
Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Jag hoppas ni alla har en skön fotbollshelg att se fram emot och en lugn Valborg samt att starten av S:t 
Eriks-Cupen har gått bra. Det är fantastisk roligt att vara med om att se hur Boovallen fylls på kvällar och 
helger med alla spelare, ledare och ni föräldrar. Efter snart tre år på kansliet så anser jag fortfarande att det 
är ett stort privilegium att få ha ett så roligt, inspirerande och till tider utmanande arbete och inte minst att 
få arbeta med så många bra människor; våra ledare och spelare och på kansliet, som ger så mycket utav sig 
själva och sin tid – det är en förmån!

Lite information och ”bra att veta” punkter från kansliet . 

30 april 2016

Påminnelse - Sommarfotbollsskolor
För er som har spelare födda 2004-2009 så finns det 
fortfarande platser kvar till alla veckor, nytt är att 
campen v25 också kommer att ha en egen 
målvaktsgrupp. 

Information och anmälan till Boo FF 
Sommarfotbollskolor v24 och 33 hittar du här. 
Information och anmälan till SvFAs campar hittar du 
här: v 25 och v32

Fotograferingen
Fotografierna har kommit och en ändring har gjorts 
då det var så få som hade förbeställt. Ni kommer att 
få en kod att logga in på nätet för att se korten och 
beställa där, enkelt och snabbt. Tappa inte bort 
koden, då den inte är registrerat på namn så går det 
inte att enkelt ta fram den igen. 

Fadderveckor
För 3:e året kommer vi att ha Fadderveckor 
mellan våra lag och i år genomför vi detta 
under veckorna 20 och 21 (16-28 maj). I år får 
även pojkar och flickor födda 2007 besök. Vi 
får mycket positiv återkoppling på detta likaså 
får vi också besvikna återkopplingar från lag 
som inte har fått besök. Hjälp oss att peppa 
barnen som skall besöka att vilja göra detta 
och ni som inte är ledare, fråga er tränare om 
ni på något sett kan hjälpa till. 
Läs mer om fadderveckorna här och mer 
information kommer nästa vecka. 

Fotbollsskornas ergonomisk utformade 
innersula - eller inte. Det är allmänt känt att 
fotbollsskor av olika skäl inte har den mjuka 
dämpning som t.ex löparskor. Följden för flera är 
smärtor i hälen som ett inlägg i form av en silikonhäl 
som kanske hjälper. Den sitter inte alltid så bra. 
Intersport har ett sett att ”gjuta” en sula efter fotens 
form och det görs snabbt på plats. Läs mer här.

Parkeringen vid Ormingehallen/OBP 
avgiftsbelagds 
Kommunen har infört avgift på parkeringen 
vid Ormingehallen/OBP. Läs mer om det här

När det gäller parkering så vill vi också då 
passa på att framföra ett önskemål från våra 
ledare att det vore det mycket tacksamt om 
parkeringen vid kansliet kunde reserveras till 
våra ledare som har tunga väskor och bollnät
att bära på till träning och match. Det är inte 
så långt att gå från parkeringen och ner till 
Boovallen – jag vet att ni kan. 

Pengar till lagkassan
Vi har fått erbjudande om att vara funktionärer 
Triathlon & Velothon. Ett roligt sett att få in pengar 
till lagkassan. Är det intressant? - hjälp era ledare att 
arrangera i laget. Mer information hittar ni här.

Och till sist, nu när ni är på matcher hemma och borta tänk på att: 
Det är barn, det är en lek, domarna är mänskliga, alla gör så 
gott de kan och, sist men inte minst, alla är här för att ha roligt!

Boo FF –en förening att var stolt över

Med vänlig hälsning 
Liv Sahlberg 
Boo FF Klubbchef

Mellispaket?

https://booff.myclub.se/menu/pages/412
https://myclub-site.s3.amazonaws.com/uploads/documents/000/006/216/SommarcampinklMV_Boovallen_juni_2016.pdf
https://booff.myclub.se/menu/pages/414
https://booff.myclub.se/menu/pages/11268
https://booff.myclub.se/menu/pages/11266
https://myclub-site.s3.amazonaws.com/uploads/documents/000/006/307/2016-04-21_Info_om_parkeringsbevakning.pdf
https://booff.myclub.se/menu/pages/11263
https://booff.myclub.se/menu/pages/3026
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