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Vinter, vinter… Nu börjar vi nog längta efter vår men vintern vill inte 
släppa riktigt… Här kommer lite nytt och några tips att läsa om, kanske 
med laptoppen i knäet och en go kopp kaffe i handen!!  
 

Ha det gott så hörs vi säkert snart! 

Årgång 6, nr 1, Februari 2013  

 
 
 

 

Cumap resultat APP en SUCCÉ! 
Nu har vi vår APP klar, läs mer här... 
Läs mer på sidan 2-3 
 

Cumap MEDLEM är nu igång... 
MEDLEM är en hit, läs mer här... 
Läs mer på sidan 4-5 
 

Satsar ni rätt på era talanger? 
Kenneth Storvik - ett intressant föredrag om talangutveckling... 
Läs mer på sidan 6 
 

Here We Go + Idrottsrabatten - samarbetspartner 
Kort presentation ... 
Läs mer på sidan 6 
 

Tips och Tricks 
Läs mer om några tips och erfarenheter vi gjort… 
Läs mer på sidan 7. 
 

Statistik 
Gång på gång slår vi besöksrekord… Jul/Nyår bäst någonsin!  
Läs mer på sidan 8. 
 

Efkon AB söker personal! 
Vi behöver rekrytera mer kraft i Malmö … 
Läs mer på sidan 8. 

Ulf & Dennis 

I detta nummer: 

CuMap support - Så här jobbar vi på kvällar och helger 
 

Ni når oss under helger och kvällar om det krävs av läget ni befinner er i. Vi har dock lagt ner massor av 
tid på manualer och hjälpguider och de finns alltid tillgängliga. Därför ber vi er främst använda dem när 
det handlar om frågor i Cumap för att ni ska kunna jobba vidare. Behövs det ändå support : 

• 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 

www.cmedlem.se 

CuMap 
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Cumap APPEN 

Vår sk APP är nu klar och har varit igång sen i somras. Vi kan lugnt konstatera att det blivit en succe. Den 
finns i två utförande och alternativet - gratis APPen väljs oftast men vi vill passa på att slå ett slag för 
möjligheten att köpa loss reklam-platsen för att där visa upp era egna sponsorer. Vi förväntar oss att när 
vi passerat påsk har antalet besökare bara på APPen passerat en halv miljon besökare och det är oerhört 
mycket besök! Tänk också på att det inte är en egentlig app som hittas i appstore eller google Play utan 
en mobillänk som fungerar till de allra flesta telefoner och plattor på marknaden. 

Funktionen administreras via Webadmin men går inte 
att nyttja förrän lottningen är publicerad på cumap- 
cupsidan: 
 
 
 
Läs igenom informationen – gör ett aktivt val om ni vill köra gratisversionen eller köpa loss möjligheten 
till egna sponsorer. Priset beräknas på antal anmälda lag och hur många matcher som spelas. 

 
Ställ in färger som passar dig och ladda upp en cuplogga. Tänk på att utrymmet är ytterst begränsat i 
mobiltelefoner så cuploggan måste vara liten och relativt smal. (rek 800x150 pixels) 

 

Du ser här vilka sponsorer som kommer att synas på din app om du väljer gratis alternativ-appen: 
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Cumap APPEN forts... 

Om ni vill köra med egna sponsorloggor, visas de längst ned i appen  
Upp till 5 sponsorloggor kan läggas upp till appen.  
 

Observera att storleken på sponsorloggan är begränsad då den inte får ta för stor plats i en  
smartphone.  
 

Om du anger en länk till sponsorns hemsida, kommer sponsorns logga att bli klickbar. Länken MÅSTE 
starta med http://  ex http://www.cumap.se 
 

Om ni har en huvudsponsor kan ni välja 'Hög frekvens'. Då kommer denna sponsor att visas mer ofta 
än de andra. 

 
 
 

De ikoner som finns förinstallerat är: 
• Resultat per klass 
• Resultat per plan 
• Pågående matcher 
• Vinnare 

 
Det går att lägga in egna ikoner, 
Ex Hitta hit (karta via eniro),  
Parkeringsmöjligheter osv... 
 
 
 
 

 
 
Slutprodukten kan då i mobilen 
se ut så här: 



 

 

CuMaP 
Cup – och Matchplanerings-
system för Er idrottsförening 

www.cumap.se 

Cumap MEDLEM =  
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Nu är vårt medlemssystem lanserat och vi kan stolt berätta att det idag är 25 klubbar som valt att 
hoppa på vår nya produkt. Vårt cupsystem har med tiden via idéer och önskemål växt ut till vad det 
är idag och likt det har vi givetvis många idéer och redan en mängd önskemål vad gäller @MEDLEM. 

Vi fortsätter utbyggnaden och nöjer oss inte förrän @MEDLEM har alla tänkbara funktioner och det 
är också på denna produkt vi just nu lägger mest utvecklingstid. 

Här kommer lite bilder och korta beskrivningar av @MEDLEM: 

• 100% webbaserat. Arbeta hemma eller på arbetet. 

• Flexibelt behörighetssystem. Man kan t.ex. medge lagledare att ansvara för sina grupper. 
 

 

 

 

 

 

• M edlemsdatabasen innehåller all nödvändig information per medlem. Även separata inmatningsfält för 
 målsman 1 och 2 samt hantering av skyddade adressuppgifter. 

• Medlemskategorier, Ålderklasser och aktiviteter, Uppdrag inom föreningen 
 Fria datafält, t.ex. kryssrutor för ”Kan döma matcher?” eller inmatningsfält för ”Utbildningsnivå ledare”. 

 

 

 

 

• Systemet har närvarohantering 
och LOK-stöd, både via SMS/
mobilregistrering och via webb. 
Aldrig mer ifyllande av närvaro-

kort på papper.  Nu är också 
@MEDLEM kompatibelt 
med ApN - som ett 20-tal 
kommuner är kopplade till. 
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Fakturering - familjeavgifter och högkostnadsskydd 

• Flexibla inställningar ger massor av möjligheter att skräddarsy familjeavgifter och högkostnadsskydd. 

• Fakturering kan ske säsongsvis, per halvår samt för nya medlemmar under säsongen. 

• Inbetalningstalonger för Plusgiro eller Bankgiro 

• Möjlighet att välja att fakturorna skickas automatiskt via email 

• Påminnelsehantering 

• Betalningshantering 

• Medlemsregistret och annan information kan enkelt överföras till Excel. 

• Utskick via email: Enkelt, praktiskt och sparar på papper och porto. 

• Utskrift av medlemsmatriklar. Möjlighet skapa egna listor. 

• Utskrift av etiketter samt medlemskort. M.m. 
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Våra samarbetspartner:  

Talangutveckling på rätt grunder! 

Ibland springer vi på intressant information som vi tycker kan vara intressant att dela med sig av till er klubbar! Det här tipset kom-
mer från fotbollsklubben HITTARPS IK i Helsingborg som haft Kenneth Storvik som föreläsare till hela föreningen dvs inte bara leda-
re utan även föräldrar och sponsorer! 

Talangjakt/Talangslakt? 

Hur driver din klubb sin talangutveckling? Ger ni alla som vill bli bra en möjlighet att utvecklas eller är det bara en utvald grupp 
som får testa sin ”talang”? 

Selektering i tidig ålder får olika negativa konsekvenser för barn och ungdom. I tillägg till det begränsar klubbar sin marknad med 
ca 30%, genom att, medvetet eller omedvetet, ”satsa på” talangerna för tidigt. I denna föreläsning sätts fokus på selektering inom 
lagidrott och konsekvenserna av detta. Det ges också förslag på hur man kan få fram fler talanger i det långa loppet. Ett 
forskningsbaserat föredrag från en tidigare Elitspelare i fotboll. 

 

Föreläsaren: Kenneth Storvik, 35 åldersbestemde landskamper för Norge. Svensk Mästare med Helsingborg IF och Norsk Mästare 
med Viking FK och Rosenborg BK.  Arbetar i dag med ledarskap för unga ambitiösa idrottare på PeterSvenskolan i Helsingborg. 

 

Läs mer på: www.storvikconsult.se   Kontakt:Tel:+46(0)768444700   -    kenneth@storvikconsult.se  

Idrottsrabatten finns idag på ca 20 orter. 
 

Fyll på föreningskassan genom att sälja häften 
och erhåll 50% av priset på ett häfte! 
 

Bläddrar man i häftet finner man mängder av 
generösa erbjudanden och förmånliga rabatter. 
  

Köper du dessutom Idrottsrabatten via förenings-
livet bidrar du med viktiga intäkter till föreningars 
klubbkassor och verksamhet. 
 

Dessutom sparar du som köpare tusentals kro-
nor, bara genom två köp har du tjänat in hundra-
lappen!  
 

Du kan hitta erbjudanden från 
en mängd olika branscher 
med erbjudanden från 10% 
upp till 50%! 

http://www.idrottsrabatten.com 
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Hjälp till bildbearbetning 

Många föreningar väljer att ha kvar våra standardbilder på cup-hemsidorna och det är ju iofs trevligt 
men vi tror att en stor anledning till det är att många har bekymmer med att skapa egna bilder? Här 
kommer en länk till bildbehandling som förhoppningsvis kan vara till nytta  och hjälp för er som vill skapa 
egna men inte får till det riktigt:    http://www.ep.liu.se/helpfiles/image.sv.asp 

 

Mina ändringar i CuMap-PC syns inte i MyTeam? 

När man använder MyTeam, så ska samtliga ändringar göras i WebAdmin och eventuellt via MyTeam-
portalen. Orsaken är enkel: 

MyTeam är masterdatabasen, och det är i denna applikation alla ändringar ska ske. 
Du kan bara importera laguppgifter från MyTeam till CuMap-PC. 
Felstavade lagnamn 
1. Använd i MyTeam menypunkt Ändra uppgifter på anmälda lag. Ändra och spara. 
2. Starta därefter CuMap-PC och välj WebCuMap:Importera anmälda lag från webben. 
Då får du in det korrigerade informationen 
 

Skapa faktura utan att sända fakturan 

En del klubbar betalar in sin anmälningsavgift innan de 
fått sin faktura. I detta läget kan det vara förvirrande 
att skapa och skicka fakturan med texten ”Att betala;” 

Välj menypunkten Fakturering. Om man kryssmarkerar 
Skicka ej och klickar på Fakturera-knappen,  
skapas fakturan upp men skickas ej till klubben. Där-
emot skickas den till er, om ni har registrerat er som 
kopia-mottagare av fakturor.   
 
 

Lagledaren har angett en felaktig emailadress. 

Detta är ju naturligtvis inte bra – både emailet med anmälningsavgifterna och inloggningkoderna har då 
ej sänts på korrekt sätt. Normalt sett märker ni detta när ni får ett email med texten Undelivered Mail 
Returned to Sender. 
Gör då följande: 
1. Välj menypunkten Ändra uppgifter på 

anmälda lag.  

2. Ändra den felaktiga emailadressen och 
spara. 
3. Välj menypunkten Skicka inloggnings-

kod till ledare. 
4. Kryssmarkera den ledare som det avser och klicka på Skicka inloggningskoder – se exempel ovan. 
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Lite siffror fram till Januari 2013: 

� 580 turneringar eller arrangemang  har körts under 2012.  

� Drygt 105.000 matcher samt 41.000 anmälda lag  under 2012. 

� Nytt beöksrekord december 2012: Nästan 600.000 besökare.  

� 3.936.000 besökare besökte era cupsidor under 2012  

� 3.580.000 unika besökare har besökt cupsidorna, totalt nästan 13 miljoner besökare sedan starten. 

 

WebCuMap - statistik: 
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Som Ni kanske vet håller vi som bäst på att lansera vårt nya medlemssystem @medlem och det har hitintills gått över 
förväntan. Det positiva gensvar vi fått betyder att Ulf och jag inte hinner med att utveckla Cumap / @medlem och att 
sälja / supporta båda produkterna på ett tillfredställande sätt. 

Vi har därför beslutat oss för att nyrekrytera en ung kraft med stationering på vårt Malmö-kontor. Arbetsuppgifterna kom-
mer att variera men i huvudsak innebär tjänsten arbete med @medlem. Personen kommer att få ansvara för bearbet-
ning av föreningar via telefon/mail, boka föreningsbesök, åka ut och demonstrera @medlem, följa upp besöken med ev. 
försäljning och också stå för en del support av @medlem. 

Känner du någon yngre förmåga i Malmö-regionen som kan vara av intresse är du välkommen att höra av dig! 

EFKON AB söker personal! 

http://www.cumap.se/cuponweb/pgm/showcups550.asp 

Här hittar du aktuella CuMap - CUPER... 


