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Ved Håkons Hall venter publikum, sponsorer og 
andre på at de 18.000 deltakerne i Birkebeinerrittet 
skal komme i mål. Underveis følger de rittet via en 

Birkebeinerrittet er blitt et av 
Norges mest kjente sportsarrange-
ment. Interessen er enorm for å få 
sykle de 95 kilometrene fra Rena 
til Lillehammer. I målområdet kan 
presse, sponsorer, publikum og 
andre se rittet direkte, på mange 
typer skjermer i flere størrelser.

Mange skjermer av flere typer
– Ute er det satt opp flere stor-
skjermer, mens man inne i det 
romslige sponsorteltet kan følge 
med på utviklingen via mange 
mindre tv-skjermer, forteller 
sivilingeniør Haakon Wiig, som 
har stått for installasjonen. – De 
forskjellige skjermene viser også 
ulikt innhold. Mens noen viser 
live-bilder, viser andre tidsrappor-
tering, utdyper han.

Signaler over lange avstander
En slik flerskjermproduksjon kan 
være komplisert nok i seg selv. 
I tillegg er avstanden fra kilde-
mediet til skjermene lang.   
 – Bildene blir distribuert fra 
en TV-buss, og på det lengste er 
avstanden mellom kilde og vis-
ning flere hundre meter, forteller 
Wiig. – Derfor måtte vi finne en 
dyktig og solid leverandør av 
sendere, extendere og kabler, for 
å tilfredsstille de høye kravene vi 
hadde. Valget falt på Leteng. 

Rakst og trygt 
 – Til hovedsenderen skulle det 
kobles rundt tjue sendere, slik at 
bilde og lyd kunne nå ut over alt 

med maks kvalitet, forteller 
Henning Lotterud i Leteng. 
 Oppdragsgiver Wiig var klar 
på at Leteng måtte levere raskt 
og kvalitetssikkert. 
 – Derfor valgte vi produkter 
fra Magenta Research, en av 
verdens ledende produsenter, 
sier Lotterud.

 God kundeservice
 – Da vi fikk Magenta-produktene 
via Leteng, stemte ikke disse helt 
med kravspesifikasjonen vår, noe 
som jo ikke er uvanlig i denne 
typen prosjekter, sier Wiig. – Da 
hadde det stor betydning for 
meg at Leteng kunne sette meg i 
direkte kontakt med produsenten, 
slik at vi greit fikk løst utfordrin-
gene som oppsto. 

Kunnskap er avgjørende
Et prosjekt av en slik art og stør-
relse involverer mange parter. God 
kommunikasjon med under-
leverandørene er alfa og omega, 
understreker Wiig.
 – Leteng er gode på kundeser-
vice og jobber raskt. Men kanskje 
enda viktigere er det at de virkelig 
kan det de selger. 
 For ettersom Wiig arbeider på 
detaljnivå, er han avhengig av å 
forstå teknikken i løsningen.
 – Jeg diskuterte mye og grundig 
med Leteng, som med sin høye 
kompetanse, lange erfaring og 
solide kunnskap er en svært god 
samarbeidspartner, og langt mer 
enn en produktleverandør.

Leteng AS – den gode forbindelsen
Leteng AS er spesialister på signaldistribusjon mellom kilde og visning 
for audio, video og data. Våre drøyt 3.000 fornøyde kunder kjøper 
løsninger innen IT-management, presentasjon, digital skilting og over-
våkning. Vi ligger i forkant av teknologien og kundenes behov, og har 
i mer enn 20 år vært en av Norges ledende IT- og AV-distributører.

Spesialkompetanse på helhetlige løsninger
Vi har kunnskapen, erfaringen og produktene som skal til for å designe 
optimale løsninger. Sammen med forhandler og sluttkunde kartlegger 
vi alle behov, før utstyr og løsninger testes.

Landsdekkende
Verdens ledende produsenter forsyner oss med det beste og mest 
oppdaterte utstyret. Vi har over 2500 kunnskapsrike og serviceinnstilte 
forhandlere over hele Norge.
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På store skjermer i målområdet kan publikum følge utviklingen i rittet.

Løsninger for lange avstander
rekke store og små skjermer, ute og inne. Leteng 
har bidratt til at også tilskuerne får sin dose spen-
ning gjennom bilder og lyd av topp kvalitet.


