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Vi vill från kansliet och styrelsen

ÖNSKA ALLA VÅRA
SPELARFAMILJER
EN RIKTIG GOD JUL
OCH
ETT GOTT NYTT ÅR

Vänligen läs vidare information från kansliet.
Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över
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Säsongen 2017 är slut och vi är i full gång
med säsongen 2018!
”Silly Season” går också mot sitt slut och vi tar med oss nya erfarenheter även i år . Det är nu ganska så
stabiliserat i de olika åldersgrupperna.
Det har varit ett händelserikt år 2017, ett litet axplock:
 283 (103 flickor) 7-åringar (födda 2010) bildade 16 nya lag med 96 engagerade ledare
 60 nya domare utbildades – jag hoppas de behandlades väl under säsongen!
 Under våren hade vi ett flertal inbrott som blev kostsamma för oss
 På årsmötet i mars röstades en motion genom att höja åldern för 1:a laguttagning till 13 år
 Under våren, sommaren och hösten var ca 100 ungdomar aktiva som instruktörer för Boo FF:s
Fotbollslekis, Knatteskola och Sommarfotbollsskolor
 Boo FF hade 175 lag anmälda till S:t Eriks-Cupen 2017
 2170 S:t Eriks-Cup matcher spelades under säsongen
 1094 matcher av dessa var på hemmaplan.
 En tidkrävande process i diskussionen ”kan barns aktiviteter klassas som buller?”
 René på kansliet slutade i augusti och Mikael Sahlgren ersatte honom i mitten på oktober
 Andreas har varit delvis föräldraledig under året.
 Damlaget höll sig kvar i div 1 utan problem
 Herrlaget div 2 klarade hålla sig kvar på övertid i sista matchen men ett beslut från styrelsen innebär
att Boo FF säsongen 2018 kommer att spela i div 3 och göra en större satsning på egna spelare.
 Boo FF:s styrelse och klubbledning beslutade att från och med verksamhetsåret 2018 införa ett krav
på att alla ledare i vår förening uppvisar ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Läs mer här.
 Äntligen så har vi fått riktigt bra träningsförhållanden vintertid genom ett tält på Nacka IP, så lyxigt
och efterlängtat! Om nu bara de som inte kan skilja på rätt och fel kan hålla sig undan.
 Vår ordförande Henrik Fischer var tvungen av yrkesrelaterade skäl att kliva av styrelsen. Mikael
Benckert, vice ordförande, har tagit över fram till årsmötet 14 mars 2018.
 2 629 spelare betalade medlemsavgiften 2017, varav 871 flickor (33%)
Riktigt roligt och bra är att Boo FF under våren 2018 kommer vid tre tillfällen erbjuda föräldrar en
föreläsning kring idrottsföräldraskap. Magnus Winter, idrottspsykologisk rådgivare, pedagog och change
managementkonsult kommer att hålla i föreläsningarna. Inbjudan kommer efter juluppehållet. Läs mer
här.
Adidas kommer med ny profil 2018. Det kommer att vara provardagar på Boovallen 20-22 januari, mer
information kommer till er från er lagledare.
Datum för Boo FF:s Årsmöte – 14 mars 2018. Läs mer här
Det är dags att fotograferas igen. Helgen 17-18 mars, boka helgen, mer information och schema
kommer från er lagledare i februari men boka helgen, alla lag skall fotograferas – Ni har väl sett alla
korten som hänger på väggarna på kansliet? Där vill alla barnen ha sin lagbild.
Och när ni ändå er lediga  - lyssna till de olika föreläsningar vi har tillgång till via Sportcompetence.
Läs om hur göra här. Koden fick ni i mailet.
11 lag kommer att representera Boo FF i ST Cupen under julen i Tyresö – vi önskar er alla lycka till.
Stolt och glad över att vara delaktig i en så fin förening som Boo FF är ser vi fram emot 2018
men först skall vi ha lite välförtjänt semester över jul och nyår!

Med vänlig hälsning
Boo FF / Kansliet

Vi önskar er alla en
lugn och skön jul- och nyårshelg.

Liv, Andreas, Jeanette ,
Kerstin, Mika, Mikael, och Tobias
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Boo FFs kansli kommer att vara stängt för helgfirande från och med fredag 22 dec. och öppnar igen 8 jan. 2018
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Stöd våra sponsorer – De stöder oss!
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