
 

 

Boo FF hälsar deltagande lag välkomna till årets upplaga av Nackamästerskapen (NM), en turnering 

som har funnits i över 40 år.  

Denna helg är extra speciell då vi samtidigt som NM går av stapeln på Boovallen så kommer Boo FFs 

unga duktiga damlag med många lokala Nackatjejer att spela den första av två kvalmatcher för spel i 

Elitettan 2023, den matchen spelas klockan 13:30 på Boovallen 1. I samband med detta kommer det 

vara lite logistik med att flytta mål mellan planerna. 

Dessutom spelar vårt unga, lokalt byggda, herrlag en kvalmatch till division 3 samma tid på söndagen. 

Här kommer information att ta del av inför helgens Nackamästerskap. 

Turneringsreglerna hittar ni här. Se till att ni läser igenom reglerna inför cupen. Notera att regeln 

som vanligt är att i denna breddturneringen att en spelare endast får spela i ett enda lag under NM 

oavsett åldersklass.  

Planflöde & Uppvärming 

Se till att vi visar respekt för varandras matcher. Det är trångt på planerna under helgen. Hjälp till att 

hålla schemat. Uppvärmning sker utanför planområdet fram till att föregående match slutar, var 

beredda och håll koll på när föregående match slutar så att ni får chans en bra chans att värma upp.  

Det finns en lite stund mellan matcherna att värma upp på planen (om vi hjälps åt att hålla schemat 

     ). 

Resultat Inga resultat kommer att redovisas och vi uppskattar att lagen inte heller lägger upp resultat 

på respektive hemsida. Men skriv gärna om matcherna och upplevelserna på Boovallen. Eftersom vi 

inte redovisar resultat koras heller inte någon Nacka/Värmdö-mästare.  

Spelprogrammet hittar ni här.  Varje lag spelar sina matcher under en dag, lördag alternativt söndag, 

och alla matcher spelas på Boovallen. Det är mycket viktigt att spelprogrammets tider hålls. Vi ber 

därför alla lag att infinna sig vid aktuell plan senast 5 minuter före matchstart. Vi ber alla ”bortalag”, 

se spelprogrammet, att inför varje match uppmärksamma motståndares tröjfärg. Västar finns att 

låna i sekretariatet och återlämnas direkt efter matchens slut.  

Spelarförteckning skall lämnas in av samtliga lag senast 30 minuter före första match, den gäller för 

hela turneringen. I inloggat läge i Profixio (cupprogrammet) så registrerar ni spelarna under 

”administrera laget” och ”personer”. Registrerade senast kl. 16:30 fredag kommer att skrivas ut 

härifrån. Vid senare registrering behöver ni komma med utskrift själva. Ändringar kan göras på plats i 

sekretariatet. Där kommer också tomma listor att finnas (men låt det inte bli en flaskhals      ).  

Priser, såklart till alla spelare.  

P15 – pokal till varje spelare 

P12 – medalj till varje spelare + Fair Play pris till en spelare i varje lag. 

https://nackamasterskapen.myclub.se/menu/pages/6366
http://nackamasterskapen.se/


Priserna delas ut efter sista match vid sekretariatet. Samtliga lag/spelare närvarar under 

prisutdelningen (m.a.o. en ledare kan inte hämta ut till laget).  

Övrigt 

Plankartor finns på cupsiten: 

https://nackamasterskapen.myclub.se/menu/pages/6368 

 

Omklädningsrum finns men inte för längre samlingar eller att låsa in tillhörigheter. Många lag, få rum 

– tack för att ni respekterar det och inte ockuperar något rum längre tid.  

Två av omklädningsrummen kommer dessuom var avsatta till Seniorlagen under dagen. 

Cafeteria/grill finns med fika, korv, toast, hamburgare och mycket mer.  

Parkering finns också men det kommer att vara trångt så tacksam för tight parkering och samåkning 

är uppskattat. Det är inte tillåtet att parkera på småvägarna kring Boovallen. För info så är 

parkeringsvakterna väldigt aktiva i området så se till att du ställer din bil korrekt för att undvika 

parkeringsbot. 

Det finns stor avgiftsfri parkering vid Boovallen och det finns även lite platser vid Boobadet och vid 

Boo Gårds förskola.  

Spar lite av vår mijö och samåk! 

Domarna 

Cupen döms av utbildade ungdomdomare. 

Som ledare kom ihåg: 

- Domarna har alltid rätt (även när dom dömer fel) 

- Fotboll utövas bäst med ett leende på läpparna. 

- Se till att du, dina spelare och föräldrar visar respekt till domarna och motståndare. 

Cupvärdar  

Det kommer finnas matchvärdar vid varje plan, en domaransvarig, bemannat sekretariat och 

parkeringsvakter → de har röda CREW-jackor.  

Vi ser mycket fram emot en härlig fotbollshelg med roliga matcher i god Fair Play-anda, både på och 

utanför planen.  

 

Cupgeneral Jörgen finnas på Boovallen under hela helgen. Återkom om frågor! 

0733-984122 

Varmt välkommen! 

 

 

https://nackamasterskapen.myclub.se/menu/pages/6368

