
Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Boo FF-loppet 3 oktober
Det är klart att ni skall vara med!
Första gången vi arrangerar detta. 
Start och mål på Boovallen med 
följande klassar:  
3-4 år  400 m
5-7 år  600m
8-11 år  1200 m
11 år – vuxen  5 km 
Klicka här för anmälan och mer 
information.

Välkommen åter till höstsäsongen 2015!

Med vänlig  hälsning

Liv Sahlberg
Boo FF klubbchef

Innehåll:
 Anläggningsstatus
 Egen företagare? Vill du vara 

med på Boo FF dagen?
Vi påminner: 
 Caféterian – mellispaket
 Sponsoravtal och pengar till 

lagkassan. 
 Våra sponsorer

Något du vill vi skall 
skriva om?
Tipsa mig: liv.sahlberg@booff.com

Svenska Cupen
19 augusti kl. 19:30 på Boovallen
Nacka FF – IK Sirius FK
Entré: 100 kr 
Boo FF ledare/spelare i Boo FF 
kläder: 50 kr.

Jag hoppas ni alla har haft en skön sommar och är laddade 
för att ta tag i hösten med träningar och S:t Eriks-Cupen. 

Många lag har varit runt i Sverige i sommar på olika cuper 
och jag hoppas att spelarna har haft roligt. Själv var jag 
nere i Göteborg på Gothia Cup. Boo FF var representerade 
med nio lag. Åsa Berg, som var där från kansliet, och jag 
tittade på så många matcher vi hann med och det var roligt 
att se att även Boo FF-lagen kom och hejade på varandras 
matcher. Gothia Cup är verkligen en häftig cup att vara 
med på, både som spelare och vuxen. 

Jag hoppas ni kommer ihåg att tacka era ledare som 
arbetar före och under lagens resor, som gör det möjligt för 
era barn att få vara med. De gör ett jättejobb! F00:1 
tackade sina tränare så här efter Gothia.

Men nu är sommarlovet över och vi har en intensiv höst 
framför oss. Vi har precis avslutat två veckor med 
sommarfotbollsskola och är nu laddade för höstens 
arrangemang, inte bara med S:t Eriks-Cupen utan:
 Föreläsning 16 september: Det goda ideella ledarskapet 

med Jim Thuresson – Rekommenderas verkligen! Mer 
information här. 

 Boo FF-dagen 3 oktober. Egen företagare - vi behöver 
din hjälp! Läs mer  lite längre fram. 

 Boo FF-loppet, på Boo FF-dagen, går av stapeln för 
första gången. Anmäl er både som barn och vuxen, från 
3 år. Mer information här.

 Nackamästerskapen helgerna 10-11/10 och 17-18/10. 
Mer information här.

 Lik som tidigare år har vi fått biljetter till tre Hammarby-
matcher aug/sep. Gör en lagaktivitet, det brukar vara 
uppskattat. Kolla datum och anmälan här. 

Närmast nu har vi matchen i Svenska Cupen onsdag 19 
augusti här på Boovallen – årets match i Nacka. Vi 
hoppas på många besökare, dig med. 

Vi påminner om 
Mellispaket och 

klippkort i caféterian.

Mycket nöje och vi syns på Boovallen!

https://booff.myclub.se/menu/pages/5583
https://booff.myclub.se/menu/pages/7312
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=o1VTzGkwBIk&feature=youtu.be
https://booff.myclub.se/menu/pages/7496
https://booff.myclub.se/menu/pages/7312
http://www.nackamasterskapen.se/
https://member.myclub.se/pub/forms/844/HCW1GMm3iF/
https://booff.myclub.se/menu/pages/3026
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Anläggningsstatus! 
Myrsjö IP har varit igång några veckor, va’ fin den är! Allt är inte klart än, spelarbås skall 
komma, knapp för lyset (som på Orminge BP) och det skall städas runt om – men vi får 
vara där. Skylt är uppsatt med information om plan-indelning enligt vår datasystem 
MyClub. 

Björknäs IP har det däremot lite ”svårt”. Sommarens regn har gjort den vattendränkt och 
gräset har inte vuxit som kommunen hade räknat med. Vi har därför fått senarelägga 
starttiden ett par veckor. Med detta har vi fått ändra om lite i träningstider för lag på 
övriga planer för att inplanerade lag på Björknäs IP skulle få en alternativ tid. 

Tack till alla lag som positivt har tagit emot beskedet att ytan har ändrats. 

Kommunen har besiktning på planen igen v34 och vi hoppas på ett positivt besked efter 
det. Björknäs IP kommer att bli en fin arena med två hockeyhallar, 11-manna gräs och 
friidrottsbana. Den befintliga gamla byggnaden med omklädningsrum rivas och nytt skall 
byggas. 

Vi går mot ljusare  tider . 
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BOO FF DAGEN 
3 OKTOBER 2015

En dag med aktiviteter på Boovallen för våra spelarfamiljer!

Boo FF-loppet
För första gången arrangerar vi Boo FF-loppet med start och mål på 
Boovallen med deltagare från 3 år till vuxen.  Distans: 400m – 5 km. Det 
finns en plats till er också . Information: www.booff.se
Del utav anmälningsavgiften går till Barncancerfonden. 

Ni får möjlighet att ha en monter på Boovallen under dagen
Yta: 3x2 meter (ni tar med det ni behöver såsom bord, roll-up etc. 
Kostnad: 3 000 kr
Anmälan:    senast 7 september  liv.sahlberg@booff.se
Kontakt: Liv Sahlberg Tele: 070-2094070

Boo Fotbollsförening har 
ca 2500 medlemmar från 
5 år till senior med ca 
150 lag i St. Eriks-
Cupen, Damlaget spelar 
i division 1 och Nacka 
FF i division 2. 

Under dagen: 
 Boo FF-loppet
 Dammatch Division 1 Boo FF vs Enskede IK
 ”3 mot 3” Interncup för spelare födda 2007
 Prel. Föreläsning Aron Andersson: Paralympicsmedaljör, 

Äventyrare, föreläsare och inspiratör – se faktaruta nedan
 Träning inför Nackamästerskapen för spelare födda 2009 och 

2008

**När Aron var 9 år gammal opererades han för cancer och 
hamnade i rullstol. Han tog tidigt ett beslut att inte låta rullstolen 
stoppa honom utan att istället se vilka möjligheter den kunde ge 
honom. Sen det beslutet har Aron bland annat varit med på fyra 
Paralympics i tre olika sporter, han har åkt Vasaloppet sittandes, 
cyklat armcykel till Paris och som första person någonsin i rullstol 
bestigit Kebnekaise.

Prel föreläsning?  Skulle ni vilja hjälpa oss med ett bidrag till Arons arvode?
Följande  erbjuds beroende på ert bidrag: 
 500 - 1 499 kr - er logga när föreläsningen presenteras (på Boo FFs hemsida och i 

föreläsningssalen)
 1500 – 2 999 kr - ovan + roll-up i föreläsningssalen
 3 000 kr el. mer - ovan + monterplats  
Vi är tacksamma om du meddelar ditt bidrag till liv.sahlberg@booff.se senast 31 augusti.

- Vill ni vara med och presentera ert företag genom monter på Boovallen eller 
med bidrag till nedanstående föreläsning?

http://www.booff.se/
mailto:liv.sahlberg@booff.se
mailto:liv.sahlberg@booff.se
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Vi påminner om: 
Cafeterian och Mellispaket
Vår cafeteria på Boovallen har öppnat: 

Öppettider är: 
måndag –fredag kl.15:00 - ca 21.30
lördag kl.  9:00 - 18:00
Söndag kl.  9:00 - ca 21:30

Populärt under våren har varit mellispaket som vi säljer.  Detta 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 smoothies
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!

mailto:info@booff.se
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Vi påminner: Pengar till lagkassan via 
våra sponsorer!
I de avtal vi skriver med våra sponsorer så vill vi gärna, där det är möjligt, ge Boo FF:s 
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. 

Falck
Ny sponsor till Boo FF 2015 är Falck 
som genom ett tre-års avtal  bidrar 
med en Hjärtstartare till Boovallen.

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. 

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. 

http://www.bjurfors.se/nacka
http://www.booff.com/club/start/public/news_article/9156
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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.

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/
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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Stöd våra sponsorer – De stöder oss!

http://www.bjurfors.se/
http://www.bjurfors.se/
http://www.booenergi.se/
http://www.booenergi.se/
http://www.grafina.se/
http://www.grafina.se/
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://www.cre.se/
http://www.cre.se/
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
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