
Veiledning for bruk av banen til stevner 
Generelt 

1. Påse at flagget er oppe og følg baneinstruksen ved all skyting 
2. Tilgang til kontor for stevneledelse, hjelpemidler og påloggingskoder finnes i nøkkelboks i 

Teknisk rom 
3. Det finnes diverse plakater, oppslag etc. til bruk under stevner i sjalusiskapet på kontoret 
4. Toaletter finnes ved 300m standplass hvor man også henter vann. I spesielle tilfeller kan 

toalettet på lagerrommet benyttes, men kapasiteten er begrenset 
5. Ønsker man å selge mat og drikke finnes utstyr på kjøkkenet i arrangør-rommet 
6. Stopp skyting og koble med banen i tilfelle tordenvær og fare for lynnedslag 

Standplass- og stevneledelse 
1. Fjern plastdeksler over skivene og kontroller teknisk stand 
2. Åpne dører og sett monitorene forsiktig på gulvet – sjekk kabler og eventuelle feil 
3. Tørk over bord og stoler slik at banen fremstår på en tiltalende måte 
4. Koble til og slå på styringsbokser i grava og på standplass/ teknisk rom på vanlig måte 
5. Slå på Telenor-nett, PC og skriver på kontoret 
6. Slå på skjermer og PC’er på standplass 
7. Start MLLeder, MLRes, MLVis og MLLive på kontor-PCen, kontroller monitor- og skivestatus 

og sett opp stevnet på vanlig måte 
8. Logg på VNC på kontor-PCen for styring av VISA, VISB og VISC og start visning på PC’ene 

Kafeteria 
1. Sett opp fremviser og PC for visning på lerret – ta med 5m skjøteledning for strøm og 

tilsvarende ethernet-kabel 
2. Koble PC VISF til internett (kablet når tilgjengelig) 
3. Logg på http://results.megalink.no/#!/ og velg Løvenskiold 50m-banen 

Arrangør- og dommerkontor 
1. Slå på ICE-nett og logg på to visnings-PCer, VISD og VISE, som er kablet med HDMI-kabel til to 

TVer 
2. Logg på http://results.megalink.no/#!/ og velg Løvenskiold 50m-banen 
3. Slå på TVene og velg riktig kilde/source med fjernkontrollene 
4. Slå på skriver (tilgjengelig via ICE-nettet) 

VIKTIG VED AVSLUTNING AV STEVNER 
1. Sett MLLeder i treningsmodus før banen kobles ned! 
2. Forlat banen i minst like god stand som den var når du kom, ryddig og klargjort for trening 
3. Slå av og rydd på plass alt utstyr, kontroller at alle innvendige dører, også standplassdører, og 

vinduer er lukket og låst 
4. Trekk ut strømkontakter til kontor-PC, skrivere, modemer og annet utstyr som ikke skal 

ryddes bort  
5. Registrer stevnet og eventuelle tekniske avvik i protokollen 
6. Påse at ytterdører er låst 
7. Ta ned flagget! 

Megalink Support: Telefon: (+47) 48 28 90 00 Epost: support@megalink.no 


