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STORSKJERM 
FAKTA OG MULIGHETER 



Fakta om storskjermen 

• http://www.skiskyting.no/arrangement/ar

rang%c3%b8rhandbok/publikumsservic

e/Sider/Storskjerm.aspx  

http://www.skiskyting.no/arrangement/arrang%C3%B8rhandbok/publikumsservice/Sider/Storskjerm.aspx
http://www.skiskyting.no/arrangement/arrang%C3%B8rhandbok/publikumsservice/Sider/Storskjerm.aspx
http://www.skiskyting.no/arrangement/arrang%C3%B8rhandbok/publikumsservice/Sider/Storskjerm.aspx


Erfaringer fra 2010-11  

• For ofte ble kabler kuttet av løypemaskin 

– Tiltak: Grave kablene dypere, samt 

markere for løypekjører hvor kablene ligger 

– Trekkerør… 

• Ofte for få folk til å hjelpe med opp- og 

nedrigg. Tar kun 2 timer hvis man er 3-4 

personer. Skaff folk som har tid til å være 

med på dette. 

• Strøm og løypemaskin må være klar da 

storskjermen ankommer stadion. 



Opp og nedrigg av skjermen 

• Kontaktperson fra arrangøren 

• Arrangøren stiller med 3-4 personer til å 

hjelpe til med opp- og nedrigg 

• Arrangøren skaffer 6-8 europaller som 

man støtter opp om støttebena til 

skjermen, samt plattform for 

kamerastativene 

• Motorsag til å skjære ned kabler 

 



Plassering 

• Storskjermteamet må sitte sammen 

med speaker 

– 2 personer 

– 2 stk 1m brede bord, eller 1 stk 2m bord 

• 100 m kabel mellom skjerm og 

speakerbod 

• Vi må ha datanettverk til tidtakning 



Kameraposisjoner 

• På alle arrangement storskjerm er, 

kommer leveransen med tre kameraer 

• Maks 300m mellom speakerbod og 

kamera. 

• Standardposisjoner er ett kamera i mål, ett 

ut fra utgang skyting og inngang arena 

• Kamera på skytebanen er ikke aktuelt da 

vi ikke har grafikk fra skivene. Kan bli 

mulig med MegaLink - skiver 

 



• Arrangør stiller med kamerapersonell 

– Klubbmedlemmer 

– Medieelever 

• Viktig med arenakart og kommunikasjon 

med tidtakersjefen 

 



Arenakart 



Muligheter med storskjermen 

• Ønsker din klubb å vise storskjermbildene i 

klubbhuset? Da må du gjøre følgende:  

– Det går hvis flighten står innen 100 meter fra 

klubbhuset 

– Dere må selv stille med kabel 

• Nettverkskabel (CAT-Ee eller bedre) 

• Coax (BNC terminert, 75Ω) 

– Skjerm med VGA inngang eller Kompositt 

– Bildene kommer uten lyd, men da har man 

arenalyden som Dagfinn Øksenholt leverer. 

– Meld i fra på forhånd at dere ønsker dette! 



Muligeter med storskjermen 

• Markedsføring 

– Arrangementslogo 

– Klubblogo 

– Sponsorlogoer 

– Reklamefilmer 

– Kiosksalg 

• Praktisk informasjon 

• Alt må levers i forkant, senest 3 dager 

før arrangementstart 



 



Kontaktinfo 

• Christian Gedde-Dahl 

– Produsent 

– Tlf: 486 00 654 

– E-Post: meg@cgd.no 


