30 april 2016

Lite information och ”bra att veta” punkter från kansliet .

Jag hoppas ni alla har en skön fotbollshelg att se fram emot och en lugn Valborg samt att starten av S:t
Eriks-Cupen har gått bra. Det är fantastisk roligt att vara med om att se hur Boovallen fylls på kvällar och
helger med alla spelare och ledare. Efter snart tre år på kansliet så anser jag fortfarande att det är ett stort
privilegium att få ha ett så roligt, inspirerande och till tider utmanande arbete och inte minst att få arbeta
med så många bra människor som ni ledare, våra spelare och kansliets personal, ni ger så mycket utav er
själva och er tid – det är en förmån – Tack!

Fadderveckor

För 3:e året kommer vi att ha Fadderveckor
mellan våra lag och i år genomför vi detta under
veckorna 20 och 21 (16-28 maj). I år får även
pojkar och flickor födda 2007 besök. Vi får mycket
positiv återkoppling på detta likaså får vi också
besvikna återkopplingar från lag som inte har fått
besök. Tack på förhand att ni ser värdet och
peppar spelarna som skall besöka att vilja göra
detta.
Läs mer om fadderveckorna här och mer
information med schema kommer nästa vecka.

MyClub

Det finns nu en sida på hemsidan med lite tips för
MyClub, bl.a. att varje förälder kan öppna eget
konto och se barnets uppgifter etc. Och det bästa,
de kan göra det själva . Kan vara en bra grej. Läs
mer här

Ta bort och lägga till

Kom ihåg att det är bara kansliet som får ta bort
spelare från MyClub, spelare är ofta kopplade till
fakturor och grupper som ni inte ser och då blir
det tokigt när ni bara tar bort från laget. Tack på
förhand att ni respekterar detta.

Träningstider

Ni vet trycket på lediga tider. Försök att planera
framåt och kom ihåg att boka av tider i MyClub
som ni inte behöver. Spar kostnader för
föreningen om vi kan avboka oanvända tider i tid
och tacksamt för ledare som letar efter lediga
tider.
Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Parkeringen vid Ormingehallen/OBP
avgiftsbelagds

Kommunen har infört avgift på parkeringen vid
Ormingehallen/OBP. Läs mer om det här.
Jag har i enskilt utskick till föräldrar uppmanat om
att parkeringen vid kansliet reserveras för ledare
med bollar och trunkar till träning och match.
Skylt kommer också, men vi kan inte annat än
uppmana och hoppas på respekt.

Pengar till lagkassan

Vi har fått erbjudande om att vara funktionärer
Triathlon & Velothon. Ett roligt sett att få in
pengar till lagkassan. Är det intressant?
Mer information hittar ni här.

Nycklar

En påminnelse att lämna åter utskrivna nycklar
för inomhushallarna i vinter.

Lag- och spelarfoto

Fotografierna har kommit som alla lagansvariga
har fått information om. Tyvärr har det upptäckts
att det kan sakna bilder i något kuvert. Gör då
såhär: skicka ett mail direkt till: Lars-Åke
Johansson info@larsake.se, skriv lagnamn och
barnets namn så fixar de fram uppgifterna.

Hjärnskakningsapp

Jag har fått tips om en ny app som kommit ut i
syfte att använda för att bedöma om spelare kan
fortsätta spela efter våld/trauma mot huvudet.
Detta är ju en ganska omdebatterad fråga inom
idrottsvärlden som kan leda till allvarliga
konsekvenser till felbehandling/diagnostisering.
Den här appen ska hjälpa ledare och spelare att
lättare avgöra omfattningen av skadan.
Sök på "concussion smart"

Landskamper

Vi får ibland erbjudande från Svenska
Fotbollsförbundet om biljetter till landskamper.
Dessa måste köpas via föreningen. Tyvärr är det
så att varje förening erbjuds enbart 50 biljetter
och det är för få för att vi skall kunna gå ut till alla
lagen och erbjuda detta. Vi hoppas på er
förståelse för detta.

Vad gör vi på kansliet?

Ja, det frågar vi oss också om ibland  när dagen
har gått och det planerade inte blev gjort. Nej, så
är det inte – vi vet och ni vet att vi arbetar för att
göra det så bra som möjligt under de
förutsättningar vi har. Men något som vi har märkt
har ökat är mail som går till flera utav oss på
kansliet som inte är berörda av frågan. Det tar tid
från oss att reda ut. Vi har nu lagt upp på
hemsidan en lathund om vem som skall ha vilka
frågor, inte bara till vår hjälp utan till er hjälp. Ta
en titt och vi kommer att fylla på med ”teman”
efterhand som vi kommer på. Hittar ni inte just ert
frågetema så är åldersgruppsansvarig eller
info@booff.se ett mycket bra tips . Tack så
mycket på förhand.

Material

Vilken vår med alla inlämningar och
utlämningar av material – tack för ert
tålamod när det inte har blivit riktigt som
tänkt och för att det ibland har tagit tid.
Nu lever vi lite i tron att det mesta är löst
eller att kommunikation är igång med saker
som inte är klart. Är det så att ni inte anser
det så skicka gärna ett mail till Kerstin med
frågan. Ni vet, hon hade semester 1½ vecka
och då kan det ha hänt saker i underskrivnas
ledning….

Och till sist, nu när ni är på matcher
hemma och borta tänk på att:
Det är barn, det är en lek, domarna är
mänskliga, alla gör så gott de kan
och, sist men inte minst, alla är här
för att ha roligt!

Tack för det arbete ni gör!
Med vänlig hälsning
Liv Sahlberg
Boo FF Klubbchef
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