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INFORMATION TILL BOO FFS 
TRÄNARE OCH LAGANSVARIGA 

STORT TACK 
FÖR ÅRET 2016!

VI ÖNSKAR ER 
EN RIKTIG GOD JUL 

OCH 
ETT GOTT NYTT ÅR

19 december 2016

Vi vill från kansliet och styrelsen rikta ett stort tack till alla er 
ledare för den tid och det engagemang ni ger våra spelare

– ni vet att vi inte hade klarat oss utan er  
- ni gör ett fantastisk och värdefullt arbete.

Vänligen läs vidare viktig och 
nyttig information från kansliet. 
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Säsongen 2016 är klar och vi är i full 
gång med säsongen 2017!

Med vänlig  hälsning

Boo FF / Kansliet

Liv, Andreas, Kerstin, Mika, René, Jeanette och Tobias

Innehåll:
 Höstens närvaroredovisning (mycket viktigt) -

LOKAK
 S:t Eriks Cupen 2016 – ev. avanmälningar 

senast 20 december och kolla i Fogis
 Bokning av strötider i jan-mar
 Tältet
 Att tänka på i vinter

Vi hoppas ni alla får en lugn och skön jul- och nyårshelg.

Silly Season går mot sitt slut och nya erfarenheter tar vi med oss även i år . 

Vi har inte haft lika tur med vädret (ur fotbollsperspektiv) detta år, snöfall och frost har ställt 
till det på planerna, men vi klarar oss genom detta också . Tältet på Nacka IP hoppas vi 
ger oss bättre förutsättningar vintern 2017-2018, se mer info om tältet längre fram.

Efter min uppmaning gällande att redovisa er möten för att vi skall få SISU bidrag så har vi 
fått in en del – stort tack för att ni har tagit er tid! Sitter du med det på din ”to do” lista men 
inte har hunnit så går det fortfarande bra att skicka in. Information gällande det hittar du här. 
Tack så mycket på förhand.

Tidigare år har ni i november fått tillskickat information gällande uppdatering av material. Vi 
är lite försenade med det. Ni kommer att få informationen v2 då vi är åter igen.

Nu när ni är lediga – glöm inte att ladda ner appen ”Supercoach” (f.d. Feint), ett pedagogiskt 
verktyg för att planera träning och övningar. information skickades ut från René 29/9. 140 
ledare i Boo FF har laddat ner den (Iphone/Ipad enbart). 

Och när ni ändå er lediga  - lyssna till de olika föreläsningar vi har tillgång till via 
Sportcompetence. Läs om hur göra här. 

15 lag kommer att representera Boo FF ST Cupen under julen i Tyresö – vi önskar er alla 
lycka till.

Kansliet stängt över helgerna
Boo FFs kansli kommer att vara 
stängt för helgfirande från och med 
fredag 22 december och öppnar igen 
måndag 9 januari 2017.

19 december 2016

https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://myclub-site.s3.amazonaws.com/uploads/documents/000/008/203/BooFFInfoLedarenov2016.pdf
https://myclub-site.s3.amazonaws.com/uploads/documents/000/006/583/BooFFInfoLedarejuni16.pdf
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Höstens närvaroredovisning 
(mycket viktigt)

Det drar ihop sig till årsskifte och därmed är det som vanligt dags att färdigställa höstens alla 
aktiviteter i MyClub. 

Vi ber respektive lags lagledare att ombesörja att detta blir klart så fort som möjligt efter årets 
sista aktivitet och därefter meddela att allt är klart via mail till kerstin.eriksson@booff.se. Vi 
vet att flertalet av våra lag numera sköter detta via mobilen i direkt anslutning till 
träningen/aktiviteten, och på så sätt är up-to-date hela tiden, men vi ber ändå om detta lilla 
”klart-mail”, så att vi vet att ni är klara. Tack på förhand att ni kommer ihåg det, spar Kerstin 
mycket tid att slippa jaga. 

Lista att checka av: 
 Redovisningen ska vara klar i MyClub senast 15 januari och ska täcka alla aktiviteter 

laget haft under perioden 1 juli - 31 december 2016. 
 Glöm inte att ta med alla ledare (tränare/lagledare) som varit med på aktiviteterna. Kom 

ihåg att ledarna som är med på aktiviteten måste ha betalt medlemsavgiften för 2016, om 
inte måste en annan skrivas som närvarande. 

 Vänligen observera att det är extremt viktigt att samtliga personnummer är korrekta, 
annars blir kortet ”nollat”, d v s ger inget bidrag.

När vi fått ert klartecken så skriver vi ut kortet och ber sedan lagledaren att 
 vid tillfälle komma förbi kansliet för att skriva under kortet
 själv skriva ut kortet från MyClub, skriva under, scanna och maila till kansliet eller 
 själv skriva ut kortet, skriva under det och skicka det per post till Boo FF, Box 2090, 132 

02 Saltsjö-Boo. 

Kansliet sammanställer sedan alla siffror från alla lags redovisningar och skickar in till 
Riksidrottsförbundet (staten) respektive Nacka Kommun. Detta ger som alla vet mycket 
viktiga bidragspengar för föreningen.

Hör av er om ni undrar något om detta till kerstin.eriksson@booff.se.

mailto:kerstin.eriksson@booff.se
mailto:kerstin.eriksson@booff.se


Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

S:t Eriks-Cupen 2017
– ev. avanmälningar senast 20 december

Några trupper gjorde ju ”säkerhetsanmälningar” i samband med 
att vi på kansliet nyligen registrerade alla Sanktan-anmälningar i 
Stockholms Fotbollförbunds datasystem – Fogis. 

Vi är tacksamma att ni loggar in i Fogis och stämmer av att allt är 
korrekt gjort, rätt lag i rätt serie etc. 

För att vi ska slippa betala avgift för sena avanmälningar, så 
måste vi dra ur lagen hos Stockholms Fotbollförbund senast vid 
årsskiftet, vilket i sin tur innebär att detta måste meddelas via e-
post till jeanette.ericsson@booff.se senast 20 december så att vi 
får meddelat till StFF innan kansliet stänger helt för jul- och 
nyårsledighet.

mailto:jeanette.ericsson@booff.se
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Träningstider januari – mars 2017 
och strötider

Inomhustiderna för våren, fram till vecka 13, läggs in i MyClub denna vecka. Ni kan utgå 
från att det är samma tider som ni har haft nu i nov/dec om inte ni redan har haft en 
dialog med René gällande annat. 

Vi har haft en del förfrågningar gällande bokning av strötider som tyvärr tar mycket tid för 
René och han hinner inte riktigt med då det har varit mycket annat också. 

Samtidigt som vi uppskattar ert engagemang med lagen och vi förstår att några lägger 
ner mycket tid på att leta strötider så har vi utmaningar med att följa upp och svara på 
era förfrågningar. 

Vi har pratat med bokningen på kommunen och för att underlätta för er och oss så gäller 
följande från och med 1 januari för åldersgrupperna PF07 och äldre. 

1. Kolla i MyClub i 1:a hand efter avbokade/lediga tider. Hittar ni tid där så skall mail 
skickas till rene.bakhuis@booff.se

2. I 2:a hand leta efter tider i kommunens tidsbokning
3. När ni har hittat en ledig tid så skickar ni per email (ej tele) till bokningfritid@nacka.se

och med cc till rene.bakhuis@booff.se följande information: 
1. Vilken hall
2. Datum och tid – max 90 minuter
3. Förening Boo FF
4. Vilket lag ni representerar
5. Ni kommer då att få boka tiden på Boo FF.
6. Enbart en utsedd person i laget bokar tiderna för ert lag. 

Det är mycket viktigt att ni respekterar ovan information och följer det. 

Tänk också på att avboka eventuell tilldelad tid i MyClub så att det  inte blir en onödig 
kostnad för föreningen. Vid avbokning fram tills en vecka före bokad tid så är det ingen 
avgift, vid avbokning inom en vecka betalar föreningen 50% av hyresavgiften och 
självklart om ni inte avbokar så betalar vi 100 %. 

Vi hoppas ovan skall underlätta för er och tack för att ni respekterar gången i det. 

mailto:rene.bakhuis@booff.se
http://fritid.webboka.se/nacka/sok.asp
mailto:bokningfritid@nacka.se
mailto:rene.bakhuis@booff.se


Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Tältet på Nacka IP

Som ni säkert har fått information om så förbereds det för fullt för att sätta upp tält på 
Nacka IP 1 och planen är att det skall vara uppe från i mitten på februari och hela 
mars. 

Boo FF har sökt träningstider som vi skall få bekräftat 10 januari 2017. Vi kommer 
efter det att gå ut med en förfrågan till våra lag om intresse för att boka tid. Varje lag 
kommer att få bekosta detta själva, när tid är bekräftat är bokningen bindande och 
faktura kommer att gå från kansliet till lagansvarig. 

De priser vi har fått preliminärt är:
Helplan: 900 kr
½ plan: 450 kr
7-manna: 300 kr – förutsätter 3 lag på samma tid. 

Mer information kommer i mitten på januari. 
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Att tänka på i vinter!
Ordningsregler i Gymnastiksalar och sporthallar
Varje lag ansvarar för att det material som eventuellt plockats fram även ställs tillbaka på 
angiven/ursprunglig plats efter avslutad träning. Inget lag får lämna material framme till 
efterföljande lag. Allt skräp kastas i papperskorgar och omklädningsrummen lämnas 
städade.

Detta är mycket viktigt då vi enligt hyresavtal är skyldiga att hålla ordning och reda i hyrda 
lokaler. Om vi bryter mot dessa ordningsregler kan vi bli avstängda från lokalen och 
hyresavtalet komma att sägas upp och då finns inga ersättningstider för de lag som 
drabbas.

Vid snöfall 
Träning är EJ tillåtet på konstgräset om planen är snötäckt. 
Ingen egen skottning av konstgräsplanerna är tillåtet. Vid osäkerhet om planen är brukbar, 
kolla i första hand på Boo FF:s hemsida.

Respektera andra lags träningstider
Vi ber alla lag att respektera varandras träningstider. Det är alltså inte tillåtet att beträda 
planen före egen bokad tid och ej heller att gå in och ”ta ett hörn” på annat lags 
träningstid/-yta. 

https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
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STORT TACK 
FÖR ÅRET 2016!

VI ÖNSKAR ER 
EN RIKTIG GOD JUL 

OCH 
ETT GOTT NYTT ÅR

19 december 2016
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