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Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

Hoppas ni har haft möjligheten till ett skönt sportlov och är laddade för vårens utmaningar. 

Snart kommer alla lag att få träningstider utomhus och matcherna sätts igång (från vecka 14).
300 nya 7-åringar börjar träna i april och med dessa 95 nya (och flera dubbelarbetare) ledare. Nu i mars och 
april kommer ledarna att få gå olika utbildningar för att underlätta deras engagemang. Varmt välkomna!

Utbildningar pågår för befintliga ledare i olika kategorier – digitalt ”är det nya” och vi ser att närvaron är 
betydligt bättre. Frågorna och den värdefulla interaktionen uteblir men budskapet kommuniceras.

COVID-19 ligger fortfarande som en blöt trasa över oss och gör planeringen osäker. Vi har i ett års tid bollats 
fram och tillbaka i olika förhållningsregler, snabba förändringar från en dag till nästa – tack för ert tålamod och 
förståelse. Var den största risken för att smittas är, råder det flera synpunkter på, och vem vet vilket som är 
korrekt, om något. Oavsett, något som däremot inte har förändrats under hela denna tiden är Sveriges 
grundstrategi; Alla har ett eget ansvar. 

Veckan före sportlovet stängde några skolor i Nacka. Nu under sportlovet så har några rest från stan, andra har 
träffat familj på något sätt och flera lever det isolerade liv. Ansvar eller inte, vi lägger inga värderingar i det. Det 
som vi däremot önskar är att alla lägger stor vikt på det egna ansvaret nu när barnen skall åter till träning och 
skola. Stockholms Fotbollförbund har hela tiden arbetat för att barnen skall få träna och att verksamheterna i 
stort skall få fortgå som normalt. I Boo FF har vi följt de riktlinjer som vi har fått och är tacksamma för att 
barnen får träna. 

Ta en extra vända i tankarna gällande kommande vecka, vad har vi gjort under sportlovet och finns det en 
möjlighet att vi har utsatts för möjlig smitta? Tänk stort. Tack på förhand. 

5 mars 2021Boo FF –en förening att var stolt över.

En liknelse som 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.

”Mars är som en torsdag 
– det roliga ligger framför oss.” 

Mycket nöje

Liv Sahlberg 

Boo FF Klubbchef

Boo FF Årsmöte 21 mars kl. 15:00 – 17:00
- omständigheterna kräver ett digitalt möte. 
Med detta behövs din anmälan före mötet, att du sitter vid egen dator och loggar 
in med bank-id. 

Vår nuvarande ordförande Mikael Benckert har valt att kliva av och ny ordförande 
skall bli vald.

På årsmötet kommer vi också att dela ut stipendier från säsongen 2020. 

Valberedningen har nu lämnat sitt förslag till ny ordförande och styrelse 2021.
Klicka här för information om årsmötet och länk för anmälan.

Bläddra vidare och du kan läsa mer om:
❑ Anmälan till Boo FF:s sommarläger har öppnat
❑ SvFA påskläger på Boovallen
❑ Anmälan till Fotbollslekis och Knatteskolan har öppnat
❑ Föräldraföreläsning; Idrottspsykologi med Magnus Winter
❑ Fotografering i vår
❑ Cafeterian dröjer med att öppna
❑ Boo FF:s sociala fond – hur kan du bidra?

https://booff.myclub.se/styrelsen
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Nu kan du anmäla ditt barn till Boo FF:s fotbollsläger på Boovallen vecka 24 alt. vecka 32. 
Viktigt att notera sista anmälningsdag på båda lägren. 
För anmälan och mer information klicka här

Välkommen med er anmälan!

Boo FF och SvFA påsklovscamp
Svenska Fotbollsakademin arrangerar fotbollscamp 
för spelare och målvakter.
Plats: Boovallen
Datum: 6 - 9 april (6-8 april)

För mer information och anmälan klicka här. 

Boo FF:s fotbollsläger sommaren 2021!

Boo FF Fotbollslekis och Knatteskola
Inbjudan har skickats per post till kommunens 5- och 6-åringar inom vissa postnummerintervaller. 
Har ni inte fått den?

Läs här för mer information och anmälan. 
Fotbollslekis barn födda 2016

Knatteskola barn födda 2015

Bläddra vidare och du kan läsa mer om:
❑ Föräldraföreläsning; Idrottspsykologi med Magnus Winter
❑ Fotografering i vår
❑ Cafeterian dröjer med att öppna
❑ Boo FF:s sociala fond – hur kan du bidra?

https://booff.myclub.se/menu/pages/412
https://booff.myclub.se/menu/pages/22903
https://booff.myclub.se/menu/pages/5583
https://booff.myclub.se/menu/pages/23012
https://booff.myclub.se/menu/pages/23013
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Föräldraföreläsning; Idrottspsykologi 

Digitalt: 24/3 kl. 18:30-20:00  
Föreläsare: Magnus Winter

Boo FF har glädjen att bjuda in till en exklusiv digital föreläsning med 
Magnus Winter, Idrottspsykologisk rådgivare. 

Magnus Winter föreläser i ämnet idrottsföräldraskap och kommer 
bland annat lyfta vad forskningen säger om barn- och ungdomsidrott. 
Vi kommer också få med oss lite idrottspsykologiska grunder som en 
hjälp på vägen.
Boo FF har glädjen att bjuda in till en exklusiv digital föreläsning med 
Magnus Winter, Idrottspsykologisk rådgivare, med ämnet:
Utan idrottsföräldrar, inga idrottande barn och ungdomar. Utan goda 
idrottsmiljöer, inga glada och motiverade fotbollsspelare.

Redan 100 anmälda – missa den inte!
Mer information och länk till anmälan hittar du här.  

Fotografering
Vi behövde ställa in den planerade fotograferingen av samtliga lag och spelar/ledare våren 2020. Vi tar nya tag 
denna vår och siktar på utomhus helgen 22-23 maj. Vi kommer att planera schemat med ledarna då såklart de 
flesta lagen har match den helgen. Tacksam att ni redan nu bokar in helgen och inte hittar på något annat så att 
ert barn får vara med på bilden. Mer information kommer i slutet av april. 

Cafeterian flyttar fram öppningsdatum
På grund av det allmänna läget så avvaktar vi med att öppna cafeterian till måndag 12 april. Planerat datum var 
den 8 mars. Involverade lag är informerade. 
Gällande tillgång till toaletter och rinnande vatten kommer ledarna att få särskild information. 

Vi påminner om: Boo FF:s sociala fond – vill du bidra?
Nytt för i år är att vi upprättat en social fond, den har som syfte att ekonomiskt hjälpa enskilda 
medlemmar där hemmets ekonomiska status inte medger de kostnader som fotbollsspel i något 
av Boo FF:s lag innebär. Fonden är beroende av bidrag och sponsring från medlemmar och 
företag.
Här kan du läsa mer om fonden samt hur du som privatperson eller företag kan bidra. 

https://booff.myclub.se/site_node/281/nyheter/foraldraforelasning-idrottspsykologi-med-magnus-winter
https://booff.myclub.se/menu/pages/24633
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TACK FÖR ATT NI HÄNGDE MED 
TILL SLUTET!

ÖNSKAR ER ALLA EN MYCKET 
TREVLIG HELG!

MED VÄNLIG HÄLSNING

LIV SAHLBERG
BOO FF KLUBBCHEF


