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Styrelsen Boo FF/Boo FK
Ordförande: Henrik Fischer

Klubbchef
Liv Sahlberg

Fotbollsansvarig  
5M – PF5-9

Kerstin Eriksson

Fotbollsansvarig    
7M - PF10/P11

René Bakhuis

Sportchef Herr/Pojkar

Fotbollsansvarig 
Boo FK/Boo FF Herr -> P14

Andreas Bild

Sportchef Dam/flickor

Fotbollsansvarig
Boo FF Dam  F11

Jeanette Ericsson

Fotbollsansvarig
9M - P12-13

Mika Grote

Cafeteria/drift
Material
Tobias Löfgren

• Verksamhetsmodellen

• Spelarutvecklingsplanen

• Utbildning internt

• Träningstider

• Utbildning StFF

• Instruktörer

• Domare

• Nackamästerskapen

• Sommarfotbollsskolarna

• Material 

• LOKAK

• Nyckelhantering
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GLÄDJE – LÄRA – TRÄNA - PRESTERA

Glädje-fasen 5-9 år
• Under den här perioden ska spelarna introduceras i fotboll och genom utveckling av teknik, kroppskontroll och socialt samspel

få en lärorik, utvecklande, rolig och allsidig träning för att skapa ett livslångt intresse för spelet. Motivation, passion, glädje och 

harmoni är nyckelord. 

• På ett naturligt och lekfullt sätt i form av att spela fotboll får spelarna i sin egen takt utvecklas genom att lyckas och misslyckas 

i en glädjefylld miljö. 

• Organisering av roliga övningar med barnens egna spontanfotboll som förebild prioriteras före coachning och regelrätt träning.

• Många bollkontakter i form av enkla övningar tillsammans med koordination och rörelse som leks in i övningarna ger en bra 

grund för fortsatt utveckling.

Lära-fasen 10-12 år
• Under den här perioden ska spelarna lära sig att förstå fotboll; metod i träning och spel samt vad träning innebär. En 

träningskultur skapas där spelarna lär sig rätt inställning till träning och match.

• Spelarnas tekniska, motoriska och sociala kompetenser vidareutvecklas genom att träningen, utan att begränsas genom att 

andra idrotter eller testande av olika positioner utesluts, blir mer specifik.

• Lärorik, utvecklande, rolig och allsidig träning är fortsatt det viktigaste momentet i helheten. Match är en naturlig men sekundär 

del av helheten och ska bedrivas på barnens villkor.

• Teknik och bollbehandling är tillsammans med motorik mycket viktiga moment att träna under den här perioden och ska 

prioriteras, även om saker som spelförståelse i anfallsspel och fotbollsterminologi också kan börja vävas in i liten skala. 
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GLÄDJE – LÄRA – TRÄNA - PRESTERA

Träna-fasen 13-15 år
• Under den här perioden ska spelarna lära sig fotbollens olika beståndsdelar. Metoden i träning och spel är grunden ovanpå 

vilken kvaliteten i träningen nu ska läggas. 

• Spelarnas medvetenhet om, och ansvar för, sin egen del i sin och lagets träning och utveckling ska öka här vilket ska 

märkas i form av en bra tränings- och matchkultur med bra inställning och högt ställt fokus.

• Träningen ökar i mängd och fokus och de tekniska, taktiska, fysiska och psykiska färdigheterna utvecklas specifikt för 

idrotten. I match går prestation och långsiktig utveckling före matchresultat.

• Teknisk, fysisk och social utveckling vidareutvecklas, så även taktisk träning i både praktisk och teoretisk form. Stor del av 

träningen bedrivs i spelform för att bäst stimulera taktisk medvetenhet, perception och beslutsfattande. 

Prestera-fasen 16 år - SR
Under den här perioden ska spelarna lära sig att förbereda sig för och prestera i en miljö där vinna matcher och tävlingar som 

lag är det prioriterade målet.

Träningen har ett tydligt fotbolls- och positionsspecifikt fokus och matchandet ökar i betydelse.

Förutom fortsatt och ökat fokus på tekniska och psykologiska färdigheter tillkommer delar som förberedelser, kost, 

återhämtning, skadeprevention och livsstilsfaktorer till helheten. Den fysiska träningen blir en mycket viktig del av träningen 

och taktisk problemlösning kopplas till matchanalys.
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Styrelsen Boo FF/Boo FK
Ordförande: Henrik Fischer

Klubbchef
Liv Sahlberg

Fotbollsansvarig - Glädje  
PF5-9

Kerstin Eriksson

Fotbollsansvarig - Lära    
PF10-12

René Bakhuis

Fotbollsansvarig Senior - Prestera
Boo FK/Boo FF Herr –P16/ Dam 1-F16

Andreas Bild

Fotbollsansvarig - Träna 
PF 13-15
Mika Grote

Fotbollsansvarig - Lära
PF10-12

Jeanette Ericsson

Cafeteria/drift
Material

Tobias Löfgren

• Verksamhetsmodellen

• Spelarutvecklingsplanen

• Utbildning internt

• Träningstider

• Utbildning StFF

• Instruktörer

• Domare • Nackamästerskapen

• Sommarfotbollsskolarna

• LOKAK

• Nyckelhantering

Ny organisation!
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Boo FFs modell

Herr/Dam

PF 17 år +, 2

PF 11 år, 1

PF 12 år, 1

PF 13 år, 1

PF 14 år, 1

PF 15 år, 1

PF 16 år, 1 PF 16 år, 2

PF 13 år, 2

PF 10 år, 2-X

PF 9 år, 2-X

PF 8 år, 2-X

PF 7 år, 2-X

PF 11 år, 2-X

PF 12 år, 2-X

PF 13 år, 3-X

PF 14 år, 3

PF 15 år, 3

Lag 1 Lag 2 Utvecklingslag
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2. Utbildning av 

tränare för 

utvecklingslag 

från 7 års ålder av 

spelarutvecklings-

ansvarig.

1. 

Fotbollsskolan 

under ledning 

av Boo FFs 

juniorer.

4. Lag 1 bildas 

från 11 år.

5. Extra 

träning för 

alla som vill –

externa 

instruktörer

7. Spelare med 

ambition kan söka till 

rotationsträning med 

Lag 1. Mixlag startas 

från 11 år

6. Provträning 

varje år till 

Lag 1.

8. Ett Lag 2 bildas 

för att öka närhet 

mellan Lag 1 och 

Utvecklingslag.

9. Rotations-

träningar 

mellan Lag 1 

och Lag 2.

3. Förberedande 

träning

Förbered-

ande träning: 

 Syfte: 

Miljöträning 

inför 

kommande 

uttagningst

räning

 Riktar sig 

till samtliga 

intresserad

e spelare i 

årskullen 

10 år

 Träningen 

inriktar sig 

på tekniska 

färdigheter

 2-3 tillfällen 

under 

våren 10 år

1:a lag

 Syfte: Att ge möjlighet för intresserade spelare att försöka ta en 

plats i föreningens Lag 1 för åldersgruppen 11 år

 Riktar sig till samtliga intresserade spelare i åldersgruppen, både 

internt och externt
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BOO FFs VERKSAMHETS MÅL

Skapa glädje och lust för fotbollen

Få fler spelare att spela längre tid

Högre och jämnare nivå på tränarna i hela 

föreningen genom stöd och utbildning

Erbjuda fler spelare med ambition mer
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2017 2018 2019 2020

Dam 1 Div1 Div1/EE EE EE

Dam 1/Dam2 J19E J19E J19E J19E

Dam 2(15+) Div 4 Div 3 Div 3 Div 2

Dam 3 Div 5 Div 5 Div 5 Div 5

FJ     02/03 F15 / SM

F04      F13 div 1 F14 div 1 F15 div 1 F16 SM

F05    
F12 div 1

Ev. andralag
F13 div 1 F14 div 1 F15 div 1

F06    F11 div 1 F12 div 1 F13 div 1 F14 div 1

Boo FFs Sportsliga målsättningar 2020

2017 2018 2019 2020

Boo FK Div 2 Div 1/2 Div 1/2 Div 1

Boo FF A Div 4 Div 4 Div 4 Div 4

P 00:1 U 17 div1 P 18 KS U 19

P 01:1 P 16 KS U 17 div1 P 18 KS U 19

P 02 P 15 Div 1 P 16 KS U 17 div1 P 18 KS

P 03:1 P 14 Div 1 P 15 Div 1 P 16 KS U 17 div1

P 04:1  P 13 Div 1 P 14 Div 1 P 15 Div1 P 16 KS

P 05:1     P 12 ES P 13 Div 1 P 14 Div 1 P 15 Div 1

P06:1 P11 ES P12 ES P13 Div 1 P14 Div 1

Dam och flickverksamheten

Herr och  pojkverksamheten 
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Medlemmar

• Ca 2600 aktiva spelare 

• F:770, P: 1 830 inkl. Knattar ca 350, 5-åringar: ca 200 

• Vi får in  ca 350 Knattar varje år. 

• Ca 550 ideella ledare

• Boo FF har haft 178 lag anmälda till S:t Eriks-Cupen 2016

I Boo FF ska det finnas plats för ungdomar som vill spela 

fotboll oavsett nivå, talang eller ambition.
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Ledarutbildningar 2017-2020

Målsättningar 2020:
 100% av alla våra tränare ska vara i fas i vår tränarutbildningsstege

 Alla tränare för våra Lag 1 och Lag 2 ska förstå och följa grundprinciperna i vår ”modell” 

(verksamhetsmodellen, spelarutvecklingsplan, träningsmodell, spelmodell, etc) till 100%

 Alla tränare för våra Lag 1 och Lag 2 ska trivas med vår modell, och tycka att den fungerar, till 

100%



Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

DATUM TID UTBILDNING ÅLDER
SISTA 
ANMÄLNINGSDAG

ONS 19 OKT (v42) 18:00-22:00 Totte - Träna i liten sal alt 1 (max 24 deltagare) 7-8 År (P/F09-08) 16 oktober

TIS 25 OKT (v43) 18:00-22:00 Totte - Träna i liten sal alt 2 (max 24 deltagare) 7-8 År (P/F09-08) 16 oktober

TIS 8 NOV (v45) 18:00-20:30 Spelmodell för 14 år PF03

TORS 10 NOV (v45) 18:00-20:30 Spelmodell 15 år och äldre - teori och praktik PF02 och äldre

LÖR 12 NOV (V45) 08:30 -19:00 C-Diplom dag 1 (StFF) Alla med behörighet 8-12år FULLT (30/10)

MÅN 14 NOV (v46) 18:00-19:30 Träningsmodell 14 år PF03

ONS 16 NOV (v46) 18:00-19:30 Träningsmodell 15 år och äldre P/F02 och äldre

TORS 12 NOV (v46) 18:00-20:30 15års-spelmodellsutbildning P/F01

LÖR 19 NOV (v46) 07:00-19:00 verksamhetsmodell + träningsmodell(ÅLAND) P/F04+P/F07 Separat inbjudan

LÖR 10 DEC (v49) 08:30-19:30 C-Diplom dag 2 (StFF) 8-12år 27 november

Ledarutbildningar 2016

C-diplom (Nationell utbildning) är en 2 dagars utbildning + webbuppgifter)

I utbildningen C-diplom (barnfotboll 6–12 år), i Boo FF för dig som tränare i lag med spelare från 8 år, får du en introduktion till den 

svenska fotbollsrörelsen, vad vi står för och vilka värderingar som står i centrum. Du får lära dig hur barns fysiska, psykiska och 

sociala utveckling ser ut och vad som är viktigt att tänka på i träningen.

B-diplom Ungdom (Nationell utbildning) är en 4 dagars utbildning + webbuppgifter

I B-Diplom Ungdom (ungdomsfotboll från 13år) kommer du att få en större och djupare insikt inom de områden som du mötte i 

kursen C-diplom. Du får ett större perspektiv på lärandet och olika psykologiska faktorer som förekommer i fotboll. Du får också en 

mer detaljerad bild av spelet ur taktisk synvinkel, liksom ett större fokus på matchen som inlärningstillfälle och tävlingssituation.
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Slutet på januari-början på februari

- Utbildning i spelmodell och träningsmodell för 8 - 13 år (2x6 tillfällen/grupper, teori + praktik)

- Utbildning i fysträning för alla, 8 -14+ år (6 tillfällen/grupper, teori + praktik)

- Utbildning i målvaktsträning för alla, 8 -14+ år (6 tillfällen/grupper, teori + praktik)

Mars

- Utbildning i träningsmodell för 7-åringar (2 separata tillfällen)

Slutet på mars-hela april

- Uppföljning/workshop i fotboll (spelmodell + träningsmodell), alla 8 - 15+ år (8 tillfällen/grupper, teori + 

praktik)

- Uppföljning/workshop i fysträning, alla 8 -14+ år (6 tillfällen/grupper, teori + praktik)

- Uppföljning/workshop i målvaktsträning, alla 8 - 14+ år (6 tillfällen/grupper, teori + praktik)

Planerade ledarutbildningar våren 2017
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Andra halvan av augusti-första halvan av september

- Uppföljning/workshop i fotboll (spelmodell + träningsmodell), alla 8 -15+ år (8 tillfällen/grupper, teori + 

praktik)

- Uppföljning/workshop i fysträning, alla 8 -14+ år (6 tillfällen/grupper, teori + praktik)

- Uppföljning/workshop i målvaktsträning, alla 8 - 14+ år (6 tillfällen/grupper, teori + praktik)

November (v45-46), inför 2018:

- Utbildning i spelmodell och träningsmodell 14 -15+ år (2x2 tillfällen/grupper, teori + praktik)

- Utbildning i fysträning 14+ år (1 tillfällen/grupper, teori + praktik)

- Utbildning i målvaktsträning 14+ år (1 tillfällen/grupper, teori + praktik)

Ledarutbildningar 2017

Utöver de interna utbildningarna så kommer vi att erbjuda Fotbollsförbundets utbildningar såsom B- och C-

Diplom. Återkommer med datum.
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SUPERCOACH

• App i mobilen
• pedagogiska coaching-verktyg
• för iPhone och iPad Tanken är att du som ungdomsledare i Boo FF ska känna en trygghet i att 

genomföra väl förberedda träningar med ett åldersanpassat och bra 
innehåll. Där kommer FEINT att ge dig både stöd och inspiration.

Återkoppla gärna till René!
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SPORTCOMPETENCE
 Föreläsningar & Seminarier på webben

Kategorier & ämnen

Barn & Ungdomsidrott

Elitidrott

Evenemang & Marknadsföring

Föreningsutveckling

Fysiologi & Anatomi

Fysisk Träning

Inspelade webbinarier

Inspiration

Kost & Näringslära

Ledarskap

Psykologi & Mental Träning

Skador & Rehabilitering

Wellness & Yoga

• Varför blir man domare

Jonas Eriksson är en av världens mest meriterade 

fotbollsdomare.

• Alla kan bli bra inom sin idrott

Roger Gustafson är en av våra mest meriterade och 

framgångsrika ledare inom svensk fotboll.

• Att vara idrottsförälder

Johan Fallby är en av våra främsta experter inom ämnet 

idrottpsykologi

• Idrottens utmaningar

Emil Risberg är utveckling och landslagschef för svenska 

innebandyförbundet.

• En trygg idrottsmiljö

Friends Jessica & Anders

Friends förhoppning är att barn och ungdomsidrott ska utgå från 

ett barnperspektiv och präglas av glädje, trygghet, delaktighet och 

gemenskap.

https://www.sportcompetence.se/

https://www.sportcompetence.se/kategorier/barn-ungdomsidrott
https://www.sportcompetence.se/kategorier/elitidrott
https://www.sportcompetence.se/kategorier/evenemang-marknadsf%C3%B6ring
https://www.sportcompetence.se/kategorier/f%C3%B6reningsutveckling
https://www.sportcompetence.se/kategorier/fysiologi-anatomi
https://www.sportcompetence.se/kategorier/fysisk-tr%C3%A4ning
https://www.sportcompetence.se/kategorier/inspelade-webbinarier
https://www.sportcompetence.se/kategorier/inspiration
https://www.sportcompetence.se/kategorier/kost-n%C3%A4ringsl%C3%A4ra
https://www.sportcompetence.se/kategorier/ledarskap
https://www.sportcompetence.se/kategorier/psykologi-mental-tr%C3%A4ning
https://www.sportcompetence.se/kategorier/skador-rehabilitering
https://www.sportcompetence.se/kategorier/wellness-yoga
https://www.sportcompetence.se/
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Anläggningar
Planer vi nyttjar!

Björknäs IP 1

Björknäs IP 2 (lilla gräsytan)

Boovallen 1

Boovallen 2

Boovallen 3

Fisksätra IP1

Fisksätra IP2

Jarlabergs BP

Myrsjö IP

Nacka IP 1

Nacka IP 2

Orminge BP

Saltsjöbaden IP

Skuru BP (Konstgräs)

Skuru IP (Naturgräs)

Skuru IP B (Naturgräs 5-manna)

Stavsborgs IP

Sågtorp BP

Tollare (Naturgräs)

Tollare skolplan (JP) (Konstgräs)

Älta IP

 Snöröjning

 Status tält
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Träningstidsfördelning

Tid Antal Vad

45-51 alla 1 tid i veckan konstgräs/gymnastiksal, seniorer/juniorer sporthall

2/3-9 alla 1 tid i veckan konstgräs/gymnastiksal, seniorer/juniorer sporthall

10-13 alla 1 tid i veckan konstgräs/gymnastiksal, seniorer/juniorer sporthall

Perioden: v14-43 Vad: konstgräs/naturgräs/grus

7år 1 tid 60 min/vecka 

8 år 1 tid 60min/vecka + möjlighet att i efterhand ansöka om en extratid, frivillig för spelarna

9 år 1 tid 60min/vecka + möjlighet att i efterhand ansöka om en extratid, frivillig för spelarna

10 år 2 tider 60min/vecka + möjlighet att i efterhand ansöka om en extratid

≥11 år utvecklingslag 2 tider 60min/vecka + möjlighet att i efterhand ansöka om en extratid. Erbjudande om extra allmän träning. 

≥11 år förstalag 3 tider 90min/vecka

Grunden är halv spelyta MEN kan vara mindre om föreningen erhåller färre ytor av kommunen att disponera
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Material - match

Ljusblå!!

Reserv
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Material - träning
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Material - Ledare
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Material - Annat

En förening att vara stolt över
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Viktigt!

För att vi ska kunna betala ut ersättning så måste kvittot vara korrekt ifyllt. Kontrollera noggrant att följande uppgifter om 

domaren finns noterade på domarkvittot.

 Namn

 Adress

 Personnummer

 Matchnummer

 Saknar Ni uppgifter så går det att söka efter dessa på www.stff.se

Se till att dessa uppgifter finns med för utbetalning till laget:

 Lag

 Namn på kontoinnehavaren

 Bank

 Clearringnummer

 Kontonummer

 Mobilnummer

OBSERVERA att redovisningen överlämnas till kansliet senast den 30 november. Efter det kommer redovisningen till 

skatteverket sammanställas och utbetalning av ersättning kommer ej vara möjlig.

Domarkvitton 

- lämnas in senast 30 november 

http://www.stff.se/
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Trupperna

 Nya spelare

 Hänvisas alltid till kansliet och eventuell kölista

 Lagbyten

 Inga lagbyten sker under säsong (S:t Eriks-Cupen). 

 Byten kan ske för: 

 5-manna år 1 (ej spel i S:t Eriks-Cupen): v 45 – 1 april

 5-manna år 2 (spel i S:t Eriks-Cupen): v 45 – 31 januari

 7 manna: från v 45 – 31 januari

 9-11 manna: från v45 – 31 januari

 Åldersklass

 Endast egen ålder



Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

1. Föreningens lag i S:t Eriks-cupen skall 

följa Stockholmsfotbollens ”Spel- och 

Startgaranti”*.

2. Fotbollens Spela, Lek och Lär och 

dess riktlinjer. 

3. Föreningens ledare, spelare och 

föräldrar skall känna till och följa 

Nolltolerans samt övriga 

tävlingsregler/bestämmelser inom 

fotbollen.

4. Föreningen förbinder sig att inte 

värva** spelare från andra föreningar 

till och med 14 års ålder***.

Föreningscertifikatet

*Matchen ska utgå från barnens behov och 

perspektiv och är en del av spelarnas 

fotbollsutbildning. Det är ett inlärningstillfälle och en 

möjlighet att få träna sina färdigheter i skarpt läge. 

Därför ska alla spelare få spela matcher. Då får vi 

också spelarna att känna sig utvalda, sedda och 

kompetenta. 

Spelgaranti innebär att alla spelare som är kallade till 

match även spelar i matchen. Samt att speltiden för 

varje spelare uppgår till minst en halvlek. 

Startgaranti innebär att alla spelare regelbundet 

under året ska få spela från start. 

**En värvning är när företrädare för en förening tar aktivt förstahandskontakt med spelaren/spelarens 

vårdnadshavare i annan förening i syfte att få spelaren att byta förening.

*** På StFFs Representantskap 15 november beslutades att ”Värvningsförbudet” lyfts ut från 

Föreningscertifikatet och in i Tävlingsbestämmelserna
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Från och med säsongen 2013 gäller regeln att samtliga spelare i Boo FF:s 

verksamhet ska delta i verksamheten ”till 100 %”. 

100 %

Detta innebär att:

 spelaren deltar i lagets träning, match eller annan planerad aktivitet eller 

meddelar förhinder i förväg.

 Som giltig frånvaro räknas endast sjukdom, skolarbete, semesterresa, eller, 

efter överenskommelse med tränaren, träning i annan idrott.

En spelare väljer själv att vara med i ett fotbollslag och då bör man ju vara 

solidarisk och göra sitt bästa genom att delta i alla träningar, allt för att det ska 

gå så bra som möjligt för det egna laget.



Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

• S:t Eriks-Cupen 2017

• Laglistor

• Ledarinventering


