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         Saltsjö-Boo 2020-10-03 
 
Välkommen till Boovallen och Nackamästerskapen! 
Boo FF hälsar alla totalt 102 deltagande lag välkomna till Boovallen och årets upplaga av anrika 
Nackamästerskapen (NM), en turnering som har funnits i ca 45 år. 330 lag totalt kommer att spela NM under 
dessa två helger på olika anläggningar.  
 
Sedan sex år tillbaka är vi fem olika fotbollsföreningar i Nacka kommun (Boo FF, Järla IF FK, Saltsjöbadens IF, 
Sickla IF och Älta IF) som delar på NM-arrangemanget. Boo FF ansvarar i år för klasserna F08 (10 lag), P08 (16 
lag), P10 (34 lag) och P13 (42 lag ). 
 
Boo FF:s fyra spelprogram har dels skickats ut till alla kontaktpersoner för NM och finns också publicerade på 
Nackamästerskapens hemsida. 
 
Lite praktisk information inför NM 
Inga resultat kommer att redovisas och vi uppskattar om lagen inte heller lägger upp resultat på respektive 
hemsida. Skriv däremot gärna om matcherna och upplevelserna på Boovallen. Eftersom vi inte får redovisa 
resultat så koras inte någon Nacka/Värmdö-mästare, den titeln finns alltså inte längre enligt Svenska 
Fotbollförbundet regelverk. 
 
Samtliga matcher spelas på konstgräs på Boovallen.  
 
COVID-19 
Ni vet, publik undanbedes och ingen spelare/ledare som är sjuka, även med milda symtom, ska delta. 
Vi är tacksamma att ni kommunicera det till era lags föräldrar. Direkt efter bommen ner till Boovallen och vid 
läktaren finns det bra ytor att ha samlingsplatsen för lagen, där föräldrar kan lämna och sedan hämta vid era 
angivna tider. Mer information om COVID-19 kan ni läsa här.  
 
Det är mycket viktigt att spelprogrammets tider hålls. Vi ber därför alla lag infinna sig vid aktuell plan senast 5 
minuter före matchstart. Om tröjfärg skulle ”krocka” så finns det västar att låna till bortalaget i sekretariatet. 
 
Benskydd är obligatoriskt för samtliga spelare. 
 
Turneringsregler → Hittar du här!  
Turneringsreglerna har godkänts av respektive kontaktperson i samband med anmälan. Det är förstås viktigt att 
samtliga ledare tar del av dessa innan turneringen. 
 
Vi påminner om den viktiga regeln att en spelare endast får spela i ett enda lag under NM, oavsett åldersklass. 
 
Registrering av spelare 
Samtliga spelare måste registreras i förväg. Detta kan göra via hemsidan (kräver inloggningsuppgifter som den 
som anmälda laget har), under ”Anmälda lag och spelschema” och måste då göras senast torsdagen före 
spelhelg för att vi skall skriva ut underlaget. Det går också att fylla i bifogade formulär och lämna in till 
sekretariatet när ni kommer till Boovallen.  
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Omklädningsrum  
Det finns tillgång till fyra omklädningsrum på Boovallen. Dessa kommer att märkas med respektive åldersklass 
och Pojkar/Flickor.  
 
Cafeteria och grill  
Cafeteria (inomhus) och grill med hamburgare är öppen under hela turneringen. På grund av rådande 
omständigheter så är det inte möjligt att sitta inne i cafeterian.  
 
Parkering  
Det finns en stor parkering vid Boovallen. Det råder totalt parkeringsförbud på småvägarna runt Boovallen.  
 
Priser 
PF08: Medalj till spelarna (max 16 medaljer per lag). Fair Play pris kommer att delas ut till en spelare per lag. 
P10: Medalj till spelarna (max 14 per lag). Fair Play pris kommer att delas ut till en spelare per lag. 
P13: Pokal till spelarna (max 12 pokaler per lag).  
 
Samtliga priser delas ut efter respektive sista match. 
 
Fair Play 
Vi ser nu fram emot två härliga fotbollshelger med roliga matcher i god Fair Play-anda,  
både på och utanför planen!  
 
Kontakta gärna undertecknad, liv.sahlberg@booff.se, om ni undrar något. 
 
Välkomna till NM 2020! 
 
Boo FF 
/Liv Sahlberg 
070 209 4070     
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