
 
29 januari 2022 

 
 

”Nya” Boo FF P06:4 
      NU KÖR VI! 

 
 
 
 
 

Hej på er alla spelare och familjer i P06:4! 
Nu är vi igång som ett nytt större och starkare lag tillsammans. Planerna inför säsongen 2022 håller också 
på att ta lite mer konkret form, så nu är det bara att ta fram kalendrarna och boka in läger, matcher och 
sommaräventyr till cup i midnattssolens land. När Sanktan drar igång kommer vi spela i division 3. 
 
 

18-19 MARS - FÖRSÄSONGSLÄGER – LILLSVED på Värmdö 
 
Team-building, träning och match. Vi hoppas att alla i laget kan och vill följa med på detta första 
gemensamma läger då vi ska svetsa ihop gänget, hänga, träna och spela en match. 

 
Fredag 18 mars 

17:00 Samling Lillsved, incheckning och genomgång  
(buss 453 går från Nacka trafikplats kl 15:53-16:46)  
18:00 Middag 

19:00 Teambuilding – räkna med lite olika utmaningar       

21:00 ca kvällfika, tröjlotteri och samling/häng 

23:00 Nattinatti  
   
Lördag 19 mars 

08:00 väckning – morgonpromenad 

08:30 Frukost 

09:15 – plocka ihop på rummen, byta om till träningskläder. 
10-11:30 Lättare träningspass, fotboll 
11:30 Lunch 

12:15 Avresa mot träningsmatch på Boovallen. 
13:30 Match Boovallen mot Enskede IK   

15:15 Gemensam fika med spelarfamiljerna 
 
Kostnad: 975 kronor/spelare 
Då ingår del i dubbelrum, middag, kvällsfika, frukost, lunch & 
städning. Ni behöver ta med er egna lakan & handduk. 
Packlista kommer. 

 

Kostnad för träningslägret: 975 kronor per spelare betalas in i samband med 
kallelse som skickas ut före sportlovet. 
Vi håller på att slå ihop våra lagkonton, så uppgifter om rätt konto kommer inom kort. 
Kassör för laget kommer Charlotte Winsnes att vara. Tillsammans med Carina Franzén som 
varit kassör i lag 4 stämmer hon av de gemensamma tillgångarna efter att alla vinteraktiviteter 
fakturerats (ATC, Tollare, tälthyra, futsalserie mm).  
Vi återkommer med status kring detta. 

https://lillsved.se/lager/


 

Träningstider  
februari – mars 2022 
Måndagar – ATC (för ”gamla” lag 4) 
Tisdagar – Tollare (för ”gamla” lag 5) 
Torsdagar – Boovallen 1, 18:00 – 19:30 
Söndagar – Tältet, Nacka IP, 14:45-16:00 
Behövs lite skärpning hos flera när det gäller  
Att svara på kallelserna!! Lika viktigt med ”JA” 
som ”NEJ” för att tränarna ska kunna planera. 

             

Träningsmatcher på Boovallen1  
(förutsätter spelbart underlag): 
Lördag 12 februari – IFK Vaxholms  
Lördag 19 februari – Essinge IK 
Lördag 12 mars – Värmdö IF 
Lördag 19 mars – Enskede IK 
Lördag 26 mars – Älvsjö 
Lördag 2 april – letar motstånd 

 

BREAKING NEWS!!! 
Vi drar till Piteå Summer Games för en häftig upplevelse 
tillsammans. Efter två år av inställda sommarcuper räknar vi 
med att äntligen kunna dra iväg – och då åker vi långt! 
 

30 juni – 3 juli  
(ev avresa med nattåg sent på kvällen 29 juni) 
 

• Matcher mot lag från norra Sverige, Norge och ev Ryssland. 

• Om vi vill kan vi få spela match i midnattssol 

• Vi åker nattåg från Stockholm till Älvsbyn och blir upphämtade av arrangören där. 

• Inkvartering på skola tillsammans med andra lag. 

• Stor invigningsparad genom Piteå första dagen (2019 var det ca 15.000 spelare på plats….) 

• Alla lag spelar gruppspel, minst 4 matcher. De bästa går vidare till slutspel, andra får spela minst en 
avslutningsmatch 

• Pite havsbad – en klassiker!  

 
Mer info om anmälan, kostnader och tider kommer inom kort – senast 1 april behöver vi ha svar från alla. 

 

Sist men inte minst – här är alla spelare som ingår i truppen just nu: 
 

Andre Norén 
Anton Molin 
Atle Norinder 
Christopher Winsnes 
Felix Borelius 
Frank Poldahl 
Frank Tham 
Herman Sundberg 
Hugo Gabrielsson 
Hugo Larsson 
Isak Franzén 
Joel Surell 
Leo Planmo 
Leon Henriksson 
 

 
 
 
 

Lex Hjortman 
Love Moström 
Love Söderberg 
Melvin Rosendahl 
Moltas Svensson 
Oliver Jones Pierre 
Rasmus Karlsson 
Rasmus Mellström 
Reshad Nazari 
Rico Nzabanita 
Shamsullah Sulimani 
Victor Zerbini 
Viggo Valassi 
William Birgersson

Ledare: 
Erik Bergström – tränare 
Anna Henriksson – tränare 
Christian Larsson – tränare 
Christian Rosendahl – tränare 
Mats Sundberg – tränare 
 

Tinna Bondestam – lagledare 
Charlotte Winsnes - kassör 

https://www.piteasummergames.se/

