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CuMaP 
Cup – och Matchplanerings-
system för Er idrottsförening 

Det är med glädje vi nu kan meddela att vi kommit så långt i verksamheten att vi kan presentera 
CuMap:s första nyhetsbrev. 

Förhoppningen är att vi ska presentera information och nyheter i det här forumet och att ni       
föreningsrepresentanter som använder programmet också ska ha en möjlighet att publicera 
era tips och tankar om CuMap. 

CuMaP:s första nyhetsbrev! 

Aktuella cuper på webben. 
Här visar vi ett axplock av cuper 
som kör eller kört WebCuMap på 
nätet. 

Mer info om cuper på vår hemsida: 

www.cumap.se 

Tullinge TP Fotbolls-vårcup 
KBK-cupen 

Haninges Kamratcupen 

Enköpings Enecopia cup 

Umeå Ungdomscup 
 

Denna produkt utgör en effektiv avlastning för sekretariatet. I stället 
för att behöva skriva ut resultaten och hänga upp dem på anslags-
tavlorna, kan nu resultaten presenteras direkt via en eller flera fristå-
ende PC som placerats ut på strategiska platser. Dessutom ger detta 
en bättre och snabbare resultatservice till besökarna. Ring oss för 
mer information om hur det funkar... 

NYHET i CuMaP !!! 
Efter ett besök i Stockholm fick vi ett upp-
slag om att man skulle kunna administrera 
föreningsfotbollskola via WebCuMap… ett 
uppslag som vi tände direkt på och som 
nu lett fram till att man inte bara kan köra 

fotbollskola utan att man nu kan köra alla arrangemang i  
WebCuMap.  Sommarläger, ledarutbildning, sponsorträffar,  
resor eller fester… bara fantasin sätter stopp för vilka arrange-
mang man nu kan administrera via WebCuMap. Har ni frågor 
slå oss en signal. 

Programtips! - Rullande resultatskärmar 

Fotbollssäsongen drar igång 
Nu har fotbollsserierna börjar droppas ut på de olika förbunden. 
Seniorserier på Sv FF, Sthlm FF och SkFF finns att importera 
via CuMaP. Är du osäker på hur du går till väga finns under 
hjälp en word-dokumentation som hjälper dig på vägen!  

Så småningom kommer också ungdomsserierna och DM att  
importeras. Håll koll via förbundet när det är dags! 

www.cumap.se 

 

Användartips! 
Här kommer vi låta förening-
ar tipsa om användnings-
område i CuMaP som kanske 
ingen annan tänkt på. Maila 
oss så försöker vi skapa 
plats åt just ditt tips! 

info@cumap.se 

WebCuMap - statistik: 
• Över 150.000 besök på cupsidorna under knappt 2 år... 
• Högst antal besök för en viss dag 27/12-06 med 4.231  be-

sök (bl.a. Skånecupen). 
• Drygt 50 cuper har körts genom WebCuMap 
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