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”Mars är som en torsdag
– det roliga ligger framför oss.”
- En liknelse jag hörde och visst är det så, våren är framför
oss med S:t Eriks-Cupen, ljusa kvällar, träningar och solen –
det är mycket roligt att se fram emot .
Cafeterian öppnade denna vecka och som tidigare år som
kommer vi att ha olika mellispaket för era spelare som
kommer direkt efter skolan i väntan på träningens start. Ni
kan läsa mer om de olika mellis-paketen på hemsidan samt
cafeterians öppettider. Omklädningsrum kommer också att
vara öppna under cafeterians öppettider.

Boo FF Årsmöte
Datum: 23 mars 2017
Plats: Boo Gårds skolas matsal
Tid: kl. 19:00 – 21:00
Läs mer på: booff.se

SvFA Påsklovscamp
Svenska Fotbollsakademin
kommer att arrangera flera olika
campar på Boovallen under 2017.
Ni kan redan nu anmäla ert barn till
Efter snöfallen den senaste månaden så har vi fått en rejäl Påsklovs-campen 10-12 april (3
snöhög på parkeringsplatsen vid kansliet. Den kommer att dagar) för P/F03-08
finnas där till den med solens hjälp smälter bort. Kommunen För mer information
är här flera dagar i veckan och omfördelar snön i högen för
att det inte skall bildas en isklump. M.a.o. den kommer inte
att forslas bort. Anledningen till att högen inte lades på
gräsmattan som förra året eller på gruset bortanför
omklädningsrummen är av miljöskäl.
Boo FF Sommarläger
I cafeterian kommer vi i år att ha försäljning av Boo FFmössa, - pannband och – vattenflaska, shorts, strumpor
(svarta/ljusblå) och handskar. Bra att veta om spelaren har
glömt detta till träning alt. match.

Vi har skrivit avtal med Partyproffsen som har uthyrning av
det du behöver till festen. De lämnar 10% till Boo FF:s
medlemmar. Läs mer på deras hemsida: partyproffs.se/
Längre fram finns information om:
- Status på tältet, Nacka IP 1 och träningstider
- Erbjudande från Intersport i Sickla
- Fakturor
- Vi har några fotbollsskor att sälja till bra priser
- Målning av klubbhus

Nu kan du anmäla ditt barn till
Boo FFs sommarfotbollsskolor.
För anmälan och mer information
klicka här:
v24/25 och v33

Mellispaket och
klippkort i caféterian.

Ett annat säkert vårtecken är att GIC och BIC arrangeras,
planeringen pågår för fullt och det ser ut som det kan bli två
helger med mycket bra fotboll. Läs mer längre fram.

Med vänlig hälsning
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Status tält Nacka IP, fotbollsplanen
och träningstider
Vi har tidigare skrivit om tältet på Nacka IP 1 som tyvärr inte kom upp i februari som
planerat. En fortsättning på det är att fotbollsplanen Nacka IP 1 inte heller kommer att
vara tränings-/spelklar före tidigast 2 juni.
Detta påverkar förstås i 1:a hand Järla IF FK och de föreningar som får tilldelat
träningstider där men självklart också Boo FF och några andra föreningar som får
reducerade tider fram till dess för att Järla IF FK skall få ersättning för förlorade tider.
Bl.a. är på måndagar ½ BV1 avsatt till Järla IF FK. En tid som vi självklart fyller i vanliga
fall utan problem.
10 mars skrev kommunen på deras hemsida:
Föreningarna med tider på Nacka IP 1 har fått träningstider på andra anläggningar till och
med den 1 juni.
Tältet monteras upp tillfälligt för besiktning under sommaren för att sedan monteras upp
inför vintersäsongstart i november.
Tältet kommer att möjliggöra en snöfri plan med en inomhustemperatur på minst tre
plusgrader och kommer finnas uppsatt varje år mellan 1 november och 31 mars.
I övrigt –
Ny träningstidsfördelning från och med i år innebär att uträkningen sker på grundlag av
antalet aktiva spelare i de olika ålderskuller istället för som tidigare år – avslutade S:t
Eriks-Cup matcher.
Ändringen gjordes efter uppmaning från FIN (Fotbollen i Nacka; där fotbollsföreningarna i
Nacka går samman om att arbeta gemensamt för fotbollen i Nacka).
Bakgrunden till vårt förslag var bl.a. (nedan endast uttdrag ur förslaget):
Stockholms Fotbollsförbund (StFF) arbetar för att stävja hetsen inom fotbollen, att träna
mycket och spela flera matcher på helgerna i ungdomsfotbollen. Förutom att barnen ska
kunna hålla på med flera sporter längre så arbetar StFF med målet: Så många som
möjligt så länge som möjligt.
Den fördelningspolicy som var i Nacka kommun ger föreningar möjlighet till fler
träningstider genom att anmäla fler lag till S:t Eriks-Cupen och därigenom ökar antal
tillfällen för spelare att träna mer och spela fler matcher. Detta bidrar till en hets i
föreningar att anmäla fler lag i S:t Eriks-Cupen än det finns spelarunderlag för
så att de därigenom får fler träningstider.
Träningstider har varit, är och verkar fortsätta att vara en utmaning
– vi gör så gott vi kan med den fördelning som nu kommer från v14.
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Intersport i Sickla
Denna vecka har Intersport erbjudandet: 3 par skor – betala för 2 (t.o.m. 19/3)
På lördag 18/3 är det också målvaktens dag kl. 10:00-14:00

Stödja Boo FF genom att handla på INTERSPORT!
När du blir medlem i Club INTERSPORT och anger Boo FF som
din förening samlar du inte bara bonus till dig själv utan stöttar
även Boo FF.
Du får 2 – 6 % bonus av de årliga inköpen och Boo FF får 3 % i
kickback på allt du köper utöver din egen bonus.
Genom att gå in på denna länk ser du till att genom ditt
medlemskap även stötta Boo FF enligt ovan.
Be även gärna mor- och farföräldrar och andra släktingar/vänner/
bekanta att stötta Boo FF genom att bli medlemmar genom ovan
länk.
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Fakturor och MyClub
Fakturorna som gäller för säsongen 2017 skickades ut i slutet på november 2016 och
därefter löpande efterhand som spelare börjar.
Det är fortfarande en del som inte har betalt verksamhets- och medlemsavgiften och jag
tror ni förstår hur tidskrävande det är att påminna och jaga. Utomhussäsongen börjar nu
inom kort och till dess bör alla har betalt. Flera har hört av sig om delbetalning etc. och
denna påminnelse gäller inte dem det berör. Tack vill jag säga också för att ni meddelar.
När det gäller Coop 10:an så är detta obligatorisk ett häfte per familj, saknar där också
en del betalningar. Kom ihåg att först när samtliga fakturor är betalda får lagen åter 100
kr per kuponghäfte i form av presentcheckar hos Coop. Förra året kunde jag inte betala
ut före i slutet på oktober på grund av eftersläntrare. Många lag vill gärna ha dessa
presentkort att använda under säsong för mellis, frukt etc till samlingar och matcher.
Tack på förhand att ni respekterar detta!

Är du osäker på om ni har betalt fakturan eller ”tappat” bort den?
Registrera dig då som föräldramedlem där du kan se ditt/dina barns uppgifter gällande
adress, kontaktinformation, närvarostatistik och se status på barnets fakturor.
Kom ihåg att du måste registrera dig med den email-adress som står under
kontaktuppgifter – den adress som du har fått detta mail på.
Instruktioner om hur du gör hittar du på hemsidan under:
- Ledare
- MyClub och Hemsidan

Du som är ledare/webbansvarig i laget hittar också instruktioner här om hur matcher lätt
kan importeras direkt från fotbollsförbundets sida till lagets kalender.
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Nya ADIDAS fotbollskor till reducerat
pris
Följande fotbollsskor har vi i lager på kansliet från säsongen 2016 som vi säljer till ett
mycket bra pris, ej använda:
Adidas X 16.1 Firm Ground (S81940)
Storlek: 10 ½
Nypris: 1 399 kr  ert pris: 850 kr
Bild
Adidas ACE 16.1 Primeknit FG (S76474)
Storlek: 8
Nypris: 1 666 kr  ert pris: 1 000 kr
Bild
Adidas X 15.1 FG/AG J (S74615)
Storlek: 4
Nypris: 999 kr – ert pris: 600 kr
Bild
Adidas X 15.1 FG/AG W (75395)
Storlek: 6 ½
Nypris: 2 099 kr – ert pris: 1 049 kr (säljs för detta nu på nätet, därav större reduktion)
Bild
Adidas X 15.1 FG/AG Leather (S74616)
Storlek: 9 ½
Storlek: 8,5
Storlek: 8 x 2
Nypris: 2 099 kr – ert pris: 629 kr (säljs för detta nu på nätet, därav större reduktion)
Bild
För intresse – maila liv.sahlberg@booff.se
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14-16 april arrangerar föräldrarna i F05:1 Girls Invitational Cup, för 12:e gång, Boo FFs
årliga turnering för 12-åringar.

Deltagande lag
Boo FF Röd

Boo FF Blå

Tyresö FF

Laajasalon Paloserura: LPS FIN

AIK

NJS: Tähtitytöt, FIN

Fortuna FF

Oulu Nice Soccer: ONS 05 RSM, FIN

Adolfsbergs IK

IF Brommapojkarna

FC Rosengård

Stureby SK

Jitex Mölndal BK

IFK Kalmar

Boo FF önskar alla lag välkomna till Boovallen och F05:1s spelare och
föräldrar lycka till med spel och arrangemang.

Mer information hittar du här.
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Helgen 31 mars – 2 april arrangerar föräldrarna i P05:1 Boys Invitational Cup, för trettonde
året i rad, Boo FFs årliga turnering för 12-åringar.

Anmälda lag
AIK
BK Häcken
Djurgårdens IF
IFK Göteborg
Kalmar FF
Rynninge IK

Bele Barkarby IF
Boo FF
IF Brommapojkarna
IFK Lidingö
Karlslunds IF
Rödeby AIF

Syrianska FC

Triangelns IK

Täby FK

Vasalunds IF

Boo FF önskar alla lag välkomna till Boovallen och P05:1s spelare och
föräldrar lycka till med spel och arrangemang.

Mer information hittar du här.
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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

Har du ett företag som vill synas på Boovallen och nå ut till ca 1600 hushåll?
Vi håller på fullt 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.
Kontakta: liv.sahlberg@booff.se

Stort tack på förhand för er hjälp med ovan.
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