Boo FF –en förening att var stolt över

7 september 2016

Nu är vi i full gång igen!
Jag hoppas ni har haft ett skönt sommarlov och är laddade för alla höstens utmaningar. Vi på kansliet är i
full gång med höstens aktiviteter och säsongen 2017 års planering. Vi har lite förändringar på kansliet, Bosse
har tagit tag i pensionärslivet. Tobias som har varit hos oss som vikarie i två års tid har blivit fastanställd och
tar över driften av cafeterian samt vissa uppgifter på kansliet. Mika är åter efter pappaledighet och vi är
fulltaliga igen. Vem som gör vad hittar du här.
- Och vet ni? Den kommer att komma i år också - med likadana och nya utmaningar. Och säkert även i år
några överraskningar - ”Silly Season” - . Vi arbetar för fullt för att få ordning på allt med provträningar,
tränare osv. Ha lite is i magen och tålamod, i år som tidigare år så kommer det mesta att falla på plats.
- I övrigt 

Boo FF-dagen 1 oktober med Boo FF-loppet! Pass på att anmäla spelare, föräldrar och syskon i

laget och vinn fina priser till det lag som har flest anmälda, fyra biljetter till Club 58 (VIP lounge, middag
och landskamp på Friends Arena). Mer detaljer kring själva dagen kommer inom kort.

Det är klart att ni skall vara med!

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
Läs mer och anmäl dig här

Material Vi har en del shorts och strumpor till

försäljning på kansliet, även ljusblå strumpor. Vi
säljer enbart via kansliet shorts och strumpor i
paket för 180 kr. Maila info@booff.se, betalas via
Swish eller kontant vid hämtning. Observera att för
det material vi säljer i cafeterian gäller enbart
ordinarie styckpriser.

Länsförsäkringar och S:t Eriks-cupen gör Stockholm. Med Länsförsäkringar Stockholm som ny
huvudsponsor till S:t Eriks-cupen införs i år "Grönt Kort för Fair Play". Läs mer här om vad det innebär.

Glömt och hittat! Kolla listan, här kanske finns den saknade tröjan, mössen etc som du trodde var

borta. Finns i cafeterian fram till 20 september. Kolla här.

Föreningsdagar på Intersport 8-11 september
20 % rabatt. Läs inbjudan här.
För att erhålla rabatten så måste du vara ansluten till
föreningen, det kostar dig inget - läs om hur göra här

Svenska Fotbollsakademins höstcamp! För spelare PF03-08
På höstlovet 2016 genomförs Svenska Fotbollsakademins nya camp: Fotbollssnabbhet.
Klicka här för mer information och anmälan

Tjatigt men tål att upprepas - 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
Boointe
Fotbollsförening
en här
förening
att vara
stolt över
men
minst, alla-är
för att
ha roligt!

Njut av hösten!

Med vänlig hälsning
Liv Sahlberg
Boo FF Klubbchef

