
Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Datum att notera:
26 augusti: Friendsutbildning 

Boo FF ledare PF10

2 september: Vi bjuder in 

politiker för frågor

11 september: Föreläsning

11 november: Extra Årsmöte

Välkommen tillbaka efter ett skönt sommarlov!

Med vänlig  hälsning

Liv Sahlberg

Boo FF klubbchef

Innehåll:
 Stort tack till våra 

sponsorer

 Tillsammans kan vi 

stoppa mobbning

 Quesadatältet rivs

 Välkommen till 

Folkets Hus

 Boo FF; sommarens 

resultat

 Lite smått o gott

 Lätt att supporta Boo 

FF utan att det kostar 

dig något. 

Något du vill vi skall 

skriva om?
Tipsa mig: liv.sahlberg@booff.com 

Nästa nyhetsbrev är  planerat till 

v41. Meddela mig i så fall under 

v40. 

Våra lag har varit på många 

cuper i sommar, resultaten 

kan ni läsa längre fram. 

Kansliet är inne på 4:e veckan och har avverkat två sommarläger. 

Totalt har vi haft 738 barn på våra tre sommar-läger, varav 37 har 

deltagit två gånger. 82 ungdomsinstruktörer har vi engagerade. 

Många skavsår och några fästingar har vi hjälpt till med, tyvärr 

hade vi också många aggressiva getingar som deltog men 

dundersalvan vi hade på kansliet botade det mesta. Barnen har 

rensat glassboxen när caféterian har varit öppen efter lunch och en 

del havrebollar har också gått åt. Det har varit jätteroligt med alla 

barn här. 

Tråkigt nog har vi två gånger under sommaren fått ta tag i fall av 

kränkningar via nätet/telefon mellan spelare i Boo FF och i en 

annan klubb. 

Man kan ju fråga sig när sådana händelser blir klubbens fråga? 

Vi kan inte lägga oss i eller ta ansvar i alla interna konflikter 

spelare/föräldrar emellan men när det händer i samband med att 

man representerar Boo FF och det är något som påverkar lagen, 

så vill vi vara delaktiga och visa att Boo FF verkligen inte står 

bakom sådant beteende. 

I vår värdegrund säger vi bl.a. att vi alltid skall uppträda schysst 

mot varandra. Vi har nolltolerans när det gäller bl.a. rasism, 

droger, mobbning och fysisk våld och vi skall alltid sträva efter att 

vara ett föredöme där vi själva tar ansvar för hur vi uppför oss. 

Den 26 augusti erbjuder 

Boo FF i samarbete med 

Trygg Idrott och Friends 

utbildning för våra ledare 

från FP10. Se till att ditt 

barns lag är represen-

terade där med ledare. 

Läs också Lars Arrhenius, 

Generalsekreterare för 

Friends, artikel om det 

arbete de gör och de 

rapporter som nyligen är 

framtagna gällande barn 

och kränkningar. 

11 september bjuder vi alla 

föräldrar och ledare på en 

föreläsning. Ulf Carlsson 

(idrottspsykologisk rådgivare) 

kommer att prata om hur vi kan bli 

ännu bättre på att motivera och 

utveckla våra barn, ett föredrag 

som vänder sig till föräldrar till 

idrottande barn och ungdomar. Ulf 

ger dig verktygen för hur vi bäst 

stöttar, motiverar och utvecklar 

våra barn inom idrotten, i skolan 

och på fritiden. Kort sagt, dygnet 

runt.

Extra Årsmöte 11 november: 

Där skall vi rösta om den 

nya Boo FF modellen som 

nu tas fram. Kom ihåg att du 

måste ha varit medlem minst 

en månad för att få rösta. 

Info om medlemsskap

Sist men inte minst, läs om vad Folkets Hus kan 

erbjuda våra ungdomar på fritiden, d.v.s. när de inte är 

på träning eller gör läxor. 

https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
http://www.booff.com/club/page/public/index/27448
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Stöd våra sponsorer – De stöder oss!

http://www.xlbygg.se/byggole/
http://www.xlbygg.se/byggole/
http://www.bjurfors.se/
http://www.bjurfors.se/
http://www.booenergi.se/
http://www.booenergi.se/
http://www.advbyra.se/
http://www.advbyra.se/
https://www.comhem.se/
https://www.comhem.se/
http://www.europools.se/
http://www.europools.se/
http://www.grafina.se/
http://www.grafina.se/
http://www.handelsbanken.se/saltsjo_boo
http://www.handelsbanken.se/saltsjo_boo
http://www.inntech.se/
http://www.inntech.se/
http://www.nscab.se/
http://www.nscab.se/
http://www.nvp.se/
http://www.nvp.se/
http://toyotacenter.eu/
http://toyotacenter.eu/
http://www.cre.se/
http://www.cre.se/
http://www.woody.se/anlaggningar/orminge-tra/proffs1/
http://www.woody.se/anlaggningar/orminge-tra/proffs1/
http://www.amfabank.se/
http://www.amfabank.se/
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts


Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

”det börjar med dig och mig –
tillsammans kan vi stoppa mobbning."

"De allra flesta barn känner sig trygga i skolan och inom idrotten men trots det så 

förekommer både mobbning och kränkningar i alldeles för stor utsträckning. Mobbning 

och kränkningar som får förödande konsekvenser både i form av psykisk ohälsa och 

avhopp från skolan och idrotten. 

I Friendsrapporten för 2014 framkommer att vart femte barn på mellan- och högstadiet 

har blivit kränkt av en annan elev på skolan det senaste året. Kränkningar är vanligast 

bland yngre elever på mellanstadiet där var fjärde elev berättar att de blivit utsatta det 

senaste året. 

Upprepade kränkningar, det som kallas för mobbning, är också vanligast på 

mellanstadiet där 11 procent har blivit regelbundet utsatta. Rapporten visar också att 11 

procent av eleverna på mellanstadiet och 15 procent av eleverna på högstadiet har 

utsatts för sexuella trakasserier. På högstadiet har dubbelt så många tjejer som killar 

utsatts. http://www.friends.se/file/friendsrapporten-2014.pdf

Även inom idrotten förekommer kränkningar. I den riksrepresentativa SIFO undersökning 

Friends gjorde i början på året framkom att vart fjärde barn som är aktivt i en 

idrottsförening har blivit kränkt av en lagkamrat. Mest utsatta är pojkar inom lagsporter 

där 40 procent har blivit kränkta. 

Den vanligaste sortens kränkningar är taskiga kommentarer, men även fysiska 

kränkningar som slag och knuffar förekommer. http://www.friends.se/$-1/file/friends-

ettan/pdf-1/sifo-idrotten-lanseringsversion2.pdf

För den som är utsatt är det också vanligt att kränkningarna fortsätter på nätet. 

Kränkningarna tar inte slut för att skoldagen är över. Mobbningen fortsätter dygnet runt. 

http://www.friends.se/natrapporten

Det går inte att blunda för dessa siffror. Det är tungt men vi vuxna måste våga se och 

agera och det positiva är att det faktiskt går att förändra denna situation och att det 

ibland är ganska enkla saker som kan skapa förändring.

forts.

http://www.friends.se/file/friendsrapporten-2014.pdf
http://www.friends.se/$-1/file/friends-ettan/pdf-1/sifo-idrotten-lanseringsversion2.pdf
http://www.friends.se/natrapporten
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Generellt när det gäller kränkningar och mobbning så handlar det om att först och främst 

undersöka den egna skolans/idrottsföreningens förutsättningar och behov genom en 

kartläggning. Efter att både vuxna och barn delat med sig av sina upplevelser kan man 

sedan analysera hur problembilden ser ut och vilka insatser som behövs. 

”hela idrottsklubben ansats”

Friends som organisation arbetar med en ”hela skolan-ansats” eller ”hela idrottsklubben 

ansats”. Detta innebär att alla på skolan eller föreningen samt föräldrar ska involveras 

och känna sig delaktiga i arbetet mot mobbning. Genom att involvera såväl vuxna som 

barn skapas goda förutsättningar för att förebygga att mobbning uppstår. Det handlar om 

att skapa ett gemensamt förhållningssätt kring vad som är en trygg miljö och hur man 

når dit tillsammans. I det arbetet är alla viktiga. 

När det gäller idrotten så visade vår studie att i de föreningar som jobbar med 

likabehandlingsfrågor, genom att tex prata om vikten av att vara en bra lagkamrat, 

minskade kränkningarna med elva procent. 

Kränkningarna minskade och barnen trivdes naturligtvis bättre i de föreningar där denna 

fråga prioriterades. För idrotten som vill behålla så många som möjligt så länge som 

möjligt är det viktigt att kunskapen om hur man skapar en trygg idrott ökar. Idrotten är 

fantastisk på många sätt men vi måste ställa samma krav på idrotten som på andra 

arenor där barn och unga umgås.

Jag är övertygad om att det går att stoppa mobbning. Ute på förskolor, skolor och 

idrottsföreningar ser vi vad det är som fungerar och som gör att mobbningen minskar. 

Det handlar om ett helhetsperspektiv där både skola, idrottsförening, föräldrar och barn 

engagerar sig. 

 Att trygghetsfrågan prioriteras på ett annat sätt än vad som sker idag. 

 Att vi alla tar ställning. 

 Att vi säger ifrån när någon kränks. 

 Att vi inte skrattar åt skämt som inte är ett skämt.

 Att vi inte blundar för elaka kommentarer. 

Det krävs att vi agerar. För det börjar med dig och mig – tillsammans kan vi stoppa 

mobbning.”

Lars Arrhenius

Generalsekreterare Friends
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Quesadatältet rivs

Som vi tidigare informerat om kommer Quesadatältet att rivas. 

Enligt den planering som vi fått från kommunen sker detta redan i slutet på augusti eller 

början på september. Detta innebär att vi förlorar en träningsanläggning som använts 

året om och att vi kommer ha betydligt mindre träningstider att disponera framöver. 

Speciellt svårt blir det under vintern då tältet varit en förutsättning för att bedriva vår 

verksamhet under denna del av året.

Vi är naturligtvis glada för och positiva till att det byggs en ny 11-manna konstgräsplan 

på Myrsjö IP, som planeras vara klar hösten 2015, men detta löser inte föreningens 

behov av träningsmöjligheter på vintern. 

En långsiktig lösning, som föreningen förordar, är att vintertid ha ett tält över den nya 

konstgräsplanen på Myrsjö IP motsvarande den anläggning som finns på Hjorthagen i 

Stockholm. Fritidsnämndens ambition är att få en sådan lösning på plats till vintern 

2015/2016, men ännu är inga beslut fattade. 

Styrelsen för nu diskussioner med kommunen om hur kommande vinter ska hanteras. 

Föreningen kommer enligt kommunen få fler tider än tidigare i Nackas inomhushallar, 

men eftersom tider inomhus redan är en bristvara vintertid, är det vår bedömning att 

detta endast till en liten del kommer kunna kompensera för de tider vi tidigare haft i 

Quesadatältet. 

Från Boo FFs sida har vi föreslagit att kommunen vinterunderhåller konstgräsplanerna 

på Boovallen, vilket på ett avgörande sätt skulle förbättra vår situation. Dialogen med 

kommunen fortsätter under hösten.

Den 2 september har vi bjudit in företrädare för de partier som finns representerade i 

kommunfullmäktige att berätta om hur de ser på fotbollen och idrottens villkor i Nacka 

och vad de avser att göra för fotbollen under den kommande mandatperioden. Vi hoppas 

att många av våra medlemmar kommer till Boogårdsskolans matsal kl. 19.00 för att 

lyssna och ställa frågor till våra politiker. 

Ta chansen att göra din röst hörd.   
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Välkommen till Folkan 
– Boos kultur- och 
utvecklingscenter
Samma år som Boo FF bildades tog 

undertecknat initiativ till Boo Folkets Hus, 

en ideell, självständig och politiskt obunden förening som driver Boos kultur- och 

utvecklingscenter i Orminge centrum. Boo FF är för övrigt en av medlemsföreningarna.  

Huset består av tre stora studior för dans, teater, musik, konst, fest och möten och 

mindre studior för möten, musik och bild. Folkets Hus driver egen verksamhet som 

Folkans fritidsgård och Nacka Dans & Teater och arrangerar musikkonserter, diskotek, 

Mogen dans, teater- och dansföreställningar och inte minst Orminge Karneval som har 

35 år på nacken. 

Föreningens verksamhetsidé är att verka för en långsiktigt hållbar social och kulturell 

utveckling på hemmaplan. Vi har varit och är en samhällsentreprenör som kombinerar 

befintliga resurser på ett innovativt sätt för samhällets bästa. Det betyder att vi gärna 

samarbetar med till exempel Boo FF för de ungas bästa. Ett exempel är ju den öppna 

planen i Quesadahallen på fredagskvällar. 

Folkans fritidsgård är öppen sex dagar i veckan. Här kan du fika i Café Zebra som 

drivs av ungdomar, spela biljard och pingis, se på film, skapa i ateljén, trycka tröjor, 

pyssla, spela spel, göra musik, låna replokal, låna datorer för surfning eller 

bildbehandling m.m. Det finns dans- och teaterlokaler som du kan använda 

för att träna eller göra egna projekt, konserter och arrangemang!

Du kan få hjälp och stöd om du vill göra egna projekt eller söka stipendier. 

Nacka Dans och Teater är en kulturskola som når uppemot 6 000 av Nackas barn och 

ungdomar varje år. Vi erbjuder termins- och lovkurser i olika dansstilar, teater, revy, 

musikal, foto, film och skapande verkstad för 3-19 år samt vuxenkurser i dans. 

Verksamhet bedrivs i Nackas skolor och förskolor, i Boo Folkets Hus, Dansstudion i 

Alphyddan och i Älta Kulturknut. 

I Alphyddan, en mötesplats för streetdans i Nacka, finns också en öppen träffpunkt i för 

ungdomar 12-19 år. Verksamheten leds av ett 30-tal utbildade pedagoger och erfarna 

ledare. Kom och skapa, ha roligt och utvecklas med känsla!

Mer info på www.boofolketshus.se och på Facebook

08-7477200, info@boofolketshus.se

Välkommen!

Bosse Ståldal

Ordförande, 

bosse@boofolketshus.se, 08-7477203

http://www.boofolketshus.se/
mailto:info@boofolketshus.se
mailto:bosse@boofolketshus.se
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Hur har det gått för Boo FF i sommar?
(där vi har hittat resultat)

Rimbocup 13-15 juni, 2014

P03:8 Blandat resultat

P03:3 Blandat resultat

Roslagscupen 13-15 juni, 2014

F04:5: Blå 2:a

F04:5 Röd

F04:2

Falu Sommarcup 13-15 juni, 2014

P02:4 placeringsmatch (oklart)

UlvaCupen 14-15 juni, 2014

P02:4 A-slutspel 1/16. Förlust mot IFK Skövde SK med 0-2

Enköping Globall cup 26-29 juni, 2014 

P03:14 Placeringsmatch 5-8

P03:4 3:a (uppdatering 27 aug)

Örebrocupen 27 - 29 juni 2014.

F00 Rep Guld. Vinst över Rynninge i finalen m 2-0.

F01 Rep A-slutspel. Förlust mot finska JyPK i kvarten med 2-0.

F03:2 B-slutspel. Förlorade semifinalen mot Adolfsbergs IK med 4-5.

F03:3 A-slutspel. Förlorade mot Enskede IK med 5-1 i 1/8 finalen.

P01:2 Guld. Vinst i B-slutspelets final över Karlslunds IF HFK med 1-4.

P01:3 B-slutspel. Förlust mot Örebro SK i 1/8 finalen med 2-1.

Aroscupen 26 - 29 juni 2014.  7 lag

F02:2 B-slutspel. Förlust mot Ingarö IF i B-finalen med 1-6.

F03 Utv Guld. Vinst i finalen över Västerås med 4-0.

P02:2 B-1/16 

P02:4 (9-m) B-final 2:a

P03:6 B-1/32 

P02:4 B-kvartsfinal 2:a

P04 B-1/16

P05:10 inget slutspel

P05:11 inget slutspel

Piteå Summer Games  27– 29 juni

F19 Silver efter A-final mot Vaksala, straffar 8-7

F01:2 Gruppfinal med 1-1 gjorde att laget inte gick vidare i cupen. 

Mini Tiger Cup, 15-17 augusti, 2014

P03:5 Silver i A-slutspel
forts.

http://fotboll.rimboif.com/cuper/rimbocup-ungdom/
http://www.roslagscupen.se/
http://www.svenskalag.se/falu-sommar-cup
http://www.ulvacupen.com/
http://www.fn.se/globallcup/
http://www.orebrocupen.se/
http://www.aroscupen.se/
http://pitea.cups.nu/2014/start
http://www.cuponline.se/information.aspx?cupid=6646


Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Skadevi Cup 27-29 juni, 2014

P00:3 A-slutspel. Förlust mot Älvsjö AIK i semin med 2-0.

Finnspångs fotbollscup 27-29 juni. 2014

P01:5 5:a

Sollentuna Footballgames fredag 4- söndag 6 juli, 2014

F02 Utv Guld. Vinst i finalen över Stuvsta med 1-0. 

F02:3 Gick inte vidare till slutspel.

Gothia Cup måndag 14 – lördag 19 juli, 2014

F99 Rep Guld i B-finalen. Vinst m 2-0 över Lira BK. 

F01 Rep A-slutspel 1/16. Förlust mot Sollentuna FK 1-2

P99 Rep B-slutspelets 1/8. Förlust med 0-3 m Gunnilse IS

P02:2 B-slutspel 1/64. Förlorade mot Jönköping Södra 0-2

F00 Rep A-slutspelet 1/8. Förlust mot Tyresö FF 1-0

F02 Utv A-slutspel 1/4. Förlust mot AIK FF 2-1.

P99:2 B-slutspel 1/64. Förlust mot Paloma Hamburg 0-2

P03 Utv A-slutspel 1/16. Förlust mot KFV Segerberg 7-1

F00:2 B-slutspel 1/16. Förlust mot Nykvarns SK 4-0

F02:3 B-slutspel 178. Förlust mot SV Fortuna Seppenrade 2-0

P01:2 B-slutspel 1/8. Förlust mot tyska TSV Neudorf-Bornstein 2-1

Bulleby cup torsdag 24 – söndag 27 juli, 2014

P02:6 Gruppspel

P02:? Gruppspel

Forwardcupen, Örebro fredag 1- söndag 3 augusti, 2014  1 lag

P02 Utv A-slutspel 1/4 . Förlust mot Karlslunds IF HFK Blå 4-2

Eskilscupen fredag 1 – 3 augusti, 2014

P00 Rep A-slutspel 1/4 . Förlust mot Bjärreds IF 5-3 es

P02:1 B-slutspel 2:a. Förlust mot Bergdalens IK 5-0

P02:4 C-slutspel 2:a. Förlust mot Tölö IF 7-0

Mid Nordic Cup 31 juli – 3 augusti

P01 Rep Guld A-slutspel

Hässelbycup lördag 16 – söndag 17 august, 2014

P02:3 A-slutspel 1/2. Förlust mot Spånga IS 2-1

Hur har det gått för Boo FF i sommar?
(där vi har hittat resultat)

http://2014.skadevicup.se/start
http://www.faik.org/fotbollcup/
http://www.sollentunafootballgames.se/
http://www.gothiacup.se/swe/
http://results.gothiacup.se/2014,sv/team/3023083
http://www.bullerbycup.com/
http://www.forwardcupen.se/se/Start
http://pitea.cups.nu/2014/start
http://www.svenskalag.se/ifktimramnc
http://old.hskfotboll.se/club/start/public/news_group/808/1
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Lite smått och gott!

Sjukgymnast, egen fys-instruktör och en naprapat! 

Kontaktinformation hittar du på hemsidan:

Beställa via webben eller köpa i butik - vår materialprofil på Stadium: 

Det går självklart bra att köpa enstaka produkter direkt i butik men skall du ha tryck av  

siffror eller initialer så kostar det 50 kr och du kan inte räkna med omedelbar service. För 

större beställningar gör du alla en tjänst genom att beställa via webben.  

2015 lanseras en ny tränarutbildning hos SvFF. 

Har ni en eller två delkurser kvar av Bas 1, så se till att avsluta dessa under hösten. För 

kursutbud och anmälan se hemsidan

Quesada - namnunderskrift

1172 underskrifter fick vi – tack för ert stöd! Även om Quesada nu rivs så fick vi våra 

politiker att tänka efter. Ta också möjligheten att fråga våra politiker 2 september då de 

kommer  att få möjlighet att berätta vad de vill göra för ungdomsidrotten i kommunen den 

kommande mandatperioden. Boo FFs medlemmar och föräldrar kommer att få möjlighet 

att ställa frågor.

http://www.booff.com/club/page/public/index/22584
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
http://www.booff.com/club/page/public/index/2684
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Stöd Boo FF också  Både du och Boo FF får pengar vid 

varje köp och det kostar dig inget extra. 

 Du stödjer Boo FF.

 Du får egna pengar tillbaka. Bli gratis medlem.

 Det är oftast billigare att handla via nätet.

 Du slipper stressen på stan.

 Du slipper långa köer och tunga kassar.

Anslut ditt Spelkort till Boo FF!

Du som spelar på Svenska Spel har väl inte glömt att stödja Boo FF? Boo FF 

har möjlighet att få en del av Svenska Spels "50 miljoner till Ungdomsidrotten". 

Det är av största vikt att du väljer Boo FF som den förening du vill stödja. Detta 

gör du på spelkortet som är obligatoriskt under 2014.

Klicka här för att komma direkt till Boo FF´s registrering

Så kan du lätt kan stödja Boo FF 

 utan att det kostar dig något

Vi kan dela på stödet om du vill, Boo FF och det egna laget 

– meddela mig ditt lags namn och kontaktnamn så 

registrerar jag er; liv.sahlberg@booff.com

Glöm inte bort att ladda ner 

programmet, som gör att du 

inte glömmer att gå via 

Sponsorhuset - du hittar det 

under nyheter. 

CDON, Zalando, designhuset är tre av de drygt 200 kända nätbutiker som stödjer Boo FF via 

Sponsorhuset.

Se till att du/Ni har registrerat dig för "Stöd till din förening" så 

hjälper du din förening att få extra bonus genom att handla på Stadium. 

Föreningen får 3% bonus på alla dina inköp och det bästa av allt är att du 

behåller din egen  personliga bonus. Alltså bonus till alla, på samma köp.

För att kunna vara med i Stöd din förening så behöver du vara Stadium medlem.  Inloggad så 

registrerar du dig på Stöd din förening - notera att detta kan inte göras i Butik – följ sedan 

instruktionen för att göra dina val.  Är man inte medlem på Stadium så blir man det på 

www.stadium.se och följer sedan instruktionen. Medlemskapet är såklart kortlöst och 

kostnadsfritt. Du kan även klicka på Stadiums banners "Stöd Boo FF" till höger högst upp på 

Boo FFs hemsida.

Istället för att leverera bara en råvarukasse med råvaror och recept så förbereder 

MatKomfort er vardagsmat från grunden utan tillsatser. Om du blir kund hos 

MatKomfort så erhåller ditt lag en kickback så länge du är kvar som kund. Uppge 

kampanjkod boo ff vid beställning så erhåller du rabatt hos MatKomfort dina första 

två veckor. Mer information hittar du här. 

 en unik aktör inom segmentet med mat 

hem till dörren.

http://www.sponsorhuset.se/booff/blimedlem
https://svenskaspel.se/ungdomsidrotten/hitta?searchstring=boo+ff
http://www.stadium.se/teamsales/Boo FF/Fotboll/Boo FF
http://www.stadium.se/
http://www.booff.com/club/start/public/news_article/9156
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts

