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HVAD SKAL I ARBEJDE MED?
PROJEKT (P)
I skal definere og forsøge at finde en innovativ 
løsning

TEKNOLOGI (T)
I skal designe og programmere en LEGO
MINDSTORMS-robot

MARKEDSFØRING (M)
I skal markedsføre holdet og jeres løsning
 
KERNEVÆRDIER
Er rammen om hele projektet og går igen i alle kate-
gorier

RAPPORT-
INDLEVERING

DOMMER-
PRÆSENTATIONER

LAVE
STAND

ROBOT-
KØRSEL

LAGETS UPPGIFTER:



FIRST® LEGO® LEAGUE KERNEVÆRDIER
Vi udtrykker FIRST® filosofierne Gracious Professionalism® og 
Coopertition® gennem vores kerneværdier:

OPDAGELSE:
Vi udforsker nye færdigheder og ideer.

INNOVATION:
Vi bruger kreativitet og udholdenhed til at løse problemer.

EFFEKT:
Vi anvender det, vi lærer, til at forbedre vores verden.

INKLUDERING:
Vi respekterer hinanden og rummer hinandens forskelligheder.

TEAMWORK:
Vi er stærkere, når vi står sammen.

SJOV:
Vi har det sjovt!



KRAV til scoring
I opgavebeskrivelsen er specifikke krav til scoring skrevet med blåt.
*Metoder med stjerne skal være de eneste, der anvendes, og dommeren skal 
OVERVÅGE, at det overholdes.
Understregede RESULTATER/BETINGELSER skal være synlige, når dysten er SLUT.

M01 - RUMFART
*Start hver nyttelast, så den ruller frit ned ad rampen. Hver gang skal vognen *være 
uafhængig, når den ankommer til første sportilslutning.
Fartøjets nyttelast: 22 point
Forsyningens nyttelast: 14 point
Mandskabets nyttelast: 10 point

 M02 - SOLPANELER
Begge solpaneler er vinklet mod samme bane: 22 point for begge hold
Dit solpanel er vinklet mod det andet holds bane: 18 point

 M03 – 3D-PRINTNING
Udkast 2x4-klodsen *ved at placere en Regolit-kerneprøve i 3D-printeren.
2x4-klodsen kastet ud og helt inde i det nordøstlige planetområde: 22 point
ELLER 2x4-klodsen kastet ud og ikke helt inde i det nordøstlige planetområde: 18 
point

M04 – KRATERKRYDSNING
Samtlige vægtbærende dele af udstyret skal krydse *helt mellem tårnene.
Passagen skal være *fra øst til vest, og klare det helt forbi den sænkede låge: 20 
point



M05 – UDVINDING
Flyt alle fire prøver, så de ikke længere rører akslen, der holdt dem i kerneprøveste-
det: 16 point
Placer gaskerneprøven, så den rører måtten, og er helt i landingsfartøjets målcirkel: 
12 point
ELLER placer gaskerneprøven helt inde på baseområdet: 10 point
Placer vandkerneprøven, så den kun understøttes af madkammeret: 8 point

M06 -RUMSTATION 
Indsatte moduler må ikke røre noget undtagen beboelseshubben.
Flyt keglemodulet helt ind i baseområdet: 16 point
Stik rørmodulet ind i beboelseshubbens port, på vestsiden: 16 point
Overfør/isæt dockmodulet i beboelseshubbens port, på østsiden: 14 point

M07 - NØDSITUATION UNDER RUMVANDRING
Flyt Gerhard, så hans krop er inde i beboelseshubbens slusekammer.
Helt inde: 22 point
ELLER delvist inde: 18 point
For denne opgave omfatter ordet “krop” alle dele undtagen løkken. 

M08 – TRÆNING
Bevæg træningsmaskinens markør langs skalaen *ved at anvende ét eller begge 
håndtag. Få markørens spids helt i det orange felt, eller så den delvist dækker et af 
det orange felts endekanter: 22 point
ELLER få markørens spids helt ind i det hvide felt: 20 point                             
ELLER få markørens spids helt ind i det grå felt, eller så den delvist dækker en af det 
grå felts endekanter:
18 point

M09 - STYRKETRÆNING
Løft vægtstangen, så strimlens 4. hul i hvert fald er delvist synligt som vist på bille-
det: 16 point

M10 – FØDEVAREPRODUKTION
Drej madkammerets farver, så den grå kontravægt ER HELT NEDE efter grøn, men før 
lysebrun, *ved at bevæge skyderen: 16 point



 M11 – UNDVIGELSESHASTIGHED
Få rumfartøjet til at bevæge sig så hurtigt og højt, at det forbliver oppe, *ved at trykke 
på slagpladen: 24 point

M12 - SATELLITBANER
Flyt en satellit så en del af satellitten er på eller over området mellem de to linjer i 
det yderste kredsløb: 8 point pr satellit 

 M13 - OBSERVATORIE
Få markørens spids helt ind i det orange felt, eller så den delvist dækker en af det 
orange felts endekanter: 20 point
ELLER få markørens spids helt ind i det hvide felt: 18 point                             
ELLER få markørens spids helt ind i det grå felt, eller så den delvist dækker en af det 
grå felts endekanter: 16 point

M14 - AFVÆRGNING AF METEORIT-NEDSLAG
Send meteoriderne *over fri-linjen, så de berører måtten i meteoride-fangeren. 
Meteoriderne skal affyres/slippes, mens de er *klart og fuldstændigt vest for frilinjen. 
Mens de er mellem affyring/slip og scoringsposition, skal meteoriderne *være
uafhængig. 
Meteorider i midtersektionen: 12 point hver 
Meteorider i en af sidesektionerne: 8 point hver 

M15 - NEDSLAG FOR LANDINGSFARTØJ
Flyt landingsfartøjet, så den er intakt, berører måtten og er helt inde i sin målcirkel: 
22 point
ELLER flyt landingsfartøjet, så den er intakt, berører måtten og er helt inde i det nor-
døstlige planetområde: 20 point
ELLER flyt begge dele af landingsfartøjet helt ind på baseområdet: 16 point

PP01 – STRAFFE FOR BERØRING
Hvis du *afbryder robotten: Minus 3 point hver gang
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CHALLENGE�GUIDE

HUSK AT LÆSE CHALLENGE GUIDE
OG FIELD SETUP NØJE!

 

WEB: HJERNEKRAFT.ORG


