns inga ersättningstider för de lag som 

drabbas.

Vid snöfall 

Träning är EJ tillåtet på konstgräset om planen är snötäckt. 

Ingen egen skottning av konstgräsplanerna är tillåtet. Vid osäkerhet om planen är brukbar, 

kolla i första hand på Boo FF:s hemsida.

Respektera andra lags träningstider

Vi ber alla lag att respektera varandras träningstider. Det är alltså inte tillåtet att beträda 

planen före egen bokad tid och ej heller att gå in och ”ta ett hörn” på annat lags 

träningstid/-yta. 

https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
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Kommunen och Anläggningar
Det har troligen inte undgått någon att Quesada rivs till fördel för en 11-manna 

konstgräsplan på Myrsjö IP. Diskussion pågår också att det skall komma ett 

övertryckstält över planen under vintersäsong (såsom DIF har på Hjorthagens IP). 

Ingen är gladare än Boo FF för denna utökning av träningsmöjligheter, Quesada 

tältet är utslitet och miljön där inne är inte den bästa för våra spelare – men tältet 

har verkligen fyllt sin funktion och vi är mycket tacksamma för alla år tältet har 

möjliggjort träning året runt. 

Kuriosa: då tältet sattes up för 10 år sedan var det till största del finansierat av företaget 

Quesada. Vi som hade barn i föreningen då fick betala en extra årsavgift det året på 

400 kr. Det var många protester från familjer med yngre barn som inte ville betala då de 

trodde att bara de äldre lagen samt förstalagen skulle få träna där. Nu 10 år senare så 

tror jag att vartenda barn som var medlem då och fortsatte med sin fotboll har haft ett 

antal träningstimmar i tältet vilket har varit värt varenda krona av de 400. Sensmoralen 

i det är väl att vi måste se möjligheterna framåt och inte bara leva i nuet. 

Vad händer nu framöver med kommunens planer?

Quesada rivs och ställningen, med ny tältduk, skall sättas upp över uterinken på 

Björknäs IP 7-manna grus för att förbättra och förlänga istiden på Björknäs IP. Det 

pågår en utredning om det skulle gå att ha någon typ av fotbollsplan i tältet (när det inte 

är is) men det är inte klart. 

11-manna konstgräs läggs på Myrsjö IP under våren 2015. Grundarbete skall göras nu 

innan vintern eftersom slutresultatet blir bättre om det får ”sätta sig” under vintern. 

Nytt naturgräs skall anläggas på Björknäs IP 1, med start v44 och arbetet kommer att  

pågå under våren 2015. Bra att veta är att på gräset får inte fler än ca 22 spelare träna 

samtidigt så vi har inte möjlighet att effektivisera tiderna vi får där med flera lag såsom 

vi gör på Boovallen.

Planen vid Tollare Folkhögskola – diskussioner gällande att lägga en 7-manna 

konstgräs pågår med skolans styrelse. 

Det behövs inget matematiskt geni för att räkna ut att träningsmöjligheterna i 

kommunen försämras radikalt under våren. Vi har inte fått träningstider för utomhus-

säsongen än men det skall bli intressant om kommunen väljer att försämra för alla 

klubbar i Nacka eller om det endast blir Boo FF som drabbas. Tyvärr får vi tider som är 

svåra att utnyttja såsom grusplaner utan ljus och på helgtid när lagen ofta är upptagen 

av matchspel. 

Vi har återkommande möten med Kommunen om detta och gör allt vi kan för att 

påverka. 

https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
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Klagomål från några av grannarna vid 
Boovallen
Det är ett par grannar som protesterar intensivt och högljutt hos kommunen 

gällande aktiviteterna på Boovallen. De klagomål som framförts har dels handlat 

om felaktig parkering av bilar, dels att ljudet från anläggningen uppfattas som 

störande för de boende. 

Kommunen har till följd av detta gjort en bullermätning på Boovallen under träningstider 

och helger med matcher (kostnad f.n. ca 150K). 

Det har kommit fram att ljudet är högre än tillåtna värden. Resultaten från båda 

mätningsperioderna visar att fotbollsaktiviteterna medför att bullernivån för den tillåtna 

gränsen som anges i Naturvårdsverkets riktvärde om 45 decibel vid bostadens fasad 

under kvällar och helger, överstiger för 11 av det närliggande.

Generellt gäller att tisdagskvällar har högre intensitet jämfört med torsdagskvällar. 

Under tisdagskvällar noteras att 6 stycken av fastigheten ligger inom intervallet 46-49 

decibel och 5 stycken fastigheter ligger inom intervallet 50-54 decibel. Under 

torsdagskvällarna halveras antalet bostadsfastigheter som överskrider 

Naturvårdsverkets riktvärde och endast vid en fastighet överstigs 50 decibel.

De boende har skickat in ett åtgärdsförslag till idrottsdriftsenheten. Bl.a. förordar de 

boende att bullerskärmar byggs, i kombination med starkt minskad verksamhet på 

fotbollsplanerna. Bullerskärmar kring Boovallen skulle innebära en kostnad på 9-14 

miljoner kronor vilket avvisas helt då kostnaden anses orimlig. 

Läs om kommunens förslag på nästa sida. 

forts. 

https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
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Grannar forts.

Kommunen föreslår att uthyrning av fotbollsplanerna begränsas på följande sätt 2015:

 Tidsbegränsningar införs för den organiserade föreningsverksamhet lördagar och 

söndagar. Förslaget är att första möjliga bokning för aktiviteter får ske kl. 10.00 (idag 

kl. 09.00) och att aktiviteter ska vara avslutad senast kl. 18.00 (idag kl. 18.00 lördagar 

och kl.21.00 söndagar). Detta förslag torde innebära att besökarna anländer till 

Boovallen cirka kl. 9 jämfört med som nu då besökarna i regel anländer cirka kl. 

08.00. Bokningarna av kvällsaktiviteter har successivt ökat och avslutats något olika 

men relativt vanliga tider som aktiviteterna avslutats är kl. 18 respektive kl. 21.30. 

Förslaget innebär väsentliga förändringar i verksamheten under helger.

 En aktivitetsfri månad införs. Förslag: juli månad. Detta förslag är en väsentlig 

förändring då inga sådana begränsningar finns idag. Detta innebär att de 

träningsläger som lagen idag har inför sommarcuper inte är genomförbara på 

Boovallen.

 Vissa helger blir aktivitetsfria. Förslag: påskhelgen d.v.s. från skärtorsdag till och med 

annandag påsk (de årliga 12-åringars turneringar, BIC/GIC, ligger den helgen). Detta 

förslag är en väsentlig förändring då inga sådana restriktioner finns idag.

 Belysningens kapacitet reduceras kl. 22.00 avseende Boovallen plan 1 och kl. 21.00 

avseende Boovallen plan 2. Konkret betyder detta att det efter 15 minuter kvarstår 

50% av belysningens kapacitetsnivå. Efter ytterligare 15 minuter släcks belysningen 

helt.  Denna förändring innebär att aktiviteter under vardagkvällar avslutas 30-60 

minuter tidigare jämfört med dagens aktivitetsnivå. 

 Bokning på grusplanen upphör. Belysningen släcks. (Detta är genomfört). 

 Ett pilotprojekt ”Grönt ljus i Nacka” planeras att starta på Boovallen. Detta innebär att 

belysningen på Boovallen inte kan tändas på plats, om bokning av fotbollsplan 

saknas. Hej då spontanfotbollen 

Ett genomförande av ovan åtgärder kommer ytterligare att försämra våra tränings- och 

matchmöjligheter. Trots att de köpt hus nära en idrottsplats, som funnits sedan 60-talet, 

verkar de vara förvånade att det pågår en aktivitet där på vardagskvällar och helger. 

Några få familjer anser sig alltså ha företräde framför drygt 2 000 barn. 

https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
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Säsongen som har varit och några 
saker som vi har gjort. 

Vi arbetar hela tiden med att utveckla vår modell så att de spelare som vill skall få 

träna mer och utvecklas samt att samarbeten mellan lagen skall utökas. 

Det är inte bara att träna mer som är viktigt i lagsport det är också känslan att vara 

medlem i en förening, att vara delaktig och känna gemenskap. 

Vi har under året gjort olika aktiviteter för att främja vi-känslan i Boo FF, nedan följer 

några: 

 Infört extra träning för pojkar och flickor från 03 (mot extra avgift), detta ger de 

spelare som vill en möjlighet att träna en gång till i veckan med andra spelare och 

tränare. Vi har erbjudit detta även tidigare år men utökade denna säsong. 

 Haft fadderveckor i maj där spelare har besökt tre år yngre lag från Dam/Herr ner till 

PF05, möjligheten gavs även i september/oktober för de som ville – dock inget hinder 

att göra när som helst under året men vi tror det är bra att styra också så att alla 

deltar någon gång under året. 

 Nacka FFs spelare har besökt alternativt bjudit in till inspirationsträning för lagen 

pojkar 01-03. 

 Nacka FFs tränare har besökt de äldre lagen. 

 Flera av våra yngre lag har varit bollkallar/bolltjejer till Nacka FF och Boo FF Dam där 

de också varit med på lagets matchgenomgång före match. 

 En grupp har under året arbetat med att utveckla vår modell så att den bättre ser till 

alla spelare i klubben. Modellen kommer att presenteras på ett extra årsmöte 11 

november. 

 Introduktionsutbildning för nya ledare för 7-åringar både teori och praktik. Tanken är 

att detta skall fortsätta och utvecklas varje år som lagen går upp en ”storlek”, 5-7-9-

11 manna fotboll.

 Vi har haft två föreläsningar under året där vi har bjudit föreläsare med ämnen som vi 

tycker är relevanta för idrottslivet.  

 Vi har haft ledarfotboll varannan fredag morgon kl. 07:00 vid 10-12 tillfällen, då vi har 

bjudit på frukost efteråt i vår caféteria. 

 Champions League kvällar på O´Learys, kollat fotboll, snackat och ätit tillsammans. 

 Och 22 november kommer vi att ha ledarfest där vi bjuder på middag och delar ut 

stipendier till ledare/tränare/ungdomsinstruktörer och spelare som har utmärkt sig 

särskilt under säsongen. 

Stort tack till er alla som har deltagit!

https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
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Boo FF har inlett ett samarbete med gogrilla för att ge 

möjlighet till våra lag att tjäna extra pengar till lagkassan. 

gogrilla är en svensk produkt speciellt framtagen för att 

tjäna pengar till föreningar, lag och skolklasser.

Gogrilla - tacokit eller grillsås - En förpackning med tre 

såsar kostar 100 kr där 40 kr går tillbaks till 

laget/spelaren.

 Lätt sålda

 Naturliga råvaror, gluten och laktosfria

 Hög förtjänst

 Fraktfritt

 Inga utlägg

För mer information och försäljning, läs mer här

gogrilla

Tacokit

En smakupplevelse utöver det vanliga. gogrillas unika Tacokit är omsorgsfullt 

framtaget med endast naturliga råvaror som räcker. Levereras med tre olika 

produkter: Taco kryddmix, Tacosalsa och Tacosås.

Grillsåsen som passar till alla

Våra Grillsåsar passar till alla tänkbara maträtter som bordssås, marinering och i 

matlagning. Generellt passar våra såsar bra till nöt, fläskkött, fisk-, skaldjur-, kyckling-

och färsrätter samt vegetarisk mat.

http://www.gogrilla.se/
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
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Lite smått och gott!

Sjukgymnast, egen fys-instruktör och en naprapat! 

Kontaktinformation hittar du på hemsidan:

Beställa via webben eller köpa i butik - vår materialprofil på Stadium: 

Det går självklart bra att köpa enstaka produkter direkt i butik men skall du ha tryck av  

siffror eller initialer så kostar det 50 kr och du kan inte räkna med omedelbar service. För 

större beställningar gör du alla en tjänst genom att beställa via webben.  

2015 lanseras en ny tränarutbildning hos SvFF. 

Har ni en eller två delkurser kvar av Bas 1, så se till att avsluta dessa under hösten. För 

kursutbud och anmälan se hemsidan

Boo FF Caféteria

Helt stängt: fredag 24 oktober t o m sö 2 november p.g.a. höstlov 

Från v45 öppet endast vardagar 3-21 november kl. 15-ca 21.30.

Stänger helt för vintern fr o m lördag 22 november, öppnar åter i mitten av februari (om 

det är snöfritt på planerna).

Välkommen på föreläsning/paneldiskussion den 20/11.

Alla föreningens ledare inbjuds härmed till en föreläsning/paneldiskussion gemensamt 

med Hammarby, Huddinge IF och Enskede IK i Nacka Aula.

För mer information och anmälan: klicka här

Friends

Boo FF har samarbete med Friends startade under våren 2013 projektet Trygg Idrott, 

med syfte att skapa en bättre miljö för unga aktiva. I projektet som Boo FF har valt att 

vara en del av ingår flera olika delar. Vi kommer måndag 3 november skicka ut en enkät 

till pojkar och flickor från 12 år samt alla ledare i föreningen. 25 oktober kommer kansli 

och styrelse ha genomgång av enkäten och 26 oktober kommer ledare att bjudas in till 

utbildning med information om resultatet av enkäten samt hur vara uppmärksam på 

negativa signaler i laget. Detta är en fristående fortsättning på den utbildning som var i 

augusti i år. 

Vi är tacksamma för att ni påminner era spelare att fylla i enkäten när ni får utskicket. 

http://www.booff.com/club/page/public/index/22584
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
http://www.booff.com/club/page/public/index/2684
http://www.booff.com/club/start/public/news_article/9304
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Stöd Boo FF också  Både du och Boo FF får pengar vid 

varje köp och det kostar dig inget extra. 

 Du stödjer Boo FF.

 Du får egna pengar tillbaka. Bli gratis medlem.

 Det är oftast billigare att handla via nätet.

 Du slipper stressen på stan.

 Du slipper långa köer och tunga kassar.

Anslut ditt Spelkort till Boo FF!

Du som spelar på Svenska Spel har väl inte glömt att stödja Boo FF? Boo FF 

har möjlighet att få en del av Svenska Spels "50 miljoner till Ungdomsidrotten". 

Det är av största vikt att du väljer Boo FF som den förening du vill stödja. Detta 

gör du på spelkortet som är obligatoriskt under 2014.

Klicka här för att komma direkt till Boo FF´s registrering

Så kan du lätt kan stödja Boo FF 

 utan att det kostar dig något

Klicka här för mer information

CDON, Zalando, designhuset är tre 

av de drygt 200 kända nätbutiker som 

stödjer Boo FF via Sponsorhuset.

Se till att du/Ni har registrerat dig för "Stöd till din förening" så 

hjälper du din förening att få extra bonus genom att handla på Stadium. 

Föreningen får 3% bonus på alla dina inköp och det bästa av allt är att du 

behåller din egen  personliga bonus. Alltså bonus till alla, på samma köp.

Klicka på Stadiums banners "Stöd Boo FF" till höger högst upp på Boo FFs hemsida för mer 

information.

Istället för att leverera bara en råvarukasse med råvaror och recept så förbereder MatKomfort 

er vardagsmat från grunden utan tillsatser. Om du blir kund hos MatKomfort så erhåller ditt lag 

en kickback så länge du är kvar som kund. Uppge kampanjkod boo ff vid beställning så 

erhåller du rabatt hos MatKomfort dina första två veckor. Mer information hittar du här. 

 en unik aktör inom segmentet med mat 

hem till dörren.

gogrilla är en svensk produkt speciellt framtagen för att tjäna pengar 

till föreningar, lag och skolklasser.

Gogrilla - tacokit eller grillsås - En förpackning med tre såsar kostar 

100 kr där 40 kr går tillbaks till laget/spelaren.

För mer information och försäljning, läs mer här

http://www.sponsorhuset.se/booff/blimedlem
https://svenskaspel.se/ungdomsidrotten/hitta?searchstring=boo+ff
http://www.booff.com/club/page/public/index/30598
http://www.booff.com/
http://www.booff.com/club/start/public/news_article/9156
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
http://www.gogrilla.se/
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Stöd våra sponsorer – De stöder oss!

http://www.xlbygg.se/byggole/
http://www.xlbygg.se/byggole/
http://www.bjurfors.se/
http://www.bjurfors.se/
http://www.booenergi.se/
http://www.booenergi.se/
http://www.advbyra.se/
http://www.advbyra.se/
https://www.comhem.se/
https://www.comhem.se/
http://www.europools.se/
http://www.europools.se/
http://www.grafina.se/
http://www.grafina.se/
http://www.handelsbanken.se/saltsjo_boo
http://www.handelsbanken.se/saltsjo_boo
http://www.inntech.se/
http://www.inntech.se/
http://www.nscab.se/
http://www.nscab.se/
http://www.nvp.se/
http://www.nvp.se/
http://toyotacenter.eu/
http://toyotacenter.eu/
http://www.cre.se/
http://www.cre.se/
http://www.woody.se/anlaggningar/orminge-tra/proffs1/
http://www.woody.se/anlaggningar/orminge-tra/proffs1/
http://www.amfabank.se/
http://www.amfabank.se/
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
http://www.gogrilla.se/
http://www.gogrilla.se/

