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CuMaP Cup – och Matchplanerings-
system för Er idrottsförening 

CuMaP:s tredje nyhetsbrev! 

• Använd Arrangemangsdelen som er klubbshop!  
Lägg upp bilder  på det som ni säljer, Administrera anmälningsformu-
läret så att man kan fylla i sin beställning. Ta emot beställningar i 
Cumap och administrera betalningar osv i programmet! 
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Användartips! 

Månadens Klubb: Ängelholms FF 
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♦ Drygt en kvarts miljon besökare på cupsidorna sedan starten, varav drygt 140.000 detta halvåret.  
Använd banners (via Admin) för att profilera era sponsorer under cuperna, det lönar sig och ser snyggt ut! 

♦ Nytt dagsrekord med 4.824 besökare 2007-05-19 under Kristi Himmelfärdshelgen då sju olika föreningar kör-
de cuper via WebCuMap. Dessutom nytt rekord samma dag med 3.428 unika besökare. 

Aktuella arrangemang! 
Här visar vi några av de   
arrangemang som kör Web-
CuMap på nätet.  
 

 

Råå IFs fotbollsskola 

Ingarös fotbollsskola 

Aktuella cuper! 
Här visar vi några av de    

cuper som kör WebCuMap   
på nätet. Mer info om andra  
cuper finns på vår hemsida 

www.cumap.se. 
 

Kortedala cup 

Lörby sommarcup 
Westers cup 

 

Arbetet med version 4 av CuMap är igång och vi planerar en lan-
seringstid till tidig höst. Bland stora förbättringar finns: 

♦ Definiera villkor grafiskt från t.ex. gruppspel till slutspel , förlo-
rare till plac.match  (se exempel-bild till höger). Under cupda-
garna flyttas vinnare/förlorare över automatiskt. 

♦ Import från Göteborg FF/HF, fler utskrifter, förbättrad domar-
hantering m.m. 

♦ Web: Undermenyer, kunna kopiera inställningar från cup i Ad-
min,  besökarna ska kunna se samtliga matcher som berör 
deras lag m.m. 

WebCuMap - statistik: 

Info om samtliga planerade funktioner 
till version 4 kommer att presenteras 
under sommaren på vår webbsajt. 

 

CuMap är ett lyft för oss! Vi har nu använt den till vår Fotbollsskola samt till vår 
”Swedbank-Cup” och allt fungerat förtrÄFFligt. Fotbollsskolan håller vi igång 
denna vecka och där har vi administrerat 250 personliga anmälningar. Vi har fått 
in telefonnummer och mobilnummer om vi behövt ringa och komplettera något 
eller ställa någon fråga. Vi har fått in uppgifter om speciell kost, för de med aller-
gier. När det gäller Swedbank Cup så var den stora fördelen att man inte behöv-
de skicka information pappersvägen, såsom lottning och övrig info. Allt låg på 
Cupsidan. Uppdateringen gick snabbt, med resultat och tabeller. Aktivitetskalen-
dern har också underlättat för min planering av veckorna, både när det gäller 
träning och matcher.  

Till matcherna har domartillsättningen fungerat mycket bättre än tidigare år. 
Domarna kan lätt gå in och se vilka matcher dom har och även se framtida pla-
nering av vilka matcher som är intressanta och möjliga att döma för dom. 

Med vårt nya medlemsregister kan vi lättare kolla hur många medlemmar vi är 
samt att vi kan gå in och kolla på respektive lag hur många medlemmar det är. 
Det är lätt att kolla vilka som har betalt eller inte betalt, lätt att kolla vilka som 
skall ha bingolotter. Funktionen egna frågor är bra då vi själva kan bestämma 
vad vi ha svar på. Vi kan även få en matrikel på respektive lag. 

Bara Plus hela vägen / 2007-06-19 / Lasse Celander - Ängelholms FF 

http://www.cumap.se/cuponweb/raa_ifs_fotbollsskola_2007279.asp
http://www.cumap.se/cuponweb/sommarfotbollsskolan227.asp
http://www.cumap.se/cuponweb/westers_cup262.asp
http://www.cumap.se/cuponweb/sommarcupen_2007126.asp
http://www.kortedalacup.se



