
Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Tiden går fort när man har roligt och snart välkomnar vi ca 360 barn och ca 60 ungdomsinstruktörer till Boo 

FFs sommarfotbollsskola v24, nu är det fullt. Det finns dock fortfarande platser kvar på SvFA Camp v 25 och 

förstås till lägren v32 och v33.

Vi hoppas att de spelare som fick besök under Fadderveckorna och de spelare som besökte hade en positiv 

upplevelse. Vi har fått mycket positiv återkoppling, tack för det. Nedan lite information från kansliet. 

Snart är det sommarlov!

6 juni 2016

Fotograferingen
Nu är alla nya lagkort uppsatta på kansliet – stort 

tack till Kerstins make – Per-Åke – som har fixat 

detta. Det är så superfint! 

Ni skall nu ha fått lappen från er lagledare med er 

inloggning för att beställa fotografierna som togs 

i mars. Vi har fått meddelat från fotografen att 

inte så många har beställt (i förhållande till hur 

många vi är). Vi vet att det är en kostnad för er 

men tänk på att det är mycket roligt att ha 

minnet om några år. Själv lyckades vi missa första 

lagkortet på äldsta sonen och tycker det är 

mycket tråkigt. Det är fina minnen att ha. Glöm 

inte att beställa. 

Uniride
Vi la upp på hemsidan information gällande en 

app för samkörning till och från träning och 

match. Är det någon som har testat den? 

Återkoppla gärna.  Mer information hittar ni här.

Tål att upprepas - 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

Materialinsamling
Som tidigare meddelat så kommer vi att skicka 

Boo FFs gamla NIKE matchtröjor och annat 

material till två olika verksamheter, Chiparamba i 

Zambia och Futebol dá força i Moçambique. Ni 

kan läsa mer om det här. Det är nu dags för 

insamling av träningskläder som ni har liggande 

hemma och vill bli av med, fotbollsskor är också 

mycket intressant. Fram till 23 juni kommer vi att 

ha insamling. Cafeterian är öppen fram till 12 juni 

på kvällstid efter det så är det enbart under 

kansliets öppettider som det går att lämna kläder. 

Inte alla kläder är användbara i Afrika och vi är 

tacksamma för att ni lämnar in enligt nedan 

önskemål och enbart Boo FFs utgångna NIKE 

profil, vi kan tyvärr inte ta hand om en ”allmän” 

insamling och mycket tacksamma att ni 

respekterar det. Material som lämnas in utanför 

nedan lista kommer att slängas: 

- Strumpor (svarta/vinröda NIKE)

- Shorts

- T-Shirts

- Fotbollsskor

Tacksam för hela och rena samt skor i enskild 

påse. Materialet kan läggas under trappan på 

kansliet och vi tar undan efterhand. 

Cup i sommar och lagens ledare
Vi önskar alla spelare lycka till med sommarens 

cuper. 

Ni föräldrar - ni kommer väl ihåg att tacka era 

ledare som lägger ner så mycket tid för att era 

barn skall få möjlighet att spela fotboll? De gör 

ett jättejobb glöm inte det . 

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/412
https://booff.myclub.se/site_node/281/nyheter/en-app-for-samkorning-till-och-fran-traning-och-match
https://booff.myclub.se/menu/pages/9877

