
Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Det finns fortfarande platser 

kvar till ”Akademi lägret” v32 

och vanliga sommarlägeret

v33. Mer information finns 

på hemsidan.

Våren har gått fort och förutom de inplanerade träningar och 

matcher har vi genomfört nio extraträningar för PF97-03, fem 

Knatteskoleträningar, fem Fotbollslekis för 5-åringar, 19 nya lag 

med 7-åringar började och inte minst två Fadderveckor. 

Dessutom har vi haft fyra mycket uppskattade tillfällen med 

Morgonfotboll för våra ledare – i morgon sista inför 

sommaruppehållet, 

Många yngre lag har varit bollkallar vid Nacka FF:s och Boo FF:s 

Damlag hemma-matcher, BIC och GIC har genomförts med 

bravur och många lag har varit borta på träningsläger under 

våren – ja, det har varit mycket aktivitet i Boo FF denna vår. 

Boo FF representeras i ett stort antal cuper i sommar, du hittar en 

översikt över de kansliet känner till, längre fram i nyhetsbrevet. 

Nytt och kul är att Boo FF har inlett ett samarbete med ett företag 

som heter Sportswik. De har ett verktyg där lagen kan live-

rapportera från matcher och cuper. P00 Rep använde denna 

tjänst när laget nyligen var i Danmark på cup och det var mycket 

uppskattat av de supportrar som inte kunde vara på plats (med 

videoklipp, kommentarer och intervju av spelare/tränare). Enkelt 

att använda, roligt att ha och en inkomst till lagkassan – läs mer 

om det på hemsidan under ledarinformation. 

I detta utskick kan du läsa om styrelsens medlemmar – varför de 

engagerar sig, status från våra seniorlag efter vårens seriespel 

och en intervju med Alice Ahlberg som har spelat i Boo FF sedan 

5-års ålder och nu är kapten i Damlaget. 

Inte missat av någon, skulle jag tro, så går vi mot sommarlov och 

vi kommer att stänga kansliet under juli månad, se hemsidan för 

cafeterian och kansliets öppettider under sommaren. 

Jag hoppas ni alla får uppleva mycket skön fotboll med spänning 

och FairPlay i sommar. Se till att heja positivt och låt barnen njuta 

av matcherna. 

Sköt om er alla – och njut av sommaren! Med vänlig  hälsning

Liv Sahlberg

Boo FF klubbchef
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 Boo FF i sommar

Något du vill vi skall skriva 

om?
Jag tar gärna emot historier och 

tips om något ni tycker jag skall 

skriva om i nyhetsbrevet. Någon 

bra lagaktivitet ni gör i sommar eller 

andra bra tips. Nästa nyhetsbrev är  

planerat till v34. Meddela mig i så 

fall under v33. 

Skicka till: liv.sahlberg@booff.com

I dag började Boo FF:s Sommarfotbollsskola där vi engagerar 59 ungdomsledare till 369 barn 

mellan 7-12 år. Det är underbart att se alla barnen i nya vita T-shirts och våra engagerade 

ungdomsledare, som en gång själva kanske deltog i många år. Solen skiner och vi hoppas den 

skall fortsätta med det. 

http://www.booff.com/club/page/public/index/4263
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Stöd våra sponsorer – De stöder oss!
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För vår del hade vi besök idag istället för förra veckan och det var kanonbra! 

Föräldrarna som fick höra det igår och se idag gillade idén, våra spelare tyckte det 

var kul med lite nya övningar och förebilder förstås.

Också imponerad av de killar som kom till oss. Utan att känna någon, veta namn 

eller personlighet så tog de ansvar för hela träningen från första uppvärmning till 

sista stretch. Kanonbra och jag hoppas på repris.

Mailade precis min kontakt i det laget och meddelade vår hemmamatchtid i helgen 

och bjöd in som åskådare eller ass.coach till den. Bra grej!     

Vänliga Hälsningar Thomas Berg, P04:11

Tränarrådet 2014 - Fadderveckor

ÅlderskullNamn Lag rep

F06 Karim Ghomri F06:7

F05 Lina Lidell F05:5

F04 Thomas Andersson F04:2

F03 Henrik Rosenkrantz F03:5

F02 Vakant

F01 Peter Vasseur F01:2

F00 Peter Redaelli F00:2

F99 Vakant

F98/FJ Tobias Åbonde FJun

P06 Robert Steinke P06:15

P05 Henrik Widlund P05:8

P04 Tomas Berg P04:11

P03 Jeanette Eriksson P03:3

P02 Hans Jonevret P02:4

P01 Björn Linder P01:2

P00 Vakant

P99 Danny Aerts P99:2

P98 Göran Pagrot P98:2

Styrelse Sanna Stolt, Mattias Sörensen,

Kansli Andreas Bild, Andreas Jonsson

Åsa Berg, Liv Sahlberg
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Fadderveckorna har nu varit och stort 

tack till alla ni som har engagerat er!

Vi har fått mycket positiv återkoppling och 

känns som något vi skall fortsätta med.

De två första veckorna i maj genomförde vi 

för första gången Fadderveckorna och det 

var mycket uppskattat av lagen som fick 

besök och av spelare som gick på besök till 

yngre lag. Våra spelare växer med det 

ansvar dem får att leda en träning och vara 

förebilder för de yngre och de yngre tycker 

det är spännande att äldre spelare är med på 

deras träning. 

Vi kommer att genomföra detta igen i höst 

och tanken är att det skall bli en årlig 

aktivitet. 

Lägger till några utav de kommentarer vi har 

fått åter – tack för att ni delar med er. 

Vill bara mejla och säga att våra tjejer hade en 

helt fantastisk rolig träning igår. Våra tjejer fick 

besök av fyra tjejer från F01 utv. Och det var full 

rulle hela tiden och omdömet var superpositivt! 

Kul för tjejerna att få lite ”tjej-förebilder”. 

Förespråkar verkligen en fortsättning om det 

finns möjlighet!

Mvh Lotta, lagledare F04:2

Forts. 

https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
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Mer återkoppling från Fadderveckorna

Fadder-projektet blev riktigt lyckat. 12 killar från P02-UTV har hjälpts åt att hålla i träningar hos 

P05:2 och P05:3 i söndags och igår, vilket har varit uppskattat.

Hej fadderkillar!

Stort tack för träningen som ni höll i igår!

Vi var imponerande av hur väl förberedda och välorganiserade ni var och att ni tog er uppgift 

på allra största allvar kunde ingen undgå att känna - varken killarna, föräldrarna på linjen eller 

oss tränare.

Våra killar fick på ett utmärkt sätt förklarat för sig vad utvecklingslagets värdegrund innebär. 

Ert sakliga och pedagogiska sätt fick spelarna att lyssna och förstå vilket hjälper dem 

att successivt agera utifrån dessa nyckelord. Som en bonus, fick vi tränare flera bra övningar 

med oss som vi redan vid nästa träningstillfälle kommer att repetera. Efter träningen var våra 

killar fyllda av entusiasm. En kille tyckte att det var hans roligaste träning någonsin, sa en nöjd 

förälder.

Ni är verkligen ett bra föredöme för våra killar på och utanför plan. Inte minst vill vi lyfta upp ert 

genuina engagemang och er iver att på ett ödmjukt sätt dela med er av er kunskap i det 

roligaste ni vet - att spela fotboll!

Lyckat till med er framfart i skolan och på planen! Vi ses på Boovallen!

Tränarna (Eva, Jacob, Mikael, Anna)

Idag hade vi även besök på träningen av tre duktiga killar från 01-Rep, de deltog i våra 

övningar och med sitt tempo och kvalitet så kändes det som att våra spelare också ökade ett 

snäpp!

Efter träningen så gav de några visdomens ord till killarna!

Till F01:2  Jo du kan ge dina tjejer en eloge för väl genomförda träningar! Dels var våra tjejer 

väldigt glada och intresserade dels gjorde era tjejer ett i vårt tycke fantastiskt bra jobb.

De var väl förberedda, hade ett trevligt sätt och lyckades verkligen få våra tjejers 

uppmärksamhet. Och vi ordinarie tränare kunde lugnt luta oss tillbaka och faktiskt helt lägga 

träningen i deras händer. Riktig trevlig erfarenhet.

Vi tänkte följa upp detta med att i början av hösten komma och se en av era matcher. För våra 

tjejer blev väldigt nyfikna på att se hur ni spelar... Bra förebilder helt enkelt.
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Boo FF Damlag - vårsäsongen!

Tidigt i vår fick Boo FF:s damlag det glädjande besked att dem hade fått en plats i division 1 

och vi var alla laddade för den utmaningen. Påskhelgen åkte vi till Barcelona på träningsläger 

för att göra de sista förberedelserna inför säsongstart. En mycket bra långhelg med de bästa 

förutsättningar.

Det har dock inte blivit den perfekta starten på säsongen för Boo FF:s damlag som vi hade 

hoppats på. Vi har haft ett antal skador och har fått justera spelidén för att anpassa oss till 

tempot och spelet i division 1. Vi är medveten om att denna process kommer att ta tid och med 

det relativt unga laget vi har så är det förväntat att vi har lite instabilitet.

Dels på grund av skadorna har det varit svårt att hitta en konsekvent start-11:a då spelarna 

har varit indisponibla. Vårt mål är att förbättra vårt spel defensivt då vi nu tyvärr släpper genom 

för många mål. Vi har redan förbättrats på många områden och är hoppfulla om att vi fortsätter 

att förbättra oss och nå bättre resultat. 

Mycket positivt är att vi har fortsatt att göra mål så som vi gjorde i division 2 och är 4:e bästa 

målgörare i serien. Flera yngre spelare har spelat med oss som har fått en mycket god 

erfarenhet med sig. 

Vår givna startspelare Emma Westin, 16 år, blev i vår kallad till landslaget och cup i Estonia. 

Emma gjorde mycket bra ifrån sig och representerade Boo FF mycket väl. 

För resterande säsong så strävar vi efter, som alltid, att spelarna utvecklas och vi ser redan att 

många spelare har utvecklas mycket. Som lag är vi fortfarande mycket positiva trots den 

sämre starten. Vårt mål är fortsatt att vinna varje match vi spelar och att smaken av framgång 

skall återkomma nu när vårsäsongen går över till sommaruppehåll. Vi satsar på att ta hösten 

med storm. 

Vi har några spelare som kommer till oss efter sommaruppehållet och vi hoppas att 

de skall passa in och ge oss den extra energi som vi behöver för att nå våra bästa 

resultat.

1:sta sidan
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Alice Ahlberg, 19 år och kapten i Boo FFs Damlag

Då jag började spela fotboll i Boo FF vid 5 års ålder 

spelade jag också bandy och tennis, har även provat på 

hockey och lite handboll. Jag älskade allt som hade med 

sport och tävling att göra och ville göra så mycket som 

möjligt under den tiden. 

Fotbollen blev det som jag brann mest för och ett tag 

spelade jag fotboll och innebandy. Då jag var ungefär 12 

år så bestämde jag mig för att helt satsa på fotbollen. 

Det var det som var roligast och det var även där jag 

kände att det gick bäst för mig.

Sköna minnen

Det är många händelser som jag kommer ihåg men det är framförallt enskilda stunder, 

exempelvis under turneringar som Gothia cup, efter en match, när alla är svettiga och helt 

slut efter en kvartsfinal på en av Göteborgs lerigaste planer. När man inser att man är en 

del av en gemenskap och man får göra det man älskar mest, med de personer man tycker 

om. Det är oslagbart!

Årets Damlagsspelare i Boo FF 2013 med motiveringen: ”För ditt stora Boo FF 

hjärta, positiva inställning och väl genomförda säsong”

Det var jättekul att få den utmärkelsen och något som jag är stolt över. Men jag är en av 

alla spelare i damlaget och det hade aldrig varit möjligt om det inte var för det laget jag 

spelar i och den klubben jag tillhör. Det låter klyschigt men det är sant.

Fördelarna att spela i en klubb nära hemmet

Det finns väldigt många fördelar med en klubb man har nära till. Jag har alltid kunnat 

kombinera fotbollen med skolan och kompisar på ett mycket bra sätt. Det är aldrig något 

som har hamnat i kläm. Sen har det varit väldigt fördelaktigt för mina föräldrar, då jag alltid 

kunnat cykla eller gå till träningarna. Boovallen har blivit som ett andra hem just för att det 

ligger så nära, vilket har gjort att jag spenderat oerhört mycket tid där.

Har du några goda råd till yngre tjejer i klubben?

Nummer ett och det absolut viktigaste: Ha kul!!!

Sen tycker jag det är viktigt att man sätter rimliga mål och att man har lagom höga krav på 

sig själv. För höga krav leder bara till prestationsångest och det resulterar sällan i 

framgång. Men sen tycker jag också att det är viktigt att våga. 

Våga sikta högt om det är det man vill!

Stort tack Alice och lycka till med 

din fortsatta fotbollskarriär!
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Boo FF Herrlag - vårsäsongen!

Boo FFs herrlag har som målsättning att avancera till division 4 nästa 

år och säsongen har startat bra där vi för tillfället ligger på andra plats 

med en omgång kvar innan sommaruppehållet. 

Det vi vet om truppen i dagsläget är att enbart en spelare har aviserat 

att han ska plugga på annan ort efter sommaren och om vi jämför med 

förra året så var det ca 15 spelare som lämnade truppen efter 

uppehållet. 

I herrlagstruppen finns det 16 juniorspelare vilket innebar att vi kunde 

delta i Junior DM. Vi kom till kvartsfinal där vi mötte AIK på Boovallen 

och förlorade tyvärr på straffar. 

Förutsättningarna inför höstsäsongen känns därför bra. Truppen består 

av nästan enbart Boo FF spelare och medelåldern är 20,5 år och i de 

flesta matcherna har medelåldern varit 19 år. 

Förutom att vi spelar i division 5 så spelar vi också i en reservlagsserie 

och lånar även ut fem spelare till Nacka FFs alla reservlagsmatcher. Vi 

har under våren haft tre spelare på rotation till Nacka FF. 

Med andra ord är det mycket som fungerar bra med A herr.

PS! I matchen 11 juni gjorde även vår sportchef Andreas Bild debut i A-

laget , slutade 1-1- DS!

1:sta sidan

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

Nacka FF Herrlag - vårsäsongen!

Tillbaka med besked

Säsongen 2014 skulle bli året då vi etablerade oss som ett stabilt lag i division 2. 

När vi summerar vårsäsongen kan vi konstatera att vi gjort bra ifrån oss, vi har häng 

på toppen. 

Positivt är att vi kunnat behålla vårt stabila försvarsspel från förra året, sex nollor på 

tio matcher talar för sig själv. Men vi har också fortsatt med vårt fina spel, där vi är 

det bollförande laget som försöker sig rulla ur alla situationer.  Vi ligger för 

närvarande på en fjärdeplats i tabellen, men det hade kunnat vara någon plats 

högre då vi tyvärr haft lite stolpe ut och problem att stänga matcher då vi tappat 

totalt fem poäng på övertid i tre matcher.

Så inför hösten är vi hungriga på mer, vi vill fortsätta ta poäng och bjuda er på fin 

fotboll! Vi har en trupp med många unga spelare som vi hoppas kan vara förebilder 

för spelarna i era lag. Hösten är ofta tuff för många lag med skador och 

spelarförluster under sommaren, men vi känner att vi har full konkurrens bland våra 

22 spelare och blir någon skadad har vi fullgoda alternativ att sätta in istället.

Vi vill också rikta ett extra tack till er som varit bollkallar under säsongen, fantastiskt 

att känna er entusiasm för uppdraget och ett viktigt steg för att få Boo FF och 

Nacka FF ännu tightare med varandra.  

Vi hoppas se många av er på plats när vi spelar på hemmaplan, det är så mycket 

roligare att spela när det är mycket publik! Vi ska göra allt vi kan för att bjuda er på 

tre poäng och spela seriens bästa fotboll. Välkomna!
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Styrelsen 2014 svarar på frågan:

 På vilket sätt kan jag bidra till Boo FF:s verksamhet och varför är jag med i 
styrelsen?

Namn: Tomas Franzén

Barn i klubben: 1, F99

Tid i styrelsen/antal år: Tror att jag blev invald 2002.

Jag har en bred erfarenhet av företagsledning i över 20 år som 

kombinerat med min långa erfarenhet av  Boo FF som ledare, 

förälder och styrelseledamot ger en bra grund att bidra i 

klubbens utveckling. Jag brinner för fotboll och vill vara med 

och verka för att över 2000 barn och ungdomar ska få en 

meningsfull och bra fritid inom fotbollen och i Boo. 

Namn: Thomas Bodström

Barn i klubben: 4

Tid i styrelsen/antal år: till och från sedan 1998. 

Eftersom jag har ägnat nästan hela mitt liv åt fotboll, både som 

spelare och tränare, hoppas jag kunna bidra med viss erfarenhet i 

styrelsen. Ungdomsfotboll väcker mycket åsikter och känslor hos mig 

och då tycker jag det är bra att vara med och försöka förändra saker. 

Namn: Lars Arrhenius

Barn i klubben: 2

Tid i styrelsen/antal år: 2:dra året

Jag har valt att engagera mig i Boo FF styrelse eftersom jag tycker att 

Boo FF bedriver ett viktigt arbete för barn och unga. Boo FF är en stor 

mötesplats för många barn och spelar därför en stor roll för deras 

utveckling. 

Jag kan bidra i styrelsen med min erfarenhet från att ha arbetat med 

barnrättsfrågor under flera år. Genom det arbete jag gör idag som 

generalsekreterare för organisationen Friends kommer jag kunna 

bidra med att utveckla Boo FF:s arbete med värdegrunden och det 

förebyggande arbetet mot mobbning. Att satsa på trygghetsarbetet 

leder till att fler barn och unga stannar kvar i klubben. Jag kommer 

också att bidra med erfarenhet vad gäller sponsring inom den ideella 

sektorn.
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Styrelsen 2014 svarar på frågan:

 På vilket sätt kan jag bidra till Boo FF:s verksamhet och varför är jag med i 
styrelsen?
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Namn: Henrik Fischer

Barn i klubben: 3

År i styrelsen: 3

Jag kan bidra med mitt engagemang och passion för fotboll, jag har 

en tydlig målbild att Boo FF skall vara en klubb för alla på alla 

nivåer, oavsett om man spelar bara fotboll eller håller på med andra 

sporter, jag vill få fler killar och tjejer att spela längre och att vi skall 

kunna erbjuda utbildning samt utmaningar under en lång tid för alla 

på spelarens egen nivå.

Namn: Karin Engström-Jansson

Barn i klubben: 1, F03 Utv

År i styrelsen: Invald detta år 

Jag valde att ta en plats i styrelsen pga. av mitt mycket stora 

engagemang för fotbollen. Har själv spelat fram till 20-års åldern och var 

därefter tränare i många år för flicklag i Värmdö IF som är min 

moderklubb. Tränade min dotter i F03 till dess hon tog en plats i 

utvecklingslaget, är nu lagledare där. Jag tror att med mitt stora intresse 

för fotbollen kan jag bidra till utvecklingen inom klubben. Det finns många 

utmaningar att jobba med i denna stora klubb. Det känns roligt att få delta 

i klubbens utveckling framöver. 

Namn: Mattias Sörensen

Barn i klubben: 1

År i styrelsen: 5

Boo FF är en stor förening med betydelse för många ungdomars 

fotbollsutveckling och fritidssysselsättning. Verksamheten bygger på 

ett osjälviskt engagemang från hundratals ideellt arbete föräldratränare 

och ledare. I styrelsen har jag varit starkt engagerad i skapandet av ett 

Tränarråd vars syfte bl.a. är att fånga upp värdefulla tankar och idéer 

från dessa ledare. Något jag dels tror kan bidra till att ytterligare 

förbättra verksamheten men även till en ökad vi-känsla och 

klubbtillhörighet.

Nästa
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Styrelsen 2014 svarar på frågan:

 På vilket sätt kan jag bidra till Boo FF:s verksamhet och varför är jag 
med i styrelsen?
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Namn: Susanne Staffansson

Barn i klubben: Viktor i P02:4, Gustav i P04:11

Tid i styrelsen/antal år: Första året i styrelsen

Jag vill verka för att ta tillvara den kraft och energi som finns i vår 

klubb hos alla engagerade spelare, tränare och kanslipersonalen. Att 

få arbeta med att ytterligare utveckla klubbens verksamhet och ge 

ännu bättre förutsättningar till våra spelare är min drivkraft.

Namn: Sanna Stolt

Barn i klubben: 2 barn, -04 och -98

Tid i styrelsen/antal år: 3:dje året i styrelsen

Började spela fotboll när jag var 6 år och spelade som 13-åring i Boo 

FFs damlag. Vid 16 års ålder fick jag sluta då skadorna blev för många. 

Fotbollen har alltid varit en central roll i hela min familj. 

För mig är det viktigt att breddfotbollen finns, fungerar och är en central 

del av klubbens motor. Att vi fick möjligheten att ta in Nacka FF känns 

som en otrolig möjlighet för alla våra ungdomar att avancera inom 

klubben.

Namn: Tomas Thernström

Barn i klubben: Matilde, F02utv

Tid i styrelsen/antal år: 1år

Jag tycker fotboll är fantastiskt roligt och hoppas kunna bidra med 

positiv energi, engagemang och en stark vilja att utveckla klubbens 

verksamhet att bli ännu bättre. Jag vill arbeta för att alla våra aktiva ska 

få ett i livslångt intresse för fotboll och sport i största allmänhet. Själv 

spelar jag senior korpen idag och tycker fortfarande att det är lika roligt 

som när jag börja spela knattefotboll.  

https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
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Omklädningsrummen på Boovallen

Störtregn på träning och match och inga duschar som 

har fungerat i omklädningsrummen!

Vilken tråkig upplevelse det har blivit för flera av våra egna 

lag och motståndarlag. 

I vår nya fina omklädningsrumsbyggnad med vattentankar 

tillräckligt stora att ge alla varmt vatten även om alla duschar 

är igång samtidigt så har det inte riktigt fungerat. 

Först var det timern som slog av sig för tidigt på kvällarna. 

Detta var en säkerhetsåtgärd att vattnet inte skulle vara 

igång över natten men det slogs av ”lite” för tidigt på 

kvällarna. 

När det var löst så var det att duscharna var mycket ojämna i 

vattenflödet både i mängd och värme på vattnet. 

Ansvariga är kontaktade och felanmälan är gjord. Vi väntar 

med spänning på deras felsökande och hoppas att det skall 

vara lätt att åtgärda. 

Stort tack på förhand för ert tålamod och förståelse för detta. 

1:sta sidan

https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
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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
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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
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Var finns Boo FF i sommar?

Rimbocup fredag 13-söndag 15 juni , 2014 1 lag

P03:8 P03:3

Roslagscupen fredag 13-söndag 15 juni, 2014 2 lag

F04:2 F04:5

Enköping Globall cup 26-29 juni, 2014  2 lag

P03:4

Örebrocupen fredag 27 - söndag 29 juni 2014.  5 lag

F00 Rep F01 Rep F03:2 P01:2 P01:3

Aroscupen torsdag 26 - söndag 29 juni 2014.  7 lag

F02:2 P02:2 P02:4 (9-m) P03

P02:4 P04 P05:5

Piteå Summer Games  fredag 27 – söndag 29 juni

F98 Rep och F01:2

Sollentuna Footballgames fredag 4- söndag 6 juli, 2014  2 lag

F02 Utv F02:3

Gothia Cup måndag 14 – lördag 19 juli, 2014

F99 Rep F01 Rep P99 Rep P02:2

F00 Rep F02 Utv P99:2 P03 Utv

F00:2 F02:3 P01:2

Bulleby cup torsdag 24 – söndag 27 juli, 2014 2 lag

P02:6 P02:?

Piteå Summer Games torsdag 26 juli – 29 juli, 2014  1 lag

F19 F01:2

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

P02 Utv

Eskilscupen fredag 1 – 3 augusti, 2014

P00 Rep

Hässelbycup lördag 16 – söndag 17 august, 2014 1 lag

P02:3
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http://fotboll.rimboif.com/cuper/rimbocup-ungdom/
http://www.roslagscupen.se/
http://www.fn.se/globallcup/
http://www.orebrocupen.se/
http://www.aroscupen.se/
http://pitea.cups.nu/2014/start
http://www.sollentunafootballgames.se/
http://www.gothiacup.se/swe/
http://www.bullerbycup.com/
http://pitea.cups.nu/2014/start
http://www.forwardcupen.se/se/Start
http://pitea.cups.nu/2014/start
http://old.hskfotboll.se/club/start/public/news_group/808/1

