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DENNA INFORMATION SKICKAS ENDAST TILL LAGLEDAREN I RESPEKTIVE 
LAG 

Vecka 45, 2017 till och med vecka13, 2018 
Här kommer nu information gällande träningstider från v45 till och med v 13, utomhus, 
sporthallar och små salar.  
 
Läs all information innan ni loggar in på er användare och går till schema för att se ert lags 
tilldelade träningstider. Kontrollera noga i MyClub vecka för vecka vad som gäller för ert lags 
träningstid/tider då tiderna kan variera något. 
 
Tilldelade inomhustider är planerade att gälla hela perioden v45-13, med reservation för 
eventuella förändringar från v2/3 om något oförutsett inträffar. Gymnastiksalarna är helt 
stängda under v52, v1 (jullov), och v9 (sportlov). Kontrollera noga i MyClub om stängda 
dagar påverkar ert lag.  
 
Sportlov, v9 
Under v9 (måndag-söndag) så är samtliga gymnastiksalar stängda för sportlov men  
OBS att för de lag som har tider i sporthallar så gäller dessa även under sportlovet v9, 
avboka i MyClub de tider ni inte kommer nyttja. 
 
I några fall krockar tilldelad tid inomhus med tilldelad tid utomhus under den snöfria 
perioden. 
 
P/F10-lag har fått en inomhustid men ni kan vid intresse leta efter strö-tid i MyClub och maila 
till traningstider@booff.se för bokning av strö-tider från vecka till vecka. Notera att tiderna 
tilldelas i ordning äldst och neråt. 
 
För de lag som planerar spela träningsmatcher eller matcher i Ersan så leta efter lediga 
matchtider på kommunens bokningssida och meddela traningstider@booff.se för bokning.  
 
Tiderna på konstgräs gäller så länge konstgräsplanerna är snöfria. Om konstgräsplanerna blir 
indisponibla på grund av snöfall eller minusgrader så stängs planerna omedelbart. Detta 
innebär att endast er nu tilldelade tid i sporthall/gymnastiksal/tält gäller som ert lags tilldelade 
träningstid.  
Ert lags tilldelade inomhusträningstid är inlagd, och det är mycket viktigt att boka av den så 
länge ni inte använder den p g a utomhustider eller annat.   
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Ordningsregler i Gymnastiksalar och sporthallar 
Varje lag ansvarar för att det material som eventuellt plockats fram även ställs tillbaka på 
angiven/ursprunglig plats efter avslutad träning. Inget lag får lämna material framme till 
efterföljande lag. Allt skräp kastas i papperskorgar och omklädningsrummen lämnas städade. 
Detta är mycket viktigt då vi enligt hyresavtal är skyldiga att hålla ordning och reda i hyrda 
lokaler. Om vi bryter mot dessa ordningsregler kan vi bli avstängda från lokalen och 
hyresavtalet komma att sägas upp och då finns inga ersättningstider för de lag som drabbas. 
 
 
OBS! Tollare sporthall: 
Då bollhallen nyttjas av rullstolsburna så är det mycket viktigt att sarger, målburar med mera 
kommer på rätt plats i föreningsförrådet, så de inte blockerar de dörrar som Nacka HI skall 
använda för att komma åt sina rullstolar.  

Nycklar till gymnastiksalar, sporthallar samt till belysning på 
konstgräsytor. 
Från och med tisdag 31/10 finns nycklar till gymnastiksalar och sporthallar att kvittera ut på 
kansliet, deposition 200 kr per nyckel, helst swish.  
 
På Boovallen 1 och 2 så tänds ljusen automatisk, på Myrsjö IP krävs en SPA-nyckel (hämtas 
på kansliet) och på Orminge BP behövs ingen nyckel utan där tänds lyset med en knapp. 
 
Grönt ljus 
Systemet ”Grönt ljus” kommer installeras på Boovallen 1 & 2, det är inte aktiverat i skrivande 
stund utan ovan gäller tills ny information kommer.  
 
Grönt ljus är ett pilotprojekt av kommunen som kommer göras på Boovallen, mer information 
kommer när aktuellt. 

Vid snöfall/kyla 
Träning är EJ tillåtet på konstgräset om planen är snötäckt, inbokade träningar kommer då att 
utgå. Vid en temperatur på -10°C eller kallare så rekommenderar vi att träningen ställs in 
Ingen egen skottning av konstgräsplanerna är tillåten.  
Vid osäkerhet om planen är brukbar, kolla i första hand på Boo FF:s hemsida och i andra hand 
genom ett mail till traningstider@booff.se. 
 
Som alltid ställs målen på ALLA konstgräsplaner på sidan av planen efter avslutad 
träning för att underlätta underhållet av planerna. 
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Respektera andra lags träningstider 
Vi ber alla lag att respektera varandras träningstider. Det är alltså inte tillåtet att beträda 
planen före egen bokad tid och ej heller att gå in och ”ta ett hörn” på annat lags träningstid/-
yta.  
 
Träningsledigt/Avbokningar i MyClub 
Om ert lag planerar att ta vinterledigt under perioden v45-51, vänligen meddela detta till 
traningstider@booff.se.  
 
Vänligen avboka de träningstider som ej kommer nyttjas för träning i MyClub. Notera att 
varje halvtimme måste avbokas för att hela er tilldelade tid ska bli avbokad. Om alla lagledare 
sköter detta kommer det att bli strö-tider lediga för andra/era lag. 
 
Viktigt gällande ej nyttjade tider som inte avbokas! 
OBS! De tider inomhus ni EJ nyttjar under den snöfria perioden MÅSTE avbokas och helst 
för hela perioden. Detta för att inbokade tider som står outnyttjade är belagda med en 
straffavgift som föreningen kommer debitera det lag som ej avbokat sin tid. Vid 
återkommande straffavgift kan Nacka kommun komma att dra tillbaka tiden och i så fall finns 
ingen ersättningstid för det drabbade laget.  
 
Om ni avbokar er tid mer än 3 ggr kan vi återta tiden och boka den till någon som är i behov 
av mer tider. Så vet ni med er redan nu att ni skall göra uppehåll under lov avboka dessa 
snarast.  
 
Fördelningen av träningstider under perioden v45,2017 - v13, 2017 är med reservation för 
eventuella fel eller andra oförutsedda förändringar som kan kräva att fördelningen behöver 
revideras med kort varsel. 

Vinterfotboll på konstgräs från v6 (vid snö) & från v1/v2 vid snöfritt 
Information gällande detta kommer i mitten på december.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:traningstider@booff.se

