
Kom – igång – manual   
 
För att starta behöver du registrera dig och din förening: 
https://www.procup.se/adm/procup_newclub.php 
 
Logga därefter in med de uppgifter du fått i din mail: 
https://www.procup.se/adm/login.php 
 
Välj vilken typ av arrangemang du vill arbeta med: 

 
 
Fyll i namn, speldatum, emailadress, mm 

 
 
Om du sedan tidigare haft igång ett arrangemang kan du kopiera dessa inställningar här och även 
stänga anmälningsformuläret så att det inte anmäls på fel hemsida: 

 
 
När du är klar klickar du på skapa portal och då bygger ProCup en hemsida till ditt arrangemang som 
du sedan kan designa via webadmin: 

 
 
 
 
 
 

 



Genom att klicka på hemknappen kommer du alltid till startsidan för Procup admin 

 

Här har du bland annat grundinställningar där du ställer in klasser och planer till en cup 

Du har dina kontaktuppgifter och du kan skapa nytt arrangemang här. Överst har du också de olika 

faserna som man arbetar i. 

ProCup har nu skapat hemsidan och du hittar den genom att klicka på genvägen 

 

Grundinställningar är viktigt att känna till eftersom det är här man korrigerar i klasser och ändrar / 

lägger till planer. 

 



DESIGN INSTÄLLNINGAR  

 

 

1 Starta med att ändra inställningar för Cupen 

 

Här kan du bla ändra/lägga till fler språk, välja vilka funktioner som ska visas på hemsidan och lite 

olika alternativ kring statistik. Stänga anmälningsfunktionen kan du också göra här:                                   

  

                                    Glöm inte att spara när du är klar 



2 Eventrullen 

Ditt arrangemang presenteras automatiskt på www.eventrullen.se och ni har möjlighet att 

komplettera med fler uppgifter: 

 

Återigen – Glöm inte att spara nederst. 

 

3 Design Startsida, tema och färger 

 

 

Här designar du lite mer på själva cupsidan och dess utseende. Bland annat kan du här ändra färger 

och ladda upp bilder såsom klubbemblem/cuplogga och en banner. Tips: bildstorlek anges i pixlar! 

Vill du ladda upp egen bild på startsidan gör du det här: eller så väljer du bland de som finns i 

systemet.

 



 

På samma ställe kan du också ändra texten på rubrik och informationstext på startsida. Du kan ox 

koppla samman Facebook/Youtube-konto om du har det samt egna sponsorbilder. 

ProCups samarbetspartners ligger som med i starten och de kan de-aktiveras här.  

 

SPARA! 

 

4 Designa anmälningsformuläret  

  

 

Här designar du ditt anmälningsformulär så att du får in den information du önskar. Synlig = med på 

hemsidan, Obligatorisk = man måste fylla i information för att komma vidare 

 



Du skapar också själv den text / information du vill förmedla både som text på anmälningsformuläret 

och i det email som skickas ut per automatik efter anmälan. 

 

Ang klasser så kan du göra inställningar som begränsar antal lag per anmälan här 1. Klasser har du 

ställt in redan i starten men behöver du aktivera fler så gör du det i Du kan också ställa in maxantal 

lag per klass om du har ett tak för lag per klass. Om du kör med automatisk reservlista räknar 

systemet själv ner och slår över till reservlista när taket nåtts 2. Är en klass full utan att du använt 

automatisk reservlista kan du slå av den själv via reservlista 3. 

 

Du kan även lägga till egna fält om du har önskemål om att få in ytterligare information i det vi kallar 

för inmatningsfält.  Här finns olika alternativ och om du klickar på informationsikonen så kan du läsa 

mer.

 



5 Menyer och dokument  

 

 

Vill du ladda upp egna dokument till hemsidan, ex inbjudan, regler eller skapa menyer för att 

förmedla annan information gör du det här: 

 

Klicka på ÄNDRA för att korrigera redan befintliga menyer:          Då får du möjlighet att välja på tre 

alternativ: 

 

• Länk = som det står – klistra in en befintlig länk till er hemsida eller annan webplats 
• Uppladdad = ladda upp egna dokument förslagsvis PDF eller bilder (JPG, PNG) 
• Fri Text = en textruta där du kan skapa egen text inte för bilder utan ren text 

 
 
 

 



 6 Designa banners 

 

 

 

Banners är ett sätt att ge sponsorer lite mer utrymme. Dessa visas i ProCups hemsida lite längre ner 

på sidan: 

 

 

Du klickar på pilen för att sedan leta upp din bild i datorn som du vill ladda upp. Referensmått är 270 

x 110 pixlar. Du kan också välja på om du vill ha större banners (högre = 210 pixlar) 

 

Fyller du i webbadress blir banners klickbara och besökaren skickas vidare till den länk du uppgett. 


