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CuMaP:s andra nyhetsbrev!

Handbollen på G!

Aktuella cuper!

Det är med glädje vi nu räknar in handbolls-klubbarna på allvar
i CuMap-familjen. Elitserielagen LUGI och OV Helsingborg kör
nu CuMap och i turneringsväg har Kortedala Cup bestämt sig
för att köra systemet.

Här visar vi några av de
cuper som kör WebCuMap
på nätet. Mer info om andra
cuper finns på vår hemsida
www.cumap.se.

Månadens Klubb: Lugi Handboll

Kronfågelcup
Swedbankcup

LUGI Handboll har Skånes i särklass största och även en av landets största
ungdomsverksamheter inom handbollen. Detta och mycket mer står att läsa
på Lugis hemsida www.lugihandboll.se/

SN-bollen

Medlemsprogram!

•

Föreningen bildades: 1912

Vi har hört från föreningar att ett
medlemsprogram skulle vara en
bra sak att lansera. Det finns
redan ett som tagits fram och
som nu fyra föreningar arbetar
med. Förutom medlemshantering, kan vårt medlemsprogram
även fakturera och boka av inbetalningar.

•

Antal medlemmar: ca 1000

•

Antal aktiva lag: 44

Slå oss en signal om det
finns intresse för medlemsprogrammet!

Vi har talat med Lugis klubbchef Emme Adebo om Lugi och Cumap.
”Vi har förbättrat effektiviteten och säkerheten i vår matchadministration avsevärt” Med så många lag och så stor verksamhet har vi letat efter just den
här typen av verktyg och det känns bra att kunna presentera det här för våra
medlemmar. CuMaP är ett verktyg som förenklar och effektiviserar all tävlingsadministration som finns i föreningen. Allt blir enklare och proffsigare”
LUGI arrangerar varje år Lundaspelen! Världens största inomhusturnering i
handboll för ungdomar med över tio deltagande nationer 2007. Kommande
spel 26-30/12 blir det 30 års jubileum. Cupen förenar Elit och bredd. En
handbollsfest som skapar minnen för livet!

WebCuMap - statistik:
•

Flitigaste användare av WebCuMap: Ingarö IF med 6 cuper
och 2 arrangemang.

•

Mest besökta cupen under mars-april 2007:
Boo FF’s Bilia Invitation med 1.412 besök den 11 mars.

Aktuella arrangemang!
Här visar vi några av de
arrangemang som kör WebCuMap på nätet.

Användartips!
•

Det finns möjlighet att lägga in parametrar i kalendern så att de
lag som har egna lagsidor därifrån kan länka direkt till ”sin”
Cumap-kalender plus en hel del andra parametrar.
Läs mer här: www.cumap.se/cumap/main_faq.htm

•

Du kan nu enkelt flytta CuMap med dig till annan dator. Checka
in/ut databas hittar du överst i lilla menyraden. Du behöver ha
CuMap installerat på de två datorerna du ska flytta mellan.

Tullinges fotbollsskola
Ängelholms FFs fotbollsskola
Ingarö IFs uppstart
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