
 
 

Information 
Oden Cup Falköping 

Oden Cup i Falköping har spelats i 38 år. Det är en inomhusfotbollsturnering som idag 
är öppen för lag i åldersklasserna F16, F19, P16 och P19. 

Till spelare: 
När:  Turneringen pågår från fredag kl. 18.00 och till finalen i A-slutspelet är 

avgjord söndag eftermiddag. Cupen spelas dygnet runt med kortare 
nattuppehåll för städning av hallarna. 

Var:  Vi spelar i Odenhallen och Frejahallen, vägg-i-vägg på Oden Sportcenter i 
Falköping. 

Hur:  Turneringen är öppen för totalt 64 lag. Grundidén är 16 lag i respektive  
åldersgrupp. Vi spelar i 4-lagsgrupper, först Steg 1, varifrån de två främst 
placerade lagen i varje grupp går till spel på övre halvan och de två andra 
lagen till nedre halvan i Steg 2. Efter Steg 2 går de tre främst placerade 
lagen i respektive grupp på övre halvan till A-slutspelets åttondelsfinal, det 
fjärde laget går till B-slutspel. Segerlaget i respektive grupp på undre halvan 
går till A-slutspel, medan övriga tre får spela B-slutspel. Om inte turneringen 
samlar 16 i respektive åldersgrupp kan annan spelform bli aktuell. Matcherna 
spelas i 1x15 min rullande tid. Vi spelar med 3x2 meters mål och enligt Futsal-
reglerna. Det är tillåtet att använda upp till 17 spelare i 
truppen. Alla lag är garanterade minst sex matcher. 

Avgifter:  Vi tar först ut en kombinerad anmälnings- och lagavgift om 1.200:-/lag. 
Sedan tillkommer en deltagaravgift om (F16/P16) 820:-/spelare/ledare 
(F19/P19) 845:-/spelare/ledare. I avgiften ingår 
bl.a. sex mål mat, middag fredag, frukost, lunch & middag lördag, frukost & 
lättare lunch söndag. 

Förläggning: I avgiften ingår förläggning på hårt underlag i skolor/sporthallar. Medtag 
Madrass max 80 cm bred, sovsäck och kudde.  
Varje lag får ett eget klassrum eller motsvarande. I varje förläggning finns kiosk. 

 
Mer info:  Mer information hittar du på www.odencup.se 

Till föräldrar: 
Boende:  Om du önskar följa med och titta på er tjej/kille under Oden Cup finns flera  

boendealternativ, varav en del inom gångavstånd från de sporthallar där cupen 
avgörs. Hotell Falköping ligger bara ett par hundra meter från hallarna. På 
ungefär samma avstånd finns ÅR-Bed vilket är ett vandrarhem med såväl två 
som fyrbäddsrum. Det finns ytterligare boende inom gångavstånd från 
spelhallarna. Mer information om dessa alternativ och fler hittar du på 
www.falkoping.nu -Turism - Boende. 

http://www.odencup.se/

