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Vi som organiserer �e Gathering (TG) kan ikke gi noen personlig 

garanti for noen under arrangementet, men vi vil forsikre deg om at 

vi gjør vårt aller beste for at deltagerne skal ha en �o� påskeferie og 

at de kommer hjem stuptrø�e, lykkelige og i e� stykke.

Vi regner nesten med at hun/han du har tenkt å sende til Hamar i 

påsken har fortalt deg hva TG går ut på. Vi har uanse� samlet en god 

del informasjon som foreldre generelt se� lurer på, og samlet de�e 

på følgende side:

 
h�p://www.gathering.org/tg09/no/tilforeldrene/

Det er ikke sa� noen aldersgrense for deltagere på TG,  

men vi anbefaler at de som er under 16 ikke kommer alene. Det er 

�nt å være på TG sammen med søsken og venner som er over 16.

�e Gathering har bli� pålagt av politiet å sørge for at alle deltagere 

under 16 år har en skri�lig tillatelse fra foresa�e til å være med på 

TG. De�e skjemaet med underskri� må alle som er under 16 ha med 

seg når de ankommer hallen.  Mindreårige som ikke har skri�lig  

tillatelse er vi desverre nødt til å avvise.
Det er dere som foreldre som kjenner deres barn best, og dere må 

bestemme om deres barn kan delta. Som arrangører har vi ikke  

mulighet til å følge opp at folk sover nok, at de spiser regelmessig, 

eller sørger for hygiene osv. 
Derfor ber vi dere som er foreldre om å vurdere om ungdommene 

klarer å ta vare på seg selv på disse områdene, eller om de skal være 

sammen med noen.Vi har også et deltakerombud som dere kan kontakte om dere har 

y�erligere spørsmål. Hun heter Eileén Tennebø og kan kontaktes på 

telefon +47 90 20 84 54, eller e-post do@gathering.org

Samtykkeskjema

   
 

 

Tillatelse til å delta på �e Gathering 2009

Jeg gir med de�e tillatelse til at   
 

 
 

 
 som er født 

kan delta på arrangementet “�e Gathering 2009” i Vikingskipet 8. til 12. april -09.

Mi� forhold til deltakeren (se� kryss):  
 Mor 

 
 

 
 

 
 Far  

 
 

 
 

 
 Annen omsorgsperson (Spesi�ser)

 
Jeg kan tre�es på telefon  

 
og er inneforstå� med at arrangøren kan ringe for å kontrollere  

 
 

 
 

 
gyldigheten av denne tillatelsen.

 

Sted/dato: 
 

 
 

              Signatur: 
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Kommer du 
med bil så bør 
du lese dette. Det 
ordinære innkjøringsfeltet 
(midtrabatt) blir sperret slik at vi 
forlenger køen til TG gjennom hele veien, rundt 
rundkjøringen og tilbake til borterste innkjøring på plassen.

Buss/taxi/handicap/sponsor kjører inn den vanlige innkjøringen over på den store 
asfaltplassen ved siden av skipet.

Alle andre kjører inn borterste innkjøring. Her møtes og informeres de av vaktene, 
før de enten sluses inn i kø mot avlossingsområdet (maks 10 min, fører MÅ bli VED 
bilen), eller til parkering.

All utkjøring foregår der vi tidligere kjørte inn, og siden veien er sperret i midten der 
må alle kjøre nordover når de har kjørt ut. Innrykket i seg selv foregår som tidligere 
år med registrering ved bodene ute, inngang i sør med utstyr, og ut gjennom hoved-
inngangen.

Ankommer du med bil?

Under 16 år?
Alle deltagere før fylte 16 år må medbringe et signert 
samtykkeskjema fra deres foreldre eller foresatte. 

Minner også om at samtlige deltagere må kontrollere  
at de har registrert riktig informasjon på kontoen  
sin hos partyticket.net. Du vil ikke slippe inn  
i skipet før kontoinformasjonen din stemmer. 

Last ned samtykkeskjema på http://turl.no/384

- Skriv gjerne ut og les på veien til TG! -

Årets geek

Arne rydder  
- Rydder du?

Side 17

Side 12

Derfor 
gleder DU 
deg til TG

Side 6
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I løpet av tre år 
har søppelmengden 
som er igjen når TG 
stenger dørene økt 
fra 40 kubikkmeter til 
80 kubikkmeter. 

Når nettet er tatt ned, strømmen 
skrudd av og deltakerne har gått 
hjem er det på tide å rydde 
Vikingskipet. Dette innebærer 
blant annet søppelhåndtering.
 I løpet av tre år har mengden 
søppel doblet seg. Dette er i tillegg 
til alt søppelet som blir samlet og 
kastet under arrangementet!
 Man har lurt på om hyller 
er en medvirkende årsak, men 
driftsjefen for HOA, som drifter 
skipet, forteller at 90 prosent av 
søpla som er igjen etter deltakerne 
er rett og slett vanlig søppel.

«Hmmm»
Det får crewmedlemmene til å klø 
seg i hodet. Crewet har daglige 
søppelrunder hvor de går mellom 
radene og samler inn søppel. I 
tillegg er det flere steder hvor 
man kan kaste søpla si.
 Core og Security har ansvaret 
for blant annet koordinering av 
dette, og de informerer om at det 
vil bli satt i gang diverse tiltak i 
forbindelse med dette. 
 Blant annet skal det være 
så ryddig mellom radene at man 
kan trille en standard 80 liters 
søppelkasse mellom de. Security 
kommer til å håndheve dette på 
deres streiferunder, og de vil i år 

være strengere på dette enn de 
har vært tidligere år. 

Renhetskonkurranse
Det er også planlagt at Info:Desk 
skal ha søppelposer tilgjengelig 
som deltakerne kan få til å samle 
søppel i.
 Det ryktes også om en 
kåring av den reneste raden, og 
ryktene tilsier at det vil vanke 
bra premier til vinnerne. Kanskje 
noen er heldige og får billetter til 
TG2010? 
 Både Core og Security 
understreker at disse tiltakene er 
av hygieniske og sikkerhetsmessige 
årsaker, og for å få lov til å 
arrangere The Gathering i 
framtiden. 

Arne rydder! Rydder du? 

Hvordan kan DU bidra? 
# Crewet vil gå søppelrunder til bestemte tidspunkter minimum 
to ganger i løpet av døgnet. Tidspunktene vil bli annonsert 
senere. DU som deltaker kan se over plassen din i forkant, og 
se om det er noe du skal kaste. 
# Ha en plastpose på plassen din hvor du samler søppel. Det 
blir lettere for deg å gi det til oss under rundene, eller kaste i 
en av søppelkassene. Tomflasker kan leveres til Resirk. 
# Tenk gjennom hva du tar med på TG. Velger du å ta med 
hylle eller stol så må du også sørge for å ta det med hjem. The 
Gathering er ikke det rette stedet å legge igjen slike ting. 
# På søndagsformiddagen er du sannsynligvis trøtt og sliten, og 
da kan det være fristende å gå fra plassen og la søpla ligge. Ta 
heller en skikkelig rydderunde dagen/kvelden før - og dra med 
god samvittighet.

Tekst: Berit Emilie Nordbø 
Foto: Steinar H Gunderson

 
TheNewsGathering produseres av Info:Content og utgis daglig under TheGathering. 
Tilbakemeldinger til redaksjonen kan gjøres via mail til tg09info-content@gathering.org 
Sjekk alltid www.gathering.org for siste utgave!

Ansvarlig redaktør: Mats Frøiland 
Redaktør: Sondre Langenes
Grafisk: Jan Erik Berentsen og Marte Svalastoga 
Redaksjon: Leif Kirknes, Berit Emilie Nordbø, Ida Henriette Hundeide, Kjell Arne Steinsvik,  
Marcus Irgens, Marielle Hovlandsdal Akselsen, Stian Johansen og Knut Auvor Grythe.

TheNewsGathering
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Årets invitasjonsdemo er et 
resultat av et stort samarbeid 
mellom gruppene Outracks og 
Nazareth, som har stått for 
kodingen, Portal Process med 
grafikk og Kvasigen med musikken 
som har prydet gathering.org en 
tid nå. 
 Men de ser ikke på det som 
en hobby eller en jobb. 
 - Det har krevet for mye av 
fritiden til å kunne kalles noe 
annet enn en livsstil, sier Duckers 
fra Outracks.

- Katastrofalt demoår i 2008 
- [Demoen] går i hovedsak 
ut på at vi gjør research på 
«the lost art». For eksempel 
er roboten som ligger fanget i 
korridoren den samme roboten 
som ble laget til vinnerdemoen 
til Portal Process i 2005, sier 
Duckers, og peker på at det er 
mer et budskap enn en historie i 
invitroen. 
Demoen er temamessig, og ifølge 
lug00ber (Kvasigen), et «subtilt 
stikk til hvordan demoscenen på 
TG har hatt en liten nedtur igjen 
etter renessansen på midten av 
2000-tallet». 
 Han gremmes over hva han 

kaller et katastrofalt år for 
demoscenen på TG i 2008.
 - «Raiders of The Lost Art» 
er oss som er i Event:Creativia 
i år. Men det er også alle andre 
på TG09, både crew-medlemmer 
og deltakere som engasjerer 
seg i, og interesserer seg for, de 
kreative compoene, samt den 
norske demoscenen som har 
bidratt med 
råd og støtte mens Anders 
(Duckers) og jeg utformet 
slagplanen vår for hvordan vi 
skulle gjøre TG09 til et bra party 
for de som ønsker å utfolde seg 
kreativt. 
 - Vi valgte temaet fordi vi 
syntes det var tøft, samtidig 
som det har en del småfestlige 
tolkninger. Man kan for eksempel 
tolke det som et pun på 
momssaken, sier Duckers, og 
forklarer at temaet er en smule 
kryptisk i arten.

Stor kreativ satsing
 - Vi ville også få frem at 
TG09 vil ha en stor ny satsning 
på kreativitet. Event:Creativia 
er nå fylt opp med Top Men(tm) 
(og én kvinne, red.anm.) med 
lang erfaring i gamet og masse 

entusiasme. I tillegg har demoen 
en del intern demoscene-humor 
i seg, som får forbli «easter 
eggs».  Lug00ber røper i den 
forbindelse at bildene i demoen 
i hovedsak er av mennesker fra 
demoscenemiljøet.

Stolthet gir inspirasjon
Inspirasjonen til demoen mener 
Duckers kommer fra stoltheten 
for tradisjonen, og at det hjelper 
til å skaffe oppmerksomhet rundt 
partyet i den internasjonale 
demoscenen, men legger også 
vekt på at det forhåpentlig 
inspirerer deltakere til å bidra 
under TG. 
 - Invitasjonsdemoer blir sett 
av mange utover de som følger 
med på demoscenen ellers. 
«Raiders of The Lost Art» ble 
sluppet på Kindergarden 2008 
og håvet inn førstepremien i 
compoen med windows-demoen.
 Et taktisk poeng, 
ifølge lug00ber, å slippe 
invitasjonsdemoen til TG på det 
siste norske demopartyet før The 
Gathering 2009.  
 - Anders kom opp med 
konseptet for demoen, og jeg 
likte det veldig godt. Derfra og ut 

var det beinhard jobbing og mye 
moro, sier han, og føyer til at det 
hele ble mer enn en personlig 
deltakelse i en compo da demoen 
ble lagt ut på gathering.org. 

Musikk
For de musikkinteresserte vil 
det holdes flere seminarer på 
TG09 om musikkproduksjon, 
og flere vil være tilgjengelige i 
workshopområdet for spørsmål, 
hjelp med låter eller prat.
 - Jeg kommer til å ta med 
alt musikkutstyret mitt til TG, 
og hvis noen har interesse av 
det, kan jeg godt ta en detaljert 
gjennomgang av hvordan jeg 
lagde låta til inviten. Ta kontakt 
med oss på TG, så ordner vi noe, 
slår han fast. 
 Om lug00ber eller Duckers, 
som begge jobber i crew, 
skal delta i noen kreative 
konkurranser gjenstår å se. 
Prioriteringen deres vil være å 
gjøre årets kreative TG det beste 
noensinne, men både Duckers og 
lug00ber virker overbevist om 
også egen deltakelse i noen av 
årets kunstneriske compoer.

Tekst: Stian Johansen

«Raiders of The Lost Art»  
og kreativitet på TG09 

Med klare referanser til filmen om Indiana Jones,  
vil demoscenerne ikke bare gi en intens opplevelse,  

men også få fram et viktig budskap. Hva legger egentlig grunnen 
for årets TG-invitro? Vi snakker med Duckers og lug00ber. 
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Under denne fellesbetegnelsen er 
det flere undersjangre; demoer 
lages for ulike plattformer og 
med ulike restriksjoner for å gjøre 
oppgaven mer spennende. Jo flere 
begrensninger, desto vanskeligere 
kan demoen være å gjennomføre, 
og jo mindre begrensninger, desto 
mer forventes av publikum. 

Oldschool fortsatt elsket
Populære plattformer for demoer 
er gjerne våre høyt elskede 
oldschool Amiga, Commodore eller 
Atari, hvor maskinvaren setter en 
stor begrensning på utviklingen.  
 Ikke bare med kode, men lyd 
og grafikk har også begrensninger 
i forhold til hvor bra grafikken 
kan vises, og hvor høy kvaliteten 
på lyden kan være. Utenom 
hardware- og eventuelle compo-
restriksjoner, står demogrupper 
fritt til å uttrykke seg og vise hva 
de vil i en demo. 
 Fordi demoen skal være så 
imponerende som mulig, kreves 
det forskjellige talenter, en 
demogruppene er derfor ofte 
sammensatt av mennesker med 
forskjellige kunnskaper. Ideelt 
sett bør det være folk som kan 
programmere, produsere musikk og 
lage grafikk. I tillegg kreves det et 
samarbeid som syr hele prosjektet 
sammen til et ferdig produkt. 

Historie
Demoscenen har sitt utspring fra 
softwarecracking-scenen som 
begynte på 80-tallet. Folk lot det 
gå sport i å bryte kopisperringer på 
spill, og som seg hør og bør i sport, 
utviklet det seg en konkurranseånd 
i miljøet om å cracke forskjellige 
typer spill og programvare.  

 Programvaren ble etter hvert 
signert, gjerne som et modifisert 
oppstartsbilde av programmet. På 
denne måten skaffet gruppene og 
enkeltpersonene seg et navn. 
For å øke ryktet om gruppene 
gjaldt det å vise programmerings-
kunnskaper, og forskjellige 
”trainers”, som forandret enkelte 
ting i spillene, så dagens lys. 
Når dette etter hvert ble veldig 
populært gjaldt det ikke bare 
å cracke programmene eller 
lage ekstra programvare, nå ble 
signaturene mer og mer avanserte, 
med animasjoner og ofte tilhørende 
lyd. 
 Sakte, men sikkert, trakk 
signaturene seg ut av cracking-
scenen og ble i takt med hardware-
teknologiene stadig mer avanserte. 
Det brukere tidligere ble ”lurt” 
til å se i modifserte programmer, 
trekker nå teknologi-glade 
tilskuere mot basselementer og 
storskjermer. 
 Dataparty-kulturen har sterke 
røtter i demoscene-miljøet, og flere 
events er dedikert kun for dette.  

Er du kreativ?
På nettstedet gathering.org under 
«kreativ» finnes informasjon 
om, og inspirasjon til, å delta 
i årets kreative konkurranser. 
Demoscenere trenger forskjellige 
talenter for å få til et bra resultat, 
og kan du, eller er du interresert 
i, noen av temaene de omfatter, 
oppfordrer vi deg til å ta en titt og 
lese rundt emnet. 
 Duckers og lug00ber har i 
tillegg følgende å si til eventuelle 
kreative spirer: 
 - For å programmere demoer 
for PC anbefaler vi stort sett C++, 

da dette språket gir best ytelse 
og kontroll, og lar deg skrive kode 
direkte mot OpenGL eller DirectX. 
C++ tar noe tid å lære, og her 
anbefaler vi at man kjøper en bok 
eller følger tutorials på internett. 
Det går også an å lage demoer i 
andre språk, for eksempel Java 
eller C#, begge med sine fordeler 
og ulemper. For å lære seg OpenGL 
eller DirectX som brukes for å tegne 
grafikk ved hjelp av skjermkortet 
finnes det også mange bøker og 
tutorials på nettet. 
 Et bra sted å begynne 
om du har tenkt deg i de 
programmeringsmessige baner av 
demoscenen, er ifølge Duckers 
følgende kanaler på IRC: #scene.
no (EFnet), #coders (IRCnet) og 
#bitfellas (IRCnet). 

Gjør det enkelt i starten
For musikkproduksjon mener 
lug00ber det er lurt å starte med 
Propellerheads Reason, og advarer 
mot å laste ned alle mulige plugins 
uten å være kar til å mestre dem. 
 - Man bør heller finne seg noen 
få til å begynne med (de fleste 
sequencere kommer med et utvalg 
av instrumenter og effekter). Hvis 
man har for mye å velge blant, 
lærer man aldri noen instrumenter 
godt, og blir bare sittende og rote 
uten mål og mening. 
 Dette er én av flere grunner 
til at jeg mener Reason er bra 
for nybegynnere. Reason har et 
relativt lite sett med instrumenter 
og effekter, men de er både enkle 
å bruke og samtidig kraftige når 
man begynner å kjenne dem. For 
Mac-brukere er Logic et relativt 
enkelt valg, eventuelt Garage Band 
for de som har lyst på noe mindre 

avansert. I invitro-musikken, som 
ble laget i Cubase4, brukte han «en 
haug av plugins», og noen av de 
viktigste - hvor de fleste er gratis 
eller billige - er, etter funksjon: 

Instrumenter/samplere 
# Vember Audio Shortcircuit 1 
# Native Instruments Battery 2 
# Native Instruments Kore Player 
# reFX Claw 
# Togu Audio Line Bassline

 
Equalizere, kompressorer, og 
andre effekter 
# Stillwell Sounds Vibe-EQ 
# 1973 (EQ) 
# The Rocket (kompressor)
# Distortion 
# Distroyr 
# Togu Audio Line Tube Amp 
# Studio Devil British Valve Custom 
# DaTube (følger med Cubase) 

- For romklang bruker jeg stort 
sett Roomworks, som følger med 
Cubase. I tillegg bruker jeg andre 
typer klang for bestemte effekter. 
PSP Springverb, som fulgte med 
coverdisken til Computer Music, 
bruker jeg for dub-lignende 
romklang. Kjærhus Audio Classic 
Reverb bruker jeg blant annet for 
skarptrommer. 
 Når det gjelder delay er jeg 
veldig glad i The Interruptors 
Bionic Delay og Togu Audio Line 
TAL-Dub-II, som begge har ganske 
spaca lyd. Kjærhus Classic Delay 
bruker jeg for rett-fram-delays der 
hvor jeg vil ha en cleanere lyd.  

Tekst: Stian Johansen

Slik lager du demo

«Demo» er en fellesbetegnelse 
på ikke-interaktive presen-
tasjoner som i tillegg til 
grafikk, gjerne inneholder 
musikk og lydeffekter. 
Hva som kanskje kan se ut som 

en 3D-animasjonsfilm for de 
uinnvidde, er i virkeligheten 
et program som kjøres på en 
datamaskin, hvor maskinen i 
sanntid produserer innholdet 
med instruksjoner som er 

programmert av demokoderne. 
En demo krever derfor mer 
av maskinen den spilles av på, 
enn en eventuell animasjon.
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Etter mange år som 
deltager på TG kan det 
være fristende med 
noen nye TG-opplevels-
er. En unik opplevelse 
kan være å bli med «be-
hind the scenes». Det 
kan du med ordningen 
crew for a day (CFAD).

– Dette er en ordning som tillater 
deltagere å se hvordan crew job-
ber, og hva som skjer bak kuliss-
ene på TG. Den dagen de er crew 
spiser de sammen med oss, og blir 
behandlet som crew, sier Ingvild 
Myhre, crewombud på TG09 og 
ansvarlig for årets CFAD. 
 Ordningen går over tre dager, 
og hver dag skal mellom fem og 
ti deltagere få sjansen til å prøve 
seg som crewmedlem. Der det er 
nødvendig vil det gis opplæring, 
men stort sett er det learning by 
doing-prinsippet som gjelder. 
 – Du skal bli tatt godt vare 
på når du er CFAD. Chiefer er 
ansvarlig for å sørge for at du 
får tilstrekkelig med erfaring og 
relevante arbeidoppgaver, for-
sikrer info:organizer Frode Sand-
holtbråten, en av de som sto bak 
ideen om CFAD. 

Mange muligheter
Tidligere år har ordningen om-
fattet deltagelse i blant annet 
crewcare, info:desk og security. 
I år skal de aller fleste crewene 
ta imot CFAD-deltagere. De som 
ender opp med å søke vil få mu-
lighet til å sette opp en ønskeliste 
over hvilke crew de ønsker å prøve 
seg i, samtidig som det vil tas he-
nyn til kunnskap og erfaring.
 – Noen crew ønsker også spesifikt 
mennesker som har en viss erfa-
ring, dette er særlig crew som 
krever en del teknisk innsikt og 
dataerfaring, forteller Myhre. 
 Crew for a day-ordningen ble 
startet i 2007 som et forsøk på å 
øke rekrutteringen til crew. 
– Baktanken var at ved å dra inn 
noen deltagere som fikk jobbe 
en hel dag i crew så fikk vi både 
direkte rekruttering og indirekte 
ved at disse menneskene fortalte 
kompisene sine om hvor kult det 
var i crew, sier Sandholtbråten. 

Fra CFAD til crewmedlem
Ida Isaksen og Kristoffer Nes 
Langemyhr var begge med i crew 
for a day-ordningen i 2007. Isak-
sen valgte å søke fordi hun ville 
se så mye av TG som mulig, og var 
innom både info:desk og security 
dagen hun var crew. Selv om hun 
trivdes i begge crew, var det secu-

rity som falt best i smak. 
 – Info:desk minnet for mye om 
min daglige jobb, som er greit, 
men security var veldig gøy. 
Isaksen passet så godt i security 
at hun fikk tilbud om crewplass 
samme året, noe hun valgte å 
takke ja til.
 – Security ville jeg skulle bli. 
Satte visst veldig pris på utad-
vendte jenter der, sier Isaksen, 
som ikke følte hun gikk glipp av 
noe selv om hun var crew. 
 – Fikk ikke spille så mye med 
mine venner, men det gjør ikke 
noe. 

Crew var en fin avveksling
Langemyhr vurderte å søke crew i 
07, men valgte å la være da han 
var usikker på hvor flink han var. 
- Når jeg derimot så artikkelen om 
CFAD fant jeg ut at jeg skulle søke 
på dette her. 
 Som deltager av CFAD var han 
innom både event:auditorium, 
event:vision og tech:support.
 – Først var jeg innom 
tech:support, hvor jeg hjalp folk 
og løp rundt sammen med et par 
av de andre som allerede jobbet 
der. Var veldig interessant, fikk til 
og med løst et par tre problemer 
når jeg var der. 
 - Etterpå ble jeg flyttet til 
event:vision, der jeg fikk lov til å 

være med en av dem rundt å filme 
hele hallen. Det var kjempeartig, 
jeg har aldri filmet noe før, så det 
var en ny opplevelse. 
 For Langemyhr var CFAD en 
god avveksling fra å være delt-
ager. 
 – Det begynte å bli litt kjede-
lig som deltager etter så mange 
år, så crew var en veldig fin foran-
dring. Han følte heller ikke at han 
gikk glipp av noe som crew.
  – Jeg hadde såpass mye fri at 
jeg uten problemer kunne snakke 
med venner og kjente nede i hal-
len, men jeg fikk også oppgaver 
og hadde noe å gjøre. Begge val-
gte å søke crew året etter, og er 
stadig crewmedlemmer. 

Lei av CS, bittorrent-nedlasting, den svette 
naboen og feilmeldinger? På tid med litt av-
veksling. Meld deg på crew for a day.

Bli med 
bak  

kulissene!

Tekst: Marielle H Akselsen
Foto: Steinar H Gunderson

Ida var med på CFAD i 2007. 

Kristoffer trives godt i TG-crew. 
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Minusgrader hindrer ikke deltagere i å like onsdag morgen utenfor 
skipet. FOTO: Frode Sandholtbråten. 

Vi besøkte The Gatherings 
nettforum og fant tråden «Hva 
gleder du deg mest til med TG09?» 
Vi fant ut at mange gleder seg til 
de samme tingene, og vi har tatt 
med et par håndfull sitater. 

# TG-stemningen
# TG-feelingen
# Den fantastiske utsikten fra 
tribunen
# Musikken som aldri stanser
# Møte mennesker, både kjente 
og ukjente
# Feelingen av å være med på 
noe stort
# Crewet 
# Forberedelsene og pakkingen 
før TG
# Ankomsten på morgenen 
utenfor skipet. 
# Alle tingene som skjer 
# Se hallen bli fylt opp
# Følelsen da lyset slukker første 
gang

«Men den følelsen da jeg kom 
inn i skipet og vandret rundt i 
avmakt var fantastisk.» 
- TheCursedMuffin
«Jeg synes det er ekstra morro 
å dra på TG når jeg har en egen 
rekke og sånt.  Jeg husker at før 
jeg gikk inn i skipet så hadde jeg 

feelingen på topp, men når jeg 
kom inn i skipet så fikk jeg en 
helt sinnssyk opplevelse som jeg 
ikke klarer å beskrive!» 
- tigersager

«Synet utover salen fra tribunen 
kan jo nesten lokke fram en tåre 
i øyekroken!» 
- mdj

«Følelsen når lyset har slukket 
og du ser ned på alle skjermene! 
Helt fantastisk å vite at det er 
flere nerder enn bare meg :D» 
- JonasStris

«Når du går inn i  hallen første 
gang. Du er der, du vet du er der.  
Og du er i ekstase :D» 
- JonasStris

«Det spesielle med å gå inn i 
salen er at det føles som i går at 
du var der sist! :D»
 - mdj

«Gleder meg mest til å komme 
inn til hallen første gangen og 
absorbere stemningen og nyte 
den. Er virkelig noe spesielt med 
når man kommer inn i hallen og 
ser på alle bordene og deltakerne 
som kommer inn, samt musikken 

fra noen av de få anleggene som 
har rukket å bli satt opp» - Scotty
«Å sovne til duren av alle 
maskinene og våkne av en 
idiot som spiller av irriterende 
musikk.» 
- Snooken

«Gleder meg til å møte andre 
folk med samme interesser, 
venner jeg kjenner fra før, og 
game masse :D»
 - Syrcorax

«Første gangen på TG er spesiell, 
du får den bare èn gang, så 
derfor, nyt den så mye som 
mulig, gå rundt, se på det som 
skjer, game kan du gjøre hjemme 
også :) Derimot kan du ikke se på 
alt som skjer, foredrag, ting på 

scenen osv, hjemme!» 
- saita

«Det faktum å gå inn i hallen med 
bankende musikk som slår deg 
som en vegg du møter i døra når 
du går inn, og du har en så god 
stemning at ikke atomkrig kunne 
fått deg bekymret engang, det er 
det jeg gleder meg mest til» 
- Exreme _H_H_H

«Jeg håper nettet går i år også. 
All spenningen som gikk mellom 
radene, alle whinerne som sang i 
kor, og gleden når nettet kom på 
igjen fulgt av jubel i hele stallen 
var bare magisk! :)»
 - LT T1G3RN

Derfor gleder DU  
deg til The Gathering! 

Lurer du på hvorfor man gleder seg til The 
Gathering? Det gjorde vi, og vi fant flere 
grunner til det! 

For mange er utsikten fra tribunen det de gleder seg mest til. FOTO: Frode Sandholtbråten. 

Følelsen av å være med på noe stort er én av tingene deltagere gleder seg til på TG. Momsprotesten under TG08 var uten tvil stort. 
FOTO: Marcus Sæthershagen. 

Tekst: Berit Emilie Nordbø
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The Gathering fikk i mars i fjor et 
uventet krav mot seg. Skatt øst 
hevdet at arrangementet ikke var 
omfattet av unntaket i loven som 
gav fritak for moms, og krevde 
derfor 980.000 kroner for manglende 
momsinnbetalinger de siste årene. 
Betalingsfristen var en uke.
Saken skapte enorme reaksjoner med 
epost-aksjoner, demonstrasjonstog 
og mye mediedekning. Resultatet 
var at selveste finansminister Kristin 
Halvorsen tok grep og gjorde et 
hastevedtak om en dispensasjon fra 
loven med tilbakevirkende kraft for 
å redde The Gathering.

- Uvanlig vedtak
TheNewsGathering har snakket med 
statssekretær Geir Axelsen (Ap) i 
Finansdepartementet. Han forteller 
om grunnen til at The Gathering 
slapp momskravet.
- Finansdepartementet er veldig 
opptatt av å beskytte momssystemet. 
Momsen er en av de viktigeste 
finansieringskildene til fellesskapet. 
Hvert år får vi inn rundt 200 
milliarder kroner i moms, som bidrar 
til finansiering av sykehus, veier, 
skoler og andre gode formål. Derfor 
er det veldig uvanlig at vi åpner 
for at noen skal fritas moms, sier 
Axelsen.

Hadde loven på sin side
Han forteller at Skatt øst tolket 
loven rett, og at de ikke kan klandres 
for å ha lagt frem det uventede 
momskravet.
-Skatt øst var hele veien i sin fulle 
rett. Slik loven var utformet var det 
ingen tvil om at The Gathering måtte 
betale moms. Vi tok hele spørsmålet 
opp på politisk nivå for å lage et 
unntak for The Gathering spesielt, 
sier Axelsen.
-I denne saken var det 
finansministeren selv som ba om å få 

klarlagt hva som egentlig var reglene 
på dette området etter at vi mottok 
en rekke henvendelser fra folk som 
var aktive i The Gathering og det ble 
en hel del oppmerksomhet i mediene. 
Hun var opptatt av å finne en løsning, 
og vi så da at The Gathering dreiv 
en aktivitet som ligger veldig tett 
opp til de unntakene som allerede 
eksisterer på dette området. Vi 
syntes det måtte være rimelig at 
The Gathering ble omfattet av 
den samme typen unntak som en 
del annen kulturaktivitet har vært 
omfattet av.

Demonstrasjonstog
Momssaken rundt The Gathering fikk 
mye oppmerksomhet både på TV, i 
radio og aviser. Da momskravet ble 
kjent like før The Gathering ble 
arrangert, engasjerte deltakerene 
seg i et stort demonstrasjonstog 
i påsken. Så mye som 2500 TG-
deltakere inntok Hamars gater 
med plakater, slagord og holdt 
appeller i sentrum av byen. I 
Finansdepartementet ble de 
sterke reaksjonene på momskravet 
registrert.
-Vi satt i Finansdepartementet og 
så at det var stadige oppslag om 
dette og vi fikk e-poster. Men selve 
arrangøren som var momspliktig 
hadde ikke kommet med en formell 
søknad til oss. Vi var litt opptatt av å 
få en formell og korrekt søknad slik 
at vi kunne behandle den. Det fikk 
vi etter hvert, og da gikk det ganske 
kort tid fra vi fikk den til saken var 
avklart. Det hadde også litt med at 
The Gathering var i en litt vanskelig 
situasjon med frist for betaling av 
momskravet, forklarer Axelsen.

Krevde rask handling
-Det er vel ikke helt vanlig at 
regjeringen griper inn i slike saker?
-Nei, det er ikke vanlig, og det bør 

heller ikke være vanlig. Loven er 
gitt av Stortinget, og går man for 
mye inn og gir unntak fra loven 
slik vi har gjort, blir det slik at 
vi overprøver loven. Man bør 
derfor være forsiktig med å åpne 
for unntak og dispensasjoner som 
vi har gjennomført her. Det sitter 
veldig langt inne, så The Gathering 
er i en helt spesiell situasjon, 
bekrefter Axelsen.
Han understreker at momskravet 
ville være en såpass hard bør 
å bære for et arrangement 
som The Gathering 
at det krevde rask 
handling. Regningen 
måtte nemlig betales 
innen en uke.
-Dersom vi først føler 
for at det er innenfor 
loven, og at det er 
rimelig og korrekt fra 
vår side å gjøre et 
slikt unntak for på den 
måten å hindre alvorlige 
negative konsekvenser 
for The Gathering, var 
det ikke vanskelig for 
oss å sette fullt trykk 
og prioritere dette. 
Finansministeren syntes 
det var rimelig at en 
samfunnsnyttig møteplass 
for norsk datainteressert 
ungdom ble behandlet og 
fikk fritak, sier Axelsen.

Førte til lovendring
Unntaket fra momskravet var 
i første omgang en midlertidig 
dispensasjon fra loven, men i 
høst ble lovendringen foreslått av 
regjeringen og vedtatt i Stortinget. 
Fra nyttår trådte den i kraft, og 
fra nå av er adgangsbilletter til 
datatreff og lignende arrangementer 
rettet mot barn og unge etter loven 
ikke omfattet av momsplikten.

Axelsen presiserer at det ikke 
nødvendigvis bare er ulemper med å 
være momspliktig. Selv om man må 
kreve moms fra billettinntektene, 
får arrangementet samtidig avskrive 
momsutgifter på anskaffelser.
-Selv om summen nok er positiv for 
The Gathering, har de nok gått glipp 
av noe også, seier Axelsen.

Momskrav mot The Gathering 
resulterte i lovendring

Et plutselig momskrav på nesten en million 
kroner kunne i fjor betydd kroken på døra 
for The Gathering. Sterkt engasjement fra 

nerde-Norge og rekordrask handling fra 
regjeringen førte derimot til at kravet ble 
slettet og en lovendring gjennomført.

Tekst: Kjell Arne Steinsvik
Foto under: Harald Paulsen
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PC
* CS 1.6 - 5 vs 5
* DotA - 5 vs 5
* Quake 3 - 1 vs 1
* WarCraft III:  
  Frozen Throne - 1 vs 1
* Track Mania Nations - 1 vs 1

XBOX
* FIFA 09 - 1 vs 1
* Guitar Hero - Uspesifisert

Visuelle konkurranser
* Themed Graphical Design
* Photo

Tradisjonelle  
demoscene-konkurranser

* Demo
* Freestyle Graphics
* Rendered Graphics
* Freestyle Music
* Wild

For moro skyld
* Fast Intro
* Useless Utility
* Fast Remix (Music)
* MS Paint
* Screenshot

Programmering
* Hardcore Programming
* Useful Utility
* Small HTML

Spill-relaterte konkurranser
* Game Development
* Game Concept
* Machinimae
* Little Big Planet Level Design

Zoom inn på kartet for detaljer.

Konkurranser i år:

45 kurser
150 al
hoved t

45 kurser
150 al
hoved t

45 kurser
150 al
hoved t

45 kurser
150 al
hoved t

45 kurser
150 al
hoved t

24 kurser
95 al
hoved t

24 kurser
95 al
hoved t

45 kurser
150 al
cbs

30 kurser
95 al
vent sør

30 kurser
95 al
cbs

24 kurser
95 al
vent øst

6 kurser
16 g
utak v sør

9 kurser
16 g
vegg sør

9 kurser
16 g
vegg sør

9 kurser
16 g
 sør vest

9 kurser
16 g
vegg sør

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

69 70

71 72

9 10

24 kurser
95 al
hoved t

12 kurser
gummi
Lager Nord

3433
6 kurser
gummi
vent øst

150 al
250 A
bryter hved
t

67 68

73 74

Secret

Secret

Secret

Secret



TheNewsGathering #1/2009  Side 9TheNewsGathering #1/2009  Side 8 TheNewsGathering #1/2009  Side 9TheNewsGathering #1/2009  Side 8

 * Billetten/billettnummer/PTN-kort. Vi sier dette hvert år, og hvert
 år glemmer et hundretalls deltakere deres billett. Drar du  
 hjemmefra uten dette kan du ende opp med å tilbringe påska i en  
 av Hamars gater. Det kan bli en ganske kald opplevelse.
 * Gyldig indentifikasjon.
 * Samtykkeskjema om du er under 16 år.
 * Din nydelige datamaskin.
 * En (minimum) 5 meter lang TP (Twisted Pair) nettverkskabel.
 * Strømkabel, lydkabler, skjermkabel, strømpad.
 * En mus, og for de som ikke klarer seg uten, en musematte.
 * Hodetelefoner.
 * Nettverkskort som støtter TP.
 * Tannbørste, barbersaker, deodorant og såpe.
 * Håndkle. Ikke engang vurder å tørke håret med t-skjorta.
 * Rene klær, to eller tre skift.
 * Sokker i alle slags farger og fasonger, gjerne varme.
 * En pose eller to til å ha skittentøy i.
 * Mat. Vi anbefaler at du kjøper noen brødskiver og pålegg. Mat vil bli 
 solgt på partyet, men å leve på dette blir litt dyrt i lengden.
 * Noe å drikke! Vi anbefaler sterkt vann - det er godt for deg!
 * En påskeegg fylt med dine favorittgodterier. Det er ferie, og sukker 
 er en del av dette.
 * Penger, penger og mer penger! Dette er veldig viktig! Og nei, vi 
 låner ikke ut.
 * Mobiltelefon, slik at du kan ringe din mor hver gang du får litt 
 hjemlengsel.
 * Sovepose, liggeunderlag og pute.
 * Disketter. Ja, de er gamle, men du kan få bruk for disse.
 * Penn og papir.
 * Et kamera, fordi ingen vil tro deg når du forteller at du har vært på 
 det andre største datapartyet i verden.
 * Lesestoff. Fint å ha på reisen til og fra Planet XYZ.
 * ID med bilde, førerkort og bankkort.
 * Bind og tamponger (hvis du er jente såklart)
 * Kondomer/p-piller. Dog, vi anbefaler ikke kjødelige fornøyelser på 
 offentlige steder da det befinner seg en god del mennesker der.
 * En pose eller to for søpla. Vi liker det rent og pent. :-P
 * All medikamenter du kan trenge i løpet av partyet. Du bør alltid ha 
 på deg evt. nødvendige medisinske dokumentasjoner.

 

Du TRENGER IKKE
 * Kjøleskap
 * Mikrobølgeovn
 * Vannkoker
 * Høyttalere beregnet for The Who konserter. Ikke vær bekymret - 
 vi skal lage masse lyd! :)

Pakkeliste

Nyttig informasjon
* Dørene åpnes onsdag klokken 09:00

* Det vil i år som i fjor bli plassert ut mikrobølgeovner og vann-
kokere, slik at det blir muligheter for å lage seg kjappe, enkle 
måltider.

* Internettlinje - Banetele er hyggelige og leverer 5Gb internett-
linje i år. Dette er dobbelt så mye som i fjor.

* TG stenger søndag klokken 14.00

6
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Datamaskinen din, påske-
godteriet og et brett med 
engergidrikke er ikke 
det viktigste for å få en 
optimal TG-opplevelse. 
Både mat, drikke, god 
hygiene og nok søvn er 
minst like viktig.  

Medic-crewet har ved tidligere 
anledninger fått inn deltakere 
som er dehydrerte, eller som har 
kollapset som følge av lite søvn, 
gjerne kombinert med for lite mat 
og drikke. De har også fått inn 
deltakere som har blitt dårlige på 
grunn av egen eller andres slurv 
med håndhygiene. 
 Medic er opptatt av å få 
informert alle deltakere om hvor 
viktig dette er, og vi håper at 
du tar deg tid til å lese gjennom 
artikkelen og holde deg frisk 
gjennom arrangementet. 
 Uten mat og drikke 
duger helten ikke  
På The Gathering eksisterer ikke 
tid, man bare er der. Det er et 
utsagn som mange kan si seg enig 
i. Stemningen på The Gathering 
er spesiell, og tiden flyr. Det gjør 

ikke kroppen din, og ditt ansvar er 
å huske på å få i deg nok væske, 
spise jevnlig og få nok søvn.  
 Se på kroppen som et motor, 
og mat og drikke som motorolje. 
Uten motoroljen fungerer 
motoren ganske dårlig. Det finnes 
også motorolje av bra kvalitet, 
og motorolje 
som ikke 
burde ha blitt 
produsert i 
det hele tatt. 
 
Påskegodteri 
og energi-
drikker er 
ikke nok 
til å holde 
kroppen din i gang. Vi anbefaler 
deg å spise variert og drikke godt 
med vann i løpet av døgnet. Husk 
at Cola og energidrikker IKKE kan 
erstatte vann! Vann er det beste 
kroppen din kan få! 
 Få deg nok søvn  
Noen tenker kanskje at fem dager 
er så lite at man bør være våken 
mest mulig for å få med seg mest 
mulig. Så feil kan man ta! 
 Etter å ha vært våken en viss 
tid så blir man sløvere, og tyr 
til energidrikker for å holde seg 

våken lenger. Det funker kanskje 
i starten, men før eller senere går 
man på trynet. 
 Det er tider på døgnet hvor 
det ikke skjer så veldig mye i 
Vikingskipet, og da anbefaler vi 
deg å få deg en god søvn. Noen 
sover gjennom natta, andre sover 

et par-tre timer. 
Det viktigste er 
at du får nok 
søvn og føler deg 
uthvilt. 
 Etter er en 
liten dusj så er 
du fresh og klar 
for en ny dag i 
Vikingskipet. 

Hygiene
Medic oppfordrer alle til å være 
nøye med å vaske hendene etter 
toalettbesøk og før man spiser. 
Bakteriefloraen i Vikingskipet er 
ikke den samme som hjemme. 
I Vikingskipet omgås man mer 
enn fem tusen andre personer, 
og dermed en rekke andre 
bakteriefloraer enn til vanlig. 
Maten er kanskje heller ikke den 
samme som du pleier å spise. 
 Det blir altså et nytt miljø 
for kroppen din, og da er 

immunforsvaret kanskje ikke godt 
nok. 
 Derfor: Vask hendene dine 
oftere enn hva du pleier å gjøre 
hjemme. Dusjing og kroppsvask 
er også en viktig del av 
forebyggingen, samt av hensyn til 
seg selv og andre. En nerd lukter 
ikke så veldig godt etter fire dager 
uten dusjing. Uansett om man er 
trøtt eller opplagt så føler man 
seg bedre etter en god dusj!
 Spesielle behov?  eller spørsmål, 
rundt hygiene, dusjing o.l. 
Vi er fleksible når det gjelder 
å finne løsninger for dem som 
har spesielle behov. Vi har lang 
erfaring med at deltagerne på TG 
har forskjellige typer handicap, 
og strekker oss langt for å 
tilrettelegge for dem. 
 Ta kontakt med enten 
deltakerombudet på  
do@gathering.org eller medic på 
medic@gathering.org
 Deltagere med angst eller 
depresjoner kan også ta kontakt 
med deltagerombudet dersom 
man trenger noen å snakke med. 
Både medic og deltakerombudet 
har taushetsplikt.

Tekst: Berit Emilie Nordbø

Uten hygiene, mat og drikke
duger nerden ikke!

Husk at Cola og 
energidrikker IKKE 
kan erstatte vann!

BaneTele har et svært moderne 
fibernett over hele landet, og er 
på ny beredt til å innfri forvent-
ningene tilkravstore brukere. I 
flere år har BaneTele vært samar-
beidspartner med The Gather-
ing. Leveransen er muliggjort 
ved at Eidsiva Bredbånd leverer 
den lokale forbindelsen inn til 
Vikingskipet og Telia Sonera står 
for utenlandstrafikken.
- Fem gigabit er en enorm over-
føringskapasitet. Vi synes det 
er moro å kunne tilby dette til 
deltakerne våre og gleder oss til 
å se hvordan nyheten blir mottatt 
hos dem, sier presseansvarlig i 
The Gathering, Simon Eriksen
Valvik.

Stabil leveranse
Nettverksansvarlig for The Gath-
ering, Marcus Sæthershagen, ser 
frem til nok et år med BaneTele 
som leverandør.
- Vi er svært fornøyd med 
BaneTele som leverandør, spesielt 
gjelder det deres stabilitet i lin-
jeleveranse. Der er vi helt avhen-
gig av alt virker fra første stund 
og hele tiden, uten brudd. Vi har 
tilgode å oppleve tekniske prob-
lemer med BaneTeles leveranser, 
noe vi at våre over 5000 brukere 
setter stor pris på! Vi har derfor 
valgt BaneTele som leverandør 
også i år, sier Sæthershagen.

Enorm linjekapasitet til The Gathering
I år får du som deltaker glede av en internett-
kapasitet på 5000 Mb/s. Dette er 2000Mb/s 
mer enn i fjor, og bidrar dermed til nok en 
øking av internettkapasiteten til Vikingskipet i 
påsken. Tjenesten leveres av BaneTele.

Tekst:Simon Valvik 
Foto: Frode Sandholtbråten
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-Allerede lørdagen før The 
Gathering begynner reiser vi til 
Hamar og begynner å rigge opp 
internettilgangen og få nettet 
opp og gå på enkelte steder. 
Deretter går det stort sett i ett 
med å  konfigurere og utplassere 
switcher og routere på de stedene 
vi skal levere nettilgang til, sier  
Sæthershagen.

12 kilometer kabel
Under utplasseringen blir rundt 
250 kantswitcher plassert på 
bordradene i hallen. Utstyret i 
kjernenettverket varierer fra år 
til år, og bordswitchene har i all 
hovedsak 100mbit-porter med 1 
Gbps TP-uplink til kjernenettet. 
I kjernenettet brukes gjerne 
en kombinasjon av TP og fiber, 
men det varierer ut i fra typen 
kjerneutstyr Tech får.

-Hastighetene i kjernenettet 
varierer fra 1Gbps til 10-20Gbps 
avhengig av lokalitet og hvor 
brorparten av trafikken skal. 
Vi bygger infrastrukturen med 
ca 12 kilometer kabel. I tillegg 
kommer deltakernes ca 20 
kilometer, sier Sæthershagen. 

Tidkrevende prosess
Selv om Tech:net er av de første 
crewene som møter opp på The 
Gathering og begynner utrullingen 
av nettverkstilgang, er det mye 
som må holdes orden på. Noen 
ganger blir det en kamp mot klokka 
for å få alt til å fungere knirkefritt 
til deltakerne inntar hallen. Under 
riggingen arbeider mellom 15 og 
20 mann i rundt 35 timer for å få 
på plass infrastrukturen.
- Tid vil jeg si er den absolut 
største utfordringen. Vi har veldig 

mye vi ønsker å gjennomføre, 
men å få tid å gjøre alt er veldig 
vanskelig, forteller Sæthershagen. 
-Design og liknende endrer seg 
fra time til time når vi rigger, 
så det kan bli vanskelig å holde 
oversikten over hvem som har 
gjort hva.

Høy kompetanse
-Kreves det mye spesialkompetanse 
for å få et så stort og spesielt nett 
til å fungere?
-Å bygge nettverk for The 
Gathering er ganske unikt og 
skiller seg en hel del fra et typisk 
kontornettverk. Ytelseskrav gjør 
at man ikke kan implementere 
nettverket slik som man hadde 
gjort andre steder. Brannvegger 
presterer som regel ikke bra 
nok, så det kan vi ikke bruke. 
-De fleste i Tech:net er både 
høyt sertifisert og har arbeidet 
med nettverk i mange år. Men 
vi prøver å alltid ha en eller to 
ferske i crewet for å få inn litt 
nytt blod. Vi har flere ganger 
hentet inn folk fra diverse skoler 
med nettverksutdanning.

- Lite vandalisme på nettverket 
Et nettverk på størrelse med 
nettverket på The Gathering 
fører naturlig nok med seg en 
del utfordringer når over fire 
tusen PC-er med ulike oppsett og 
programvare slår seg løs på nettet. 
Ifølge Sæthershagen har gode 
rutiner minimert brukerskapte 
problemer og DoS-angrep den 
siste tiden.
-De siste årene har dette vært et 
veldig lite problem. Vandalisme 
er noe vi har sett veldigt få 
ganger, og i de tilfellene er det 
veldig enkelt for oss å finne 
nettverksporten dette kommer 
ifra. Bortsett fra dette er DHCP-

servere noen ganger ett problem, 
men slik nettverket er designet 
blir maksimalt en switch (24 
deltakere) påvirket av en feilaktig 
oppsatt DHCP-server. Tech:support 
har blitt veldig effektive til å 
eliminere slike, sier han.
For at Tech:net skal få mindre 
ekstraarbeid og nettverket 
skal fungere optimalt for 
alle deltakerne, oppfordrer 
Sæthershagen at man gjør enkle 
grep med PC-ene sine før man 
kobler dem til nettverket.
-Deltakerne bør helst ha både 
antivirus og brannvegg på PC-ene 
sine. De bør helst være ferdig 
patchet når man ankommer 
skipet. Bortsett fra det ser Tech 
at deltakerene helst ikke tar med 
seg egne aksesspunkt, switcher, 
routere og hubber, da de ofte 
koples til feil og kan forårsake 
problem for de andre deltakerene. 

Godt testet nettverk
Årevis med testing har nå 
ført til at nettverket på The 
Gathering er godt utprøvd og 
langt mer feilsikkert enn det var 
i sin barndom da man til tider 
kunne oppleve flere dager uten 
fungerende nett. I dag fungerer 
nettverket stort sett optimalt 
gjennom hele datatreffet.
-Historisk sett har nettverket 
blitt levert av ulike leverandører 
fra år til år. I det siste har vi fått 
ett par stabile sponsorer (Atea, 
Cisco og theLan) som stiller med 
samme komponenter hvert år. 
Dette gjør at vi nå har fått testet 
enhetene ordentlig og at vi vet 
nøyaktig hvilken konfigurasjon 
som fungerer optimalt på TG, sier 
Sæthershagen.

Ett av verdens største  
temporære nettverk!

Når deltakerne på The Gathering inntar 
Vikingskipet og logger seg på nettverket, 
utgjør de til sammen et av verdens største 
temporære nettverk. TheNewsGathering 
har snakket med Tech-organizer Marcus 
Sæthershagen om hvordan det spektakulære 
nettverket blir til.

Marcus Sæthershagen er ansvarlig for nettverket på The Gathering.  

Tekst: Kjell Arne Steinsvik
Foto: Steinar H Gunderson



TheNewsGathering #1/2009  Side 13TheNewsGathering #1/2009  Side 12 TheNewsGathering #1/2009  Side 13TheNewsGathering #1/2009  Side 12

Mentorene på The Gathering er flinke kreative folk som er tilgjengelig for å 
hjelpe deg innen sine fagområder. Mentorer innen programmering, grafikk og 
musikkproduksjon vil være på plass i den kreative workshopen mellom 12:00 
og 24:00 hver dag i løpet av TG. De kan gi deg assistanse på ditt nivå, om du er 
nybegynner eller allerede godt i gang. Å snakke med mentorene vil være en fin 
måte å bli kjent med det kreative miljøet og demoscenen på The Gathering.

Grafikk
Zeila aka Mia Aasbakken (21)

Demoscene groups: bitFlavour
Field of expertise: Photoshop, digital painting, photography
Can also help with: Java, C++,  
3ds max, Webdesign
Workshop Shift: Wednesday 18-24
Email: zeila@bitflavour.net
IRC: Zeila on #tg-creativia, EFnet
Website: www.bitflavour.net

cyasuey aka Mathias Tangen Leganger (20)

Demoscene groups: Illuminatics
Field of expertise: Maya, ZBrush, 3D character design
Can also help with: Java, Photoshop, Mudbox.
Workshop Shift: Thursday 18-24
Email: cyasuey@gmail.com
IRC: cyasuey on #tg-creativia, EFnet
Webpage: cyasuey.com

marilla aka Marte Svalastoga (20)

Demoscene groups: none
Field of expertise: Photoshop, digital painting,  
photo manipulation.
Can also help with: Web design, HTML, CSS
Workshop Shift: When present
IRC: marilla on #tg, EFnet

St.Genius aka Sjur Mathisen (33)

Demoscene groups: PlayPsyCo
Field of expertise: 3D Modelling, Lightwave
Can also help with: Photoshop
Workshop Shift: Friday 18-24
Email: stgenius@gmail.com

Møt mentorene

wic aka Wictoria Nordgård (21)

Demoscene groups: none
Field of expertise: Photoshop, digital painting, photography
Can also help with: Graphical design, manga drawing, japanese
Workshop Shift: Friday 12-18
Email: wictoriabenno@yahoo.com

Menelya aka Therese Hansen (23)

Demoscene groups: none
Occupation: Graphics designer
Field of expertise: InDesign,  
Illustrator, digital painting
Can also help with: Graphical design, webdesign
Workshop Shift: When present
Email: menelya@menelya.net
IRC: Menelya on #tg-creativia, #tg and #kreativia.no, EFnet
Webpage: www.menelya.net

amaya aka Beate Hay Sandmo (23)

Demoscene groups: none
Occupation: Student (KDC)
Field of expertise: Graphical design, Photoshop, 
digital painting,  
Illustrator, InDesign
Can also help with: Web design, Flash, Photography
Workshop Shift: Sat 12-18
Email: amaya86@gmail.com

lug00ber aka Ola Christian Gundelsby (28)

Demoscene groups: kvasigen, spaceballs, boozoholics
Occupation: Web developer
Field of expertise: Music production
Can also help with: XHTML/CSS/XSLT
Workshop Shift: Thursday 18-24
Email: g00ber@start.no
IRC: baltium on #tg-creativia, EFnet
Website: lug00ber.m0f0.net/demoscene/

Kaktusen//Miu aka Magnus Særlie (27)

Demoscene groups: PlayPsyCo
Occupation: Multimedia producer
Field of expertise: Music and sound production
Can also help with: Business relations, systems development 
and administration
Workshop Shift: Wednesday 18-24, Friday 18-24
Email: booking@miu-music.com
Website: www.miu-music.com

Musikk

Flipside aka Alexander Odden (26)

Demoscene groups: Quazim, bitFlavour, Nazareth
Occupation: Music producer/remixer
Field of expertise: Music production, pro tools, logic,  
sound design, synthesizers
Can also help with: 3D modelling
Workshop Shift: Thursday 12-18
Email: flipside@ono.no
Website: www.flipsideremix.com
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irvin aka Ivar Kvalvik (25)

Demoscene groups: Outracks
Field of expertise: Music production, field recording, audio 
post-produciton
Can also help with: Pro Tools, Logic, Reason
Workshop Shift: Friday 12-18
Email: spam@oggcar.com
IRC: irvin on #scene.no, EFnet

gloom aka Bent Stamnes (31)

Demoscene groups: Excess (part-time: Portal Process, An-
dromeda, Still, XPLSV)
Field of expertise: Music production
Can also help with: Syncing, editing, Photoshop, cameras, in 
essence: making your demo suck less. 
Workshop Shift: Saturday 12-18
Email: gloom@scene.org
Website: http://www.transistorbass.com/

datsua aka Thomas Austad (35)

Demoscene groups: PlayPsyCo
Field of expertise: C/C++, OpenGL, GLSL, OpenVG, Software 
Rendering, 64k Programming
Can also help with: Smalltalk, LISP, PASCAL, Guitars, x86 
assembly, PHP
Workshop Shift: Friday 18-24
Email: datsua@gmail.com
IRC: datsua on #tg-creativia, EFnet
Website: playpsyco.com

Duckers aka Anders Lassen (23)

Demoscene groups: Outracks
Field of expertise: C/C++, OpenGL, Direct3D, Frontend
Can also help with: Photoshop, 3ds max, Reason
Workshop Shift: When present (Crew)
Email: duckers@outracks.net
IRC: Duckers on #tg-creativia, EFnet
Website: outracks.net

Programmering

Neuratix aka Lorents Gravås (19)

Demoscene groups: Nazareth Creations
Field of expertise:  
C/C++, OpenGL, Frontend
Can also help with: Gimp, tracked music
Workshop Shift: Thursday 12-18
Email: ostostost@gmail.com
IRC: Neuratix on #tg-creativia, EFnet

DigitalError aka Petri Tapio Wilhelmsen (25)

Demoscene groups: Dark Codex Crew
Field of expertise: C/C++, C#, OpenGL, DirectX, XNA
Can also help with: Shader programming, silverlight, math
Workshop Shift: Friday 12-18
Email: petriw@gmail.com
IRC: digierr on #tg-creativia, EFnet
Website: digierr.spaces.live.com

mortzERR aka Morten Daniel Fornes (21)

Demoscene groups: Nazareth Creations
Field of expertise: C/C++, OpenGL,  
Frontend.
Can also help with: Photoshop, PHP
Workshop Shift: Wednesday 18-24
IRC: mortzLEIF on #tg-creativia, EFnet

menace aka Glenn Lunder (35)

Demoscene groups: Spaceballs,  
Boozoholics, Keyboarders
Field of expertise: Organizing (groups and parties), outreach, 
demoscene history
Can also help with: Retro platforms
Workshop Shift: When present
Email: glenn@romerikebb.no
IRC: menacespb on #scene.no,  
#tg-creativia, EFnet
Website: www.bitfellas.org

Følg med i kommende nummer av TheNewsGathering  
for nærmere presentasjon av mentorene. 

Søk CrewForADay nå!
 

http://www.gathering.org/tg09/no/news/57/59/
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* Unngå bruk av trådløst datatilbehør, såfremt 
det lar seg gjøre. Pakk det ned, eller ta det 
med deg når du forlater plassen din. 

* Gjem unna eksterne harddisker, hodetele-
foner, kamera og lignende.

* Bruk laptoplås på bærbar datamaskin eller 
ta den med deg når du går.

* Unngå å ha for store beløp på deg. Det er 
en minibank i skipet, så det vil være mulig 
å ta ut penger. Ha nummeret til banken din 
tilgjengelig, i tilfelle det blir behov for å 

sperre kortet, dersom lommeboken din blir 
frastjålet.   

* Skriv opp serienummer på alt utstyret ditt 
og ta kontakt med forsikringsselskap.

Vår erfaring er at løse, dyre og små gjen-
stander (som tastatur, mus, hodetelefoner 
osv) som er lett tilgjengelig, ofte er det som 
blir stjålet.

Dersom du er alene på The Gathering kan det 
være en fordel å bli kjent med de som sitter 
rundt deg, slik at dere kan hjelpe hverandre 

med å passe på ting og utstyr når noen av 
dere ikke er tilstede. 

Grunnen til at vi anbefaler å notere ned 
serienummer er at dette vil gjøre det enklere 
å identifisere eiendelene dine dersom vi får 
det inn.

Kontakt Security hvis noe er stjålet, kontakt 
Info:Desk hvis du mister noe.

Av: Therese Hansen

Tips for å unngå tyverier

Vi ser ofte at deltagere legger igjen eiendeler 
og andre verdigjenstander når de går fra plas-
sen sin. Dette øker dessverre sjansen for at 
noe blir stjålet. Her følger noen enkle tips til 
hvordan man kan forhindre tyveri på TG

Hvor i skipet kan jeg sove?

Søvn er viktig for oss alle,  liten eller stor, ung 
eller gammel.  Selv om man ønsker å få med 
seg så mye som mulig under arrangementet, 
må du ikke glemme at kroppen din har behov 
for søvn for å i det hele tatt kunne få med seg 
noe som helst.

Søvnmangel
Mangel på søvn over korte perioder – som ett 
døgn – har ved forsøk vist tendenser til blant 
annet redusert korttidshukommelse, trøtthet 
og redusert oppmerksomhet. Dersom man ikke 
sover over flere døgn vil du bli ytterligere svek-
ket, du kan få store konsentrasjonsproblemer 
og kan i verste fall oppleve hallusinasjoner og 
paranoia. 

Hvor kan jeg sove?
Soving skal ikke skje foran nødutganger, under 
bordene i hallområdet, eller i gangveiene mel-
lom radene. Sov kun på angitte plasser; på tri-
bunene, på de oppmerkede områdene i hallen 
og utendørs i vårt oppvarmede sovetelt. 

Kan jeg sove på plassen min? 
Det er ikke lov til å sove under pulten, eller 
å gjemme seg under madrasser og soveposer. 
Dersom det skulle oppstå en situasjon hvor 
vi er nødt til å evakuere skipet, vil det være 
vanskelig å finne de som gjemmer seg under 
pultene. Medic anbefaler ikke at du sover sit-
tende på din plass, det kan hende at de klap-
per deg på skulderen og ber deg strekke litt ut, 
eller å flytte deg. 

Soveutstyr uten eier
Ikke legg igjen sovepose eller annet utstyr i 
soveområdene. Dette gir andre deltagere van-
sker med å finne soveplass mens du er våken. 
Gjenglemt soveutstyr vil bli samlet opp i en 
stor container, ta kontakt med Security eller 
Info:Desk dersom du savner ditt soveutstyr.

Vasking av hall
Vær oppmerksom på at de angitte soveom-
rådene blir vasket to ganger daglig; 08:00 og 
20:00. Det kan være at vi må vekke deg hvis 
du sover på dette tidspunktet. Vennligst vis 
forståelse dersom dette skjer.

Av: Therese Hansen

Under arrangementet er det mange deltagere 
som er usikre på hvor de kan sove,  
og hvorfor de må sove.Hvor kanjeg sove?
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Vegard Skjefstad – årets geek!

TNG: - Først og fremst; gratulerer 
som årets geek. Hva synest du 
forresten om tittelen geek? Hed-
erstegn eller flaut?

Vegard: - Tja. Ikke helt godt å si 
egentlig! Jeg har jo gått på skole 
i USA, og der var geek definert 
som hakket verre enn å bli kalt 
en nerd.
Jeg velger å ta det med STOR sel-
vironi, og god mening. Så ja, det 
er er kult.

TNG: - Kan du fortelle litt om når 
din interesse for datamaskiner 
begynte? 

Vegard: - Faren min drev med 
datamaskiner for flyplasser, så jeg 
hadde tilgang på hjemmedatam-
askin før det egentlig het akkurat 
det, til og med. 
 Både for hans bruk, samt min 
brors og min egen. 
Jeg lærte å spille enkle spill (en 
komplilert versjon av Colossal 
Caves) http://www.rickadams.
org/adventure/ og lærte mye 
engelsk og datating av dette. 
Det var på denne maskinen, dvs. 
fargevarianten av den. Jeg har 
den enda: http://www.old-com-
puters.com/museum/computer.
asp?st=1&c=1078 . 
 Så fikk vi en http://www.
old-computers.com/MUSEUM/
computer.asp?c=37 og en http://
www.old-computers.com/MUSE-
UM/computer.asp?c=357 .
 Det var på disse jeg 
lærte BASIC og assembler. 
Jeg gikk videre fra disse til en 
ZX Spectrum http://www.old-
computers.com/MUSEUM/com-
puter.asp?st=1&c=223 og ikke 
minst http://www.old-comput-
ers.com/MUSEUM/computer.
asp?st=1&c=153 .
 Jeg fikk den gamle fotballtre-
neren min til å kjøpe en i butikken 
i England. 

TNG: - Hva brukte du maskinene 
til? 

Vegard: - Jeg brukte de til spill-
ing, programmering og utvikling 
av egne ting. 
 Jeg lærte egentlig fort og 

reparere disse, slik at jeg kunne 
tjene spenn til mer hardware til 
meg selv. 

TNG: - Hva er den bragden innen 
dataverdenen du er mest stolt av 
(bortsett fra å arrangere TG)? 

Vegard: - Hmm... Mange ting. 
N.E.R.D.S.-prosjektet for BAE 
Systems (http://www.seam-
lessdisplay.com/projects.htm) 
og multiskjermene til fors-
varet (http://www.mil.no/
prosjekter/noble/start/article.
jhtml?articleID=167449) har vært 
svært kult. Det er faktisk ei lang 
liste over ting. Men disse er store, 
og krevde mye ressurser for å 
virkeliggjøres. Derfor har de også 
vært blandt de mest spennende 
jeg har gjort.

TNG: - Synes du ungdommen «nå 
til dags» er for lite opptatt av 
hacking, programmering og ut-
vikling i forhold til på tidlig 90-tall 
da WoW og CS var fremmedord? 

Vegard: - I og for seg. Men data-
hobbyen er mye mer alminnelig i 
dag sammen med andre ting enn 
det var før. Jeg liker egentlig at 
folk griper tak i og forandrer de 
tingene de er misfornøyd med 
sjøl. CS i seg selv er jo en slik 
mod. 

TNG: - Hva gjør du på når du ikke 
planlegger og arrangerer The 
Gathering? 

Vegard: Jeg har 2 barn, og det tar 
mye tid. Jobber ellers med inter-
essante ting for Jernbaneverket. 
Prøver i tillegg å slappe av med 
bading, og mer normale famil-
iære sysler. Jeg spiller SVÆRT lite 
om dagen, selv om Farm Town på 
Facebook er kult. Enkelt, banalt, 
men kult. Jeg gleder meg til Star-
Craft II og Diablo III. Dette er min 
type spill. 

TNG: - Hva bedriver du tiden med 
når The Gathering pågår? Går ab-
solutt hele uka med til å holde 
hjulene i gang, eller har du tid til 
å bedrive fritidsaktiviteter også? 

Vegard: - Jeg prøver egentlig å 
være mest mulig tilgjengelig for 
å løse de problemstillingene som 
dukker opp. 
 I tillegg er jeg litt intern PC-
support for TG og andre bare for 
å trimme hjernen litt. 
 Å fikse en PC er litt Zen-aktig 
for meg, for da kan jeg fokusere 
hjernen bedre på andre problem-
stillinger. Ellers tulle og tøyse litt, 
samt wheele og deale litt på bruk-
tsalget. Er kremmer av natur!

TNG: - Hva bruker du PC-en din 
til? 

Vegard: - Kommunikasjon og me-
diabehandling. That’s it. 
Har ikke tid til mye annet. 

TNG: - The Gathering har nå vært 
arrangert siden 1992. Hva er den 
mest markante forskjellen på da-
gens TG og de første TG-ene? 

Vegard: - Almenn skillfaktor 
ned. Almenn faktor opp. Dusj-
faktor opp. Damefaktor opp. 
Pornofaktor ned. TGforelskelse-

faktor opp. Compodeltagelse-
faktor ned. Delefaktor opp. 
Kaosfaktor ned. Sjarmefaktor ned. 
Planlegging opp. Tilfredsfaktor 
opp! 

TNG: - Årets tema er «Fire & Ice». 
Kan du avsløre noen av planene 
for hvordan dette vil prege TG?

Vegard: - Det svaret har mange 
dimensjoner! Og kun den som 
kommer på TG vil skjønne hva jeg 
mener! Hehe. «I feel all is possible 
on this island of fire and ice!» 

TNG: - Hva betyr The Gathering 
for deg? 

Vegard: - Det er mitt tredje barn. 
Jeg liker å se at det vokser og gror, 
og forandrer seg. Jeg elsker at TG 
ikke er statisk, og snor seg unna 
alle som prøver å beholde “sitt” 
TG som det eneste rette. 
 TG skal feire mangfold, ut-
vikling, kaos og nye ideer!

Tekst: Kjell Arne Steinsvik
Foto: Frode Sandholtbråten

Mannen som startet og fortsatt driver  
The Gathering, Vegard Skjefstad, ble nylig 
kronet med tittelen «Årets geek» av Micro-
soft og Itavisen. TheNewsGathering har fått 
et eksklusivt intervju med sjefen sjøl for å 
finne ut litt mer om hans bakgrunn og sysler.

Vegard Skjefstad synes det er kult å få tittelen årets geek.  
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We miss u!

For schedule og siste nytt, sjekk alltid

www.gathering.org


