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1. Innledning
Powerlifting Live er et system for avvikling av styrkeløft-stevner. Det tar for seg oppgaver
som resultatservice både online og på stevnearena, tidtaking, utskrift av diplomer og andre
dokumenter, varsling ved rekordforsøk samt skivelasting.

Installasjon
Systemkrav
Systemet har ingen spesifikke krav til PC-ytelse. En stasjonær PC eller laptop som kjører
Windows XP/Vista/7, vil kunne kjøre stevnesystemet uten problemer. Systemet er basert på
internett-teknologi, og for å vise grensesnittet bruker vi en vanlig nettleser. Både Internet
Explorer og Google Chrome er testet til å fungere. Internett-tilgang er riktignok ikke påkrevd
ved bruk av systemet.

Laste ned Powerlifting Live
Programmet kan lastes ned fra http://live.styrkeloft.no/program/ . Etter å ha kjørt
installasjonsprogrammet går man på startmenyen under Powerlifting Live for å starte
systemet. Hvis du ved førstegangs oppstart får en advarsel fra brannmur om
server/nettverksprogram er det viktig at man tillater at dette får tilgang til internett og ikke blir
sperret.

1.2 Starte/avslutte systemet
Systemet startes ved å kjøre Powerlifting Live fra startmenyen. Standard nettleser vil åpnes
med administrasjonsgrensesnittet. Hvis man skal bruke en annnen nettleser åpner man
følgende adresse: http://127.0.0.1:4001/
For å avslutte høyreklikker man på programikonet
startmenyen og velger Close Powerlifting Live.

som befinner seg nederst til høyre på

1.3 Nettverksoppsett
NB! Et oppsett med sammenkobling av flere PC’er anbefales kun for personer som er kyndige
på oppsett av nettverk.
Det er mulig å koble sammen flere PC’er hvis man for eksempel skal vise flere skjermbilder,
eller ha dedikerte personer til å legge inn innveiing eller stativhøyder. Ved et slikt oppsett
over nettverk(enten med kabel eller trådløst) må alle PC’ene være koblet til samme
nettverk/router. Det skal kun være en PC som kjører Powerlifting Live, mens de andre PC’ene
kobler seg til den som kjører programvaren. For å koble seg til fra andre PC’er må man vite
nettverksadressen(IP-adressen) til PC’en som kjører programvaren.
IP-adressen skal normalt vises på startsiden for Powerlifting Live der hvor det står ”Lokal
IP”. Der står også adresse til mobilt grensesnitt og QR-kode som kan scannes for å gå til det
mobile grensesnittet fra mobil/tablet.
Det er også mulig å finne egen IP-adresse manuelt. Dette gjøres ved å gå på start-menyen,
skriv cmd og trykk enter. Da får man opp et kommandovindu. Her skriver man kommandoen
ipconfig . Da får man opp en hel del informasjon, og det som er interessant er delen hvor det
står enten ”IP-adresse” eller ”IPv4-adresse”. Dette kan for eksempel være 192.168.0.23. Det
betyr at andre PC’er skal åpne følgende adresse i nettleseren for å kunne koble seg til:
http://192.168.0.23:4001
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1.4 Generelle råd
Stol aldri 100 % på teknologi. Enten det er et Excel-skjema eller stevnesystem som
Powerlifting Live, kan feil oppstå. Før derfor alltid resultatene på speakerkort i tillegg, som en
backupløsning i tilfelle PC’en krasjer, strømmen går eller andre uforutsette ting skulle oppstå.

1.5 Veiviser
Programmet har en innebygd veiviser som finnes under Administrasjon – Veiviser.
Her vises alle nødvendige steg som må gjøres før stevnet, før innveiing, etter innveiing og
etter stevnet. Hvert steg har lenke direkte til siden hvor man utfører dette. Enkelte av stegene
har status-indikator som viser i grønt/rødt om det aktuelle steget er utført.
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2. Forberedelser, gjennomføring og etterarbeid
2.1 Stevneforberedelser etter påmeldingsfristen har gått ut
2.1.1 Oppretting av stevne
Stevner opprettes ved å trykke på menypunktet Nytt stevne. Her skriver man inn navn for
stevnet og passord for å administrere stevnet. Trykk deretter på Logg inn, velg stevnet og
skriv inn riktig passord.

2.1.2 Innveiinger
I menyen Administrasjon – Innveiinger opprettes ny innveiing ved å klikke i tekstfeltet hvor
det står Tidspunkt: velg deretter dato og tidspunkt for innveiing og klikk Opprett.

2.1.3 Puljer
Puljene opprettes i menypunktet Puljer. Hver pulje registreres med kun puljenavn,
fortrinnsvis navn i serien Pulje 1, Pulje 2, Pulje 3 osv. Navngivingen er viktig siden puljene
sorteres alfabetisk for å avgjøre puljerekkefølgen. For stevner med mer enn 9 puljer skal
puljer navngis med Pulje 01, Pulje 02, Pulje 03 osv.
Det er også mulig å automatisk opprette puljer ved å taste inn antall puljer, velge innveiing
disse skal knyttes til og deretter Opprett.

2.1.4 Løftere
Løftere legges inn under menypunktet Administrasjon - Løftere.

Manuell oppretting
Hvis man mangler internett-tilkobling eller lisensnummer for en løfter som skal delta på
stevnet må denne legges inn manuelt.
Løftere opprettes i menypunktet Løftere. Under Ny løfter føres navn inn, trykk deretter
Opprett. Hvis løfterens klubb ikke eksisterer allerede må den opprettes under Administrasjon
– Klubber.
Hvis det skal delta gjesteløftere på stevnet må disse legges i egen kategori ”Gjesteløfter”.
På dette tidspunktet settes kroppsvekten lik påmeldt klasse. Eksempel: En løfter stiller i 66 kg
klassen. Løfteren registreres da med kroppsvekt 66, så endres denne etter innveiing. For +120
kg og +84 klassen kan verdiene 121 og 85 brukes. Legg også inn riktig pulje for løfteren.

Importering ved hjelp av lisensnr
Skriv inn lisensnummer i feltet Lisens under Ny løfter. Trykk deretter Importer. Relevant
informasjon om løfteren blir hentet automatisk fra NSFs database. Se over og juster verdiene
for pulje, kroppsvekt og eventuelt rekordkategori. For kroppsvekt brukes samme
fremgangsmåte som ved manuell oppretting(nevnt over).
Det er også mulig å importere flere lisensnummere ved å trykke Importer flere løftere. Velg
deretter pulje som alle skal legges i og skriv inn ett lisensnummer på hver linje.
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Importering ved hjelp av påmeldingsliste
Det er mulig å automatisk importere påmeldingslister fra Nsfs påmeldingssystem. Dette
gjøres ved å klikke på Importer påmeldingsliste. Velg riktig stevne, klikk Vis påmeldte og
velg riktig pulje for løfterene. Klikk deretter Importer løftere.

2.1.5 Tildeling av startnummer
Etter at alle løftere er lagt inn i systemet og plassert i riktig pulje må startnummer tildeles.
Dette gjøres på siden for løftere, ved å trykke på knappen Tilfeldige startnumre. Startnumre
vil da bli tildelt tilfeldig innen hver pulje, men stigende fra pulje til pulje. Mellom hver pulje
er det også ledige numre som kan brukes hvis løftere går ned en klasse og må løfte i tidligere
pulje.

2.1.6 Kontroll av lisens
Alle løftere skal ha gyldig lisens for å kunne delta på stevne. Dette kontrolleres på siden for
løftere ved å trykke på knappen Sjekk lisens.

2.1.7 Stevneinnstillinger
Stevneinnstillinger endres i menypunktet Innstillinger.
Forklaring av de ulike innstillingene:
Navn – Fullt navn på det aktuelle stevnet, for eksempel Regionmesterskap 2008.
Kortnavn – Kortnavn for stevnet. For eksempel rm08. Kortnavnet brukes for
direktepublisering av resultater på internett. Kortnavnet kan kun inneholde engelske bokstaver
og tegn.
Informasjon – Dette feltet kan inneholde formatert tekst, for eksempel informasjon om
innveiingstider, stevnestart eller andre praktiske opplysninger. Teksten vil dukke opp på
skjermene hvis de står i Standby/Info-modus, eller hvis det ikke er noen flere løft igjen i den
gjeldende øvelsen.
Oppdateringsfrekvens – Teknisk innstilling for hvor ofte klienter/skjermbilder skal hente
oppdateringer. Det anbefales å sette denne til 1000 ms eller mer.
Resultattavlevisning – Hvor lenge, i sekunder, resultattavlen for puljen skal vises. Denne
innstillingen gjelder kun for skjermvisningen Løft. Settes til 0 sekunder for ikke å vise
resultattavle etter godkjente/underkjente løft.
Underkjent-grunner – Hvor lenge, i sekunder, grunner for underkjent løft skal vises. Denne
innstillingen gjelder kun for skjermvisningen Løft, og ved underkjente løft.
Ranking – Liste over de ulike rankingmulighetene. Kryss av for å ta med ranking ved
generering av resultatliste.
Norgesrekorder – Innstillinger for varsling ved norgesrekorder. Rekordforsøk markeres med
blått i protokollen så ”Varsle ved norgesrekorder” er vanligvis ikke nødvendig.
Eget valg for å slå av varsling av benkpress 3-løft, denne innstillingen må brukes for stevner
med kun benkpress enkeltløft.
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2.1.8 Oppdatere norgesrekorder
For stevner hvor det kan settes norgesrekorder er det viktig at rekordlisten er oppdatert.
Norgesrekordene importeres automatisk via internett, i menypunktet Rekorder. Husk å gjøre
dette før stevnet. Både utstyrsfrie og ordinære rekorder importeres.

2.1.9 Utskrift av dokumenter
I menyen Administrasjon – Dokumenter er det mulig å generere dokumenter:


Startkort
Lister:






Innveiing
Utstyrskontroll
Stativhøyder
Utstyrsfri løfting. Kan skrives ut etter innveiing slik at teknisk kontrollør vet hvem
som skal løfte utstyrsfritt.

Dokumentene genereres i PDF-format, og Adobe Acrobat eller annen PDF-leser må være
installert.

2.1.10 Test direkteresultater på internett
Hvis man ønsker å legge ut resultatene fortløpende på internett bør dette testes i forkant av
stevnet. Se punkt 2.3.3.

2.1.11 Test utskrift av diplomer
Se punkt 2.4.7.

2.1.12 Sjekk tidsskjema
I menypunktet Administrasjon – Tidsskjema vil man få et beregnet tidsskjema basert på
innveiinger og puljeoppsett. Det er mulig å justere hvor mange sekunder man beregner per
løft.

2.1.13 Backup
I menypunktet Backup kan man lagre en online backup av alle stevnedata man har lagt inn.
Fra samme menypunkt kan man gjenopprette backup.
Det anbefales at man tar en backup etter at stevnet er satt opp. Hvis man skulle få problemer
med datamaskinen kan man enkelt laste ned backupen til en annen datamaskin.
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2.2 Før innveiing
2.2.1 Sett opp skjermbilder
For å få opp skjermbilder til visning på projektor eller ekstern skjerm går man på
menypunktet Fjernstyrt under Skjermbilder. Lenken må åpnes i et nytt vindu slik at man kan
vise dette på projektor/skjerm. Skriv deretter inn et passende skjermnavn, for eksempel
Storskjerm. Så drar man nettleservinduet over til projektor/skjermen. Trykk deretter F11 (eller
høyreklikk og velg fullskjerm) for å aktivere fullskjermvisning. Bruk nettleserens zoomfunksjonalitet for å endre størrelsen om nødvendig.
Ved åpning av fjernstyrt skjermbilde vil det først vises i Standby/info-modus. For å endre
skjermbilde går man på menypunktet Skjermbilder. Her listes alle skjermbilder opp med navn
og type skjermbilde.
Følgende valg finnes for skjermbilde:
Standby/info – Viser informasjons-teksten som er definert under Innstillinger.
Løft – Viser informasjon om gjeldende løft. Navn på løfter, klubb, eventuell klubblogo,
plassering og eventuell endring i plassering etter godkjent løft vises. I denne visningen kan
man også ha automatisk visning av puljeresultater etter løftet. Dette styres av innstillingen
Resultattavlevisning i innstillingene for stevnet. Denne visningen vil også vise grunner for
underkjent løft hvis det er aktivert i innstillingene.
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Resultater – Viser resultater for den gjeldende puljen, neste løftere, nedtelling for høyning.
Dette er sannsynligvis den mest aktuelle løsningen hvis man har kun en projektor/skjerm
tilgjengelig.

Resultater – Neste pulje – Viser samme som Resultater men for neste pulje.
Løfterekkefølge – Viser kun løfterekkefølgen
Skivepåsettere – Viser gjeldende og neste løfter med vektskivefordeling og stativhøyder.

Alle disse skjermbildene har i tillegg visning av nedtelling fra stanga er klar.
Hvis det gjøres oppdateringer i innstillingene for skjermbilder anbefales det at skjermbildet
lukkes og åpnes på nytt.
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2.3 Etter innveiing
2.3.1 Kroppsvekt og åpningsvekter
Etter at innveiingen er ferdig må kroppsvekt og startvekter for alle løftere legges inn. Dette
gjøres under Administrasjon – Løftere.
Den raskeste måten få gjort dette på er å først sørge for at valget for Hurtigmodus er satt til
Kroppsvekt. Deretter kan man søke opp løfteren ved å taste inn startnummer i søkefeltet og
trykke enter. Videre vil feltet for kroppsvekt automatisk være valgt, og man skriver inn
kroppsvekt fra startkortet. Etterpå bruker man tab-knappen for å gå videre til åpningsvektene.
Etter siste åpningsvekt er lagt inn trykkes enter, og man kommer tilbake til søkefeltet for
løftere hvor man skriver inn neste startnummer og gjentar prosedyren.

Innlegging av innveiingsdata via internett
Nytt fra versjon 2.3 er muligheten for å legge inn data for innveiing og stativhøyder via
internett, fra en PC, mobil eller tablet. Enheten som legger inn data trenger ikke være koblet
på samme nettverk som Powerlifting Live, det holder med å ha tilgang til internett.
Fremgangsmåten for å gjøre dette er som følger:
 Sørg for at startnummer er tildelt og at mobilpassord er satt under «Innstillinger»
 Klikk på Administrasjon – Løftere – Innlegging av innveiingsdata via internett
 Før data kan legges inn må informasjon fra Powerlifting Live eksporteres til internett,
dette gjøres èn gang. Trykk på knappen Eksporter data.
 Legg inn data via grensesnittet på http://live.styrkeloft.no/innveiing/ Passord for
innlogging er mobilpassordet som er satt i Innstillinger.
 Velg riktig innveiing og trykk enten på knappen for Legg inn innveiingsdata eller
Legg inn stativhøyder.
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Skriv inn startnummer og trykk Fortsett eller velg løfter fra nedtrekkslisten. Løftere
som allerede har data registrert vises med stjerne.





Før inn kroppsvekt/startvekter eller stativhøyder. Trykk på Lagre. Velg deretter ny
løfter og fortsett til alle er lagt inn.
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Etter all data for enn innveiing er lagt inn kan denne importeres i Powerlifting Live.
Dette gjøres fra siden Løftere – Innlegging av innveiingsdata via internett.
Under overskriften Importering av data vises data som er registrert i det siste. Klikk
på knappen Vis innlagt data for aktuell innveiing.





En oversikt over løftere og hvilke data som er registrert vil vises. Som standard er alle
løftere valgt. Fjern eventuelle løftere som man ikke ønsker å importere data for. Klikk
deretter Importer løfterdata.
Deretter vises en oppdatering av hvilke data som har blitt importert. Hvis det allerede
er lagt inn startvekter eller stativhøyder for en løfter vil disse ikke bli overskrevet.

Tips: Mobilgrensesnittet kan også brukes for å taste inn innveiingsdata via smarttelefon eller
tablet koblet til samme trådløse nettverk som PC’en som kjører Powerlifting Live. Dette
krever ikke internett-tilgang.
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2.3.2 Stativhøyder
Stativhøyder gjøres på nesten identisk måte som kroppsvekt i åpningsvekter(se over). Eneste
forskjellen er at man bør endre valget for hurtigmodus til Høyder styrkeløft eller Høyder
benkpress.

2.3.3 Skru på direkteresultater på internett
I menypunktet Live resultater starter man publisering mot internett. Det er viktig at denne
siden åpnes i et nytt vindu i nettleseren og får være åpen under hele stevnet. Man stiller inn
hvor ofte resultatene skal oppdateres, og trykker deretter Start oppdatering. Resultatene blir
da lagt ut på http://live.styrkeloft.no/ . Kortnavn på stevnet må være satt riktig under
innstillingene for at resultatpubliseringen skal fungere.
Legg merke til hvor lang tid det tar å oppdatere resultatene, hvis dette går over 2 sekunder kan
det gå ut over responstiden til systemet. Hvis internettlinjen ikke er rask nok til å gjennomføre
oppdateringen på 5 sekunder, vil oppdateringen avbrytes.
For direkteresultater på internett må man også velge å publisere hver enkelt pulje, hvis dette
skal gjøres før puljestart. Dette fordi resultatet av innveiingen ikke skal publiseres før
innveiingen er ferdig.
Dette gjøres under Administrasjon – Puljer ved å trykke på knappen ”Ikke publisert på
internett”.
Ved tidspunktet for puljestart(i henhold til oppsatt innveiing) vil puljen automatisk bli
publisert.
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2.4 Underveis i løftingen
Så godt som alle operasjoner underveis i stevnet skjer under menypunktet Administrasjon Resultater.
Mens en pulje løfter vil man normalt kun repetere steg 2.4.1 til 2.4.3.

2.4.1 Starte klokken (”stanga klar”)
Klokken som teller ned fra ”stanga klar” startes ved enten å trykke på knappen Stanga klar
eller ved å bruke tasten s eller * så lenge man er på menypunktet Resultater.
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2.4.2 Godkjenne/underkjenne løft og registrere rekordforsøk
Det gjeldende løftet kan godkjennes eller underkjennes i menypunktet Resultater under
Gjøremål. Trykk på knappen Godkjent eller Underkjent. Alternativt bruk hurtigtaster:
Godkjenn løft: g eller +
Underkjenn løft: u eller -

For andre løft som skal godkjennes, underkjennes eller nullstilles bruker man resultatlisten
over og går inn på det aktuelle løftet. Deretter trykker man en av følgende taster:
g – godkjenn løft
u – underkjenn løft
n – nullstill løft
r – registrere rekordforsøk
Hvis man kun skal endre kiloverdien i et felt, skriver man inn ny verdi og trykker Enter.
Ved registrering av rekordforsøk får man opp et felt nederst hvor man velger øvelse, type
rekord og klasse. Alle forsøk som er over gjeldende norgesrekord markeres med blå ramme.
NB! Selv om et løft har blå ramme, trenger det ikke være et norgesrekordforsøk. Samme
rekord kan ha blitt slått i et tidligere løft eller i en tidligere pulje, eller den interne rekordlisten
kan være gammel.
For løftere som skal stå over løft, fyller man inn 0 kg og trykker u for underkjent. Da vil man
hoppe over den aktuelle løfteren.
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2.4.3 Legge inn høyning
Høyninger som mangler kommer opp under Høyninger på menypunktet Resultater. Feltet for
høyningsvekt er ferdig utfylt med samme vekt om det forrige forsøket ble underkjent, eller 2,5
kg opp hvis det forrige forsøket ble godkjent. Før inn 0 i feltet hvis løfteren har gitt beskjed
om å stå over neste løft.

Høyninger/endringer for øvrige løft legges inn på en av to måter:


Direkte i resultatlisten. Før inn vekt i riktig felt, og trykk deretter Enter-tasten.



Trygg på knappen Korriger til høyre på linjen for den aktuelle løfteren. Før inn ny
vekt for løftet og trykk på knappene for Korriger vekt, Godkjent, Underkjent,
Omforsøk eller Står over.
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2.4.4 Skifte aktiv pulje
Aktiv pulje endres ved å velge pulje fra nedtrekksfeltet i menypunktet Resultater, og deretter
klikke på Gjør til gjeldende pulje.
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2.4.5 Skifte aktiv øvelse
Gjeldende øvelse skiftes ved å velge øvelse i nedtrekksfeltet hvor det står Gjeldende øvelse.

2.4.6 Nedtelling i minutter/til klokkeslett
Nedtelling(til stevnestart/puljestart) settes i menypunktet Innstillinger. Her skriver man inn
enten et tall(for eksempel 15) for å angi antall minutter nedtelling, eller angir et klokkeslett
(for eksempel 14:30) for å starte nedtelling til klokkeslett.
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2.5 Etter stevnet
2.5.1 Diplom-utskrift
Under menypunktet Administrasjon – Diplomer er det mulig å generere diplomer som kan
skrives ut på Nsfs diplommal.
For brukere som kjenner til flettefunksjonaliteten i Word kan man hente ut resultatlister i
excelformat fra en eller flere puljer i menyen Resultater – Excel, for å lage egne diplomer.

2.5.2 Innsending av stevneprotokoll
Protokoll kan genereres og sendes inn i menypunktet Protokoll. Fyll inn feltene, trykk lagre
og send inn til NSF. Alternativt kan man bare oppdatere feltene og trykke lagre uten å sende
inn, hvis man ikke har internett-tilgang og ønsker å sende inn ved et senere tidspunkt.
Det anbefales også at man tar vare på startkortene etter stevnet, i tilfelle det skulle bli
spørsmål om stevneresultatene som blir publisert på nett.
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3. Retningslinjer
3.1 Generelle retningslinjer
Under stevnet bør kun Powerlifting Live og nettleseren kjøre. Andre programmer som kjører i
bakgrunnen kan gi dårligere ytelse og øke risiko for PC-krasj.

3.2 Arbeidsflyt
Etter innveiing:



Legg inn kroppsvekt, åpningsvekter og stativhøyder på løftere
Sette opp live resultatservice

Underveis i løftingen:




Starte nedtelling fra stanga er klar
Godkjenne/underkjenne løft og registrere rekordforsøk
Legge inn høyninger

Etter puljeslutt:




Skifte pulje
Skifte øvelse hvis siste pulje i en øvelse har løftet ferdig
Starte nedtelling
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3.4 Problemløsning ved avvik
3.4.1 Systemet svarer ikke
Prøv å lukk nettleseren og åpne grensesnittet på nytt. Alternativt avslutt og start systemet på
nytt. Hvis PC’en har låst seg fullstendig må du starte den på nytt.

3.4.2 Løfterekkefølgen er feil
Sjekk at startnr og forsøk er identisk med det som står på speakerkort. Om feil navn dukker
opp på skjermen er det sannsynligvis noe feil med dataene for løfteren som i følge speaker
skal dukke opp, eller noe feil med dataene for løfteren som dukker opp på skjermen.
Dobbeltsjekk også at riktig øvelse og pulje er valgt som aktiv.

3.4.3 Omforsøk
Omforsøk grunnet feillasting eller lignende er foreløpig ikke direkte støttet. Den beste måten
å håndtere dette på er å vente til vedkommende skal inn og ta omforsøket, og da nullstille
løftet. Hvis løftet nullstilles før, vil dette feilaktig komme opp først i løfterekkefølgen.
Nullstilling kan også gjøres ved å trykke på knappen Korriger for løfteren, under siden
Resultater – Administrasjon.

4. Anbefalt maskinvare
Fra en vanlig PC kan man få ett separat skjermbilde på en projektor eller ekstern dataskjerm.
Dette skjermbildet kan vises på flere skjermer/projektorer hvis man bruker en VGA splitter.
Da kan man for eksempel vise protokollen på en projektor for publikum, og på en dataskjerm
for publikum. Eksempel på en slik VGA-splitter: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?
sku=608833
For å utvide antall skjermer man kan vise fra en enkelt PC, er det enkleste å kjøpe USB
skjermkort som kan kobles på for å gi flere ulike skjermbilder.
Ett av disse er ST Lab USB 2.0 VGA Adapter, som kan fås kjøpt på Komplett.no:
https://www.komplett.no/st-lab-usb-20-vga-adapter/587929
Flere av disse kan kobles til en PC, for å få 3 eller flere skjermbilder. Dette er å foretrekke
fremfor å lage et oppsett over nettverk.
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5. Oppsett av utstyr

5.1 Utstyrsliste
Nettverksrouter
Brukes for å få internett-tilgang til PC’er. Internett-tilgang fra
stevnearenaen er vanligvis kun en kabel. Routere har en egen inngang
som denne skal brukes til. Den er vanligvis i egen farge eller markert
«WAN». Hver enkelt router har ulike måter å konfigureres på, men et
automatisk oppsett eller valg av «DHCP» er vanligvis riktig valg.

Nettverkskabel
Brukes for å koble PC’er til nettverksrouter.

USB Skjermkort
Brukes for å få flere utganger til skjermer/projektorer, i tillegg til den
eksterne utgangen som bærbare PC’er har. Hvert enkelt USB-skjermkort
kan vise et unikt bilde. Leveres ofte med overgang slik at det er mulig å
koble til både via VGA, DVI og HDMI.

Skjermsplitter
En skjermsplitter kan ta inn ett signal og videresende dette signalet til flere
utganger. Det gjør det mulig å vise samme skjermbilde på flere
projektorer/skjermer uten å ha flere USB skjermkort. Et typisk skjermbilde
som kan vises på flere skjermer er «Resultater»-skjermbildet som viser
gjeldende pulje og løfter-rekkefølge.

Skjermkabler/overgangerVGA, DVI og HDMI-kabler kan
brukes for å koble opp skjermer og projektorer. Ved bruk av
VGA-kabler kan det lønne seg å ha enkelte overganger for
hunn til hunn og fra hann til hann. De kan brukes til å
forlenge kabler, eller skifte kjønn på innganger for
projektorer/skjermer.
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Numerisk tastatur
Enkelte bærbare PC’er har innebygd numerisk tastatur. For de som ikke
har det er mulig å koble på et eksternt via USB. Det forenkler inntasting
av data underveis i stevnet. Man får lagt inn alle tall, godkjent/underkjent
løft og startet nedtelling fra «stanga klar».

5.2 Nettverk/Internett
Det er en stor fordel om man har tilgang til internett på stevnarenaen, men det er ikke
nødvendig for å kunne gjennomføre et stevne.

5.2.1 Kablet internett-tilkobling
For mest mulig stabil internett-tilkobling anbefales bruk av kabel. Hvis man i tillegg skal
kjøre videostreaming er det sterkt anbefalt å bruke tilkobling med kabel.

5.2.2 Trådløs internett-tilkobling
Hvis man kun skal publisere resultater direkte mot internett vil en trådløs internett-tilkobling
være tilstrekkelig. 4G/Mobilt bredbånd fungerer også fint.
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5.3 Skjermer
5.3.1 Alternativ 1: Middels store stevner (RM)
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5.3.2 Alternativ 2: Store stevner (NM)
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