
Boo FF P07:2 

Ett lag att vara stolt över! 

Föräldramöte 

2018-04-17



Mötesagenda

• Kort årsberättelse och nuläge för P07:2

• Träningstider VT 2018

• Ledaransvar - Föräldraansvar - Spelaransvar

• Sanktan

• Kalendern (just nu)

• Cuper 

• Läger – Bosön. Flyttas till vardag 13-14/8

• Lagkassa / spelarkonto

• Övriga frågor



Kortfattad utvärdering av säsongen

Laget
• Killarna fortsätter att utvecklats enormt både avseende teknik 

och speluppfattning
• Bra fokus
• God laganda
• Bra kamratskap
• Genomgående bra prestationer på våra matcher
• Killarna spelar anfallsglad fotboll och fint spel
• De har kämpaglöd och vågar ta kampen
• De stöttar varandra i med och motgång



Påfyllning i tränarstaben

• Vi är ett stort lag, vill hålla hög kvalitet på träningar och bygga stark 
laganda

• Vi har nu glädjande nog fått tillskott i tränarstaben. Vi säger varmt
välkomna till:
• Sara Farahani (Kevins mamma)

• Morgan Lundberg (Svantes pappa)



Träningstider VT 2018

Måndagar 
18.45• -20.15 Saltängens BP

Tisdagar (Extra ”frivillig” träning) 
16.00• -17.00 Boovallen 2 
Samling/uppvärmning (eget ansvar) • kl 15.45. 

Torsdagar 
18.45• -20.15 Orminge BP

Respektera tiden & kom laddade med energi
Uppvärmningen startar • må/to kl 18.45 så kom gärna tio-femton minuter innan
Killarna ska ha ätit innan träning för att orka träna och kunna hålla fokus•



Ledaransvar
• På ett positivt sätt leda, uppmuntra och motivera sina spelare
• Skapa bra relationer med spelare, föräldrar, motståndare och domare
• Utbilda sina spelare i fotbollens grunder och sätta spelarens utveckling före 

matchresultat och tabellplacering
• Förmedla respekt genom att själv respektera spelare och ledarkollegor
• Föregå som gott exempel och använda ett vårdat språk
• Tänka på att barn/unga inte alltid gör som vuxna säger utan som vuxna gör
• Sträva efter att samtliga spelare blir sedda och lyssnade på
• Sträva efter att vid ev. konflikter finna konstruktiva lösningar
• Verka för nolltolerans gällande alla former av mobbing, rasism, 

främlingsfientlighet och alla typer av diskriminering 



Spelaransvar
• Använda vårdat språk – inga svordomar!

• Respektera alla ledare, kompisar, motståndare och domare – inget gnäll / klagande 
Tänk alltid ”Fair Play” = grönt kort 😊

• Visa gott uppförande och ta ansvar för sina handlingar - Rött kort om spelare 
missköter sig vid träning – Utvisning den tid som tränaren anger.

• Respektera tider vid såväl träning som match. Vara ombytt & klar i tid av respekt för 
allas planering.

• Mentala checklistan – är allt med som ska vara med? ( Ex. matchtröja, rätt strumpor 
och rätt shorts, benskydd, fotbollsskor & vattenflaska etc - är det kallt – helsvart 
underställ på)

• Äta ordentligt innan träning / match 

• Ställa upp vid gemensamma aktiviteter och sammankomster

• Nolltolerans för mobbing och ta avstånd från alla former av rasism, 
främlingsfientlighet, och alla typer av diskriminering

• Spelarna hjälper till att samla ihop bollar, västar etc. efter träningar och 
matcher/cuper



Föräldraansvar
• Hjälp laget med planering genom att alltid svara på alla kallelser oavsett svar. 

• Vid längre frånvaro - meddela lagledare / tränare i god tid.

• Läs igenom och ta del av det material du får från föreningen.

• Föräldrar coachar inte sitt barn från sidlinje vid träning och match, och lägger sig inte i laguttagningar, 
men visar ett ärligt och sunt intresse för barnets bollspelande. Förebild!

• Ingen resultat-hets. Utveckling och utbildning tar lång tid.

• Hjälp ledarna med att lära barnen "Fairplay"- alltid tänka grönt kort.

• Stötta alltid domarna. De är ofta mycket unga och de ska känna sig välkomna och väl omhändertagna 
– kritisera inte hans/hennes bedömningar.

• Låt barnen utöva flera idrotter. Variation ger bättre utveckling.

• Uppmuntra hela laget, inte bara enskilda spelare, vid såväl medgång som motgång

• Sträva efter att alltid delta på laget/gruppens föräldramöten.

• Erbjud din hjälp till ledare och tränare (ex. transport till/från matcher, samåkning uppmuntras). 
Erbjud dig att vara cupförälder, hjälptränare etc. Använd gärna WhatsApp-gruppen för detta!

• Kom ihåg att det viktigaste är att ditt barn trivs och har roligt tillsammans med kamrater och ledare i 
Boo FF P07:2



Tre lag i Sanktan VT/HT 2018

Två lag i ”Medel”
Ett lag i ”Svår”

Varför två lag i Medel och ett i Svår?
Killarna har utvecklats enormt och är nu för •

duktiga för ”Lättserie”
Killarna mår bra av att utmanas för att utvecklas •

som spelare och därför väljer vi Medel samt Svår 
istället för endast spel i Medel
En riktlinje vid val av nivå på serie är man ska •

vinna ungefär lika många matcher som man 
förlorar
Skulle vi spela Medel skulle vi sannolikt vinna •

betydligt mer än så; Kul på kort sikt men mindre 
utveckling på lång sikt.
Är även i linje med det mål vi satte i början av •

året

Tränare / ledare ser matcherna i Sanktan som 
bästa möjliga träningstillfälle

Rekommendation från StFF:

Fokus på ”Prestation” inte ”resultat”
Utveckla så kompletta spelare som möjligt
• Bäst i mål nu kan bli vassast på topp 

längre fram och tvärtom
• Alla spelare ska få möjlighet att öva på alla 

positioner
• Alla spelare har nytta av att förstå alla 

positioner



Sanktan den närmaste tiden. Vi ber er att svara på kallelser så snart 
de kommer. Ej svar innan sista svarsdatum = Vi kallar annan spelare.

1 1 2 2 3 3 3 1 - FLYTTAD 2 - FLYTTAD

Borta Borta Hemma Hemma Hemma Borta Borta Hemma Borta

Skarpnäcks SF 31 Nacka IP 11 Boovallen 22 Boovallen 22 Boovallen 22 Enskede IP 4 Sicklavallen 1 Hagsätra IP Orminge BP

Medel Medel Medel Medel Svår Medel Medel Svår Svår

Boo FF 10 Boo FF 2 Boo FF 2 Boo FF 10 Boo FF 16 Boo FF 10 Boo FF 2 Boo FF 16 Boo FF 16

Spårvägen Järla Jarlaberg Boo FF 14 Brommapojkarna Enskede Sickla Rågsved IF Stureby

21-apr 22-apr 27-apr 27-apr 04-maj 05-maj 06-maj 07-maj 17-maj

11:00 11:15 19:00 19:45 18:15 11:00 12:00 18.00 19.00

00:45 00:45 00:45 00:45 00:45 00:45 00:45 00:45 00:45

10:15 10:30 18:15 19:00 17:30 10:15 11:15 17.15 18.15

Rasmus Alvar Nils Gustaf Nils Loke Nils Loke Loke

Pierre William Olle Erik Felix Christoph Alvar Felix Felix

Lucas Nils William Pierre Gustaf Lucas William Gustaf Gustaf

Hektor Charlie Lucas Hektor Elias Elias Filip B Elias Elias

Joar Olle Joar Loke Filip B Wilmer Olle Filip B Filip B

Wilmer Ossian Algot Filip B Kevin Ossian Elliot Kevin Kevin

Kevin Filip N Svante Ossian Svante Rasmus Pierre Svante Svante

Algot Svante Charlie Filip N Elliot Erik Algot Charlie Filip N

Ossian Erik Wilmer Rasmus Wilmer Filip N Joar Wilmer William

Felix Filip B Elliot Alvar Charlie Hektor Gustaf Elliot Ossian

http://fogis.se/om-svff/distrikten/?scr=venue&faid=16395
http://fogis.se/om-svff/distrikten/?scr=venue&faid=15597
http://fogis.se/om-svff/distrikten/?scr=venue&faid=15625
http://fogis.se/om-svff/distrikten/?scr=venue&faid=15625
http://fogis.se/om-svff/distrikten/?scr=venue&faid=15625
http://fogis.se/om-svff/distrikten/?scr=venue&faid=15395
http://fogis.se/om-svff/distrikten/?scr=venue&faid=15616
http://fogis.se/om-svff/distrikten/?scr=venue&faid=15040


Planerade cuper

• Cuper innebär bra träning, är roligt och bygger bra laganda

• Vi kommer delta i följande cuper under säsongen
• Nationaldagscupen (Två lag)

• Roslagscupen (Tre lag)

• Aroscupen (Ett lag)

• Nackamästerskapen

• Samt ett antal cuper under hösten



Läger Bosön

• Den 13 & 14 augusti har vi träningsläger på Bosön (Lidingö)

• Upplägget liknar föregående år (Fokus laganda)
• Två heldagar

• Mycket träning

• Roliga aktiviteter för att bygga laganda

• Övernattning i trevlig hotell-liknande miljö

• Mer information kommer närmre inpå lägret

• Har ni idéer på aktiviteter som passar detta läger, hör av er!



Lagkassa / spelarkonto / Ekonomi

2018 Insättning VT2018 + HT2018 (1 gång 1800 kr eller 2 gånger 900 kr)
+400 kr till lagkassa
+1400 kr till spelarkontot

Cup-kostnader dras från
1. Spelarkonto (för spelare)
2. Lagkassa (för tränare, frukt, m.m.)

-3034 kr per spelare om man deltar på allt
Boys & Girls Spring Cup 18 mars SPONSOR
Rågsved 7 apr -1400
Verdana Spring Cup 15 apr -1200
Attunda Cup 13-15 apr -1400
Sverige-Danmark 2 maj -4375
Nationaldagscupen Västerås 6 juni -3000
Roslagscupen 15-17 juni -29100
Aroscupen 28 juni -23500

Tack till våra sponsorer!
All form av sponsring är av intresse!  
Har ni idéer på hur vi kan stärka 
lagkassan, hör av er!

Några spelarkonton börjar visa 
rött. Ludo återkommer med 
meddelande (individuellt)



Ekonomi



Kalendern – just nu
⚽️ Boo FF P07:2 - Aroscupen Västerås - Övernattningscup - Ett lag
⚽️ Boo FF P07:2 - Roslagscupen - http://www.roslagscupen.se/
⚽️ Boo FF P07:2 - Nationaldagscupen i Västerås
⚽️ Boo FF P07:2 - Sverige - Danmark - Friends Arena kl 19.45
⚽️ Boo FF P07:2 – 21/4 - START - Sanktan -
⚽️ Boo FF P07:2 - Föräldramöte VT 2018
⚽️ Boo FF P07:2 - Attunda cup - http://attundacupen.cups.nu/
⚽️ Boo FF P07:2 - Verdana Spring Cup
⚽️ Boo FF P07:2 - Rågsved Vårcup 7 april



Lagets kalender: https://booff.myclub.se/site_teams/2212/members 

Prenumerera på lagets kalender:
iPhone, iPad, Mac
1 Använd webbläsaren i respektive enhet.
2 Klicka på följande länk: webcal://calendar.myclub.se/public/teams/11093/calendar.ics
3 Klicka på "Prenumerera".

Android
Till varje Android-enhet hör ett Google-konto. Prenumeration i Android sker via Google, se nedan.

Google
1 Gå till www.google.com/calendar (kräver ett Google-konto).
2 Klicka på pilen till höger om "Andra kalendrar" och därefter på "Lägg till webbadress".
3 Ange URL: https://calendar.myclub.se/public/teams/11093/calendar.ics och klicka därefter på "Lägg till kalender".

Microsoft Outlook
1 Klicka på följande länk: https://calendar.myclub.se/public/teams/11093/calendar.ics
2 Öppna länken med Outlook.

https://booff.myclub.se/site_teams/2212/members
http://webmail.telia.com/invalidurl.gif
http://www.google.com/calendar
https://calendar.myclub.se/public/teams/11093/calendar.ics
https://calendar.myclub.se/public/teams/11093/calendar.ics


Följ laget - Sportswik
Följ lagets Sanktan-matcher på Sportswik:

I appen kan vi alla fota, filma, heja och rapportera live från våra 
träningar och matcher. Skaffa Sportswik appen och sprid vidare till alla 
du tror kan vilja följa och heja fram vårt lag!
https://sportswik.app.link/HD8j8diM5L

Här registreras även de gröna korten som spelarna.
Grönt kort: 
https://www.sportswik.com/sterikscupen#/leagueorganizersite/1/fairp
laycard

https://sportswik.app.link/HD8j8diM5L
https://www.sportswik.com/sterikscupen#/leagueorganizersite/1/fairplaycard


Frågor
Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor eller vill diskutera 
något.

Våra kontaktuppgifter finns här:

https://booff.myclub.se/site_teams/2212/members

https://booff.myclub.se/site_teams/2212/members

