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CuMaP 
En produkt från 

Efkon AB 

CuMaP Cup – och Matchplanerings-
system för Er idrottsförening 

CuMaP:s fjärde nyhetsbrev! 

Instifta ett nytt Cup-pris. Bästa förening går nu enkelt att ta fram med vårt 
nya statistik verktyg som börjar ”ticka” så fort första resultat registrerats in 
och skickats upp på hemsidan. Längst ner till vänster under lottningen hittar 
ni både statistik och föreningsstatistik på er cupsajt... 

Användartips! 

Månadens Klubb:       BOO FF 
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♦ Drygt en kvarts miljon besökare på cupsidorna sedan starten, varav drygt 140.000 detta halvåret.  
 

♦ Nytt dagsrekord med 4.824 besökare 2007-05-19 under Kristi Himmelfärdshelgen då sju olika föreningar   
körde 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.  
 

Skol-OS i Helsingborg 
Vinterknatte i Tullinge Fotboll 

Hallby sommarcamp –08 

Aktuella cuper! 
Här visar vi några av de    

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

hemsida www.cumap.se. 
 

Höllvikens tjejcup 
SMP-Sparken i Växjö 

Snapphanecupen 
Dalhemscupen 

Norden Cup 

WebCuMap - statistik: 

Version 4 info 
95% av våra kunder har nu uppdaterat till version 4.  Övergången 
har gått över förväntan trots en del inkörningsproblem och    
barnsjukdomar i den nya versionen. Med ver. 4 kommer det att 
bli betydligt säkrare och enklare att arbeta med cuperna, framför-
allt under cupdagarna. 

Danska intressenter!!! 
Just nu testar två föreningar på den danska sidan vårt     
system. Vi hoppas att de ska bli lika övertygade om CuMaPs 
fördel som alla ni andra har blivit! Vi återkommer inom kort 
med mer information kring det här spännande projektet... 

Många nya föreningar! 
Det är med stor glädje vi välkomnar IFK Tumba 
som första handbollsklubb i Stockholmsregio-
nen. Tumba arrangerar en stor cup i Stockholm 
som heter Botkyrkaspelen och där kan finnas 
tips för er andra på hur man på ett bra sätt job-
bar med sin cupsajt. www.botkyrkaspelen.nu 

Andra nya CuMaP-kamrater är HK Aranäs, 
Kyrkheddinge IF, Katrineholms AIK, IFK Fjärås, 
Brålanda IF, Gubbarna/Wargo, H43 och IFK 
Västerås. 
Ett annat intressant projekt är HISO Helsing-
borg som arrangerar stora skoltävlingar… titta 
in på:    www.skol-os.com 

 

Boo FF, Sveriges näst största fotbollsförening med 2000 spelare i 
åldrarna 6 år – 25 år. Våra närmare 500 ledare, de flesta oavlönade 
föräldrar och ungdomar gör ett fantastiskt arbete! Boo FF har under 
sina första dryga 25 år gått från att vara en liten förening till en av 
landets största. 2006 hade Boo FF ca 150 lag i seriespel och lägg 
därtill en fotbollskola för 6-åringar och en sjuårsverksamhet som  
omfattar ytterligare ca 450 spelare.  

Vi använder CuMaP till alla våra turneringar, Kronfågel Cup (100 
lag), Nacka Mästerskapen (200 lag) m.fl. CuMaP är ett mycket bra 
hjälpmedel för att distribuera turneringsinformation på webben.     
CuMaP har hjälp oss att ge varje turnering en egen hemsida med 
möjlighet att anmäla sig till turneringen. 

Jag kan rekommendera CuMaP till andra föreningar. 
 

Tom Sandholm                 
Klubbdirektör Boo FF 
 




