
Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Jag är verkligen mycket stolt över det jobb jag har och på 

eftermiddagarna när jag ser från fönstret hur barnen kommer till 

träningen och planerna fylls så känns allt så meningsfullt. 

I morse då jag körde in på parkeringen här på Boovallen kl. 06:50 

hade redan några av våra ledare anlänt och körde uppvärmning 

inför andra omgången av Ledarfotbollen där idag 24 ledare 

deltog. En välförtjänt frukost i cafeterian väntade dem efter en 

timmes match.  Kul att så många kommer och sprider den glädje 

ni gör – det finns plats för fler!

Helgen innan påsk hade jag förmånen att få vara med våra tre 

äldsta tjejlag (Dam, F98 och F99) på deras träningsläger i 

Barcelona. Deras seriositet, inställning och positiva anda var 

härlig att se. Intressant också att se förvandlingen av några 

spelare från fnittriga tonåringar utanför planen, till kämpande 

målinriktade tjejer på planen där ingen utmaning var för stor. 

Tack tjejer för att jag fick vara med. 

Årets knatteskola för spelare födda 2008 startade i onsdags. Fulla 

av förväntan och spänning fylldes plan 2 av ca 250 knattar med 

föräldrar (Ytterligare 100 barn kommer att delta på Orminge BP 

på tisdagar). Vår nya sponsor MatKomfort var på plats och lät oss 

provsmaka sin Gulaschgryta. Ta del av deras erbjudande och ditt 

lag får en kick-back till lagkassan. Läs mer.

Redan 8 april startade våra 7-åringar, 348 nya spelare uppdelade 

i 19 lag. Deras tränare fick möjlighet att någon vecka innan gå en 

extra insatt utbildning med Mika och Andreas J på kansliet där de 

fick tips om övningar och säsongsplanering. Mycket uppskattat av 

de ca 30 ledare som tog chansen. 

Vidare kan du läsa mer om Tränarrådet som arbetar med 

Fadderveckorna de två första veckorna i maj och GIC och BIC 

som nyligen arrangerades av F02 Utv och P02 Utv. 

Som ni vet så har ju Sanktan satt igång, helgerna är nu alltså 

uppbokade framöver för oss fotbollsföräldrar. Jag hoppas ni skall 

få uppleva mycket skön fotboll med spänning och FairPlay. Se till 

att heja positivt och låt barnen njuta av matcherna.
Må så gott – nu kör vi så det ryker på alla matcher framöver.

Med vänlig  hälsning

Liv Sahlberg

Boo FF klubbchef
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Ordförande har ordet

I Boo FF finns det över 500 föräldrar som är ledare. 

Den tid de lägger ned motsvarar ungefär 40 heltidsarbeten. 

Det är föräldrarna som bygger upp vår verksamhet; som 

tränare, lagledare och i cafeterian. Det här arbetet gör det 

möjligt för nästan 2.400 barn att få spela fotboll – för många 

det roligaste som finns.

Men även det mest genuina engagemang kan ibland bli för 

mycket. Allt för mycket skrikande på matcherna gör att det 

finns barn som blir stressade. Det har visat sig att en del vill 

spela på den kant där föräldrarna inte står för att slippa höra 

alla kommentarer.  
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Det är också tråkigt att en tredjedel av alla unga domare slutar på grund av alla klagomål 

de får utstå. Visst dömer de fel ibland, liksom att spelarna missar både passningar och 

mål, men ingen blir bättre av negativ kritik. Mest upprörande är när man hör föräldrar som 

medvetet försöker påverka domarna med sina kommentarer. 

På kansliet jobbar sju personer som sliter hårt för att kunna motsvara alla förväntningar 

från barn och föräldrar. Det är inte alltid så lätt. Eftersom vi bor i en kommun där 

politikerna har valt att bygga ett nytt kommunalhus i stället för nya fotbollsplaner åt 

barnen, är det omöjligt att kunna tillgodose alla önskemål om att få spela på Boovallen. 

Diskussionen om hur tider ska fördelas mellan killar och tjejer, senior- och ungdomslag, 

utvecklings- och breddlag gör att känslorna ibland går överstyr. Visst är det viktigt att alla 

får säga sin åsikt, men att skicka oförskämda mail eller skälla ut personalen är inte okay. 

Ett sånt beteende är inget som vi skulle vilja ha på vår arbetsplats. Då ska inte kansliets 

personal heller behöva stå ut med det.  

Lyckligtvis är det bara ett litet, litet fåtal föräldrar som agerar på det sättet. De allra flesta 

har ett positivt engagemang som är underbart att se. Låt oss tillsammans se till att alla 

goda krafter gör så att barn kan spela utan press, domare fortsätter att döma, föräldrar vill 

vara ledare och att kanslipersonal ska få en ännu bättre arbetsmiljö.   

Vi ses på Boovallen! 

Thomas Bodström, ordförande  

https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
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Boys och Girls Invitation Cup 2014 
(BIC / GIC)

För tionde året i rad arrangerade våra utvecklingslag, pojkar och flickor 12 år, den 

traditionsenliga elitturneringen; Girls Invitation Cup (GIC) respektive Boys Invitation Cup 

(BIC). 

GIC arrangerades helgen 4-6 april. Det blev ett mycket lyckat arrangemang i strålande 

sol med ca 1000 personer som rörde sig på Boovallen. Totalt spelade 16 lag med ca 250 

12 åriga spelare från Norden. AIK tog tillslut hem guldet. 

Boo FF´s F02 Utv tog glädjande nog silvermedalj och tredje pris gick till finska laget 

JyPK. Övriga resultat finns att läsa här

BIC arrangerades under påskhelgen 18-20 april i strålande solsken. Åter igen ett 

lyckat arrangemang med massor av personer som var och tittade. Här också deltog 16 

lag där Köln tog hem guldet även detta år. Finska laget Honka tog silver och AIK tog 

bronset. Boo FF kom på en delad 5:e plats. Mer finns att läsa här

Boo FF vill rikta ett stort tack till föräldragrupperna i F02 Utv och P02 Utv som stod 

bakom detta enorma arrangemang, så proffsigt och välordnat. Båda helgerna 

genomfördes mycket professionellt och gav även detta år ett gott betyg till arrangerande 

lag och Boo FF. Vi som var där under helgerna såg hur allting flöt på och ni visade en 

enorm proffsighet till besökande lag, ledare och supportrar. 

I och med detta så stärktes även GIC och BICs goda rykte som en mycket bra turnering 

som årligen arrangeras av Boo FF vilket är bra för framtiden och nästa år då PF 03 Utv

ska ansvara för cupen.

Åter igen  - stort tack för att ni representerar Boo FF på ett så proffsigt sätt. 
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http://www.cuponline.se/games.aspx?cupid=6838#&&arena=&class=&typ=&group=&date=2014-04-06
http://bic2014.anysite.se/
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts


Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Boo FF P02 Utv på träningsläger i Barcelona

02 Utv fick spela tre träningsmatcher i Barcelona. Fokus låg inte på resultat utan att ta med 

oss det vi pratat om på träning in i match. Det blev ändå seger i två av tre matcher: 4-3 mot 

CF Parets, 3-5 mot CF Mollet och 11-2 mot RCD Espanyols skollag (akademilaget bortrest). 

Andra höjdpunkter:

• Espanyols videoanalytiker Xavi hade en presentation för grabbarna hur hans team jobbar 

med att kartlägga Espanyols motståndare, men också hur man jobbar med att ge feedback 

till de egna lagen.

• Vi fick möjligheter att följa A- och B-lagen träna, samt se när de spelade intern 

träningsmatch. På planen var bland annat den meriterade landslagsmannen Joan 

Capdevila.

• Vi följde också Espanyols P14 och P16-lag när de spelade seriematcher.

• Söndagens La Ligamatch mellan Espanyol och Rayo Vallecano (2-2) var en höjdare som 

vi följde på plats. Två dagar innan var vi också på rundtur på arenan Estadi Cornella El-Prat.

Boo FF P02 Utv har precis kommit hem från ett sex 

dagars träningsläger hos den erkänt duktiga 

fotbollsakademin i spanska La Liga-klubben RCD 

Espanyol. Det blev en fantastisk vecka med 

träningar, matcher och en massa andra spännande 

aktiviteter. 

För träningen stod Espanyols duktiga tränare Jordi 

och Sergi, som är utbildade på högsta nivå och 

även haft tränaruppdrag i andra länder. Espanyols

verksamhet rankas allmänt som en av de bästa i 

Spanien, fullt i klass med klubbar som Barcelona 

och Real Madrid. Espanyols 02:or är till exempel 

bäst i landet.

Sammantaget är vi väldigt tacksamma för den gästfrihet och 

ödmjukhet från Espanyol som gjorde veckan till ett oförglömligt 

minne, eller som en av killarna utbrast på flyget hem: ”Det var den 

bästa veckan i mitt liv”.

Skribent: Fredrik Hagdahl, lagledare P02 Utv
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Stöd våra sponsorer – De stöder oss!
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Boo FF är mycket glada över att ha inlett ett samarbete med MatKomfort.

MatKomfort är en unik aktör inom segmentet med mat hem till dörren. Istället för 

att leverera bara en råvarukasse med råvaror och recept så förbereder MatKomfort 

er vardagsmat från grunden utan tillsatser. Om du blir hos MatKomfort så erhåller 

ditt lag en kickback så länge du är kvar som kund. Uppge kampanjkod boo ff vid 

beställning så erhåller du rabatt hos MatKomfort dina första två veckor. 

Vi tänker precis som på en riktigt bra restaurang säger Fredrik Åkesson, ägare och med 

ansvar för kommersiella samarbeten. Konceptet bygger på leverans hem till din dörr på 

söndagen och där du som kund själv väljer exakt hur många portioner du behöver i 

hushållet för måndag-torsdag, dvs de dagar som för många barnfamiljer innebär kortare 

och snävare tid att hinna laga mat från grunden utan tillsatser, som MatKomfort kan 

erbjuda.

Vi har valt att uppvakta 3-4 stora idrottsklubbar om en unik paketering som innebär en 

möjlighet för föreningen att tjäna pengar om medlemmarna och dess familjer väljer 

MatKomfort. Vi vill ha tre vinnare i affären säger Fredrik.

 Den aktiva idrottsfamiljen skall få ökad harmoni och riktigt bra vardagsmat som skall 

göra att den aktiva ungdomen orkar prestera i sitt idrottsutövande.

 För de föräldrar som kör sina barn till träningar och matcher så skall MatKomforts 

middagslösning underlätta ett vardagsmoment genom hemlagad mat med kort aktiv 

tillagningstid.

 Dessutom skall föreningen kunna få en bra kickback om en kund bokar sig på 

föreningens kampanjkod booff. Blir du kund hos MatKomfort så erhåller ditt lag 50 

kr per leverans i kickback så länge du stannar kvar som kund.

Läs gärna mer om MatKomfort, konceptet och menyer på www.matkomfort.se

Ni kommer få flera möjligheter att träffa MatKomfort under året här på Boo vallen. 

Följande datum är inplanerade:

• Nackamästerskapen 4-5, 11-12 och 18-19 oktober

• Boo FFs knatteskolas på Boovallen (23 april), 4 juni och 20 augusti samt 

Knattecupen lördag 20 september.

Uppge kampanjkod boo ff vid beställning så erhåller du rabatt hos MatKomfort 

dina första två veckor.

- ny sponsor till Boo FF
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Tränarrådet 2014 - Fadderveckor

22 april gick det ut information till alla 

våra ledare och tränare från Dam/Herr 

ned Pojkar och Flickor 05 gällande de 

planerade Fadderveckorna i maj. 

Det är nu hög tid att förbereda för våra 

fadderveckor som kommer att äga rum 

vecka 19-20 (5-16 maj).

Det har länge diskuterats i Tränarrådet att 

vi skall ha fadderverksamhet men vi har 

inte riktigt lyckats hitta en bra lösning 

tidigare. Syftet skall vara att spelarna skall 

lära känna andra spelare i klubben i andra 

åldrar än sin egen samt att arbeta för att 

de äldre spelarna blir förebilder för de 

yngre. Jag hoppas att gemenskapen ökar 

och känslan för klubben, liksom att även 

det egna laget stärks. 

Tanken är att spelare från de äldre lagen 

under två veckor besöker tre år yngre lag 

på en träning. Där skall spelarna i 

samarbete med lagets tränare antingen 

hålla i träningen, några övningar eller vara 

delaktiga i träningen på något aktivt sätt. 

Minst tre spelare skall besöka laget på en 

träning. 

Ålderskull Namn Lag rep

F06 Karim Ghomri F06:7

F05 Lina Lidell F05:5

F04 Thomas Andersson F04:2

F03 Henrik Rosenkrantz F03:5

F02 Anna Henriksson F02:2

F01 Peter Vasseur F01:2

F00 Peter Redaelli F00:2

F99 Vakant

F98/FJ Tobias Åbonde FJun

P06 Robert Steinke P06:15

P05 Henrik Widlund P05:8

P04 Tomas Berg P04:11

P03 Jeanette Eriksson P03:3

P02 Hans Jonevret P02:4

P01 Björn Linder P01:2

P00 Vakant
P99 Danny Aerts P99:2

P98 Göran Pagrot P98:2

Styrelse Sanna Stolt, Mattias Sörensen,

Kansli Andreas Bild, Andreas Jonsson

Åsa Berg, Liv Sahlberg
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Tanken är att detta skall bli en återkommande aktivitet. 

Så här kommer det att se ut: 

Vecka 19: 5-9 maj

Dam/F19R/Fjun/F99R besöker F00-F02

Herr/P97/P98/P99 besöker P00-P02

Vecka 20: 12-16 maj

F00-02 och P00-02 besöker F03-F05 och P03-P05

Helgerna i samband med dessa veckor är det kul om så många som möjligt kan

se varandras matcher. 
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Nacka FF – truppen 2014

Nyförvärv: Från: 
Johannes Nordström Eskilstuna City
Gustav Hedberg Karlbergs BK
David Lividikos Enskede IK
Sebastian Senatore Huddinge IF
Sebastian Lindberg Gumpfer Sollentuna FF
Napoleon Bergström Djurgårdens IF
Jesper Lindgren Enskede IK
Dida Rashidi IFK Stockholm
Filip Bergman Assyriska United IK

Nacka FF och Boo FF önskar spelarna mycket 
välkommen!

Spelarförluster:
Christoffer Otterbäck Valbo FF, division 3
David Cederström Nortull SK, division 5
Valentino Pidre Wollmars FF, division 6
Thom Nodén Ny klubb ej klar
Richard Jansson Slutat
Arnes Ajlic Slutat
Mats Gustavsson Slutat
Robin Wikman Slutat
Ashkan Soltani Slutat

Nacka FF och Boo FF önskar spelarna
lycka till med nya utmaningar. 

# Spelartrupp År Position Moderklubb Kom till NFF

1 Adrian Engdahl 20 Målvakt Hägerstens SK 2012

2 Jesse Odesho 21 Försvarare Fittja IF 2013

3 Johannes Nordström 21 Försvarare IFK Mariehamn 2014

4 Marcus Söderlind 26 Försvarare IFK Eskilstuna 2013

5 Gustav Hedberg 24 Försvarare Hammarby IF 2014

6 Fredrik Forsberg 23 Mittfältare Haningepojkarna 2012

7 Sebastian Leon 21 Mittfältare Tyresö FF 2013

8 Max Forsberg 25 Mittfältare Haningepojkarna 2013

9 Hugo Ruckert 25 Anfallare Enskede IK 2012

10 Yanku Marrah 19 Mittfältare Brommapojkarna 2012

11 Alexander Nilsson 19 Anfallare Boo FF 2012

12 -

13 David Lividikos 19 Anfallare Örby IS 2014

14 Malick Jobe 30 Anfallare Spårvägen 2012

15 -

16 -

17 Joakim Granström 23 Anfallare Nynäshamn IF FK 2012

18 Patrik Gerrbrand 33 Försvarare Älvsjö AIK 2012

19
Sebastian Lindberg 
Gumpfer

22 Anfallare IFK Aspudden 2014

20 Viktor Weidlitz 25 Anfallare Hammarby IF FF 2012

21 Napoleon Bergström 19 Anfallare Boo FF 2014

22 Jesper Lindgren 23 Försvarare Boo FF 2014

23 Dida Rahidi 22 Anfallare Djurgårdens IF 2014

33 Poja Tahmi-Masoleh 21 Målvakt AIK 2013

66 Sebasitan Senatore 29 Försvarare Hammarby IF FF 2014
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Boo FF Dam Truppen 2014

# Spelartrupp År Position Moderklubb Kom till Boo FF

1 Frida Andersson 24 Målvakt Mariehem SK 2014

2 Beatrice Berglund Juhola 24 Back Tyresö FF 2013

3 Stina Grankvist 26 Back Haninge DFF 2012

4 Tyra Öhrman 19 Back Boo FF

5 Alice Ahlberg 19 Mittfält Boo FF

6 Terese Wirström 23 Back FC Hammarby 2013

7 Madeleine Fernholm 22 Back Haninge DFF 2012

8 Sandra Eriksson 24 Forward Tullinge 2012

9 Tove Askergren 19 Back Boo FF

10 Emma Westin 16 Mittfält Boo FF

11 Maja Lundberg 17 Mittfält Boo FF

12 Anette Clemens 23 Mittfält Haninge DFF 2012

13 Linn Westerdahl 23 Back Gefle IF 2014

14 Petra Ohlson 18 Back Boo FF

15 Matilda Stegius 16 Mittfält Boo FF

16 Lydia Algass 17 Forward Boo FF

17 Emma Holmström 17 Mittfält Boo FF

18 Jenni Fredriksson 17 Mittfält Boo FF

19 Evelina Nilsson 26 Mittback IF Brommapojkarna 2014

20 Therese Katthöfer 22 Mittfält Tungelsta IF 2012

21 Hanna Snarberg 16 Forward Boo FF

22 Julia Norström Andersson 16 Mittfält Boo FF

Nyförvärv
Frida Andersson Mariehem SK

Beatrice Berglund Juhola Sätra SK

Evelina Nilsson Enskede IK

Linn Westerdahl Valbo FF

Nacka FF och Boo FF önskar spelarna mycket välkommen!
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Styrelsen 2014

På årsmötet 20 mars 2014 röstades nedan styrelse fram för 2014. 

Ordförande:

Thomas Bodström 1 år omval

Ordinarie styrelseledamöter: 

Mattias Sörensen 1 år omval

Tomas Franzén 1 år omval

Henrik Fischer 1 år omval

Lars Arrhenius 2 år omval

Sanna Stolt 2 år omval

Thomas Thernström 1 år nyval

Karin Engström - Jansson 2 år nyval

Susanne Staffansson 2 år nyval

Styrelsesuppleanter:

1:a Jeanette Ericsson 1 år nyval

2:a Oliver Lopez 1 år nyval

Revisor:

Sonora Revision 1 år

Valberedning:

Göran Pagrot 

Anders Hallqvist

Presentation och motioner från årsmötet hittar ni här.
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Omklädningsrummen på Boovallen

Uppdatering gällande våra omklädningsrum  - skickades 

till alla våra ledare 28 mars. 

Jag har tidigare meddelat att våra fem omklädningsrum 

kommer att vara öppna för alla under de tider som kafeterian 

är öppen med undantag när våra tre seniorlag, Boo FF Dam, 

Boo FF Herr och Nacka FF, har match då två 

omklädningsrum kommer att vara låsta 90 minuter före 

match och fram till ca 30 min efter match. 

Våra två senior lag Boo FF Dam och Nacka FF har 

uppbevaring av egen utrustning i avsedda rum på Boovallen 

och Björknäs vilket innebär att spelarna inte har med sig 

mycket personlig utrustning utan detta tas hand om av 

materialaren. Detta innebär att det är svårt att ta med all 

utrustning till planen under träning. Jag har därför beslutat att 

Boo FF Damlag och Nacka FF får låsa varsitt avsett 

omklädningsrum (1 och 2) under träning. Övrig tid är rummen 

disponibla för övriga lag. 

Det har också kommit upp en tavla på byggnaden där vi skall 

skriva upp de tider som dem har träning och rummen 

kommer att vara låsta.

Några av er har också kanske upplevt att vattnet har varit 

avstängt på kvällen. Detta var en miss i inställningar och är 

nu åtgärdat. 

Stort tack på förhand för er förståelse för detta. 
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Stöd Boo FF också Både du och Boo FF får pengar vid 

varje köp och det kostar dig inget extra. 

 Du stödjer Boo FF.

 Du får egna pengar tillbaka. Bli gratis medlem.

 Det är oftast billigare att handla via nätet.

 Du slipper stressen på stan.

 Du slipper långa köer och tunga kassar.

Anslut ditt Spelkort till Boo FF!

Du som spelar på Svenska Spel har väl inte glömt att stödja Boo FF? Boo FF 

har möjlighet att få en del av Svenska Spels "50 miljoner till Ungdomsidrotten". 

Det är av största vikt att du väljer Boo FF som den förening du vill stödja. Detta 

gör du på spelkortet som är obligatoriskt under 2014.

Klicka här för att komma direkt till Boo FF´s registrering
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Så kan du lätt kan stöjda Boo FF utan att det kostar dig något

Vi kan dela på stödet om du vill, Boo FF och det egna laget 

– meddela mig ditt lags namn och kontaktnamn så 

registrerar jag er; liv.sahlberg@booff.com

Glöm inte bort att ladda ner 

programmet, som gör att du 

inte glömmer att gå via 

Sponsorhuset - du hittar det 

under nyheter. 

CDON, Zalando, designhuset är tre av de drygt 200 kända nätbutiker som stödjer Boo FF via 

Sponsorhuset.

Se till att du/Ni har registrerat dig för "Stöd till din förening" så hjälper du din förening att 

få extra bonus genom att handla på Stadium. Föreningen får 3% bonus på alla dina inköp och 

det bästa av allt är att du behåller din egen  personliga bonus. Alltså bonus till alla, på samma 

köp.

För att kunna vara med i Stöd din förening så behöver du vara Stadium 

medlem.  Inloggad så registrerar du dig på Stöd din förening - notera att detta 

kan inte göras i Butik – följ sedan instruktionen för att göra dina val. 

Är man inte medlem på Stadium så blir man det på www.stadium.se och följer 

sedan instruktionen. Medlemskapet är såklart kortlöst och kostnadsfritt. Du kan 

även klicka på Stadiums banners "Stöd Boo FF" till höger högst upp på Boo 

FFs hemsida.

http://www.sponsorhuset.se/booff/blimedlem
https://svenskaspel.se/ungdomsidrotten/hitta?searchstring=boo+ff
http://www.stadium.se/teamsales/Boo FF/Fotboll/Boo FF
http://www.stadium.se/


Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Lite smått och gott!
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Sjukgymnast, egen fys-instruktör och nu även en naprapat! 

Jag skrev om detta i förra nyhetsbrevet. Information för kontakt hittar du på hemsidan:

Ny gång- och cykelväg byggs vid Boo Gård

Längs med Boo Kapellväg, Jungmansvägen och Galärvägen kommer Nacka kommun att 

bygga en gång- och cykelväg. Utbyggnaden ska vara färdigställd i september 2014.

Ny belysning kommer att sättas längs hela sträckan för en tryggare miljö. Gång- och 

cykelvägen ska även skapa en säker väg till den planerade förskolan på ängen mellan 

Galärvägen och Lotsvägen. Vägarna kommer att vara framkomliga under hela 

utbyggnaden. För mer information klicka här

Fotografering av alla lag i Boo FF

Helgen 10-11 maj är det fotograferingshelg för alla lag. Schema har gått ut till alla lag. Vi 

ser fram emot att pryda vår vägg i hallen med alla lagfoton. 

Domarutbildning

I vår gick 49 unga spelare grundutbildningen för domare och 43 gick fortsättningskursen 

Ta väl hand om våra domare under säsongen så att de fortsätter – vi behöver dem!

Avspark

68 nya ledare gick genom första tränarkursen Avspark.

Avspark är första delen i StFFs utbildningsstege, en grundutbildning som behandlar hur 

viktigt det är att för oss vuxna att ta till vara på den naturlig leklust som finns hos barn. 

Genom leken utforskar barnet omgivningen och lär sig hur saker och ting 

fungerar. Utbildningen ger tips i hur man som tränare kan skapa en miljö där 

verksamheten anpassas till barnens utveckling och tar hänsyn till hur barn lär sig. 

Utbildningen berör till stor del vikten av värderingar och attityder, hur viktigt det är att en 

tränare ser, lyssnar och uppmuntrar barnen och överför goda normer.

Måndagen 21 april hade våra tre seniorlag match och det var härligt att se att så många 

var här och tittade på, ca 150 kunde vi räkna in i publiken. Pojkar och Flickor 03 och 04 

kommer att vara bollkallar till deras matcher. Då får de också tillfälle att vara med på 

matchgenomgång med laget, spännande och motiverande hoppas vi. 

http://www.booff.com/club/page/public/index/22584
http://www.nacka.se/web/trafik_vagar/utbyggnader/Nyheter/Sidor/boo_gard.aspx
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Boo-FF/275157972597966?fref=ts

