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Ekstrem høyhastighet uten hindringer
The Gathering vant i 2008 fram med sitt syn på at arrangementet er å regne som kultur, og ble fritatt for å betale moms på
billettene. Nå får deltakerne nyte godt av pengene som ble spart.
Det interne nettet er i år byttet ut med siste nytt fra D-Link.
– For første gang vil deltakerne få en gigabit-link på datamaskinen sin. Dette kommer spilling og andre nettaktiviteter til gode,
sier presseansvarlig i The Gathering, Simon Eriksen Valvik.
For deltagerne betyr det først og fremst at tilkoblingen lyser med 1Gbit, men det gjør også at latency (responstid) og
overføringshastighet øker. 1Gbit er tilsvarende den raskeste ADSL farten 50 ganger, til hver deltager.
Dette åpner for hel rekke nye tjenester i nettet, bl.a. for distribusjonen av TGs egne TV-kanaler samt alt annet deltagerne måtte
finne på.
– Med de nye DGS-3100-48 bordswitchene fra D-Link, samt kjerneutstyret fra Cisco vi bruker i år, får The Gathering en
fantastisk oppgradering av nettverket. Dette er noe vi har jobbet for i noen år, og det gleder meg at vi endelig får gitt deltakerne
våre gigabit-tilkoblingen de har ønsket seg så lenge, sier teknisk ansvarlig i The Gathering, Marcus Sæthershagen.

Fremtidsrettet

De nye switchene er naturlig nok mer driftssikre og vil gi deltakerne en helt ny opplevelse.
– Hele systemet blir fornyet. Som et av verdens største dataparty ønsker vi å ligge et hode foran når det gjelder teknologi,
forklarer Eriksen Valvik.
– Dette er første gang et arrangement i verden over en viss størrelse har gigabit til alle. Vi er meget stolte av å nå denne
milepælen først, fortsetter han.
– I all praten om nye veier og høyhastighets jernbane viser vi gladelig veien for andre med å legge tilrette for våre deltagere. De
får en fabelaktig infrastruktur hvor de får muligheten til utfolde seg og skape nye tjenester. Det blir spennende å se hva som
kommer ut av dette. Nå har vi gitt de muligheten, så får de vise at de kan bruke den, sier han.

Bruker momspenger

Foreningen bak TG, KANDU, står bak innkjøpet, som er et resultatet av momspengene og overskudd fra tidligere arrangement.
– 2500 nerder har gått i protesttog mot moms på TG-billetter. Nå kan de juble over det de har oppnådd, sier en glad Eriksen
Valvik.
Noe av det som skjer på The Gathering 2010 er:
– World Cyber Games kvalifisering: Noen av spillkonkurransene på TG vil i år gi de påmeldte muligheten til å kvalifisere seg til
OL i dataspill, bedre kjent som WCG. Denne turneringen vil bli holdt i Los Angeles i september.
– Kreativ Lounge: Inne i Vikingskipet vil du finne et stort område hvor du kan utforske mulighetene ved å bruke datamaskinen
kreativt. Her kan du og møte nye og gamle venner fra demoscenen og andre kreative miljøe på TG i et avslappet miljø.
– Konkurranser innen demoscene, spillutvikling, programmering, en åpen konkurranse samt en del mindre.
– Nerdesvømming: Årets tema er Submerged og det passer da utmerket å gjenta suksessen. Sted: Ankerskogen, Hamars store
badeanlegg. Pris: Gratis!

The Gathering

The Gathering ble første gang arrangert i 1992, og er et av verdens største dataarrangement med datakultur i fokus. Hvert år
samles over 5000 unge og gamle datamaskinentusiaster for å dele erfaring, møte nye venner og feire høytiden sammen. De
gjør det på sin måte i et rolig, rusfritt miljø hvor delte opplevelser er i fokus.

Akkreditering

Ønsker du eller din redaksjon mer informasjon om The Gathering, eller ønsker dere å være tilstede i Vikingskipet? Vi har et
presseteam som er klare til å vise dere rundt, svare på spørsmål eller sørge for å sette dere i kontakt med deltakere og
nøkkelpersoner i crewet.
Vi ser frem til et godt samarbeid videre utover The Gathering! Ta kontakt per e-post eller telefon om dere har spørsmål.
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