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Ansök och aktivera Stripe betalningslösning 

 
Vi samarbetar med kända betalningsaktörer för hantering av olika betalningsfunktioner. 
Genom att koppla på betalningsfunktioner kort från Stripe samt Klarna så slipper ni allt krångel med 
påminnelser och betalningar. Klarna erbjuder faktura samt direktbetalning via bank. 
 
Allt detta sker automatiskt i systemet och ni får direkt utbetalt till ert konto inom ett par dagar. 
Oavsett om fakturan är betald eller ej. Enkelt och tidsbesparande. 
 
Först måste dock er turnering ansöka till Stripe för att få ett konto godkänt hos dem.  ProCup tar 
hand om hela denna process åt er. Normalt tar det mindre än 24 timmar efter vi fått in samtliga 
uppgifter, tills ert konto blir godkänt. 
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Ansök till Stripe genom ProCup 
 
Under Design menyn: 

      
Eller i MyTeam menyn, välj nedanstående menypunkt: 

         
 
 

Överst visas transaktionsavgifterna för de olika betalningsalternativen. 
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Genom att kryssmarkera Jag vill ansöka, öppnas ett formulär med olika inmatningsfält. 

 
 

Fyll i så noggrant som möjligt. Om du behöver samla in mer information så kan du klicka på Spara  
Utkast.  När du har fått in all information, klicka på Skicka ansökan. 

 
 
 
Nu kommer ProCup att genomföra ansökan åt er till Stripe. Det kan komma mail eller samtal från 
ProCup med frågor om kompletterande information. T.ex. kopia på identitetshandling. 
  
När ansökan är godkänd kommer ni att meddelas detta av ProCup. 
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Beroende på typ av turnering så kan betalningsfunktionerna skräddarsys till just ert behov. 

- Använder ni MyTeam med gästkort och övernattning? 
- Är er turnering en endagsturnering? 
- Ska anmälande lag endast kunna betala med kort? 

Nedan alternativ kan hjälpa er vilka inställningar som passar er bäst. 
 
 

 

Alternativ A: Så enkelt som möjligt. 
Detta alternativ passar utmärkt för endagsturneringar utan övernattning och gästkort. Oavsett om du 
kör med eller utan MyTeam. Dessutom kan det med fördel användas för arrangemang, t.ex. anmälan 
till sommarläger eller träningscamp. 
 
Om du inte kör MyTeam: 
Under Design menyn: 
 
 

 

 

 

Om du kör MyTeam: 

Under MyTeam menyn: 

 

 

Kryssmarkera Aktivera live betalningar för denna turnering. 

Kort är förvald. Du kan välja om Klarna faktura ska vara ett alternativ eller ej. 
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Design Anmälningsformulär: 

 
 
Komplettera med korrekt anmälningsavgift: 

 
Spara och upprepa eventuellt för andra språk och valutor. 
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När lagen anmäler sig på er turneringssida, får de möjlighet att betala med kort. Samt Klarna faktura 
om du valt till det alternativet. 
Eller – om lagledaren inte själva ska betala – så kan han skicka en betalningslänk till den som ska 
betala. 

 
 
 
Om du inte kör MyTeam: 
Under Meny – Anmälningsfasen – visas nu två menyer som är relaterade till betalningsfunktioner: 

 
Om du kör MyTeam: 
Under meny MyTeam finns olika menyer för betalningar och fakturor. 
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Alternativ B: MyTeam – många funktioner. 
Detta alternativ passar turneringar med övernattning och gästkort.  
 
Under MyTeam menyn: 

 

 

 

 

 

Kryssmarkera Aktivera live betalningar för denna turnering. 

Observera att det finns två separata kolumner med inställningar – Laganmälan samt Betallänk. 

Laganmälan avser inställningarna för anmälan av lag via den officiella turneringsportalen. I exemplet 

nedan har vi markerat att betalning med kort eller via Klarna är accepterade. 

Betallänk avser inställningarna för gästkort samt tillägg av fler lag via lagledarens inloggning till 

MyTeam. I exemplet nedan har vi förutom betalning med kort eller via Klarna , även markerat vanlig 

MyTeam faktura. Betallänk skickar ni själva ut från menypunkten Fakturering. 
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Design Anmälningsformulär: 

 
 
Rabattkuponger på anmälningsavgifter 
Detta är framförallt viktigt för egna lag som ska delta gratis i er turnering! 

 

Då får du fram olika rabattkoder. För egna lag ska således koden för 100% rabatt anges i samband 

med lagregistreringen. Då skapas en nollfaktura. 

Glöm inte att kryssmarkera att den ska vara aktiv också. 
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Rabatter på early-bird och extra rabatt fr.o.m, andra laget.  
Det rekommenderas att man klickar på pdf:erna som finns på skärmen för mer information. 

 
 
 
Komplettera med korrekt anmälningsavgift: 

 
 
Spara och upprepa eventuellt för andra språk och valutor. 
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När lagen anmäler sig på er turneringssida, får de möjlighet att betala med kort. Samt Klarna faktura 
om du valt till det alternativet. 
Eller – om lagledaren inte själva ska betala – så kan han skicka en betalningslänk till den som ska 
betala. 

 
 


