
Arrangørkonferansen 1. November 
 

Arne Roaldsøy - (Daglig leder) 
        Dag Ivar Findreng - (Produktansvarlig BIA) 



 Megalink AS 
 Vår teknologi – hva bygger den på? 
 Skiskytterskiva  
◦ Noen bilder fra anlegg 
◦ Erfaringer fra kunder 

 Erfaringer fra Megalink + veien videre 
 
 

 



 
 Skiver levert i 25 land 
 Solgt over 13.000 skiver 
 Er representert i alle verdens 

deler utenom Afrika. 



 Prosjekt startet 2006 
 Godkjenning NSSF på plass! 
 2 stk 30 skivers anlegg 
 4-5 steder med 1 til 12 skiver 
 Junior NM 2014 MjøsSki 



Prinsipp for lydkammerskiver 

Mikrofoner 

Mic. A 
Mic. B 
Mic. C 

Mic. A = 0,0 ms => 0cm 
Mic. B = 0,3 ms => 10cm 
Mic. C = 0,6 ms => 20cm 
Mic. D = 0.9 ms => 30cm 

0,0ms 
0,3 ms 
0,6ms 

Temperatur Mikrofoner 

V = 20*    T    m/s 

Mic. D 0,9 ms 









Trener-løsning. Kan se 1,2,4 eller 6 skiver samtidig – viser 
nøyaktig treff/bom og tid per skudd 



Trener-løsning. Kan se 1,2,4 eller 6 skiver samtidig – 1 eller 5 
ringer per skytter – viser nøyaktig treff/bom og tid per skudd 



Startnummer registrering – svært enkelt 
brukergrensesnitt – enkelt for (færre) 
funksjonærer 







• Grafisk visning av treffpunkt per skudd 
• Antall treff 
• Tid per skudd 



 Bedre informasjon til speaker 
 Enkel registrering av løper på standplass 
 Trenerne får sikrere informasjon, bedre tid til å registrere treff, får 

alltid se treffpunkt for treff (og bom i nærheten), likt for alle – fair 
play, enklere å gi skrumeldinger 

 Trener terminal er enkel i bruk for nybegynnere, kan se 1,2,4 eller 6 
skiver på en gang 

 Raskere avvikling av innskyting  
 Raskere opp og nedrigging – ingen papp 
 Tydelig og god merking på skiver – rødt lys ved stående 
 Ved linjebrudd er data lagret og kommer frem igjen ved restart, 

skivene anviser ved strømbrudd (backup-batteri) 
 Utøver kan få med utskrift av detaljer skyting 

 



 Publikum kan se skudd detaljer på PC skjerm, prosjektor i kafeteria 
etc 

 Slipper utfordringer med kant-skudd 
 Enklere ift lære å skyte 
 Unngår feil pga viderefortelling/plotting fra en trener, treneren ser 

ikke alle skuddene pga tåke, urolig kikkert, skudd som går i samme 
hull, utøvere som går foran kikkert, flere serier i samme blink etc 

 Stort støtteapparat, gode kikkerter og litt flaks med tidlig trekning 
var viktig før – ikke nødvendig her, alle ser like godt alle detaljer 

 Alle trenere ser treffbilder underveis i varierende vindforhold under 
konkurranser – god læring / støtte  

 Det at utøver/trener kan hente lagrede skudd-data / treffbilder gir 
uten tvil bedre læring 

 



 Opplæring av, og god enkel informasjon til klubbens medlemmer 
ved kjøp er viktig 

 Kontrollskyting ved nye brukere – bygge tillitt – bruk enten papp 
eller utskrift på transparent fra systemet for å sjekke / bevise 
systemets nøyaktighet – viktig den første perioden for å bygge tillitt 
til ny teknologi  

 Utpek superbrukere i klubben 
 Utpek en med hovedansvar for skivene/systemet  
 Innfør enkle rutiner for sikker drift / oppbevaring av utstyr 

 
 

 



 Prosjekt startet 2006 – samarbeid NSSF – Megalink AS 
 Omfattende prosjekt med tung nyutvikling 
 Første anlegg: 12 skivers anlegg levert i 2008 til Haltdalen 
 30 skivers anlegg levert i 2011 og 2012 
 Gode erfaringer, men også noen barnesykdommer - disse er 

nå utbedret – produktet er nå ferdig gjennomtestet og 
godkjent av NSSF 

 Etter innspill fra NSSF har vi nylig implementert trenerløsning, 
startnummer registrering, integrering mot Emit samt innført 
ny enkel bruker-test ift nøyaktighet 



 Store anlegg – til store konkurranser  
 
◦ Løsningen er nå komplett – og godkjent av NSSF 

 
◦ Videreutvikling ikke nødvendig, men det kan være 

aktuelt med et nytt styringssystem (software) som 
er enklere – lavere terskel for bruk ved store 
stevner – kostnad…  
 
◦ Dagens system er klart for junior NM i februar 2014 

 
 
 
 



 Treningsbruk og/eller små anlegg 
 
◦ Produktet er gjennomtestet og virker som tiltenkt 
◦ Landslag Norge / USA tar i bruk systemet til trening 
◦ Kjøpe noen få skiver først, eller fullt anlegg?  
◦ Se mot DFS og utvikling fra 1997 – ikke mye 

gammel teknologi nå lenger…. 
◦ Introduksjonsrabatt fortsatt…. 
 

 
 

 
 

 



For mer informasjon, ta kontakt med oss: 
 
• salg@megalink.no 
• Arne Roaldsøy – tlf 92443827 
 

mailto:salg@megalink.no
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