
Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Jag har dels lyssnat på honom via Sport Competence och även lyssnat på honom live tre gånger förra veckan 
– ja det blev lite krock , men det var olika målgrupper och mycket intressant. Via abonnemanget vi har på 
Sport Competence finns det ytterligare många intressanta föreläsningar och det är gratis! Lyssna på bussen, 
i bilen eller lyssna istället för att läsa god-boken en kväll. Dela med till lagets föräldrar, tema på föräldramöte 
etc. Ni fick koden i mailet nu också, hur göra hittar du här. Jag skrev mer utförlig information om detta i juni, 
läs här. 

Tack för att ni engagerar er! 
Vi hoppas ni alla mår bra ute i verksamheten, vi går mot en tid som varje år är ganska hektisk för er ledare 
och för oss på kansliet. ”Silly Season” kommer oavsett om vi vill eller inte med nya härliga överraskningar 
varje år. Ha tålamod, vi på kansliet arbetar på allt vad vi kan för att göra det så bra vi kan, vissa saker tar lite 
längre tid och det är tyvärr inte alltid att just din fråga kan bli den högst prioriterade. 

Glöm inte att alla nya och ”nygamla” spelare skall gå via kansliet och det är enbart kansliet som får ta bort 
spelare och ledare från MyClub. – Och Coop 10:an, några få som inte har betalat, jag jagar med blåslampan. 
Jag hoppas ha detta klart för utdelning av presentkorten nästa vecka. 

Har ni lyssnat till Johan Fallby och föreläsningen ”Att vara 
idrottsförälder”?

13 september 2016

Tjatigt men 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

Boo FF – dagen med 4-kamp för er ledare!  Det är klart att ni skall vara med!
När våra spelare med syskon har lekt klart ca kl. 16:00 är det dags för oss tävlingsinriktade, seriösa och 
engagerade ledare att leka lite. Anmäl er i lag om fyra och tävla i 4-kampen. Vinst till vinnande lag: Ett 
träningspaket från Adidas - värde 2000 kr/per deltagare i laget (fyra deltagare). Efteråt serverar vi 
hamburgare i cafeterian och något att dricka till. Läs mer och registrera er här. 

Grönt kort för Fair Play. Med Länsförsäkringar Stockholm som ny huvudsponsor till S:t Eriks-cupen 
införs i år "Grönt Kort för Fair Play". Dessa är skickade per post till varje lags kontaktperson i S:t Eriks-
cupen för 5- och 7-manna.  Läs mer här om vad det innebär. 

Boo FF-dagen 1 oktober med Boo FF-loppet! Passa på att anmäla spelare, föräldrar och syskon i 
laget och vinn fina priser till det lag som har flest anmälda, fyra biljetter till Club 58 (VIP lounge, middag 
och landskamp på Friends Arena). Mer detaljer kring själva dagen kommer inom kort. 

Njut av hösten!

Boo FF – loppet! 
Det är klart att ni skall vara med!
Start och mål på Boovallen med följande klassar:  
3-4 år  400 m
5-7 år  600m
8-11 år  1200 m
11 år – vuxen  5 km 
Läs mer och anmäl dig här

Myrsjö IP - omklädningsrum
Omklädningsrummen på gaveln är nu renoverade 
och bricksystem är installerat. Brickan kan lånas 
från kansliet inför match. Se instruktioner på 
hemsidan. 

https://www.sportcompetence.se/
https://myclub-site.s3.amazonaws.com/uploads/documents/000/006/583/BooFFInfoLedarejuni16.pdf
https://member.myclub.se/pub/forms/1085/wu8dq3D1US/
http://sterikscupen.se/page/lansforsakringar-och-st-eriks-cupen-gor-stockholm-schysstare
https://booff.myclub.se/menu/pages/11604
https://booff.myclub.se/menu/pages/9730

	Bildnummer 1

