
  Mer än ett fotbollsläger! 

 

8-12 augusti är det återigen dags för Boo FF fotbollsläger på underbara 
Boovallen! 

Dagarna är fylla med fotboll under ledning av vårt erfarna lägerteam 
Jeanette, Vendela och Kristin +40 ungdomsinstruktörer under planering och 
support av teamet från Supercoach (https://supersports.se/). 
Alla instruktörer utbildas av Supercoach och coachas under veckan av 
supercoachteamet på plats. 

… men det här är mer än ett fotbollsläger 

 

 

 

Gamla och nya kompisar 

Fotboll blandas med lek och social samvaro med både gamla och nya 
kamrater. Du kommer träna med flera du känner sen tidigare men du 
kommer hitta minst en ny kompis under veckan! 

  

https://supersports.se/


Det där är min tränare! 

Förebilder utvecklar och sporrar! 

Under veckan kommer du ledas av en ungdomstränare som du troligtvis 
kommer springa på under ditt framtida fotbollsutövande på planer runt om i 
Nacka.  
Under hösten kanske du kommer spela på planen bredvid din tränare Nova, 
Max, Vera eller Carl…  eller så kommer du vara bollkalle/bolllisa när din 
tränare spelar … eller så dyker din tränare upp som domare i din match i 
sanktan. 

Boo-familjen är stor. 

 
Det där är min tränare! 

Glassdax! 

Du får bra mellis och lunch under veckan men när man kämpar hårt är man 
värd en glass!  
Under lunchen får du möjlighet att köpa en glass från glasskiosken! 

Fotboll 

Det här är ett fotbollsläger. Du kommer lära dig massor med fotboll under 
veckan, men det är också upp till dig själv. Om du utmanar din tränare att 
du vill lära dig ännu mer så kommer du få utmaningar och stöd som tar dig 
vidare i din fotbollsresa. 
Bredsidan, snurrfinten, överstegaren, jorden runt ? Du kanske kan titta 
tillbaka på veckan och tänka: det var här den satt! 

Match! 

Nyvunna kunskaper ska praktiseras. 
Vi avslutar veckan med matchspel, de äldre barnen spelar traditionsenligt 
”Lilla EM” och de yngre barnen spelar 5-5 spel. 

Vi tävlar mot varandra med ett leende på läpparna och avslutar dagen med 
en glass. 

 

Den perfekta avslutningen på sommarlovet?  

Den perfekta starten in i fotbollshösten? 

Dagar att minnas tillbaka på när oktoberregnet rullar in? 

 

Anmälan görs här: 

https://booff.myclub.se/menu/pages/412 

https://booff.myclub.se/menu/pages/412

