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INFORMATION TILL BOO FF:S 
TRÄNARE OCH LAGANSVARIGA 

STORT TACK 
FÖR ÅRET 2017!

VI ÖNSKAR ER 
EN RIKTIG GOD JUL 

OCH 
ETT GOTT NYTT ÅR

20 december 2017

Vi vill från kansliet och styrelsen rikta ett stort tack till alla er 
ledare för den tid och det engagemang ni ger våra spelare

– ni vet att vi inte hade klarat oss utan er  
- ni gör ett fantastisk och värdefullt arbete.

Vänligen läs vidare viktig och 
nyttig information från kansliet. 
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Säsongen 2017 är slut och vi är i full gång 
med säsongen 2018!

Liv, Andreas, Jeanette , Kerstin, 
Mika, Mikael, och Tobias

Läs mer om: 
 Närvarorapportering
 S:t Eriks Cupen 2018
 Utbildningar – Zon
 Supercoach - utbildning
 Träningstider
 Att tänka på i vinter

Vi önskar er alla en 
lugn och skön jul- och nyårshelg.

”Silly Season” går mot sitt slut och vi tar med oss nya erfarenheter även i år . Det är nu ganska så 
stabiliserat i de olika åldersgrupperna.

Det har varit ett händelserikt år 2017, ett litet axplock: 
 Under våren hade vi ett flertal inbrott som blev kostsamma för oss
 283 (103 flickor) 7-åringar (födda 2010) bildade 16 nya lag med 96 engagerade ledare
 60 nya domare utbildades – jag hoppas de behandlades väl under säsongen! 
 På årsmötet i mars röstades en motion genom att höja åldern för 1:a laguttagning till 13 år
 Under våren, sommaren och hösten var ca 100 ungdomar aktiva som instruktörer för Boo FF:s 

Fotbollslekis, Knatteskola och Sommarfotbollsskolor
 Boo FF hade 175 lag anmälda till S:t Eriks-Cupen 2017
 2170 S:t Eriks-Cup matcher spelades under säsongen 
 1094 matcher av dessa var på hemmaplan.
 En tidkrävande process i diskussionen ”kan barns aktiviteter klassas som buller?”
 René på kansliet slutade i augusti och Mikael Sahlgren ersatte honom i mitten på oktober
 Andreas har varit delvis föräldraledig under året.
 Damlaget höll sig kvar i div 1 utan problem
 Herrlaget div 2 klarade hålla sig kvar på övertid i sista matchen men ett beslut från styrelsen innebär 

att Boo FF säsongen 2018 kommer att spela i div 3 och göra en större satsning på egna spelare. 
 Boo FF:s styrelse och klubbledning beslutade att från och med verksamhetsåret 2018 införa ett krav 

på att alla ledare i vår förening uppvisar ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Läs mer här. 
 Äntligen så har vi fått riktigt bra träningsförhållanden vintertid genom ett tält på Nacka IP, så lyxigt 

och efterlängtat! Om nu bara de som inte kan skilja på rätt och fel kan hålla sig undan. 
 Vår ordförande Henrik Fischer var tvungen av yrkesrelaterade skäl att kliva av styrelsen. Mikael 

Benckert, vice ordförande, har tagit över fram till årsmötet 14 mars 2018. 

Ni kommer att få information gällande uppdatering av material denna vecka för ifyllande och retur senast 
sista januari, 2018. 

Riktigt roligt och bra är att Boo FF under våren 2018 kommer vid tre tillfällen erbjuda föräldrar en 
föreläsning kring idrottsföräldraskap. Magnus Winter, idrottspsykologisk rådgivare, pedagog och change
managementkonsult kommer att hålla i föreläsningarna. Inbjudan kommer efter juluppehållet, vi hoppas på 
er hjälp att få alla föräldrar dit. Läs mer här. 

Och när ni ändå er lediga  - lyssna till de olika föreläsningar vi har tillgång till via Sportcompetence. Läs om 
hur göra här. Koden fick ni i mailet. 

11 lag kommer att representera Boo FF i ST Cupen under julen i Tyresö – vi önskar er alla lycka till.

Stolt och glad över att vara delaktig i en så fin förening som Boo FF är ser vi fram emot 2018 men först skall 
vi ha lite välförtjänt semester över jul och nyår.

20 december 2017

Med vänlig  hälsning
Boo FF / Kansliet

Boo FFs kansli kommer att vara stängt för helgfirande från och med fredag 22 dec. och öppnar igen 8 jan. 2018

https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://booff.myclub.se/site_node/281/nyheter/bullerstriden-mot-barnen-vid-boovallen-inte-over
https://booff.myclub.se/site_node/281/nyheter/boo-ff-s-styrelse-har-fattat-ett-principbeslut-infor-kommande-sasong-2018
https://booff.myclub.se/site_node/281/nyheter/boo-ff-satsar-pa-idrottspsykologisk-radgivning-till-spelare-och-foraldrar
https://myclub-site.s3.amazonaws.com/uploads/documents/000/006/583/BooFFInfoLedarejuni16.pdf
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Höstens närvaroredovisning 
(mycket viktigt)

Det drar ihop sig till årsskifte och därmed är det som vanligt dags att färdigställa höstens alla aktiviteter i 
MyClub. 

Vi ber respektive lags lagledare att ombesörja att detta blir klart så fort som möjligt efter årets sista 
aktivitet och därefter meddela att allt är klart via mail till kerstin.eriksson@booff.se. Vi vet att flertalet 
av våra lag numera sköter detta via mobilen i direkt anslutning till träningen/aktiviteten, och på så sätt är 
up-to-date hela tiden, men vi ber ändå om detta lilla ”klart-mail”, så att vi vet att ni är klara. Tack på 
förhand att ni kommer ihåg det, det spar Kerstin mycket tid att slippa jaga. 

Lista att checka av: 
 Redovisningen ska vara klar i MyClub senast 15 januari och ska täcka alla aktiviteter laget haft 

under perioden 1 juli - 31 december 2017. 
 Glöm inte att ta med alla ledare (tränare/lagledare) som varit med på aktiviteterna. Kom ihåg att 

ledarna som är med på aktiviteten måste ha betalt medlemsavgiften för 2017, om inte måste en 
annan skrivas som närvarande. 

 Vänligen observera att det är extremt viktigt att samtliga personnummer är korrekta, annars blir kortet 
”nollat”, d v s ger inget bidrag.

När vi fått ert klartecken så skriver vi ut kortet och ber sedan lagledaren att 
 vid tillfälle komma förbi kansliet för att skriva under kortet eller
 själv skriva ut kortet från MyClub, skriva under, scanna och maila till kansliet eller 
 själv skriva ut kortet, skriva under det och skicka det per post till Boo FF, Box 2090, 132 02 Saltsjö-

Boo. 

Kansliet sammanställer sedan alla siffror från alla lags redovisningar och skickar in till 
Riksidrottsförbundet (staten) respektive Nacka Kommun. Detta ger som alla vet mycket viktiga 
bidragspengar för föreningen.

Hör av er om ni undrar något om detta till kerstin.eriksson@booff.se.

20 december 2017
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S:t Eriks-Cupen 2018
– ev. avanmälningar senast 28 december

I år har Stockholms Fotbollförbund senarelagd sista datum för anmälan till S:t Eriks-Cupen till sista 
december. Det blev bra för oss då ni ledare fick mer tid att tänka genom status i laget gällande antal 
spelare osv. Det har varit en del sammanslagningar i olika åldersgrupper och det tar lite tid innan det sätter 
sig. 

Fotbollsansvariga kommer senast i dag att lägga in alla era anmälningar och sedan meddela lagansvariga 
som då kollar i Fogis att det har blivit korrekt.

Notera att PF08, 09 och 10 har fått enskild information från Kerstin, här är allt klart. 

För att vi ska slippa betala avgift för sena avanmälningar, så måste vi dra ur lagen hos Stockholms 
Fotbollförbund senast vid årsskiftet, vilket i sin tur innebär att detta måste meddelas via e-post till 
jeanette.ericsson@booff.se senast 28 december (Jeanette har koll på mailen i mellandagarna) så att vi får 
meddelat till StFF innan kansliet stänger helt för nyårsledighet.

20 december 2017

Avgift utdragna lag i S:t Eriks-Cupen 
 Att dra ur ett lag fram till 1 feb tillför ingen extra avgift men anmälningsavgiften återbetalas ej. 
 Att dra ur ett lag från och med den 1 feb innebär att anmälningsavgift plus en extra utdragningsavgift ska 

betalas (denna kostnad måste laget själva stå för).
 Förening som utgår eller utesluts under perioden 1/2-31/3 1000:-/lag  
 Förening som utgår eller utesluts under perioden 1/4-31/10 2000:-/lag 

Boo FFs kansli kommer att vara stängt för helgfirande från och med fredag 22 dec. och öppnar igen 8 jan. 2018
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Från och med 2018 är Storstockholms fotbollsföreningar indelade i zoner där den zon Boo FF ingår i 
heter Nacka/Tyresö. 

Följande föreningar ingår i samma zon: Boo FF, FC Boo, FC Saltsjöbaden, Fisksätra IF, Jarlabergs IF, Järla 
IF FK, Lännersta FF, Nacka FC, Nacka United FF, Orminge FC, Saltsjö-Boo IF, Saltsjöbadens IF, Älta IF, 
Tyresö FF, Tyresöpojkarna FF och Hanvikens SK.

Detta innebär att Boo FF kommer inte att få några egna C-Diplom utan vi kommer att få tillgång till tre i 
zonen, vi blir förhoppningsvis värd för en men det är inte klart än. Ett gemensamt bokningsformulär, där 
värdföreningen har 50 % av platserna (av 24 platser) och övriga är fördelade i zonen, är på gång. Zonen 
Värmdö kommer också att ha flera C-Diplom där vi kommer att kunna anmäla om de inte fyller alla 
platser. 

En av anledningarna till denna förändring är att tidigare års kurser har inte varit fullbokade vilket innebär 
en kostnad vid varje kurs. Genom zon-arbete hoppas vi att varje kurs maximeras och svinnet av 
bekostade platser minskar betydligt. 

För- och nackdelar? – ja alltid,  men vi kör nu första året och utvärderar under tiden.

Utbildningar 2018

Ni har ju fått översikten över alla ledare i Boo FF och era registrerade 
utbildningar. Ett mål som styrelsen har satt upp är: 

Mål 2020
Alla lag från 10 års ålder (7-mannafotboll) ska ha minst 1 
tränare som slutfört C-diplomutbildning.

Motivering
Välutbildade tränare förbättrar förutsättningarna för bra kvalitet på 
träningarna.

Med underlag av utbildningsfilen så kommer vi att kolla genom vilka lag 
som inte har en utbildad tränare i C-Diplom och prioritera dessa. 

När det gäller B-Diplom så får inte föreningarna fullt bidrag för den. För er tränare som är intresserade 
av utbildningen så måste ni maila mig, liv.sahlberg@booff.se ert intresse så återkommer jag gällande ev. 
kostnad. Dessa kurser går endast centralt via Stockholms Fotbollförbund. 

Hemsidan kommer att uppdateras fortlöpande efterhand som anmälningsfunktionen sätts igång för de 
olika kurser. 
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 Leda små lirare – Boo FF kommer ansöka för ledare i PF11 och sommarfotbollsskolainstruktörerna
 Domarkurs 5-7 manna – Boo FF kommer att anordna två grundkurser och två fortbildningskurser, 

inbjudan kommer att gå till berörda spelare
 Målstegen
 Spelarutbildningsplan
 Fotbollens spela lek och lär (föräldrar) 
 Framtagande av olika policys
 Organisationsutveckling
 Kost
 Idrottsskador – Boo FF kommer att ansöka om denna kurs
 Värdegrundsarbete – Boo FF kommer att ansöka om detta för PF06

Förening

De olika utbildningar i förening, zon och 
centralt

Zoner
 Tränarutbildning C
 Fotbollens Spela lek och lär
 Coachande föräldraskap
 Instegskurs styrelse
 Ny som styrelseledamot
 Styrelsekurs A(Varumärke, engagemang och klubbkänsla)
 Styrelsekurs B(Ansvars- och arbetsfördelning, ekonomi och 

arbetsgivaransvar)
 Styrelsekurs C(Kommunikation, sponsring, bidrag och sociala medier)
 Styrelsekurs D(Policykväll)
 Styrelsekurs E(Effektiva möten)

Centrala
 Lagledarkurser
 Temadagar för föreningsanställda
 Framtidens fotbollsledare
 Ny som anställd
 Ordförande
 Kassör
 Sekreterare
 Kanslianställd/administrativt ansvarig
 Sportchef/Sportsligt ansvarig
 Valberedning
 Tränarutbildning B ungdom
 Tränarutbildning A ungdom

 UEFA B senior
 Målvaktstränarutbildning C
 Målvaktstränarutbildning B
 Domarutbildning fortsättning
 IdrottOnline / Fogis
 Barn i behov av särskilt stöd
 En för alla – Alla för en, På tå när det är dags
 Pedagogiskt ledarskap
 Nya föreningar
 Uppstartsträff S:t ERIK  8 år
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Supercoach

 App i mobilen
 pedagogiska coaching-verktyg
 för iPhone, iPad och Android

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 Supercoach att ge dig både stöd och inspiration. 

Ett abonnemang per lag ger möjlighet att ansluta alla tränarna i laget, 
lägga upp säsongens träningsprogram, alla kan se dagens 
träningsplanering och övningar kan ändras vid behov osv. 

Kostnad: 
 Årsabonnemang: 990 kr/år

 Rabatt 1:
Täckning av avtalet senast 2018-02-28 
– 2 md fritt från Supercoach  160 kr
Rabatt 2: 
Boo FF står för 2 md  160 kr
Kvar att betala per lag  670 kr

 Villkor: 
Gäller endast vid 
årsabonnemang

Utbildning
 Datum: Tisdag 30 januari
 Tid: 18:30 – 21:00
 Plats: Boo Gårds matsal 

 Anmäl dig här!

Supercoach erbjuder ett omfattande bibliotek med övningar anpassade för ålder 6-15 år. Alla 
övningar presenteras med intuitiva videor och förklaras närmare genom text och bilder

Med Supercoach kan du välja en färdig 
fotbollsträning eller ta kontroll och skapa din 
egen.
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Träningstider januari – mars 2018
och strötider

Inomhustiderna för våren, fram till vecka 13, ligger i MyClub. Glöm inte att boka av tider ni vet inte 
kommer att användas.

För eventuella strötider så maila traningstider@booff.se.

Fotbollsplanerna vintertid
Januari till mars är det ”vintertider” som gäller och planerna är i grunden stängda. 

Från vecka 6 (5 feb) öppnas fotbollsplaner för vinterfotboll 2018. Snöröjningen pågår t.o.m. den 11 april.

Följande planer kommer att snöröjas:  
 Myrsjö IP (11-manna)
 Sicklavallen (7-manna)
 Saltsjöbaden IP 2 (7-manna) 

Planerna snöröjs vid behov om vädret tillåter måndag-fredag vecka 6-13. Inga planer snöröjs på helgerna. 

OBS! det är inte tillåtet att själva snöröja några planer. 

Nu kan det ju bli så att det är grönt i jan-mars och planerna är träningsbara. Kommunen kommer då att 
öppna de olika fotbollsplanerna vecka för vecka för strötidsbokning. Ni måste då maila 
traningstider@booff.se för att boka tid. Då detta kan bli ett stort administrativt arbete för oss så är vi 
tacksamma att ni skickar in önskemål före kl. 12 för bokning samma dag. 

Generellt - Tänk på att avboka eventuell tilldelad tid i MyClub så att det  inte blir en onödig kostnad för 
föreningen samt att andra lag kan få tillgång till tiden. Vid avbokning fram tills en vecka före bokad tid så 
är det ingen avgift, vid avbokning inom en vecka betalar föreningen 50% av hyresavgiften och självklart, 
om ni inte avbokar, så får vi betala 100 %. 

20 december 2017
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Att tänka på i vinter!

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.

Vid snöfall 
Träning är EJ tillåtet på konstgräset om planen är snötäckt. 
Ingen egen skottning av konstgräsplanerna är tillåtet. Vid osäkerhet om planen är brukbar, 
kolla i första hand på Boo FF:s hemsida.

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. 

20 december 2017
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Stöd våra sponsorer – De stöder oss!

20 december 2017

http://www.bjurfors.se/
http://www.booenergi.se/
http://www.grafina.se/
http://www.inntech.se/
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