
Ledarinformation Oden Cup 

----------------------------------------- 
Välkomna till Oden Cup!  

 

Anmälan om ankomst 

När ni anländer till Oden Cup anmäler lagansvarig laget på Ållebergsgymnasiet A-huset (Foajén), 

detta är även vår största förläggning. Ni får då ett kuvert innehållande bl.a. deltagar- och ledarband 

samt spelprogram för cupen. 

Förläggning 

Vi försöker så långt som möjligt att tillgodose önskemål vad gäller logi.  

De lag som kommer till Oden Cup med tåg eller inte har tillgång till fordon under turneringen har 

placerats så nära spelhallarna som möjligt. De som har tillgång till fordon placeras i lokaler en bit från 

spelhallarna. Det är dock väldigt korta avstånd i Falköping.  

Det åligger respektive lag att ansvara för grovstädning då man lämnar sitt logi.  

Städutrustning tillhandahålles på respektive logi. Avsyning sker tillsammans med logipersonal i 

samband med att ni lämnar logiet.  

Se separat dokument om ordningsregler för logi. 

Kiosker  

Det finns kiosk på logierna. Ditt deltagarband berättigar dig till gratis kaffe i de kiosker som finns på 

logierna samt i spelhallarna. 

Värdesaker  

Det är ledares och spelares eget ansvar att hålla ordning på sina värdesaker. Lämna inga 

värdeföremål i omklädningsrum och logi. När ni lämnar logi är det ledares ansvar att tillse att dörren 

till logilokalen blir låst och att alla fönster är stängda och reglade. Låsning tillhandahålles av personal 

på logi. I de fall lag har ”eget logi” får nyckel utkvitteras och avlämnas efter avsyning i samband med 

att man lämnar logi. Det är ledares ansvar att tillse att dörrar och fönster är låsta då man lämnar logi. 

Tävlingssekretariat  

Tävlingsledningen har sin bas på andra våning i Frejahallen. Det bemannas dygnet runt av 

representanter från IFK Falköping FF och Falköpings KIK 

Resultatrapportering  

Vi har ambitionen att vara snabba med rapportering från matcher, man följer enklast resultaten via 

cupens hemsida. Då vår hemsida www.odencup.se uppdateras kontinuerligt kan det vara smart att 

ta med en laptop med trådlös uppkoppling så kan ni hela tiden följa resultatrapporteringen.  

Uppbyggnaden av hemsidan möjliggör också att läsa den via internet i mobiltelefon. 

I våra kommunala anläggningar finns tillgång till gratis Wifi (Falkoping) 

Välkomna till Oden Cup! 


