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CuMaP Cup – och Matchplanerings-
system för Er idrottsförening 

CuMaP:s femte nyhetsbrev! 

Tufft, stressig och varmt. Men fantastiskt kul 
och en stor succé. 

Så kan man sammanfatta 2008 års Carlsberg 
cup med spel i 12 städer under maj månad 
och med finalen i Valby den 7 juni då en slut-
lig segrare bland drygt 1.500 lag korades. 
Fram till den ultimata finalen, hade över 3.000 
matcher spelats. 

Nu gör Carlsberg en utvärdering av detta 
event, men om det blir en ny cup 2009 så 
vågar vi nog lova att de kommer att använda 
CuMap igen. 

Carlsberg Cup en succé 

Månadens Klubb:  HK ARANÄS 
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Aktuella arrangemang! 
Här visar vi några av de arrange-
mang som kör WebCuMap på nätet.  
 

Hallby Sommar-Camp –08 
 

Stockholms Handbollsförbunds  

anmälan till utbildning 

Aktuella cuper! 
Här visar vi några av de cuper som 
kör WebCuMap på nätet. Mer info 

om dessa och andra cuper finns här: 
http://www.cumap.se/cuponweb/pgm/showcups.asp 

 

 

 

 
 

Kalles Kaviar cup 

Nya Öresundsbro cup  

BP Dustin Cup 

100+ föreningar!!! 
Det är så kul att kunna skriva att det nu är över 100 föreningar 
som valt att använda CuMaP. Inte blir det sämre av att den 100:e 
klubben blev BROMMAPOJKARNA - Världens största fotbollsklubb! 

Happy summer priser... 
 

Vi ger er föreningar som funderar på att  
uppgradera eller köpa till moduler i Cumap ett                
sommar erbjudande. 20% rabatt på uppgrade-
ringen eller rullande PC under 23/6 - 15/8. 
Funderar ni alltså på en uppgradering så får ni 
lite bättre pris under sommaren…  

”Vi har haft cumap under denna säsong och vi kör allt 
möjligt i detta system för att underlätta för vår verksam-
het. 
Vi lägger matcher, träningstider på ett enkelt sätt som 
också är smidigt att skicka upp till nätet.      
Vi har använd cumap till en mängd arrangemang:    
Kempa Aranäs sommarhandbollsskola – 80 ungdomar 
kommer till Kungsbacka i en vecka i augusti. 
Konfirmationshandboll - vi har ett gäng varje sommar 
som i kör handboll och konfirmation ihop. 
De läser på förmiddagar och tränar på eftermiddagarna, 
sedan avslutas alltihop med Åhus beachandboll. 
En kul grej som cumap hjälper oss att administrera med 
hemsida, anmälningar och full koll på all betalningar och 
påminnelser. Anmälan till olika utbildningar, vi har två 
mindre cuper, en minnesturnering och en sponsorhand-
bollscup. 
 
Och sedan har vi en väldigt stor gräshandbollsturnerning  
- Aranäs Open - som går i maj varje år och detta var 
första gången som vi körde allt kring denna i cumap. Det 
är en cup på ca 320 lag, 42 planer och 80 domare. Och 
det var inga som helst problem. Vi har administrerat an-
mälningar, betalningar, domare, hemsida, resultatrap-
portering för att vår publik/spelare/ledare på ca 20.000 
personer skall vara nöjda osv utan problem. Som alltid 
så finns det vissa saker som vi vill förbättra och göra 
smidigare men på det hela taget är vi supernöjda. Vi 
arbetade med olika program innan men nu har vi allt 
samlat vilket underlättar enormt både innan, under och 
efter turneringen. Sedan är vi också nöjda med Dennis - 
som stöttat oss med ett leende hela tiden - allt för att 
det är den trivsammaste cupen i Sverige... ” 
 
/Pia Carlsson 
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NYHET! CuMap viaMobil   

Redan i förra nyhetsbrevet annonserade vi för vår nya produkt - viaMobil -  men jätteprojektet Carlsberg 
Cup tog tyvärr all av vår tid så den planerade lanseringstiden fick stryka på foten. Nu kan vi åter fokusera 
på systemutveckling och därför vill vi gärna informera om viaMobil igen. 
 
Via mobiltelefon - viaMobil - kommer man att kunna stå vid sidan av planen och direkt efter slutsignal 
logga in via mobiltelefonen till en speciell webbadress och där knappa in resultatet. Det blir då direkt upp-
daterat på resultatsidan på nätet.  
 
Vidare finns funktioner för att importera resultaten från webben till PC. Detta kan vara användbart om 
man t.ex. har Rullande skärmar på idrottsplatsen. viaMobil kommer att dramatiskt minimera behovet av 
en separat sekretariatsfunktion för registrering av matchresultat och i princip eliminera det helt i kombina-
tion med Rullande Skärmar.. 
 
Funktioner som kommer att ingå i viaMobil konceptet: 
 Direkt resultatrapportering via mobil. Nu är det slut med lagledare som flåsar en i nacken och undrar 
var senaste resultaten blir av. Minimerar tiden innan resultatet syns på webben och/eller i PC:n. 
 Fullständig hantering av matcher via mobiltelefon. Förutom resultatrapportering kan övriga funktioner 
som man normalt gör på PC, t.ex. ändring i sluttabell p.g.a. lottning, flytta över bästa 2:an, återställa 
matchresultat etc hanteras via mobiltelefonen. 
 Automatiskt uppdatering av sekretariatsdatorn med resultaten från webben till PC. 
 Rullande skärmar—på webben. Som ett alternativ till Rullande skärmar på PC, så kan man ställa in så 
att man t.ex. har tre Internet-kopplade PC som enligt valda tidsintervall visar valda grupp– och slutspel 
på skärmen. 
 

Planerad lanseringstidpunkt:  Mitten av augusti - 2008  
Kostnad: Kommer att presenteras på vår hemsida under juni/juli. Räkna med under tusenlappen 
för er som har BAS-paketet.  

På nästa sida visas grafiskt hur lösningen kommer att fungera. Observera att det finns många 
kombinationer, här visas två alternativa lösningar. 
 

 Alternativ 1  
Rullande skärmar på PC med överföring av resultat från webb till sekretariatsdator. 
 

 Alternativ 2: 
Ingen lokal PC under cupen. All rapportering och presentation av resultaten sker via webben. 
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WebCuMap - statistik: 
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♦ Aranäs har med sin Aranäs Open tagit den hedrande andraplatsen med mest besök under en viss dag.  
Detta skedde den 18 maj med 6.196 besök. Förstaplatsen hålls fortfarande av Kärra’s Norden Cup med 
7.204 besök 28 dec. Drygt 35.000 besökare har registrerats på Aranäs Open vilket är imponerande. 

♦ Miljongränsen sprängd!  Nästan 1.1 miljoner har besökt de drygt 200 cuper och arrangemang som ni före-
ningar har publicerat via WebCuMap.  Trenden talar sitt tydliga språk; i slutet 2008 / början 2009 kommer 2 
miljoner att ha besökt era cuper eller arrangemang  
 

♦ Nedanstående diagram visar antalet besökare per månad, med start Januari 2006 fram till Maj 2008. Dia-
grammet visar en tydlig trend, antalet besökare på WebCuMap ökar markant och når snart 1.000.000 på 
årsbasis. Och då handlar det bara om besökare, inte antalet klickningar de gör på websidan.  
 
Tips! Använd besökssiffrorna som argument vid diskussion med era sponsorer till cuperna, det kan löna sig!  
Just er turnerings besökssifttror finner ni via WebAdmin, menypunkten  ’Besöksstatistik’. 

Antalet besökare per månad med start Januari 2006 till Maj 2008. 
Klickningar på olika resultatsidor är inte medräknat i statistiken utan endast renodlade besökare. 
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Tips 1: Använd språkhantering på webben  
Trots detta tipset var med i föregående nyhetsbrev, så lyser användning av olika språk med sin frånvaro -  
med några få undantag.  Tänk på att attraktionskraften för er turnering höjs avsevärt om ni kan erbjuda 
information och anmälningsformulär på andra språk, t.ex. engelska. Och sannolikheten att ni får 
långväga besök blir betydligt högre. 
Ge en kvart av din tid för att få en engelsk startsida - längre tid behövs inte!  Välkomstinformationen på 
engelska ska skrivas av er som ett minimum. Andra delar sköter CuMaP automatiskt om översättningen till 
engelska. T.ex. på resultatsidorna översätter CuMap automatiskt ’Lag’, ’Klass’, ’Hemmalag’, ’Plan’ osv. till 
engelska. 

 

Så här enkelt aktiverar ni ett språk på webben: 
1. Under ’Admin av menyer, färgval…’ återfinns val av språk. Kryssmarkera engelska eller klicka på  
   knappen ’Fler språk’ och välj lämplig språkkod från listan. 

 

 

 

2. Längst nere, klicka på knappen ’Engelska’. Nu kan du ange menytexterna på engelska. 

 

 

3. Fortsätt därefter med ’startsida’ och ’anmälningsformulär’ och välj knapparna för ’Engelska’ och fyll i  
    information.  

 

 

4. På webben ’belönas’ ni med möjligheten för besökarna att välja språk: 

Tips 2: Se till att namnen på anmälda lag är korrekt stavade  
Vid import av anmälda lag så finns det alltid en eller flera anmälningar, där lagnamnet är felstavat eller ligger 
utanför ’normal standard’. Vi vill påtala att ni gör er själv en tjänst om ni så fort som möjligt gör en korri-
gering av ’avvikande’ lagnamn och definitivt före lottning! 
Anledningen är följande: 

 Under menyvalet ’Klara anmälningar’ på webben hamnar avvikande lagnamn ej i samma lagnamns-
grupp. 

 Under ’Föreningsstatistik’ på webben hamnar avvikande lagnamn ej i samma lagnamnsgrupp. 
 

Vad menas med lagnamnsgrupp? 
CuMap försöker göra en analysering av lagnamnet, så att det hamnar i samma lagnamnsgrupp. T.ex. att 
HIF:1, HIF grön samt HIF P93 hamnar i samma lagnamnsgrupp HIF. På webben visas detta som HIF har 3 
anmälda lag, och när man klickar på trean så visas HIF:1, HIF grön samt HIF P93. 
 
Exempel på ’avvikande’ lagnamn som CuMap ej kan analysera: 
BK-Näset och BK Näset tolkas olika. Helsingborg IF och Helsingborgs IF tolkas som två olika föreningar. 


