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Senast vi skrev var det sommar och nu är allt vitt och vackert utanför…  

Lite nytt och en del nyttigt kommer i det här numret. Ha en skön Jul 
och ett gott nytt år så hörs vi säkert snart!!! 

Årgång 4, nr 2, December 2010   

 

 
 

 
 

Support under Jul/Nyårs helgerna 
Massor av cuper spelas i helgerna framöver... 
Läs mer på sidan 2. 
 

Reminder - CUMAP+ 
En hel drös kllubbar använder nu MyTeam... 
Läs mer på sidan 2. 
 

En go´ Cumap-användare presenteras 
Gunnar i IFK Osby presenterar sig... 
Läs mer på sidan 3.  
 

Tips och Trick 
Läs mer om några tips och erfarenheter vi gjort… 
Läs mer på sidan 4-5. 
 

TIPS: Bra Foto-sida på nätet GRATIS!!! 
Kortedala använder Pixbox.se... 
Läs mer på sidan 6. 
 

Samarbetspartners 
Ni har kanske uppfattat att vi samarbetar med... 
Läs mer på sidan 7. 
 

Statistik 
Gång på gång slår vi besöksrekord… Nu har det hänt igen!  
Läs mer på sidan 7. 
 

 
 
 

 
 

 

Ulf & Dennis 

I detta nummer: 
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Efter lanseringen i augusti, har mer än 20 föreningar i dagsläget köpt CuMap+ paketet.  

Responsen från många användare är klart positiv och vi har fått många synpunkter och önske-

mål som kommer att garantera att produkten blir ännu bättre. 

I samband med lanseringen av MyTeam,  har det också skett förändringar i våra tilläggsproduk-

ter. Vi har tidigare haft Viamobil och Rullande resultatskärmar som separata tilläggs produk-

ter och det har gått att fritt välja när man ska satsa på att köpa in dem. Nu är dessa tilläggspro-

dukter sammanslagna med MyTeam till en produkt och vi kallar den                     . 

Vad innebär det då för er som redan är befintliga kunder? Jo att för att ta del av nya MyTeam 

kommer ni att behöva uppgradera till                      och det kommer att ske som vanligt via     

programmet. Priser i SEK för att uppgradera kan du läsa av tabellen nedan men det viktigaste 

att ta med sig är att man nu får alla tre tilläggsprodukterna i ett paket och att man själv sedan 

väljer vilka man vill använda. Använder ni er idag av ex Viamobil och vill nyttja nya MyTeam 

kommer ni automatiskt att få rullande skärmar i er licens också. På så sätt kommer vårt arbete 

med licenser / fakturering att underlättas avsevärt samt att alla föreningar får tillgång att använ-

da de delar man vill till olika cuper.   

Uppgraderingspriser i SEK finner ni i tabellen här nedan. Hör gärna av er ifall något är oklart… 

 

 

 

 Mini Bas Mellan Stor XL 

Full  (MyTeam, Viamobil, rullande skärmar) 1300 2100 3100 4200 Ingår 

Har antingen Viamobil eller rullande skärmar idag 800 1700 2400 3200 Ingår 

Har både Viamobil och rullande skärmar idag 500 1100 1700 2200 Ingår 

 

Storhelgerna närmar sig och det betyder MÅNGA cuper igång samtidigt… Många vill ju få vara lediga     
under jul och nyårshelgerna, så också vi . 

MEN 

Vår support kommer fortfarande att hålla högsta kvalité och det innebär att ni når oss via mail eller på 
våra mobiltelefoner när så krävs. Vi önskar dock att ni tänker efter en gång extra för att kanske kunna lösa 
problemet innan ni kontaktar oss. Behövs det ändå så gäller följande hantering. 

• Skicka felrapport från systemet (längst upp till vänster i CuMap-PC-  
Kontakta Cumap - felrapportering) 

• Skicka email till info@cumap.se 

• Ring / SMSa någon av oss:   Dennis +46 (0)701-443332  - - Ulf +46 (0)706-931075 

CuMap support - under Jul och Nyårshelgerna 
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Gunnar Johansson från iFK OSBY!!! 

Vi tackar Gunnar och önskar honom och alla Er andra en  

GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!!! 

I det här nyhetsbrevet har vi valt att ge en av våra äldsta användare (både till ålder och som kund)  
lite utrymme att svara på några frågor… Vi har också saxat in ett klipp om Gunnar som troget   
arbetat för IFK Osby och fotbollen i flera årtionden!  

En av alla fantastiska saker han skapat är en fotbollsskola i Osby som varje år lockar runt 160 barn! 

Bland utmärkelser som Gunnar förtjänat hittar vi: Guld i Svenska IFK-klubben 
(Nästhögsta utmärkelsen), Utmärkelse från Skånes FF där Gunnar var verksam i 28 
år, IFK Osbys enda Hedersordförande, IFK Osbys tre förtjänst märken  
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Namn:  Gunnar Johansson 

Ålder:  72 år 

Idrott:  Fotboll 

Förening:  IFK Osby sen 1954 

Idrottsbakgrund: Fotboll, Målvakt med c:a 800 matcher 

Bästa sportminnet:  VM i USA  1994, en fantastisk upplevelse, då Sverige gick 
till semifinal, och slutade som 3:a.  

Favoritklubb:  Barcelona 

Favoritspelare:  Leo Messi,  Peter Schmeichel, MV. 

Hur kom du i kontakt med Cumap:  Det var på Skånebolls hemsida.  
Såg intressant ut Detta skulle kunna passa IFK Osby bra. Vi köpte in  
programmet. Vi är mycket nöjda med detta. 

Varför är Cumap så bra för din förening: IFK Osby har nästan 25 lag där  
matcher skall tidplaneras med över 200 matcher som skall läggas varje år.  
Sparar massor av tid . Dessutom lägger vi in alla domare som skall döma våra 
ungdomsmatcher under året.  
 
Vi har också våra cuper där vi kan skicka ut våra inbjudningar, spelprogram och 
resultat till de deltagande lagen.  Sen ett extra plus för servicen som man får, verk-
ligen bra. Vill gärna rekommendera detta program som är lätt att arbeta med. 

 

5 snabba 

Fotboll eller hockey:  Fotboll 

Jul hemma eller på Kanarieöarna:  Hemma  

Zlatan eller Henke:  Henke 

Plastgran eller riktig gran:  Riktig gran 

Kommer jultomten till dig i år:  Hoppas det. 
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Sökfunktion vid betalning 

För klubbar som har anmälningar till 
flera turneringar samtidigt, kan det bli 

problematiskt att hitta betalningen till 
rätt turnering och klass. I 'Visa/
Registrera anmälda lag' finns nu en 
sökfunktion inlagd längst till höger. 
Man kan söka på referensnr eller på 
klubb och välja lag från en separat lista. 

 

 

 

 

"Öronmärka" lag i samband med planeringen 
När man designar gruppspel och grafiska villkor, har nu en funktion lagts till, där man kan öronmärka lag till vissa 
grupper. Till höger om respektive grupp 
i den grafiska bilden, visas nu en stjärna 
till höger om gruppnamnet. Om man 
klickar på stjärnan kan man skriva in en 
valfri kommentar, t.ex.toppseedade lag 
som så småningom ska läggas ut i den-
na gruppen när anmälningstiden är 
slut. 
 

Fördelen att göra denna öronmärkning 
i detta läget, är att man då kan ha full 
kontroll att t.ex. två topp-seedade lag 
inte möts förrän i finalen. Man har ju 
alla grafiska villkor med linjer dragna på 
skärmen. I samband med 'Placera ut 
lagnamn efter lottning', visas nu even-
tuell öronmärkt information till höger om grupperna. 
 
 

Stäng anmälan till gamla cupsajter 

Vi får ibland frågan vart anmälda lag tagit 
vägen och varför man fått mail om anmälan 
men inga lag dyker upp på cupsajten och 
svaret är nästan alltid: De har anmält sig på 
fjolårets cupsajt! Det är därför viktigt att ni 
går in i Webadmin och stänger fjolårets 
anmälningsmöjlighet. Det gör ni i designa 
anmälningsformulär! 
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Skicka domartillsättning via Email 

Vi har fått en del önskemål om att kunna skicka domartillsättningen via email till resp. domare och det kan man 
nu. Under menyn egen cup—Skicka domartillsättning via email kan man enkelt förmedla domarnas matcher via 
email. En förutsättning är så klart att man lagt upp sitt domarregister med email-adresser och tillsatt domare till 
matcherna i systemet. Man skapar sedan sitt eget meddelande och systemet skickar ut resp. matcher till resp. 
domare i en PDF-fil.   
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GRATiS FOTO-album på nätet 

SAMARBETSPARTNERS 

Sveriges största arrangör av idrottsresor 

 

Fotboll.se är en samlingsplats för fotbollsnyheter 
från de största fotbollssajterna i Sverige.  

Här kan man få en snabb överblick över vad de 
största fotbollssajterna rapporterar om. Fot-
boll.se har dessutom en egen redaktion som 
skriver nyheter och artiklar om allt som rör 
svensk och internationell fotboll.  
 
Fotboll.se vill verka som ett enkelt alternativ för 
informationsinsamling men också som en under-
hållande mötesplats där det finns möjlighet att 
titta på fotbollsvideos, kommentera nyheter, 
skriva egna artiklar eller bara skriva en rad i de 
olika lagens forum. Var med och påverka inne-
hållet du också 
 
Ifall du har några tips och ideer på hur fotboll.se 
kan bli ännu bättre är ni välkomna att kontakta 
fotboll.se på kontakt@fotboll.se www.fotboll.se 

 

Träningsläger 
Vi arrangerar tränings 
läger för nästan alla  
sporter. 

 

Cupresor 
Vi har cuper för många 
idrotter över hela Europa 
- mest fotbollscuper. 

Se FC Barcelona på Camp Nou! 
Se våra svårslagna erbjudande för FCB-Racing och FCB-Valencia!

www.olka.se 

 

Vi får ofta frågan om vi inte kan bygga in fotoalbum till våra cupsidor och svaret är alltid att vi inte är bra 
på det samtidigt som det finns massor av gratis-album att använda sig av på nätet. Vi fick själv tips från 
Kortedala handboll som använder sig av www.pixbox.se. Här nedan listar vi andra alternativ för er som 
är på jakt efter fotoalbum på nätet! 

http://www.pixbox.se 

http://www.bildalbumet.se 

http://se.fotoalbum.eu/ 

http://app.tabblo.com/studio/ 

http://www.gratis-fotoalbum.se/ 

Ni har säkert andra tips om gratis fotosajter och vi har tidigare tipsat om Googles Picasa som också  

fungerar utmärkt! http://picasa.google.com…                                                                      Vi önskar lycka till!   
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Lite siffror fram till November 2010: 

� 480 turneringar eller arrangemang  har körts under 2010.  

� Drygt 51.000 matcher under 2010. 

� Drygt 28.000 anmälda lag under 2010. 

� 1.751.000 besökare besökte era cupsidor under 2010 fram t.o.m november. 

� 1.552.000 unika besökare har besökt cupsidorna, totalt nästan 5 miljoner besökare sedan starten. 

 

WebCuMap - statistik: 
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Aktuella cuper! 
Här visar vi några av de cuper 

som kör WebCuMap inom kort. 

 

Tyresö FF - ST-Cupen 
http://stcupen.tyresoff.se/ 

 

Malmö FF - Skånecupen 
http://www.cumap.org/cuponweb/skanecupen_10111936.htm 

 
 

Wargöns IK - NSP-cupen 
http://www.cumap3.se/cuponweb/nsp__cup_20101900.htm 

 
 

Bjerringbro - Danske Bank Julecup   
http://www.cumap.dk/cuponweb/danske_bank_julecup_20101952.htm 

 
 

Hallby Handboll - Hallbybollen 
http://www.cumap4.se/cuponweb/hallbybollen_20111782.htm 

 
 

Bording KFUM - Midjysk Julecup 
http://www.cumap.dk/cuponweb/midtjysk_julecup21829.htm 

 

http://www.cumap.se/cumap/main_ref.htm 

Här hittar du alla CuMap - klubbar... 


