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Boo FF har anmält 170 lag till S:t Eriks-Cupen 2017
+ 8 seniorlagsserier.
Ca 5 000 lag är anmälda till S:t Eriks-Cupen i Stockholm – mycket fotboll blir det 2017 !
Äntligen är det grönt och jag hoppas våra spelare njuter av att få vara ute och spela fotboll igen
”på riktigt”.
Adidas trial tours i samarbete med Intersport på tele2 arena 4-5 februari.
Adidas och Intersport bjuder in till ett träningspass utöver det vanliga, test 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. Platser finns kvar i P16-18 och
F13-16. Mer info längre fram
O´Learys i Gustavsberg
Planerar laget en aktivitet? 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 och att
spelarna inte har med sig värdesaker till träning eller tar med sig dessa in i hallen.
Pengar till lagkassan
Skall ni samla in pengar till en cup eller läger i vår/sommar. Läs om några olika sett att få
pengar till lagkassan - passa på!
Boo FFs Årsplanering
Nu ligger den på hemsidan (under ledare och information). Året är fullspäckat med utbildningar
och aktiviteter. Vi är mycket stolta över våra interna utbildningar för ledare gällande fysträning
och målvaktsträning. Har redan startat och uppföljning med workshops kommer senare i vår.
Föräldrainformation
För er som eventuellt har frågor och funderingar kring Boo FF, vår modell etc. så kommer vi
14 februari att hålla ett informationsmöte i Boo Gårds matsal kl. 18:30-19:30. Riktar sig till alla
föräldrar i Boo FF.
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.
Exakta tider beroende på intresse, bekräftas nästa vecka. Planera med er lagledare.
Boo Församlingshem i Orminge
har olika sammankomster och föräldrainformation. För teman och datum, läs här
Med vänlig hälsning
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Boo FFs klubbhus och sponsring
Målning av klubbhuset!
Det är dags att fräscha upp vårt klubbhus med att måla utsidan. Behöver göras till
våren/sommaren.
Bygg Ole har sponsrat oss med målarfärg (stort tack) och nu letar vi efter sponsring på
själva jobbet – har du kontakter som kan hjälpa oss?
Kontakta: liv.sahlberg@booff.se

Nya möbler i konferensrummet!
Skall ni på företaget byta ut era konferensmöbler och har schyssta bord och stolar över?
Våra konferensrumsmöbler börjar bli slitna, speciellt borden.
Vi är i behov av 8-10 bord i ca storlek 134x60 cm och 25-30 stolar.
Har ni kontakter som kan hjälpa oss med detta?
Kontakta: liv.sahlberg@booff.se
Har du ett företag som vill synas på Boovallen och nå ut till ca 1600 hushåll?
Vi är i full gång med att förnya sponsoravtal för 2017. En mycket värdefull inkomst för
föreningen.
Har du eget företag eller är del utav företag som vill synas i Saltsjö-Boo och på
Boovallen?
Olika sponsringspaket finns för att ha logo på Boo FFs hemsida, banderoll på Boovallen
synas på skärmar i vår cafeteria eller på våra Dam 1 och/eller Boo FKs
matchtröjor/shorts?
Vi kommer när säsongen drar igång vara ca 2600 medlemmar i ca 1600 hushåll.
Olika sponsorpaket finns.
Kontakta: liv.sahlberg@booff.se

Stort tack på förhand för er hjälp med ovan.
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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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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
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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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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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