
BOO FF P07:2 - Info Höst/vinter 2018 

Hej på er fotbollsföräldrar i lag Boo FF P07:2!  

Vår officiella huvudsäsong avslutades 21/10 med Nackamästerskapen. En cup som spelades med stor galans och glädje av våra två deltagande lag. Här ser vi en stor 

utveckling av spelarnas spelskicklighet och spelförståelse. Lagandan är fantastiskt och vi upplever att killarna trivs bra i Boo FF P07:2. 

 

Laget: 

Vi börjar med att säga varmt välkommen till Alexander Wennberg med familj som många av killarna känner sedan tidigare. Alexander kommer från Boo FF P07:4.  

Elliot tar fotbollspaus under vintern/våren & fokuserar helt på hockey & Oskar B som stått som pausad spelare en längre tid i laget har som ni kanske redan förstått valt att 

sluta helt. 

 

Som ni nog läst på WhatsApp följer Morgan med som tränare i Svantes nya innebandylag, Hammarby & kliver därför av som eminent tränare för vårt lag men hänger kvar i 

vår hejaklack.  

 

Vi som är ledare i laget är Kristian - huvudtränare, Henrik – tränare, Mattias - tränare, Sara - tränare, och jag själv som lagledare och Ludo är vår kassör. 

 

Önskemål! Vi skulle vilja ha hjälp av några föräldrar som kan hjälpa till med evenemang som att hjälpa till med arrangemang som ”eventfixare” för säsongsavslutningar och 

olika aktiviteter utöver fotbollen. Även aktiviteter som kan ge laget ”klirr” i lagkassan. Hör av er om ni vill hjälpa laget med detta! 

 

Cuper och kallelser 

Hösten är här nu med all tydlighet och snart även vintern. Nu i mellansäsong så fyller vi på med cuper vartefter i MyClub-kalendern och det är alltid lika viktigt för oss att få 

återkoppling från er snarast när vi sänder ut kallelserna så vi vet att vi får ihop ett lag till de cuper vi anmäler oss till.  När vi tar ut till cuper väger in träningsnärvaro, tidigare 

deltagande i cuper samt när i tiden man tackat ja (men träningsnärvaro väger tyngst). 

 

Vi vill och vet att många håller på med flera olika idrotter utöver fotbollen något vi förespråkar och tycker är kul, så även om annat är på agendan vill vi be er är kallelser 

från laget i MyClub kommer att alltid svarar på alla dessa oavsett om sonen kan delta eller inte. Skriv också en kort kommentar om/när ni tackar nej.  

 



Träningstider - Våra träningstider är tills vidare. Vänligen ha överseende med att tider / platser kan komma att ändras: 

Orminge BP torsdagar (ute) 
18.45-20.15 (tid & plats kan komma att ändras). Vid snö får vi ej använda Orminge BP 
 
Nya Myrsjö Sporthall lördagar (inne) 
09.00-10.30 (vi delar hallen med lag 6 och samträning kommer att vara aktuell). 
 
SATS Nacka Strand (inne) - OBS, kontrollera alltid kallelser så ni har rätt tid eftersom de inte alltid är samma.  
Söndagar mellan kl. 17-18 den 11 november till den 16 dec, samt 6 januari och 24 februari 
Söndagar mellan kl. 16-17 följande datum 13/1, 20/1, 27/1 och 3/2. 
*Denna tid betalar vi själva och här är vi alltid mycket tacksamma för sponsring från er föräldrar.  
 
Nacka IP tältet 
Vi står också på kö för träningstid i Nacka IP tältet, men här får vi endast ev. återbud / rest-platser, inga tider tilldelas 07:orna i år.  
*Om vi får loss tider här står vi för kostnaden själva, så sponsring är uppskattat även här. 
 
Vi ber er att alltid innan träning/match/cup kontrollera i WhatsApp-gruppen om någon ny information (inställt, ändrad tid, ändrad plats etc.) finns här. 
 
Eventuell samåkning uppmuntras och styrs lämpligen också upp via WhatsApp.  
 
Här nedanför ser ni vår ”årsplanering” och denna är preliminär. Tveka inte att höra av er ”med högt och lågt”! 
 

⚽️ -hälsningar från ledarna i Boo FF P07:2  
via Gabriella 

 

https://chat.whatsapp.com/DS3Dg5A0wd9L9mwvaB6xHo


   



 

Lagets sociala medier: 

P07:2  Facebook https://www.facebook.com/groups/BooFFP07.2/  Här på denna icke offentliga FB-sajt är tanken att vi ledare & även ni föräldrar lägger upp bilder och 
annat kul från träningar och matcher etc.  OBS! Ingen viktig info sprids endast via denna "kanal" då inte alla spelares föräldrar har/vill ha Facebook. 
 
Här är vår sajt hos Boo FF: https://booff.myclub.se/p0702 Saknar ni info eller vill att jag publicerar något meddela mig (Gabriella). 
 
Följ också vårt Instagram-konto om du inte redan gör det: boo_ff_P07_2 
 
WhatsApp-gruppen är tillsammans med mejl vår huvudkanal för information. 
 
Prenumerera på lagets kalender om du inte redan gör det 

iPhone, iPad, Mac 

Använd webbläsaren i respektive enhet. 
Klicka på följande länk: webcal://calendar.myclub.se/public/teams/11093/calendar.ics 
Klicka på "Prenumerera". 
 
Android 
Till varje Android-enhet hör ett Google-konto. Prenumeration i Android sker via Google, se nedan. 
Gå till www.google.com/calendar (kräver ett Google-konto). 
Klicka på pilen till höger om "Andra kalendrar" och därefter på "Lägg till webbadress". 
Ange URL: https://calendar.myclub.se/public/teams/11093/calendar.ics och klicka därefter på "Lägg till kalender". 
 
Microsoft Outlook 
Klicka på följande länk: https://calendar.myclub.se/public/teams/11093/calendar.ics 
Öppna länken med Outlook. 
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