
Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Boo FF loppet!
Det är klart att ni skall vara med. Anmäl föräldrar, syskon, moster och faster 
och registrera er på ert lag. Hjälp oss att, nu även på kort varsel, att slå 
tidigare års antal – 150 löpare. Start och mål på Boovallen.

Klasser:
3-4 år 400 meter. Start ca. 9.30 Anmälningsavgift: 60 kr (10 kr till BCF)
5-7 år 600 meter. Start ca. 10.00 Anmälningsavgift: 60 kr (10 kr till BCF)
8-11 år 1200 meter. Start ca. 10.20 Anmälningsavgift: 100 kr (10 kr till BCF)
11 år - Vuxen 5 km. Start ca. 11.00 Anmälningsavgift: 200 kr (20 kr till BCF)

Klicka här för anmälan *BCF = Barncancerfonden

Vilken rivstart vi fick på kansliet efter sommarlovet med kommunfrågor och nyanställning. MEN vilket stöd 
vi har fått från er föräldrar, andra föreningar - inte bara i Nacka utan i hela Stockholm och ute i landet – och 
inte minst från idrottsförbunden – Stort Tack!

När så mycket fokus behöver läggas på en sak så är det annat som tyvärr får stryka på foten och  denna 
gång så blev Boo FF-dagen 30 september.  Men nu kör vi för fullt och för tredje året är det nu dags igen och 
vilken agenda vi har även i år, det kommer att bli en dag full av aktiviteter för alla åldrar.  

Dagens tidsplanering och arrangemang!

Boovallen 1

Kl. 09:30 – 12:00 Boo FF-loppet

Kl. 12:00 – 14:00 U17 Div 1 Boo FF – Håbo FF

Kl. 14:00 – 16:00 Damer 5D Boo FF – Sickla IF

Kl. 16:15 – 18:00 F15:1 Boo FF – Enskede  IK 1

Boovallen 2

Kl. 09:15 – 18:00
½ plan

Knattecup för våra 6-åringar
-Paus i spelprogrammet så att alla kan springa loppet .

Kl. 10:00 – 16:00
½ plan

Olika aktiviteter; Förra årets populära hinderbana är där, hoppborg, sumobrottning. 
Adidas kommer med fotbollsburen; spontanfotboll där spelare möts 1v1 eller 2v2.
Smart Goals – dribbla och passera upplysta koner. Speedshooting; mäter hur hårt du 
skjuter i km/h

Lotteri – försäljning startar v 38 – 40 kr/lott

1:a pris – Kajak med paddel från kajaksidan.se                             
värde 5 789 kr 

2:a pris – Hyrbil hos från Toyota en helg, 
värde ca 2 000 kr

3:e pris - Presentkort från Stora Coop, Orminge, 
värde 1 500 kr

https://booff.myclub.se/menu/pages/11604
http://www.kajaksidan.se/kajaker/fiskekajaker/tahe-marine-aqua-moon-bl.html
http://www.kajaksidan.se/paddlar/touringpaddlar/outlife-kajak-paddel-2-delad-touring.html
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