
Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Tiden går fort när man har roligt. Vårens S:t Eriks-Cup går mot sitt slut och vi hoppas att årets nya regler som 

”fri anmälan” i de serier som har olika nivåer har gått bra. Det tag nog lite tid att sätta sig för många 

föreningar/lag.  

Fadderveckorna för Dam/Herr till PF07 är över för denna gång och vi har fått mycket positiv återkoppling 

från flera lag. Har alla lag från PF02-07 fått besök? – meddela gärna hur det gick och fick ni inte besök så 

meddela gärna det också. 

Vi är mycket glada att meddela att Boo FF har inlett samarbete med Sport Competence som ger dig som 

ledare i Boo FF tillgång till många unika digitala professionella föreläsningar via webben. Mer information 

om detta och lite till kommer nedan. 

Snart är det sommarlov!

6 juni 2016

Sport Competence
SvFA och StFF har inlett ett unikt samarbete med 

Sport Competence som Boo FF har tagit del utav. 

Vad är Sport Competence?

Sport Competence är den digitala samlingsplatsen 

för utveckling med expertkompetens inom 

idrottsrörelsen. Vi i Boo FF får ta del av ett stort 

antal digitala professionella föreläsningar med 

ledande experter inom för oss högst relevanta 

ämnesområden och mycket mer... 

Se förklarande demonfilm på två 

minuter: https://youtu.be/BO23s-_CDFc

Koden för att logga in fick ni i mailet och tänk på  

att det är en värdehandling för enbart Boo FFs 

ledare och föräldrar. När du loggar in så får du ett 

eget konto.  Läs mer om Sport Competence här .

Börja med att:
1.Skapa ett personligt konto på Sportcompetence
2. Klicka logga in och och sedan ”skapa konto”. Följ 
därefter instruktionen.
3. Skriv in denna värdekod du fick i mailet under 
fliken värdekod.
*Klicka spara. Sedan har du tillgång till hela 
portalen och alla digitala föreläsningar
och seminarier
Mer tips etc om hur använda kommer senare, så 

länge – njut och utnyttja möjligheten. 

Återkoppla gärna. 

Coop 10:an
I dagsläget är det 72 familjer som inte har betalat 

Coop 10:an. Jag skickade ut påminnelse i veckan 

med meddelande att återbäringen betalas inte ut 

till lagen före alla har betalt. Jag hade verkligen 

hoppats att ni skulle få presentkorten nu innan 

sommaren men som det ser ut nu så blir det först 

i höst. Ni får gärna kolla i ert lag om det är någon 

som inte har betalt. 

TIPPA FOTBOLLS-EM MED BOO FF
Snart börjar EM i fotboll. Låt oss uppleva det 
tillsammans, vart vi än befinner oss, genom att 
vara med i Copabet! Copabet är ett kostnadsfritt 
socialt spel där du utmanar dina Boo FF-vänner 
genom att tippa alla matcher i EM. Läs er på Boo 
FFs hemsida. 
OBS! Ditt Scorecard måste vara komplett ifyllt 
senast den 10 juni kl. 18.00

Närvarorapportering
Nu är det snart dags att göra klart 

närvarorapporteringen i MyClub. Senast 23 juni 

vill vi att ni meddelar Kerstin att det är klart i 

MyClub. Har ni cup e.l sista dagarna i juni så 

meddela det så vi vet. Vi är tacksamma för att ni 

respekterar sista datum så vi slipper lägga tid på 

att påminna. På hemsidan kan ni läsa mer detaljer 

om detta. 

https://youtu.be/BO23s-_CDFc
https://www.sportcompetence.se/
http://www.sportcompetence.se/
https://booff.myclub.se/
https://booff.myclub.se/menu/pages/1845
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Med vänlig hälsning 

Liv Sahlberg 

Boo FF Klubbchef

Tack för det arbete ni gör!

Bingolotto
I och med att Boo FF har Coop 10:an så har vi 

också sagt att våra medlemmar inte behöver sälja 

något annat där intäkterna går till föreningen. 

MEN det finns ganska mycket pengar att tjäna till 

lagkassan om ni som lag vill sälja Bingolotto eller 

Sverigelotten. Det finns några ”högtider” där det 

är mycket enkelt att sälja. Mer information finns 

på hemsidan. 

Grönt ljus på Boovallen
Kommunen planerar att installera Grönt Ljus på 

Boovallen. I stort innebär det att ljusen tänds i 

blocktider med en ”blupp” och måste aktiveras 

när tiden går ut. En fördel är att ljuset inte är  

tänt på planerna om ingen tränar där. Hur vi 

praktisk skall göra och när det är aktuellt 

återkommer vi om när vi vet mer. 

Boo FF-dagen och -loppet 1 oktober
Dags att lägga in i kalendern och ladda för Boo FF-

loppet. Vi följer upp starten från förra året och 

satsar på många flera löpare än förra årets 150. I 

år som förra året så väntas pris till det lag som 

anmäler flest spelare, ledare, syskon och 

föräldrar.  Börja att preppa laget – anmälan kan 

göras redan nu på hemsidan. 

Kansliet i sommar!
Kansliet stänger för sommaren 4 – 31 juli. Tänk på 

att köpa vimplar (35 kr/stk) till sommarens cuper 

före, det är alltid trevligt att ha med.  

Under veckan 4-8 juli arbetar Jeanette, men 

säkrast att avtala på förhand om ni behöver något. 

Maila på info@booff.se 

Framtidens Fotbollsledare

Stockholms Fotbollförbund (StFF) erbjuder unga 
ledare 16-19 år i Stockholms fotbollsföreningar en 
utbildning för att starka ledarförsörjningen i 
Stockholmsfotbollen framöver. FFL syftar till säkra 
ledarförsörjningen i Stockholmsfotbollen genom 
att utbilda och coacha ungdomar till rätt uppdrag. 
Det kan vara uppdrag inom den egna föreningen 
men också inom StFF eller inom andra 
organisationer inom fotbollen. Dessutom kommer 
FFL att stärka föreningar från vilket deltagarna 
kommer.
Säsongen 2015/16 hade Boo FF tre deltagare som 

nu har avslutat sin kurs. Josefine Kämpe, Simon 

Mahlstedt och Philip Knutsson. De är alla tränare i 

Boo FF och har under kursen fått en större inblick 

i föreningslivet samt tips och idéer för sitt 

ledarskap framöver. 

För kommande kurs har Boo FF två deltagare: 

Majken Fogelström och Adam Källström.

Vi önskar Majken och Adam lycka till med kursen. 

Läs mer här.

Ta ställning du också - gå med Svensk 

Idrott i Pridetåget 30 jul
Stockholmsidrotten kommer att representeras i 

Pridetåget och ser gärna att så många 

föreningsrepresentanter i Stockholm är med. Har 

ni möjlighet att vara med? Läs mer här. 

Nacka IP
Nacka IP 1 & 2 har fått nytt bricksystem för 
omklädningsrum och domarrum! 
Detta gäller när det inte är vaktmästare på plats 
såsom kväll före helgdag, helgdagar, klämdagar 
och från 5 juni - 31 juli.
Skall ni träna där i sommar eller spela match så är 
det bra att ta del av informationen på hemsidan. 

https://booff.myclub.se/menu/pages/11596
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