”Mars är som en torsdag
– det roliga ligger framför oss.”

Innehåll:

En liknelse som jag hörde och visst är det så, våren är
framför oss med S:t Eriks Cupen, ljusa kvällar, träningar
och solen – det är mycket roligt att se fram emot.
Vi har under vintern som vanligt planerat allt inför säsongen
2015 och börjar känna oss redo att sätta igång. Säkra
vårtecken är förstås att fotbollsplanerna är gröna och
Boovallen fylls med spelare och ledare på eftermiddagarna
för att träna.
På det extra årsmötet i november 2014 presenterades och
godkändes den ”nya modellen”. Vi har under två veckor i
februari/mars vid tolv olika tillfällen bjudit in alla er föräldrar
i föreningen för att presentera Boo FFs nya modell, berättat
om vår vision och värdegrund samt lite annan information
om föreningen. Drygt 4000 föräldrar bjöds in – ca 300 kom
– vem har sagt att kommunikation är enkelt  ?

 Ny kille på kansliet
 Anläggningar och träningstider
 GIC
 BIC
 Läger i Katrineholm
 Caféterian
 Sponsoravtal och pengar till
lagkassan.
 Våra sponsorer
Boo FF och SvFA
påsklovscamp
Svenska Fotbollsakademin
arrangerar fotbollscamp på
Boovallen 7-9 april, 2015 för
spelare födda 2001-2007.
För mer information och anmälan
klicka här.

Boo FF Sommarläger
Förra helgen var fyra tjejlag (F00:1, F00:2, F01:1 och
F00:2) på gemensamt träningsläger i Katrineholm, i påsk
åker 71 spelare och ledare på tjejsidan (Dam, Dam2,
DamJun, F00:1) till Barcelona på träningsläger
tillsammans. Ett underbart samarbete som stärker tjejsidan
på många sätt då samarbetet mellan lagen kommer att
fortsätta under säsongen. Dags för killarna att hänga på
denna typ av samarbete. Längre fram kan du läsa mer om
tjejernas helg i Katrineholm.
Du kan också läsa mer om:
• statusen gällande våra anläggningar och träningstider det blir trångt i vår.
• vi skriver just nu sponsoravtal med gamla och nya
sponsorer och i några av våra nya avtal har lagen
möjlighet att tjäna pengar till lagkassan.
Ett annat säkert vårtecken är att GIC och BIC arrangeras,
planeringen pågår för fullt och det ser ut som det kan bli två
helger med mycket bra fotboll.
Mycket nöje och hoppas ni får möjlighet
att njuta av solen!

Nu kan du anmäla ditt barn till
Boo FFs sommarfotbollsskolor.
För anmälan och mer information
klicka här:
v24/25 och v33
Boo FF & SvFA
sommarfotbollsskola v32

Mellispaket och
klippkort i caféterian.

Något du vill vi skall
skriva om?
Tipsa mig: liv.sahlberg@booff.com
Nästa nyhetsbrev är planerat till v17.
Meddela mig i så fall under v16.

Med vänlig hälsning
Liv Sahlberg
Boo FF klubbchef
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Andreas Jonsson på föräldraledighet
Tobias Löfgren vikarierar
Tobias har redan varit hos oss i 3 månader och arbetar
nu för fullt med träningstider och utbildningar samt FP065 som ingår i den roll som han vikarierar för.
Tobias är en fotbollskille från Lomma i Skåne, 31 år med
sambo och två barn.
I Lomma arrangeras GIF NIKE 13-årsturnering som har
arrangerats i över 40 år – Tobias har spelat den tre
gånger, inlånad i olika åldrar. Cupen är känd även för
några av våra förstalag på killsidan som har cupen som
årets höjdpunkt vid 13 års ålder.
Tobias spelade fotboll till 17 års ålder då han fick en
knäskada och fick ge upp karriären. Han har arbetat i
London och kommer senast från ett arbete som assistent
på ett flyktningboende i Märsta.
Tobias tycker det är roligt och kul att få arbeta i
föreningslivet och trivs mycket bra med ledare och
personalen på kansliet och vi med honom .
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Anläggningsstatus och träningstider.
Vi har precis fått vår tilldelning av träningstider från Nacka Kommun och den interna
fördelningen mellan lagen pågår för fullt. Den planeras att skickas ut vecka 13 och startar
vecka 14. Det hjälper tyvärr inte att tjata eller tro att man kan få förhandsinformation, det
är bättre att låta kansliet få arbetsro så blir vi klara i tid. Det är som ni vet trångt i vår då
vi har förlorat många ytor.
Boo FF har anmält 156 lag till S:t Eriks Cupen, i tillägg till det kommer våra seniorlag;
Boo FF Dam Div 1, Dam2 Div 5, DamJuniorerna J19Elit, Nacka FF Div2 +
reservlagsserie och Boo FF Herr Div 5 + reservlagsserie.
Vi får tyvärr inte plats på Boovallen med alla lag, i år liksom tidigare har vi även
hemmamatcher på Orminge BP. För en månad sedan ringde också Stockholm
Fotbollsförbund (StFF) och meddelade att vi måste flytta en hel åldersgrupp som helt
enkelt inte får plats att spela sina matcher på Boovallen. Utmaningen StFF har i år är att
ytterligare en åldersgrupp som tidigare bara spelade 7-manna nu skall spela 9-manna.
Vårt önskemål var att fördela matcherna så att flera åldersgrupper fick en-två
hemmamatcher på annan plan men det gick inte rent praktisk för deras
fördelningssystem – det är ca 4850 lag i S:t Eriks Cupen och 30 000 matcher som skall
fördelas. Den åldersgrupp som fick flytta på sig i år blev PF03 som är yngsta 9-manna
gruppen. Nästa år om situationen blir den samma så är de PF04 som får flytta sina
hemmamatcher. Serieplaneringen har inte kommit än så vi har inte mer detaljer än så. Vi
hoppas på er förståelse för detta.
Arbetet på Myrsjö IP kommer att sättas igång måndag 16 mars och då kommer också
arbetet att återupptas på Björknäs IP.
Till hösten kommer det att se bättre ut då Björknäs IP och Myrsjö IP skall stå klara.
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3-5 april arrangerar föräldrarna i F03:1 Girls Invitational Cup, för elfte året i rad, Boo FFs
årliga turnering för 12-åringar.
Deltagande lag från Stockholmsområdet är:

Från Finland och Skåne deltar:

AIK Akademi
Bollstanäs
Boo FF
BP
Hammarby
Huddinge
Lidingö
FK Täby

PK-35
EBK Tiikerit
VJS
JyPK
FC Honka
NJS
BK Höllviken
Furulunds IK

Det är alltså upplagt för många matcher av hög klass!
Gruppspelet drar igång långfredagen kl.17:00. Lördagen inleds med fortsatt gruppspel kl.
9:00 och avslutas med A- och B-kvartsfinaler med start kl. 17:00. Även under söndagen
blir det mycket fotboll med placeringsmatcher, semifinaler, bronsmatcher och till sist final
kl. 15:00.
Cafeterian kommer att vara öppen och servera varm och kall mat, mackor, kaffe mm. Så
varmt välkomna till Boovallen för att titta på några av Nordens bästa -03 lag när dom
spelar om guldpokalen!
Boo FF önskar alla lag välkomna till Boovallen och F03:1s spelare och
föräldrar lycka till med spel och arrangemang.

Detaljerat spelprogram och mer information hittar du här.
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Helgen efter GIC den 10-12 april arrangerar föräldrarna i P03:1 Boys Invitational Cup, för
elfte året i rad, Boo FFs årliga turnering för 12-åringar.

Deltagande lag från Stockholmsområdet är:

Från Finland och utanför Stockholm:

Boo FF
Vasalund - Stockholm
BP1 - Brommapojkarna team 1 - Stockholm
Hammarby team 1 - Stockholm
DIF Djurgårdens IF - Stockholm
Haninge - Stockholm
AIK - Stockholm
Hanviken SK - Stockholm
ÖSK
Täby
AFC
Djursholm
Älvsjö
Vendelsö

PR Academy - Gothenburg
KaaPoo - Helsinki

Även under BIC kommer cafeterian att vara öppen och servera varm och kall mat, mackor,
kaffe mm. Så varmt välkomna ner att titta på många bra matcher!
Boo FF önskar alla lag välkomna till Boovallen och P03:1s spelare och
föräldrar lycka till med spel och arrangemang.

Detaljerat spelprogram och mer information hittar du här.
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Träningsläger i Katrineholm

Fredag 6 mars åkte 44 spelare och ledare från Boo FF F01:1, F01:2, F00:1 och F00:2 till
Katrineholm för gemensamt träningsläger.
Det blev en solig helg fylld med mycket fotboll och skratt. Ett härligt tillfälle för tjejerna i de
fyra lagen att lära känna varandra lite bättre.
Under helgen körde lagen mini turnering och stationsträning med mixade lag. Utöver
träningspassen så var det teoripass, mental förberedelse med Paolo (assisterande tränare i
F00:1) och kostföreläsning med Åsa från kansliet.
Efter en tuff, rolig och intensiv dag blev det på lördagskvällen uppdukat med grönsaker och
dipp  mys och mello förstås.
Ett gäng trötta men förhoppningsvis mycket nöjda tjejer åkte hem söndag med lite mer
erfarenhet och kunskap men framförallt en större gemenskap.

Boo FF riktar ett stort tack till ledare och föräldrar i dessa lagen som arrangerade och
såg till att helgen blev så bra för tjejerna. Mycket uppskattat initiativ och
arrangemang.
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Cafeterian och Mellispaket
Vår cafeteria på Boovallen öppnade i måndags 9 mars för säsongen.
Öppettider är:
måndag –fredag
lördag
Söndag

kl.15:00 - ca 21.30
kl. 9:00 - 18:00
kl. 9:00 - ca 21:30

Vi kommer i år att återinföra mellispaket för att styra barnen bort från Kexchoklad och
Cola när de kommer på eftermiddagen och köper mellis innan träningen. Choklad och
läsk kommer heller inte att vara tillgängligt före kl. 17:00 på vardagar (mån-fre).
Det finns fem olika mellispaket, det kostar 35 kr och består av:
1. Enkel smörgås med ost/skinka/gurka och paprika, en drickyoghurt alt. Risifrutti och
en frukt.
2. Drickyoghurt alt. Risifrutti, en frukt och en sesambar
3. Enkel smörgås med ost/skinka/gurka och paprika och en smoothie
4. Keso med nötter, enkel smörgås med ost/skinka/gurka och paprika och en frukt
5. Drickkvarg, en frukt och en enkel smörgås med ost/skinka/gurka och paprika

”Klippkort”
Det finns möjlighet för att köpa ett ”klippkort” med 10 klipp för 315 kr. ”Klippkortet” kan
köpas direkt i cafeterian eller maila till: info@booff.se för att få faktura – hämtas ut i
cafeterian efter betalning.

Varmt välkomna!
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Pengar till lagkassan via våra
sponsorer!
I de avtal vi skriver med våra sponsorer så vill vi gärna, där det är möjligt, ge våra
medlemmar en möjlighet att få in pengar till den egna lagkassan. I årets skrivna avtal
har vi följande nyheter.

Bjurfors
Bjurfors har länge varit sponsor till Boo FF och i
deras avtal så ingår en kick-back till Boo FF vid
försäljning och värdering.
Sponsorn åtar sig att ge en kick back om 3000 kronor vid försäljning via Boo FF:s
hemsida eller via folder.. 50 % av kick-back går direkt till vald lagkassa.
Sponsorn åtar sig att ge en kick back om 250 kronor vid värdering via Boo FF:s hemsida
eller via folder. 100 % av kick-back går direkt till vald lagkassa.
För kontakt klicka här.

Falck
Ny sponsor till Boo FF 2015 är Falck som
genom ett tre-års avtal bidrar med en
Hjärtstartare till Boovallen. Måndag 16
mars är vi 10 kanslister och tränare som
får utbildning i dess användning.
Utöver det så kan ni som lag få pengar direkt till lagkassan genom att sälja/köpa
standardlarmpaket från Falck. För varje sålt standardlarmpaket erhåller Boo FF 2000,- kr
i provision i samband med kundens första betalning. 50 % av provisionen går direkt till
vald lagkassa.
 en unik aktör inom segmentet med mat
hem till dörren.
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 på 50 kr på varje leverans 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.
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Så kan du lätt kan stödja Boo FF
 utan att det kostar dig något
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.

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

Klicka här för mer information

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

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.

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
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Stöd våra sponsorer – De stöder oss!
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