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Är våren på gång redan?
I går öppnades Boovallen 2 för träning och det tränades för fullt hela kvällen. Kan tänka mig att
spelarna tyckte det var skönt att byta ut löparskorna och inomhushallarna med fotbollsskor och
konstgräs.
Vi hoppas att det skall fortsatt vara grönt. Skulle snön komma så plogas Boovallen 2 först från
vecka 6. För er som har sett betongklossarna vi har fått på parkeringen så är det där som snön
kommer att dumpas när plogningen sätter igång.
Notera att det endast är strötider som gäller nu framöver till annat meddelas!
Tältet på Nacka IP 2
Tyvärr fick vi i går meddelat att arbetet med det nya fotbollstältet på Nacka IP har tagit längre tid
än vad de planerat och det kommer inte att komma upp i år. Längre fram kan ni läsa
kommunens hela förklaring till varför.
O´Learys i Gustavsberg
Planerar ni lagaktivitet med laget? Boo FF har fått ett mycket bra erbjudande från O´Learys i
Gustavsberg – läs mer längre fram.
Stöld i Rödmyran
Tyvärr så har det förekommit stöld i omklädningsrummen i Rödmyran. Många lag håller dörren
öppen för eftersläntrare och när laget är inne i hallen så finns det ingen koll på
omklädningsrummen. Tänk på att stänga dörren under träning i alla ”våra” inomhushallar.
Boo FF har anmält 170 lag till S:t Eriks-Cupen 2017 + 8 seniorlagsserier.
Den första anmälningsavgiften är nu betald och vi hoppas att ni alla känner er trygga med den
anmälan ni nu har. Längre fram kan ni läsa om diverse regler kring serien, avgifter etc.
Pengar till lagkassan
Skall ni samla in pengar till en cup eller läger i vår/sommar. Läs om olika sett att få pengar till
lagkassan - passa på!
Boo FFs Årsplanering
Nu ligger den på hemsidan (under ledare och information). Notera att vi redan 1 feb kommer att
ha en lagledarkurs för nya. Genomgång av hemsida och register (MyClub) kommer det bli
också. Intresserad? Meddela kerstin.eriksson@booff.se
Adidas trial tours i samarbete med intersport på tele2 arena 4-5 februari.
Adidas och Intersport bjuder in till ett träningspass utöver det vanliga, tes av de senaste
fotbollsskorna från adidas nya kollektion, vara del av ett träningspass där kända fotbollsspelare
och profiler som skill twins är närvarande, och mycket annat. Mer info längre fram
Provdagar – Adidas kläder
Behöver ni fylla på med träningskläder till laget? Vi kommer att ha provdagar i
klubbhuset följande datum: Lördag 11 feb kl 10-15 och onsdag 15 feb kl. 18-20.
Meddela intresse till tobias.lofgren.@booff.se senast tisdag 7 feb.
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Med vänlig hälsning

Liv Sahlberg / Boo FF klubbchef
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Adidas trial tours i samarbete med
Intersport på tele2 arena.
Adidas och Intersport kommer under helgen den 4-5 februari att driva eventet och ni hittar all
info som medlemmarna behöver i länken ”Anmäl dig här”.
Det är öppet för Boo FFs medlemmar att anmäla sig. Klicka dig in på övriga klubbar och välj
sedan tillhörighet. Det finns utrymme för 20 spelare per grupp från Boo FF.
Grupperna är: P13-15 år, P16-18 år och F13-16 år

ANMÄL DIG HÄR!
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S:t Eriks-Cupen 2017
Boo FF har anmält 170 lag till S:t Eriks-Cupen 2017 + 8 seniorlagsserier.
Den första anmälningsavgiften är nu betald och vi hoppas att ni alla känner er trygga med
den anmälan ni nu har. Skulle det vara så nu att förändringar har skett i truppen och ni
känner er osäkra så ta kontakt med er fotbollsansvariga på kansliet för att dryfta eventuella
lösningar.
Nu i januari är det ingen extra kostnad för att dra sig ur serien men från och med 1 februari
gäller följande (tagen från Tävlingsbestämmelserna §46 sid 57):
 Förening som utgår eller utesluts under perioden 1/2-31/3 1000:-/lag
 Förening som utgår eller utesluts under perioden 1/4-31/10 2000:-/lag
 Denna avgift kommer att faktureras berörda lag!
Matchändring!
När seriens datum kommer ut i mars så se ordentligt genom ert matchschema, har ni flera
serier i laget och/eller delar ni serier med andra lag så är detta mycket viktigt så att krockar
undviks.
Regler gällande matchändring hittar ni på Stockholm Fotbollförbunds hemsida, klicka här.
Boo FF har också information på hemsidan gällande detta, du hittar den här.
Avgifter och diverse datum att förhålla sig till hittar du här.
 Perioden 11.4–26.6 samt 8.8–23.10 (övriga tider är avgiftsfria) 100 kr
 Vid matchändring senare än 8 dagar (under samma period) 500 kr
 Administrationsavgift vid uppskjuten match 650 kr
 Administrationsavgift om match flyttas utan StFF:s vetskap 750 kr
 Avgiften vid matchändring senare än 8 dagar och adm. avgift kommer att
faktureras berörda lag.
Här hittar ni regler för S:t Eriks-Cupen, utdrag ut tävlingsbestämmelser
Övriga avgifter såsom:
Administrationsavgift vid anmälan om grov förseelse 500:Protestavgift 2000:WO-avgift 100:- samt återinträdesavgift motsvarande halva serieavgiften
 Denna avgift kommer att faktureras berörda lag!
Information gällande domarersättningar hittar ni här
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New Body – inte längre bara kalsonger
och strumpor!

För flera lag, och framförallt i skolan, så är New Body en säker inkomstkälla till lag/skolkassan. Boo FF har träffat representant från New Body/Spicy Dream som erbjuder
oss som förening exklusive veckor för försäljning i vårt område.
New Body har också utökat sitt sortiment till kryddor, olja och vinäger – Spicy Dream.
Nytt är också att alla beställningar görs via en länk som våra spelare skickar till vänner
och bekanta samt kan dela på sociala medier och via email. Spelarna behöver inte gå ut
och knacka dörr.
Boo FF har fått försäljningsveckorna 8-12 – 20/2 – 26/3 (5 veckor då en vecka är
sportlov).
Alla paket kostar 150 kr och förtjänst är:
New Body: 37 kr/paket
Spicy Dream: 27 kr/paket
All förtjänst tillfaller lagkassan.
Onsdag 15 februari kl. 18:00-19:00 kommer representanter från New Body/Spicy
Dream till kansliet för att informera och ge tips till representanter från de säljande lagen.
Klicka här för mer information om New Body
Klicka här för mer information om Spicy Dream
Att göra:



Meddela liv.sahlberg@booff.se senast torsdag 9 februari om ni vill sälja.
Utse en person i laget (behöver inte vara lagansvarig) som kommer på mötet 15
februari för information.
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Funktionärer till Sjöstadsspelen 2017
Sjöstadsspelen är flera olika tävlingar i
Hammarbybacken och dess närområde helgen
den 26-27 augusti 2017. I Sjöstadsspelen ingår bl
a en deltävling i världscupen i terrängtriatholn
(Xterra), som drar deltagare från hela världen,
men även en familjevänlig swimruntävling samt
flera olika löptävlingar – allt från det populära
Knatteloppet till längre varianter för vuxna, både
nybörjare, erfarna och elitmotionärer.
Under Sjöstadsspelen kommer vi att behöva en
mängd funktionärer till olika områden.
Vi behöver hjälp med att:
• Bygga upp arenaområdet 24-25 augusti
• Ta ner arenaområdet kvällen 27 augusti
• Se till att tävlingarna däremellan (26-27/8) blir
en positiv upplevelse för såväl deltagare,
åskådare och dig som funktionär. För det brukar
vara väldigt kul att vara med i teamet som
arrangerar – man får så mycket tillbaks i form
av uppskattning och energi från deltagarna.
• Vi behöver dels hjälp i det vi kallar kids area,
som kommer att vara ett område där barnen
kan uppehålla sig medan deras föräldrar tävlar.
• Vi behöver också funktionärer ute längs
banorna.

Vi söker nu funktionärer som kan
arbeta hela eller delar av denna
period. För föreningar och företag som
vill ställa upp finns det möjlighet att
tjäna en slant och för företag finns
även möjlighet till reklamplats och
startplats i något av loppen - kanske
vill ni som företag tävla mot andra
företag, och engagera er personal
och/eller era partners och kunder i en
kul och frisk upplevelse?

Ersättning: Varje funktionär får 50 kr per timme insatt till valfri förening, eller fakturerat från valfritt
företag. Det går också att få ut ett större värde om man väljer att ta ut det som träningstjänster hos
vår samarbetspartner Team Snabbare.
Anmäl ditt intresse till funktionärssamordnare:
Åsa Berg på mail: asa.halsopedagog@telia.com eller på telefon 070 382 97 88.
För mer information om Sjöstadsspelen går du in på www.sjostadsspelen.se
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Sponsorhuset
Vi skrev om Sponsorhuset i infomailet utskickat 22 november, 2016, många lag har
anmält sig men inte slutfört registreringen. Har ni inte redan gjort så kör – här finns
lätta pengar till lagkassan . Handlar ni på nätet så finns de flesta kategorier av
butiker representerade genom Sponsorhuset.
Sponsorhuset erbjuder också i ett pilotprojekt ytterligare pengar till lagkassan.


Vill ni vara ett av 30 st lag och föreningar som vill vara med i ett pilotprojekt?

Panel.se söker nu fler panelister och betalar bra för varje ny medlem som ni
rekryterar.



Anmäl er med namn och telefonnummer till lagpanel@sponsorhuset.se
Här kan ni läsa mer om hur det fungerar:
www.sponsorhuset.se/booff/tips-till-foreningen/om-lagpanel-se

Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Boo FF –en förening att var stolt över

27 januari 2017

Musikinspelning
Boo FF fick ett mail till infokorgen:
Hej!
Jag jobbar som skolutvecklare och musikproducent i Nacka och undrar om ni har ett
lag som vill sjunga på en inspelning?
Grundtanken är att musik är roligt och denna typ av gruppinspelning är bra i
teambuildande syfte. Ledarna kan skapa konstellationer som vanligtvis inte jobbar
ihop och låta dessa sjunga om grupper om 4. Skuldra mot skuldra i total fokus i 3
minuter, med positiv feedback i form av såväl beröm som goda resultat. Resultaten
blir goda då medföljande producent är både nationellt och internationellt erkänd. ’
Det är helt kostnadsfritt och bygger på goodwill från ett stort skivbolag och ingår i ett
kulturprojekt i Nacka.
Som en bonus erbjuds det deltagande laget en liten royalty, till en lagkassa, eller
vad ni väljer. Har ni ett lag som skulle vilja göra detta, temat är svenska sommarhits.
Hör gärna av er omgående då antal platser är starkt begränsat.

Med Vänlig Hälsning
Anders Kedhammar
Kontakt: anders.kedhammar@gmail.com
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Sverigelotten har en kampanj under februari, FEBRUARIKALASET, med några utvalda
föreningar i Sverige. Boo FF är en av dessa föreningar, och nu har alla lag möjlighet att starta
upp säsongen på bästa sätt och tjäna ordentligt med pengar till lagkassan – och hela
ersättningen, dvs 10 kr per såld lott, går direkt till laget! För att få den extra ersättningen så
skall lotterna säljas under februari månad!
Man kan välja valfritt antal 100-buntar. Nedan exemplar på vinst:
•
•
•

1 låda (500 st) ger laget 5 000 kr
2 lådor (1000 st) ger laget 10 000 kr
3 lådor (1500 st) ger laget 15 000 kr

Sverigelotterna ligger i remsor med 4 st lotter på varje remsa, vilket gör att man oftast säljer 4
lotter för 100 kr! Ett annat tips är att sälja lotter till eventuella sponsorer som laget har.
Lotterna hämtas ut från vecka 5, 2017. Maila hur många lottlådor ni vill ha til:
liv.sahlberg@booff.se.
Det kommer också att vara en säljtävling där det lag som säljer flest lotter under
Februarikalaset vinner biobiljetter.
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Fotbollstältet på Nacka IP
Tyvärr tar arbetet med det nya fotbollstältet på Nacka IP längre tid än vad vi
planerat.
Nacka kommun hade bedömt att ett fotbollstält över en av konstgräsplanerna på Nacka IP
skulle kunna öppna under februari 2017. Tyvärr kommer öppnandet av det nya tältet att
försenas ännu en gång.
Under arbetet med marken har det visat sig att det finns föroreningar i marken. Det var inget
som man känt till innan. Nu behöver miljöproblemen hanteras och det är därför inte möjligt
att få upp tältet denna vintersäsong. Kommunen kommer nu att arbeta för att allt ska bli
klart och att tältet kan besiktigas och godkännas innan årets huvudsäsong startar.
Kommunen beklagar det som hänt och förstår om detta innebär besvär för alla föreningar
och fotbollsintresserade ungdomar. Vi ber om er förståelse och hoppas komma till rätta
med problem så snabbt det går. Kommunen arbetar nu för att kompensera förlorade
träningstider för berörda föreningar på bästa möjliga vis. Alla tider som fördelats i
fotbollstältet kommer flyttas till konstgräsplanen Nacka IP 02 från vecka 6 då planen
kommer plogas vid snöfall måndag till fredag.
Fotbollstälten kommer sedan att sättas upp den 1 november 2017. Tältet ska sedan vara på
plats varje år mellan den 1 november och 31 mars. Både föreningar och skolor kommer då
ha möjlighet att spela fotboll i det nya tältet. Där kommer det att alltid finnas en snöfri plan
och en temperatur på minst tre plusgrader.
Har ni några synpunkter, förslag eller frågor kontakta kommunen per e-post fritid@nacka.se
Med vänliga hälsningar
NACKA KOMMUN
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