
Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

BOO FF DAGEN 
3 OKTOBER 2015

En dag med aktiviteter på Boovallen för våra spelarfamiljer!
 Kl. 09:30 - 12:00 Boo FF-loppet – klicka här för anmälan
 Kl. 09:00 - 12:00 Träningsmatcher P/F09
 Kl. 10:00 – 16:00 3vs3 Internturnering PF06/07 – info
 Kl. 12:00 – 18:00 Träningsmatcher P/F08
 Kl. 12:30 - ca 13:30 Föreläsning i Boo Gårds matsal: Tyvärr 

avbokat pga förhinder
 Kl. 14:00 - 16:00 Dammatch Division 1

Boo FF vs Enskede IK
 Kl. 10:00 – 16:00 Olika aktiviteter: Speedshooting, 

hoppborg, golfput m.m.

Vinn Barcelonapaket* till valfri hemma 
match i La Liga med FC Barcelona i 

perioden december 2015 – februari 2016 
genom att delta i våra tävlingar.

Mer info nästa sida 

Del av anmälningsavgiften till Boo FF-loppet går till 
Barncancerfonden. 

Cafeterian är öppen och 
grillen är självklart igång 

under dagen!

Den perfekta presenten till era ledare!

kommer att vara på plats hela dagen med sin 
populära skruvdragartävling.

finns på plats

https://booff.myclub.se/menu/pages/7312
https://booff.myclub.se/menu/pages/7841
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*Barcelonapaket: Innehåller 2 nätter på hotell (del i dubbelrum), frukostpension och matchbiljett.
** Kommer att baseras % på antal registrerade spelare i laget. 
***Försäljning av band/startplatser kommer även att ske på plats men dessa registreras då inte 
för tävlingen.  

Boo FF loppet: Anmäl föräldrar, syskon, moster och faster och 
registrera er på ert lag. 
Första pris: Det lag som har flest** anmälda senast 27 september*** 
vinner fyra Barcelonapaket*. 
Andra pris: Det lag som har näst flest** anmälda senast 27 
september*** vinner två Barcelonapaket*.
Klicka här för anmälan

Aktivitetsband – för att utnyttja aktiviteterna (ej skruvdragartävling) så 
krävs ett aktivitetsband – kostnad 50 kr/band 
Första pris: Det lag som säljer flest** band senast 27 september*** vinner 
fyra Barcelonapaket*. 
Andra pris: Det lag som säljer näst flest** band senast 27 september*** 
vinner två Barcelonapaket*.
 Försäljning pågår fram t.o.m. 27 september***, 29-30/9 och 1/10 lämnas 
insamlade pengar till kansliet, kvällstid, och motsvarande antal band delas 
ut. 

Hur vinna Barcelonapaket*?

https://booff.myclub.se/menu/pages/7312
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