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Att notera:
- gamla hemsidan stängs direkt i 
januari – kom ihåg att spara ner 
det ni vill behålla

Säsongen 2014 är klar!

Med vänlig  hälsning

Liv Sahlberg
Boo FF klubbchef

Innehåll:
 Stipendiater 2014
 Träning i vinter
 Friends och Trygg Idrott
 Förändringar i 

Stockholmsfotbollen
 Smått och gott
 Stöd Boo FF
 Våra sponsorer

Något du vill vi skall 
skriva om?
Tipsa mig: liv.sahlberg@booff.se 
Nästa nyhetsbrev är  planerat till 
v7. Meddela mig i så fall under v6. 

Jag hoppas ni alla får en lugn och skön jul- och nyårshelg.

Då var höstsäsongen över och vi har påbörjat säsongen 
2015. Den milda vintern ger oss fortsatt gröna planer och fina 
träningsmöjligheter. Härligt att se hur lagen har tränat på 
under en period då vi normalt måste ställa in all utomhus-
träning på grund av snö. 

Gällande några grannars klagomål avseende ljudnivån på 
Boovallen så blev ärendet återremitterat till tjänstemännen på 
kommunen från Miljö & Stadsbyggnadsnämndens 
sammanträde 10 december. Frågan har fått mycket 
uppmärksamhet i media vilket vi tycker är bra. Det är en 
viktig fråga för hela Stockholmsfotbollen. Vi uppdaterar på 
Facebook så fort vi har några nyheter
– du gillar oss väl?

Vi har tyvärr inga nyheter gällande Myrsjö IP och eventuellt tält annat än att frågan fortfarande 
ligger hos kommunen för planering och beslut. Det är en stor investering och det är viktigt att 
erfarenheter från liknande tält och andra lösningar tas med i beslutet. Boo FF vill ha en lösning 
på Myrsjö IP med 11–manna konstgräs med tält eller en annan permanent åretruntlösning.

Upphandlingen för arbetet med 11-mannaplanen på Myrsjö IP har fördröjts. Tidsplanen är 
fortfarande att den skall vara klar sommaren 2015. 

Vi har regelbundna möten med kommunen och den 12 januari kommer kommunen att 
presentera den planering som finns framöver för Boovallen för Boo FF:s kansli och styrelse.

På Stockholms Fotbollförbunds Representantskap i november togs några beslut som påverkar 
Stockholmsfotbollen. Utdrag från dessa kan du läsa längre fram. 

Årets stipendier till utvalda spelare och ledare delades ut för 
någon vecka sedan under Glögg-minglet för våra ledare. 
Stipendiaterna får, förutom äran och ett diplom, en shopping-kväll 
på Nike i Solna i januari/februari 2015. Om du inte redan har sett 
vilka det är så framgår de längre fram. 

Kansliet har nu stängt för jul och nyår och öppnar igen onsdag 7 
januari 2015. 

https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
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 Årets Domare: Alexandra Haglund
Utmärkelsen går till en tjej som under det senaste året tagit ett stort steg som domare. 
Från en utbildande och pedagogisk 5-mannadomare till 7-mannadomare som avslutade 
säsongen 2014 som finaldomare i Nackamästerskapen! 

 Årets Domare: Henrik Larsson
Utmärkelsen går till en kille som gång på gång ställer upp och alltid levererar högklassiga 
domarinsatser från yngsta 5-mannamatchen till de hetaste 7-mannamatcherna.  

 Årets Unga Ledare: Josefin Kämpe
En tjej som under många år varit en stöttepelare i Boo FFs olika fotbollsskolor och 
knatteverksamheter. Hon tar alltid sitt uppdrag på största allvar och föregår som ett gott 
exempel vad gäller ordning och reda samt förberedelser inför uppgiften. 

 Årets Unga Ledare: Simon Mahlstedt
Trots sin unga ålder har han under flera år visat ett stort engagemang som instruktör i 
föreningens aktiviteter och som ungdomstränare i ett utav våra utvecklingslag.

 Årets Rookie: Sandra Thiman
Har under året gått från klarhet till klarhet. Med rätt inställning, lugn och hårt jobb har 
denna spelare tagit en ledande position i sitt lag och även debuterat i seniorfotbollen.

 Årets Rookie: Wilhelm Sjöberg
Har under årets säsong tagit enorma kliv, genom sin vilja att träna hårt och ständigt 
utvecklas som målvakt i Boo FF. Trots sin unga ålder har han redan spelat ett flertal 
seniormatcher. 

 Årets Lagledare: Ia Molin
En ledare som ser möjligheter i stället för problem, har ett stort engagemang med 
ordning och reda, positiv inställning och god framförhållning.

 Årets Lagledare: Ann-Sofie Franzén
En ledare som skapar trygghet, stabilitet och god stämning i såväl laget som hos 
ledarkollegor och på kansliet. 

Stipendiater 2014
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Stipendiater 2014

 Årets Tränare: Christer Karlsson
För sitt engagemang, alltid positiva inställning och vilja att ge alla spelare chansen  – ett 
föredöme som tränare i föreningen! 

 Årets Tränare: Christoffer Westin
För sitt stora engagemang och sin vilja att hela tiden sträva efter att utveckla både sig 
själv som tränare såväl som samtliga spelare i hela åldersgruppen P01.

 Årets Boo FF Damspelare: Alice Ahlberg
För sin seriösa inställning och sitt ansvarstagande för både din egen och lagets 
utveckling samt hur du lett laget genom det första framgångsrika året i Division 1.

 Årets Boo FF Herrspelare: Bastien Lacombe
Efter att ha drabbats av en allvarlig knäskada säsongen 2013, och osäkerheten att 
överhuvudtaget komma tillbaka, har denna spelare på ett imponerande sätt presterat på 
högsta nivå under hela säsongen. Spelförståelsen, tekniken och hans dribblingskonster 
är en fröjd för alla som ser honom spela fotboll i Boo FFs herrlag.

 Årets Nacka FF Herrspelare: Fredrik Forsberg
Som lagkapten är du lagets trygga punkt när det behövs som mest. En lagspelare med 
otrolig vinnarskalle och kravställning på övriga spelare som höjer nivån på träningarna. 
Med seriens bästa högerfot har denna spelare gjort flera viktiga mål som hade platsat på 
fotbollsgalan i kategorin årets mål. 

 Årets Prestation: Emma Westin
Denna spelare ligger i framkant i sin ålder inom svensk fotboll. Genom sin representation 
inom Svensk landslagsfotboll är denna spelare en förebild för andra flick- och 
damfotbollsspelare i Boo FF. 

 Årets Föredömen: Ledarna i P03:8
Thomas Johansson, Jimmy Bergström, Mats Larsson, Markus Moström, Johan Sjöqvist
Ledarnas syn på utveckling och alltid seriösa samt ödmjuka inställning visar hur ledarna 
har tagit till sig och efterlever Boo FFs värdegrund.

 Årets Hederspris: Ledarna i FlickJunior
Petra Skeppstedt Myhrén, Peter Kämpe, Lars Walberg , Tobias Åbonde
Ledarna i laget har under många år tagit ett stort ansvar för flera åldersgrupper i Boo 
FFs flickfotboll vilket lever upp till Stockholms fotbollförbund och Boo FFs mål att behålla 
så många spelare som möjligt så länge som möjligt. 
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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. 

https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
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Boo FF  - Friends och Trygg Idrott!

I Boo FFs samarbete med Friends och Trygg Idrott hade vi i november en enkät ute till 
alla spelare från 12 år samt ledare i föreningen. Enkätens syfte är att kartlägga hur miljön 
är ute i lagen och skapa en bättre miljö för unga aktiva. Enkäten följs upp med en 
utbildning för alla ledare i föreningen. Nedan några utdrag från de kommentarer som har 
kommit in. 

 Spänt mellan killarna emot varandra. När ledarna inte varit med. (otrygghet under 
boende vid läger)

 Om jag gör fel så kan jag få kommentarer. Till exempel vad gör du, vad dålig du är 
(vad kränkningar från andra spelare i föreningen har handlat om)

 Att man blir uthängd, att han eller hon säger saker inför andra om mig som inte är 
roliga/bra. Lyssnar inte på mig. (vad kränkningar från vuxna i föreningen handlat om)

 grym förening med trygg stämning
 Bra att ni gör detta!

Den 28 januari kl. 18:30-20:00 kommer Friends att ha utbildning för er ledare i Boo 
Gårds skolas matsal. Det är obligatorisk närvaro av minst en ledare från laget även om 
er spelare inte ingår i åldersgruppen 12+. Det är nyttig och bra information ni får och det 
är aldrig för tidigt att börja uppmärksamma detta.

Kursen är en uppföljning på den vi hade i augusti men ni behöver inte ha gått tidigare för 
att vara med på detta tillfälle.  

Förutom en genomgång av resultaten från enkäten så kommer stort fokus ligga på en 
film som kommer att visas. Tanken är att filmen ska vara ett verktyg för er ledare att ta 
upp och diskutera trygghetsfrågor på ett lite annorlunda sätt. Efter filmen kommer den att 
diskuteras samt att ni får tips om hur skapa ett så öppet och accepterande klimat som 
möjligt i laget så att barn (och vuxna) känner att de kan vända sig till er ledare om det 
har hänt något som inte känns bra.

Mer information gällande projektet och anmälan till utbildningen hittar ni på Boo FFs 
hemsida: https://booff.myclub.se/menu/pages/3903.

Inbjudan gick ut till alla ledare fredag 19 december – kolla av i ditt lag att ledare hos er är 
representerad. 
. 

https://booff.myclub.se/menu/pages/3903
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Förändringar av regler från Stockholms 
Fotbollförbund med start säsongen 2016!  
Om inget annat anges nedan. 

Notera att överskrifterna i varje motion är länkad till motionen i sin helhet på 
StFFs hemsida. 

Man kan fråga sig varför ändringen börja gälla först 2016 för de flesta besluten. 
 Detta är av erfarenhet från Representantskapet 2013 då beslutet om att slutspelet i 
S:t Eriks-cupen skulle tas bort infördes redan året efter 2014. Det kom då i efterhand upp 
utmaningar såsom sponsoravtal som redan var skrivna för 2014, det infördes då en 
”light-version” av slutspelet. Med anledning av den erfarenheten och att de olika 
föreningar skall få en möjlighet att planera om så införs i grunden alla ändringar från 
2016. 

 Extra spelare vid stort underläge i 5-mannafotboll 
– Vid 4 måls överläge till endera laget får det lag som ligger under ta in ytterligare 

en utespelare. Vid sex måls skillnad ytterligare en spelare
– Om/när det laget som ligger under reducerar så att skillnaden blir mindre än fyra 

mål (eller 6) så plockar laget ut en övertalig spelare
– Max två extra spelare får sättas in
– Detta ska gälla i samtliga 5 manna matcher som spelas i S:t Eriks-cupen

Bifall med start 2016

 Första fri
– Inspark skall utföras på liggande boll från valfri plats inom straffområdet.
– Det försvarande laget skall backa hem till sin egen planhalva för att spelaren 

som utför insparken i lugn och ro skall kunna sparka bollen vidare till någon av 
sina medspelare.

 Bifall för 5-manna från 2016 men inte för 7-manna

http://www.stff.se/ImageVault/Images/id_114575/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
http://www.stff.se/ImageVault/Images/id_114577/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
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 Ta bort upp- och nedflyttning inför 2015
Motionärerna förslog att vi ska ta bort upp- och nerflyttningssystemet i S:t Eriks-cupen 
och att lag istället ska anmäla sig till den nivå som är lämplig för laget.
 Bifall för att ta bort upp- och nedflyttning men först från 2016. 

 9-mannaspel med 9-mannamål
Motionärerna föreslår införande av 9-mannamål.
Enligt tidigare beslut så driver StFF redan frågan gentemot SvFF. SvFF har tillsatt en 
grupp som skal ta fram nationella regler för 9-manna. Det gäller både storlek på plan, 
speltid, storlek på mål etc. 
StFF:s representant ska i den gruppen driva frågan om införande av speciella 9-
mannamål. 

 Införa F16 2015
 Bifall och redan från 2015

 Överåriga i F16-18 – serien
 Bifall med tre överåriga (19 år) 
 och införande redan 2015. 
 Beslut har efter mötet tagits att det från 2015 är F17-18. 

 Reglera spel i fel åldersklass
– Styrelsen föreslår att halva laguppställningen måste bestå av spelare från rätt 

årskull.
– Om man är 8 spelare till en 5-manna match måste minst 4 vara från rätt årskull.
– Om man är 15 spelare till en 11-manna match måste man vara minst 8 från rätt 

årskull.
– Och så vidare...

 Bifall från 2016

Alla motioner samt styrelsens rekommendationer hittar ni här. 

Protokollet kommer upp de närmaste dagarna på ovan sida. 

Förändringar av regler från Stockholms 
Fotbollförbund med start säsongen 2016!  
Om inget annat anges nedan. 

http://www.stff.se/ImageVault/Images/id_113287/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
http://www.stff.se/ImageVault/Images/id_113288/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
http://www.stff.se/ImageVault/Images/id_113289/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
http://www.stff.se/ImageVault/Images/id_113300/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
http://www.stff.se/ImageVault/Images/id_114577/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
http://www.stff.se/om-stff/representantskap/
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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.  

Boo FF Caféteria
Stängdes helt för vintern lördagen 22 november, den öppnar åter i mitten av februari (om 
det är snöfritt på planerna).

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
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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

Klicka här för mer information

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.
Klicka på Stadiums banners "Stöd Boo FF" till höger högst upp på Boo FFs hemsida för mer 
information.

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.

gogrilla är en svensk produkt speciellt framtagen för att tjäna pengar 
till föreningar, lag och skolklasser.
Gogrilla - tacokit eller grillsås - En förpackning med tre såsar kostar 
100 kr där 40 kr går tillbaks till laget/spelaren.
För mer information och försäljning, läs mer här

http://www.sponsorhuset.se/booff/blimedlem
https://svenskaspel.se/ungdomsidrotten/hitta?searchstring=boo+ff
http://www.booff.com/club/page/public/index/30598
http://www.booff.com/
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
http://www.gogrilla.se/
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Ett stort tack till våra sponsorer som 
har stöttat oss under 2014!

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
http://www.gogrilla.se/
http://www.gogrilla.se/
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