


Matrix Cup is a anually pre season football tournament 
for boys and girls in the age of 9 – 12 years old. The cup 
haVE been played since 2012 and has become Swedens most 
popular tournament in the pre season. Every year Matrix 
Cup gathers teams from all around sweden but also from 
other countries to compete for the well known trophy. 
The participating teams can choose to play eather in the 

easy group or the hard one, Matrix Cup is a unforgettable easy group or the hard one, Matrix Cup is a unforgettable 
experience no matter wich group you play in. 

Matrix Cup stands for fair play and welcome all people 
regardless of religion, ethnicity or nationality with foot-
ball as common interest. We also stand against using of 

violence, drugs and discrimination. 

Matrix Cup är en årlig försäsongsturnering som spelas 
för pojkar och flickor i åldrarna 9-12 år. Cupen har fun-
nits sedan år 2012 och har blivit en av Sveriges absolut 

mest populära försäsongsturnering. Varje år samlas lag 
från hela Sverige men också från andra länder runtom i 
världen för att bli vinnare av den välkända pokalen. De 
som deltar i Matrix Cup kan välja att spela i lätt eller 

svår grupp, oavsett vilken grupp man väljer så är svår grupp, oavsett vilken grupp man väljer så är 
Matrix Cup en oförglömlig upplevelse för alla deltagare.

 
Matrix Cup står för fair play och välkomnar alla männi-

skor oavsett religion, etnicitet eller nationalitet med 
fotbollen som gemensam nämnare. Vi är också emot våld, 

droger och all form av diskriminering. 
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