
          SAFFAs HØYTTALERANLEGG – INFORMASJON OG UTLÅNSREGLEMENT 

 

SAFFA har et Laney høyttaleranlegg som lånes ut gratis til medlemslagene til bruk på 

enkeltarrangementer. Dette er opprinnelig eid av Leikarringen Peer Gynt og gitt som gave til 

Folkedanslaget Springar’n. Springar’n har valgt å gi anlegget videre til SAFFA, slik at alle 

medlemslagene kan dra nytte av det. Alt utstyr er merket med «Eies av SAFFA». 

  

Hva består høyttaleranlegget av? 

Anlegget består av: 

• 2 stk. Laney høyttalere, hver på 150 Watt, m/høyttalerstativer. Mål: 64 x 47 x 35 cm. 

• 1 stk. Laney forsterker CR300, med inngang for 6 mikrofoner og uttak for 2 

høyttalere. Mål: 48 x 30 x 28 cm. Merk at anlegget er mono, ikke stereo. 

• 4 stk. dynamiske mikrofoner m/mikrofonstativer.  

• Alle nødvendige kabler. 

• Koffert til kabler og mikrofoner i egne futteral samt manual for forsterkeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Utlånsreglement 

1. Høyttaleranlegget lånes ut gratis til alle SAFFAs medlemslag. SAFFA selv og 

Folkedanslaget Springar’n har prioritet til bruk av utstyret. Ved booking av utstyret 

avklares det raskt om SAFFA eller Springar’n har behov for utstyret.  

2. Høyttaleranlegget er lagret hos Akershus musikkråd, Trondheimsveien 50 E, 2007 

Kjeller (OKS-bygget baksiden, samme inngang som Akershus fylkesbibliotek). 

Anlegget må hentes og leveres her, etter nærmere avtale.  

3. Høyttaleranlegget bookes ved å sende en epost til post@saffa.no med opplysning 

om: 

a. Navn på medlemsorganisasjon 

b. Navn på ansvarlig person for lånet 

c. Tidsrom anlegget ønskes lånt og returdato.  

d. Skal hele eller deler av anlegget lånes? 

4. Medfølgende manual (bruksanvisning, logger i kofferten) må følges nøye. Noen 

momenter: 

a. Mikrofoner plugges inn nederst på forsiden av forsterker 

b. Høyttalere plugges in nederst på baksiden av forsterker 

c. Power settes ikke på før alt er koblet til og volumbryterne står på lavt nivå.  

d. Phantom Power-knappen på baksiden av forsterker (helt til høyre) skal stå 

OFF om ikke kondensatormikrofoner brukes.  

 

 

Kjeller, 8. oktober 2022 
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