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Sammenfattet brukerveiledning 
Veiledningen forutsetter grunnleggende IT-kompetanse og nødvendig kunnskap om Megalink sine 
systemer. Oppsett og bruk av Megalink, ut over noen enkle tips, ligger utenfor rammene for denne 
veiledningen. Det samme gjelder stevneinvitasjon, påmeldinger og resultatservice. 

Sikkerhet 
 Ved ulykke, ring alltid etter hjelp (113), sikre luftveier og stopp akutte blødninger først. 

Anlegget heter Løvenskioldbanen Skytesenter og ligger på Dæhlimosen i Bærum kommune, 
det er skiltet til Miniatyrbanen når man kommer opp til anlegget (ved rundkjøringen) 

 Førstehjelpskoffert og hjertestarter finnes i kafeen ved inngangsdøren til pistolbanen 
 Brannslukningsapparat finnes i kafeen 

Forberedelse og planlegging av stevnet 
Ta kontakt med banestyret i god tid før stevnet for oppføring på terminlisten og tilgang til nødvendig 
informasjon, bl.a. dette notatet.  Undersøk noen dager før stevnet om alle skiver er i orden og klare 
til bruk. Les dette notatet, så du er forberedt og vet hvor du kan finne info og løsninger. 

 

Adgang 
Inngangsdøren til standplass, teknisk rom og pålogging PC har samme kode. Denne fås ved oppføring 
på terminlisten. Nøkkel til kontoret og lageret finnes i nøkkelboksen til høyre i Teknisk rom. Koden til 
denne er 630. Alt er koblet opp og skal fungere etter oppstart av programmene. 

 

Klargjøring 
Start med å kontrollere at alt det tekniske er i orden, mens andre settes til de praktiske oppgavene 
registrering av påmeldinger etc. 

Teknisk kontroll på PC’en: 
1. Starte PC’en på kontoret. Alt kjøres fra en PC. Svar nei på igangsettelse av eventuelle 

oppgraderinger og annet som ikke har med stevnestyringen å gjøre 
2. Sjekk symbol for kontakt med internett på PC’en. Ved feil, vent litt og slå eventuelt på ruter 

eller sjekk kabler 
3. Åpne alle ML-programmene og sjekk at de starter uten feilmeldinger. Alt er på en PC, og ML 

leder, ML Res og ML Live benyttes (Normalt ikke ML Vis) 
4. Sjekk ML-leder og skivestatus (Blinkende trekant betyr at monitor-programvaren har en 

tidligere versjon enn ML Leder, og har normalt ikke betydning) 
5. Alt er teknisk i orden når symbolet nærmest skudd-detaljene på den enkelte skive ikke viser 

varsel-signal 
6. Sjekk at fremtrekket er 2mm (lengde) pr. skudd (intervall). Det kan eventuelt benyttes 3 mm 

hvert annet skudd når det ikke skytes på elitenivå, eventuelt også 5 mm hvert tredje skudd 
for høyere stillinger eller bredde-stevner. Se avsnittet om sjekk av gummi-lengder under 
praktiske oppgaver i neste avsnitt. Normalt fremtrekk for trening er 3 mm hvert tredje skudd. 



7. Opprett stevn og kontroller kontakt og overføring mellom ML Leder og ML Res (Samme ID i 
ML Leder og ML Res og haket ut for utveksling) 

8. Sjekk hake for automatisk utskrift av skytekort og at riktig skriver er valgt (HP P1005, på 
utsiden av kontret) 

9. Dersom noe er feil, se neste side med forslag til feilsøking 
 

Praktiske oppgaver 
1. Heise flagget 
2. Kontrollere at kjøreporten på venstre side av standplass er stengt 
3. Ta av plast-hettene og utfør en forenklet kontroll 

a. at det er nok gummi. Tykkelse på rullen tilsvarende ytterste ledd på pekefingeren (3 
cm)) holder svært lenge. Tilsvarer 3600 mm, som med fremtrekk på 2 mm pr. skudd 
holder til 1800 skudd. Halvparten (1,5 cm) tilsvarer 1000 mm, eller 500 skudd. Er 
tykkelsen under 1 cm bør den byttes før konkurranseskyting. 

b. at sikteblinken sitter fast, klemt inn i styringshull (normalt på venstre side) 
c. at topplokket sitter fast og rett 
d. at stålplaten/sikteflaten er festet stramt 
e. at hull/ treffbilde fra forrige skyting ikke indikerer feil med fremtrekk 

4. Ved indikasjoner på feil, utfør en grundigere kontroll 
a. Lite gummi – kontroller nærmere mot planlagt skyting og oppsett av fremtrekk for 

den aktuelle skiva. Bytt eventuelt gummi. Det finnes ruller på kontoret, i teknisk rom 
i plastkassen på gulvet ved inngangen, eller en rest-beholdning på lagerrommet. 

b. Tegn til dårlig fremtrekk, benytt utstyr i plastkasse på gulvet inn til høyre på teknisk 
rom (innholder gummirull, hansker, trykkluft, olje, enkelt verktøy og en skivebok), 
sjekk at: 

i. Det ikke er motstand i valsen som gummien er festet på og ha eventuelt olje 
på endepunktene 

ii. Gummien er tredd riktig og slipper uhindret ned bak skiva - åpne nabo-skiva 
og sammenlign ved tvil. Ideelt skal rullens innside (på en ny rull) vende bort 
fra skytteren etter montering. 

iii. Det er tilstrekkelig med gummi under den nedre rullen slik at den faller løst 
og ikke kan feste seg og rulle opp igjen 

iv. Gummien er rullet opp jevnt (rette sider) og tredd rett (vertikalt) 
v. Det er rengjort bak gummibåndet og i de fire hjørnene rundt mikrofonene. 

Bruk trykkluft med nødvendig avstand til mikrofonene 
vi. Det er olje i endene av valsen som gummirullen er viklet rundt 

vii. Noter feil og hva som er gjort i skive-boka 
5. Bly tømmes jevnlig, men sjekk for sikkerhets skyld om noen virker å være fulle 
6. Ta ned sikkerhetsmerket 
7. Sjekk vindvimpler og løsne de som har hengt seg opp 
8. Åpne standplassdører, sett ned monitorer etc. 
9. Slå på standplass-TV’er og still inn IP-adressen til MLLiveArena (Stevne PC). Fjernkontroll er i 

en boks under hver TV. Løse tastaturer finnes på kontoret. Disse kan brukes mot PC’ene ved 
å sette USB-tilkobling i Mikro-PC’ene som finnes på stolpen bak hver PC. USB-enheten finnes 
under et lokk på baksiden av hvert tastatur 

10. Visning i kafeen settes opp med en ekstra mikro-PC som finnes i kontoret. Bruk at av de løse 
tastaturene og fremviser/ lerret som monitor. Se ellsers forrige punkt. 



11. Sjekk standplass-ur på begge sider av banen. Urene er radiostyrt og stiller seg automatisk 
etter noen minutter etter f.eks. skifte av batteri. 

12. Sett opp kikkert i vinduet på rommet i 2.etasje (oppbevares i Teknisk rom) i beredskap om 
noe går galt og eventuell overvåking underveis 

13. Sjekk tilgang til toaletter, toalettpapir vann mv. Bruk normalt det ved 200m standplass. 
Nøkkel på vegg til høyre for utgangsdøren nærmest standplass-kontoret. Tørrtoalett i 
lagerrom benyttes bare i unntakstilfeller. 

14. Sjekk kafeen, vann i dunkene, eventuelt kaffe og tilbud om drikke og annet i kjøleskapet. 
Vann kan hentes ved toalettene på 200 m. Det er kran på ytterveggen og firkant-nøkkel 
henger sammen med nøkkelen til toalettet ved utgangsdøren nærmes kontoret. 

  



Avslutning 
1. Lukk stevnet i ML Leder og sett i treningsmodus, slå av alle benyttede programmer. La PC’en 

stå på, men lukk lokket  
2. Ikke slå av noen deler av de tekniske løsningene, så som strøm, brytere i styringsbokser 

(teknisk rom eller i grava), monitorer (henges bare opp) eller TV-skjermer (går i hvilemodus 
etter en tid), og la alle kabler være tilkoblet slik som det var på ved ankomst (unntak ved fare 
for lynnedslag). Se veiledning på stolpen rett på innsiden av inngangsdøren mellom skive 5 og 
6. Unntak, slå av: 

a. Lydanlegg 
b. Skrivere 
c. Mus 
d. Varmeovner 
e. Lys 

3. Fei opp hylser, også utenfor standplassdørene 
4. Fei opp og kast søppel, også på gulvet under standplassbord og stoler. Etterlatt utstyr legges 

eventuelt oppå standplassbordet 
5. Sett alt på plass, heng opp feiebrett og lås standplassdørene (vrider er horisontal når låst) 

a. Mikro-PC fra kafeen og alle løse tastaturer tilbake til kontoret 
6. Kontroller at liggendemattene er på plass og stablet i fire bunker hver på seks stykker 
7. Sett på plasthettene over skivene 
8. Sett opp sikkerhetsmerket 
9. Lås alle innvendige dører og standplassdører (vrider på tvers når låst) 
10. Sjekk at alle nøkler er tilbake i nøkkelboksen, og nøkler til toalett er på plass 
11. Noter bruk, og eventuelle feil som ikke er rettet, i standplass-protokollen 
12. Slå av lys, varmeovner osv.  
13. Gjør rent i kafeteriaen, trekk for vinduer og ta ut kontakter unntatt kjøleskap på kjøkkenet 
14. Lås ytterdørene og sjekk at koden i boksene er ikke står med åpen-kode 
15. Ta ned flagget. Dersom porten til Villsvinbanen i enden av parkeringen er åpen eller det 

skytes på 25 m, skal flagget være oppe. Flagget gjelder alle de tre banene. 
 

 

 

  



Feilsøking 
Hendelser underveis 

1. Følg med på trykkverdier 
2. Sjekk med kikkert ved mistanke om feil med fremtrekk 
3. Strømbrudd – Sikringsskap i 2.etg 
4. Lyn og torden – følg med på Lynobservasjoner sanntid (met.no)  - Stopp skyting, steng ned og 

ta ut stikkontakter i grava, over standplassene og i teknisk rom ved alvorlig fare for 
lynnedslag  

Reservedeler og forbruksmateriell 
1. Batterier til klokker, løse tastaturer mv. finnes i hylle på kontoret 
2. Ekstra papir og toner til skriver i skap under skriver på kontoret  
3. Kabler mv. finnes i teknisk rom, og noe annet utstyr i 2.etg – innerst 
4. Festemateriell, mer avansert verktøy mv. i lageret 
5. Enkel verktøykoffert finnes i Teknisk rom 

 

Felles prosedyre for alle typer feil 
1. Kartlegg omfang, en skive eller flere 
2. Om flere, hva er felles 

a. Samme segment 1-6, 7-14, 15-24 
i. Sjekk styringsmonitor 1, 7 og 15 

b. Samme strømkrets 
i. Sjekk kontroll-lys over standplassdørene (2 stk.) 

ii.  

Mest vanlige feil som kan oppstå under skyting 
1. Dårlige skuddverdier – følg med under skytingen! 

a. Årsak: Normalt noe feil med fremtrekk, sjekk varsler eventuelt med kikkert 
b. Mulig løsning: Kjør periodisk manuelt fremtrekk fra ML-leder 

 
2. Feil – ingen kontakt med skiven 

a. Årsak: Normalt feil med ledning mellom monitor og vegg, kontakt i monitor eller 
kontakt i veggen. 

b. Mulig løsning: Sjekk styringsmonitor(er) om feilen gjelder et helt segment 
i. Om feilen gjelder segment, bytt til naboens vegg-kontakt for eventuelt å 

redusere omfanget av feilen til en skive, normalt blir feilen enten løst for 
alle eller flyttet til naboskiva  

ii. Ta ut kabel i monitor, bruk elektronikk-rens og sett på plass 
iii. Ta ut kabel i vegg, bruk elektronikk-rens og sett på plass igjen 
iv.  Bytt eventuelt kabel, ny kort kabel til samme monitorinngang eller lang 

kabel til alternativ kabelinngang i monitoren 
v. Om dette ikke virker – flytt skytter til eventuell reserveskive 

vi. Om feilen er omfattende, sjekk kabler inn i styringsbokser på teknisk rom 
og at alle brytere er på 

vii. Om det fortsatt er feil, avbryt skyting og sjekk det samme i grava 
 
 



3. Svart monitor 
a. Årsak: Strømbrudd 
b. Mulig løsning:  

i. Slukket kontroll-lys (2 stk.) over standplassdørene kan skyldes at noen har 
skrudd av bryteren inne på teknisk rom 

ii. Sjekk sikringsskap, andre etasje innerst 

Feil oppdaget under oppsett / feil registrert i ML-leder 
Det er mange brukere av banen og enkelte kan i beste mening slå av enheter eller koble fra utstyr 
mv. Det er den vanligste årsaken til feil. 

1) PC’en har manglende kontakt med styringsenhetene på teknisk rom (koblingsboksene) 
2) Sjekk USB-tilkoblinger til PC’en og at USB-boksene blinker 
3) Følg ledningene ut av kontoret 
4) Monitorene har ikke kontakt med skivene 
5) Utfør samme kontroll som under skyting 
6) Sjekk at ledninger fra grava er satt riktig inn i koblingsboksene (markert med blå pil) 
7) Sjekk at kretskortene inne i koblingsboksene er slått på og blinker 
8) Kontroller i grava at: 

a) Strømkontaktene er plugget i til begge koblingsboksene 
b) Kontroller at brytere er slått på inne i koblingsboksene 
c) Foreta en visuell kontroll av ledninger, også mellom skivene i tilfelle noe skulle være ødelagt. 

9) Mangler strøm 
10) Sjekk det samme som foreslått ved svart skjerm under skyting 
11) Annet 
12) Sjekk at alle enheter er slått på  

 Andre fasiliteter 
1) Det er koblet til skriver for utskrift av skytekort. HP P1005 står rett utenfor kontoret 
2) Mikrofon, slå på forsterker og bruk tilkoblet mikrofon, eller løs mikrofon. Slå på sender. 
3) Ekstra mus og skjerm 
4) Internett – bruk kun til Megalink 
5) Visning på TV-skjermer. Kan styres fra PC’en eller med løst tastatur. Sett usb-kontakt (finnes 

under lokk i tastaturet) i mikro-PC’ene som er festet bak TV-skjermene. Det finnes en løs mikro-
PC som kan benyttes i kafeen. Legger beslag på ett tastatur til oppsett 

 
Kodeoversikt 
Kode til inngangsdør, teknisk rom og PC fås opplyst av banestyret når arrangementet er oppført på 
terminlisten 

Nøkkelboks i teknisk rom: 630 – Inneholder nøkler til lager og kontor 

Megalink: Koder er hengt opp på vegg i kontoret 

Telenor4G_FAE7D9, også 5ghz, DEGu4P9Pb (Ikke bruk privat eller del med andre – det stjeler 
kapasitet fra utstyr som benyttes på banen) 


