28. - 29. november

prosjektLederen ønsker VeLkommen

LokaL komitè/prosjektgruppe

på vegne av alle oss i First
scandinavia og FLL kongsberg
ønsker jeg dere velkommen til den
9. skandinaviske finalen i First
Lego League.

First scandinavia har hatt et kontor i kongsberg
siden 1. august 2007. når den skandinaviske finale
ble lagt til kongsberg i 2008, var det naturlig at det
ble et fellesprosjekt mellom FLL kongsberg og First
scandinavia.

Endelig er dagen her!

prosjektgruppa har bestått av følgende personer:

Allerede etter den første FIRST LEGO
League turneringen vi arrangerte
i Kongsberg kom drømmen om å få
gjennomføre en skandinavisk finale. Drømmen vår er i ferd
med å bli oppfylt, og byen fylles nå av 450 FLL Champions og
deres supportere.
Denne høsten har 14000 deltakere jobbet med temaet ”Climate
Connection”. Gjennom 8 uker har dere forsket innen et viktig
felt. Dere har selv kommet med gode løsninger, og denne
helgen skal dere igjen få vise fram arbeidet deres overfor
dommere og publikum. Vi vet at kunnskapsnivået er høyt blant
dere som deltar, og gjennom helgens konkurranse vil det bli
vanskelig å kåre vinnere. Det at dere har kommet helt til den
skandinaviske finalen er en stor seier i seg selv, noe jeg håper
dere ikke glemmer når turneringen starter lørdag morgen.
Vi har stor tro på at den kompetansen dere tilegner dere
gjennom prosjekter som FLL er med på å sikre næringslivet
gode kandidater til framtidens jobber. Dere har i tillegg
til den faglige fordypningen innen klimautfordringene og
robotprogrammeringen, også fått nyttig erfaring i å samarbeide.
Alle lagmedlemmene er unike, og hver enkelt av dere er en
viktig brikke for at totalen skal bli best mulig.
Velkommen til Kongsberg, og lykke til alle sammen!

turneringsansvarlig
Nina Sivertsen
+47 90152158

FIRST Scandinavia
nina@firstscandinavia.org

økonomi og sponsoransvarlig
Per-Arild Konradsen
FIRST Scandinavia
+47 90870256
perarild@firstscandinavia.org
teknisk ansvarlig
Håvard Mathiesen
+47 46693890

FLL Kongsberg/Kongsberg kommune
havmat@start.no

dommer ansvarlig
Theresa Hansen
+47 94194386

FLL Agder
theresa.hansen@losmail.no

ansvarlig crew
Frank Gunnar Konningen FLL Kongsberg/ Byggpartner
+47 97597530
frank-g.konningen@c2i.net
design ansvarlig
Laila Lovise Johansen
+47 45808401

FIRST Scandinavia
laila@firstscandinavia.org
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Vennlig hilsen

2 Velkommen fra Wenche

prosjektleder
Wenche Strøm
+47 99702837

© FIRST Scandinavia 2008

2

Velkommen fra nce

Kongsberg er en flott by med mange spennende bedrifter. Her lages det
produkter som brukes over hele verden innen romfart, fly, bil, båt og på
havbunnen for å nevne noen. Felles for disse bedriftene er at produktene
er svært avanserte.
En viktig forutsetning for at vi har lykkes hittil, er at vi har en systematisk satsing på kunnskap.
Kunnskapen baserer seg i utgangspunktet på realfag – hovedsakelig matematikk og fysikk – og et
mangfold innen disse fagene. De som jobber her har spennende oppgaver og konkurrerer daglig med
de beste i verden.
Med tidlig interesse for å løse oppgaver sammen med andre, slik man gjør i FIRST LEGO League, har du begynt på en vei som
kanskje kan føre til at du også en gang i fremtiden blir å finne i en av våre fantastiske bedrifter eller lignende bedrifter andre
steder i verden.
Lykke til med konkurransen, og måtte de beste vinne!

Vennlig hilsen
Torkil Bjørnson
Prosjektleder i NCE Systems Engineering, Kongsberg

Ordføreren har ordet
På vegne av Kongsberg kommune er det en glede for meg å ønske dere velkommen til  Kongsberg,
og  skandinavisk finale i FIRST LEGO League.
Kongsberg kommune er en mellomstor innlandskommune med vel 24000 innbyggere og dekker ca. 800
kvadratkilometer.
Byen Kongsberg var opprinnelig et gruvesamfunn basert på store sølvfunn i fjellet vest for sentrum.
Minnene fra den tiden er levende i byen, med rike kulturlandskaper i gruveåsen. I dag er byen mer kjent
for sin høyteknologi-industri, som omfatter internasjonale selskaper som konkurrerer i den absolutte
elitedivisjonen på sine felt. Maritim teknologi, undervannssystemer til olje og gass utvinning, bil og
flydeler, gassturbiner, forsvarsindustri og optometri er noen av områdene hvor Kongsbergindustrien
er i front. Det er viktig med kunnskap på disse feltene, og her satser Kongsberg stort. Dere som er
med i FIRST LEGO League viser at dere har interesse nettopp for de fagene industrien her har bruk for. Kanskje dere en gang i
fremtiden kommer til Kongsberg for å jobbe for en av bedriftene som holder til her.
Byen som tidligere var mest kjent for ski og hoppsport, ligger midt i smørøyet for alle som er glad i idrett, og det er et utall tilbud
innenfor nesten alle idrettsgrener lokalisert her. Enten du er interessert i snowboard, ski, orientering, ballidrett eller annen
sport og idrett, er det et lag i nærheten som med glede tar i mot deg.
Som bosted har Kongsberg kvaliteter både for store og små. Spennende jobb- og idrettstilbud er nevnt. Et rikt kulturliv,
muligheter for et aktivt friluftsliv, gode boområder og gode kommunikasjonsmuligheter til og fra Oslogryta bidrar ytterligere til
å gjøre Kongsberg til et av østlandets perler.
Jeg ønsker dere lykke til med konkurransene og arrangementet!

Med vennlig hilsen
Vidar Lande
Ordfører i Kongsberg



hva er fll?

FIRST LEGO League er en teknologiturnering for barn og unge i alderen 10-16 år. Kreativitet,
samarbeid, design, stå-på vilje, lagånd, entusiasme, markeringsvilje, lek og læring er sentrale
elementer i FLL.
FIRST LEGO League er oppbygd rundt følgende
hovedpunkter:
• Lag bestående av barn i alderen 10-16 år
• 8 uker for å løse en oppgave av teoretisk og
praktisk karakter
• Designe og bygge en robot
• Gjøre teoretiske bakgrunnsstudier
• Profilere lag/finne sponsorer
• Lage loggbok
• Etter 8 uker: turnering – robotløp og teoretisk/
teknisk presentasjon

I motsetning til tradisjonell oppgaveløsning hvor man leter etter det ene
fasitsvaret, krever FLL problemløsning, vilje til å ta risiko, eksperimentering,
mislykkede forsøk underveis og til slutt et vellykket resultat. Barna
arbeider med et oppdrag som har mange riktige løsninger. Stikkord i
problemløsingsprosessen er engasjement til å forske, designe, bygge,
eksperimentere og teste.

Lagene har i utgangspunktet utfordringer som:
• Ikke nok ressurser
• Vet ikke hva konkurrentene gjør
• Finne opp/utvikle designe
• Lage prototyp
• Redesigne og bygge på nytt
• Levere et produkt som virker til rett tid

Det er barna som skal drive prossessen. Veilederen skal være en ”stille
medhjelper”.

På turneringsdagen får lagene møte dommere fra næringslivet. Her blir
lagånd, samarbeid, kreativ problemløsning, god design, vilje til å stå-på, god
mekanisk konstruksjon og programmering, god innsikt i problemstillinger,
entusiasme og markeringsvilje vurdert.

Viktige datoer for 2009
01. april - Påmelding åpner
01. september - Påmelding lukkes
12. september- Oppdrag 2009 offentliggjøres
07. november - Regionale FIRST LEGO League turneringer
28. november - Skandinavisk FIRST LEGO League finale

årets oppdrag

1. Grave ned karbondioksid (isolere
karboner)
Flytt karbondioksid (de grå ballene) til undergrunnslageret. Hver ball er verdt 5 poeng.
Max poengsum: 20

2. Bygging av demninger
Flytt stående demningsveggene til lavtliggende
bredder uten å skade de demningsveggene som
befinner seg der.
Hver vegg er verdt 5 poeng på rødt område og 4
poeng på grønt område.
Max poengsum: 40
NB. Demningsvegger er årets ”bonuspoeng”.
Dersom en aktiv robot blir berørt mens den
er helt utenfor basen, vil dommeren ta en
demningsvegg av banen og ut av spillet.

3. Teste demningene
Utløs hjulet og sjekk at demningsveggene overlever uvær.
Max poengsum: 15

4. Heve flombarriere
Hev flombarrieren slik at den røde armen er nede.
Max poengsum: 15

5 a. Heve huset
Huset justert til hevet stilling er verdt 25 poeng.

5 b. Slå av lysene
Lyset slått av er det verdt 20 poeng.

5 c. Åpne et vindu
Vinduet i åpen posisjon er verdt 25 poeng.
Max poengsum hus: 70



årets oppdrag

9.

10.

5.

6 a. Samle menneskene

14.

Tre eller flere røde/hvite
innbyggere som berører det
rosa ruteområdet er verdt 10
poeng.

4.
7.

6 b. Tre eller flere blå/
grå ledere
- som berører det høye,
grønne fjellet og/eller byen
er verdt 10 poeng.

13.
11.

6.

6 c. Tre eller flere
svarte/hvite forskere
- som berører forskningsområdet er verdt 10 poeng.
Max poengsum a,b,c: 30

7. Bli enig med motspillerne og få pilene i
samme retning
Pilene justert slik at de peker
i samme retning er verdt 40
poeng. Poengene utdeles
begge lag uavhengig av
hvem som utfører det.
Max poengsum: 40

8. Støtt forskningsfond

12.

1.

8.

15.
3.

2.

12. Isolere huset
Flytt isolasjonen til det grønne ruteområdet. Begge pakkene skal berøre det
grønne ruteområdet.
Max poengsum: 10

Flytt pengene (gul ball) til forskningsområdet
eller undergrunnslageret.
Max poengsum: 15

13. Sykle

9. Levere en borerigg for iskjerner

14. Telekommunikasjon og forskning

Flytt boreriggen til forskningsområdet.
Riggen i poenggivende plassering er verdt 20
poeng. Boreenheten reist i vertikal stilling er i
tillegg verdt 10 poeng.
Max poengsum: 30

10. Trekke ut iskjerne prøven
Iskjernen tatt helt ut av hullet er verdt 20 poeng.
Iskjernen flyttet til basen er verdt 10 poeng i
tillegg.
Max poengsum: 30

11. Levere en isbøye
Flytt isbøyen stående til forskningsområdet.
Max poengsum: 25

Flytt sykkelen til det grønne ruteområdet.
Max poengsum: 10

Flytt datamaskinen til det grønne ruteområdet.
Max poengsum: 10

15. Studere dyrelivet
Flytt isbjørnen og /eller snøscooteren til forskningsområdet. Våken
(stående) bjørn er verdt 15 poeng. Sovende (liggende) bjørn er verdt 10
poeng. Snøscooteren i poenggivende plassering er verdt 10 poeng.
Max poengsum: 25

16. Kappløp med tiden
– ved robotrundens slutt
Roboten kjørt opp på forskningsområdet og ikke i kontakt med matten
utenfor er verdt 15 poeng. Hvis roboten berører kun det gule ruteområdet,
er den verdt 10 poeng.
Max poengsum: 15



prisene

FIRST LEGO League Champions
Mens de andre prisene er vunnet av lag som har vært best i
en bestemt kategori, går den gjeveste prisen til det laget som
totalt sett er sterkest i alle kategoriene sammenlagt.
FLL turneringens 1. pris går til det laget som på en entusiastisk
måte viser hvor morsomt, tilgjengelig og verdifullt teknologi
og vitenskap er og med sin sterke innsats på alle områder
oppfyller visjonen med FIRST LEGO League.

Innsikts-prisen
Denne prisen går til det laget som gjennom sine studier og
presentasjoner viser at de virkelig fullt ut har forståelse for
tema.
I tillegg må de ha forstått de ulike problem-stillingene som
er knyttet til årets oppdrag. Det vektlegges nyskapende
løsninger. I tillegg vil selve presentasjon vurderes, og kreativitet og engasjement er viktige elementer i tillegg til det
faglige.

Profilerings-prisen
Noen lag vet virkelig å markere seg.
Omgivelsene vet godt hvem de er. De høres godt med sine
kamprop/sanger, de synes godt med sine spesiallagde effekter
og påkledning og de viser tydelig at de har det gøy og setter
pris på gode prestasjoner.
Denne prisen går til det laget som er mest synlig på
turneringsdagen. Kreativitet, engasjement og humør vil bli
vektlagt. Pit-presentasjonen er et viktig element som vurderes
i forbindelse med denne prisen.

Konstruksjons-prisen
Den beste mekaniske konstruksjonen gir produkter som
holder kvaliteten over tid, og de er også pålitelige under
skiftende forhold (dette er svært viktig – tenk bare på fly!). I
forbindelse med denne prisen vurderes robotens mekaniske
konstruksjon, robusthet og stabilitet.
En ser også på bruk av sensorer, motorer og andre
komponenter, samt bruk av funksjonelle verktøy.

Loggbok-prisen
Denne prisen deles ut til det lag som beskriver arbeidsprosessen
i laget på en best mulig måte, de positive så vel som de negative
sidene. I tillegg må de beskrive hvordan de har organisert sitt
arbeid, og hvordan laget har fungert.

Samarbeids-prisen
Når man greier å fordele arbeidet mellom lagdeltakerne, og
samtidig er villig til å støtte og hjelpe hverandre får man ofte
gode resultater.
Et godt lag presterer bedre enn summen av alle enkeltpresentasjonene. Samarbeidsevne er viktig. Alle deltakerne
skal har kjennskap til hverandres oppgaver, og de bør viser
stor grad av selvstendighet.

Robotkonkurransens 1. pris
Denne prisen går til det laget som har det høyeste antall poeng
sammenlagt i robotkonkurransen.

Robotkonkurransens 2. pris
Denne prisen går til det laget som har nest mest poeng
sammenlagt i robotkonkurransen.

Programmerings-prisen
En robot kan ikke fungere uten at den er programmert, og
hvor godt den fungerer er avhengig av samspillet mellom
mekanisk design og programmet.
Når en robot skal utføre en bestemt oppgave er det viktig
å velge en riktig strategi for hvordan roboten skal se ut og
oppføre seg.
Under denne prisen vurderes strategi og funksjonalitet.
I tillegg vil en vurdere samspill mellom konstruksjon og
program. En ser også på struktur og programmeringskikk,
samt graden av utnyttelse av mulighetene.

Stå på-prisen
Utrolig mye motgang kan overvinnes hvis vi bare ikke gir opp,
uansett hva som skjer....
Denne prisen går til det laget som snur et håpløst utgangspunkt
til en respektabel prestasjon gjennom improvisering, tilpasning,
evne til å takle utfordringer og en ukuelig vilje til å stå på.
Denne prisen deles kun ut hvis et lag har utmerket seg.

Konkurrent-prisen
Denne prisen går til det laget som best har synliggjort at man
inkluderer alle medlemmene i laget, og at hjelpsomhet og godt
humør vektlegges. I tillegg har dette laget vist grunnleggende
respekt og god oppførsel overfor de andre lagene, selv om man
konkurrerer med hverandre. De gir oppmuntring og støtte til
andre lag gjennom turneringsdagen.
Vinneren av denne prisen bestemmes ved avstemming blant de
konkurrerende lag.

Oppfinner-prisen
Kreativt design representerer ny tilnærming til problemløsing.
Denne prisen går til laget som demonstrerer det mest unike
og interessante designet. Dette kan man se ved at man her
har tenkt helt nytt og uten å være opptatt av tradisjonell
måte å løse problemet på. Dette vinner laget tør å ta sjanser
og andre som ser roboten vil ofte si: KUUULT!



presentasjon aV dommere

Disse dommerne vil du møte under den Skandinaviske finalen:
Våre danske dommere:
Morten Sandgaard, LEGO Norge
Laura Jepsen, FLL Herning
Alice Christy Brædstrup-Holm, Vestas Wind Systems A/S
Ursula Bækkegaard, Vestas Wind Systems A/S
Hanne Bornstein, LEGO Education, LEGO System A/S
Mads Christiansen, Dacta Ltd
Svenn Enø, Ballerup kommune
Våre svenske dommere:
Catrin Solig, Västerås stad
Lennart Nyström, Nordväxt Intressenter
Michael Frejd, Nordväxt Intressenter
Anna Fredqvist, Västerås stad
Christer Malmqvist, FIRST Scandinavia
Röde Eriksson, Framtidsmuseet
Maria Johansson, Framtidsmuseet
Jan Mering, FLL Eskilstuna

Våre norske dommere:
Oddvar Gauteplass, Kongsberg Defence & Aerospace
Marianne Løken, Naturfagsenteret
Roald Henning Hansen, ErgoGroup AS
Hans Tveitstulen, Kongsberg Defence & Aerospace
Knut Hellen, Høgskolen i Ålesund
Ole-Johnny Wærp, Devotek
Fredrik Svendsen, NHO Buskerud
Morten Strøyer Andersen, TEKNA
Linda Merete Strand, Pedagogisk senter Haugesund
Vår dommer fra Færøyene:
Kurt Madsen, FLL Føroyar
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LAG

BY

LAND

st. robo 1.0
aLtatottan
Legoguttene
nordlæningan
team extreme
power Vikings
the neptuns
the electric dragons
eLectric poWer
Høybråten tekno
trippel-XL
Legoteamet
skarpskodde
austbø Lego mafia
smart cats team refsnes
musehus
aurora Borealis
globalfriends
eksper10c
ugly duckling
the challengers
global guards
dauerkraft
nXt generation
team smiling sun
junior kids
First edition
Fjärilarna och lejonen
green peas
inventor kids
Lichrons rödluvor
team Laborob
gänget & Fornis
the ice climbers
Bäckaone
climate generation

agder
alta
Bergen
Bodø
gjøvik
Harstad
Haugesund
kongsberg
kongsberg
Lillestrøm
mo i rana
narvik
nordfjordeid
sandnessjøen
sarpsborg
stavanger
tromsø
trondheim
ålesund
Ballerup
Fyn
gentofte
Herning
nordborg
århus
Føroyar
Borlänge
eskilstuna
göteborg
Härnösand
karlstad
Luleå
nordväxt kista
nordväxt södertörn
skövde
Västerås

norge
norge
norge
norge
norge
norge
norge
norge
norge
norge
norge
norge
norge
norge
norge
norge
norge
norge
norge
danmark
danmark
danmark
danmark
danmark
danmark
Føroyar
sverige
sverige
sverige
sverige
sverige
sverige
sverige
sverige
sverige
sverige
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presentasjon aV Lagene

1

st. robo 1.0

2

AGDER, NORGE



nordlæningan

the neptuns

5

Høybråten tekno
LILLESTRØM, NORGE

team extreme

8

the electric dragons



trippel-XL
MO I RANA, NORGE

9

power Vikings
HARSTAD, NORGE

9

KONGSBERG, NORGE

11

Legoguttene
BERGEN, NORGE

GJØVIK, NORGE

HAUGESUND, NORGE

10



ALTA, NORGE

BODØ, NORGE

7

aLtatottan

eLectric poWer
KONGSBERG, NORGE

12

Legoteamet
NARVIK, NORGE

presentasjon aV Lagene (Forts.)

1

skarpskodde

1

NORDFJORDEID, NORGE

1

røyneberg musehus

eksper10c

17

global guards
GENTOFTE, DANMARK

aurora Borealis

20

ugly duckling

18

dauerkraft
HERNING, DANMARK

10

globalfriends
TRONDHEIM, NORGE

21

BALLERUP, DANMARK

2

smart cats team refsnes

SARPSBORG, NORGE

TROMSØ, NORGE

ÅLESUND, NORGE

22

15

SANDNESSJØEN, NORGE

STAVANGER, NORGE

19

austbø Lego maﬁa

the challengers
FYN, DANMARK

2

nXt generation
NORDBORG, DANMARK

25

team smiling sun

2

ÅRHUS, DANMARK

28

Fjärilarna och lejonen

Lichrons rödluvor

29

the ice climbers
NORDVÄXT SÖDERTÖRN, SVERIGE

green peas

2

team Laborob

0

Bäckaone
SKÖVDE, SVERIGE

11

inventor kids
HÄRNÖSAND, SVERIGE



gänget & Fornis
NORDVÄXT KISTA, SVERIGE

LULEÅ, SVERIGE

5

First edition
BORLÄNGE, SVERIGE

GÖTEBORG, SVERIGE

KARLSTAD, SVERIGE



27

FØROYAR

ESKILSTUNA, SVERIGE

1

junior kids



climate generation
VÄSTERÅS, SVERIGE

robotkonkurransen

Kamp nr.

Tid

Bane 1A			

Bane 1B			

Bane 2A			

					
1. innledende
1		
10:00 Global Guards		
Røyneberg Musehus		
2		
10:04							
The Challengers		
3		
10:08 Team Smiling Sun
Inventor Kids		
4		
10:12							
Team Extreme		
5		
10:16 The Electric Dragons
St. Robo 1.0		
6		
10:20							
Dauerkraft		
7		
10:24 Smart Cats Team Refsnes Climate Generation		
8		
10:28							
ALTATOTTAN		
9		
10:32 Green Peas		
Gänget & Fornis		
10		
10:36							
Ugly Duckling		
11		
10:40 Power Vikings		
Team Laborob		
12		
10:44							
Eksper10C		
13		
10:48 First Edition		
Bäckaone		
14		
10:52							
ELECTRIC POWER
15		
10:56 Legoteamet		
Austbø Lego Mafia		
16		
11:00							
Legoguttene		
17		
11:04 Trippel-XL		
The ice climbers		
18		
11:08							
Skarpskodde		
					
2. innledende
1		
11:20 Gänget & Fornis		
Ugly Duckling		
2		
11:24							
Aurora Borealis 		
3		
11:28 Team Laborob		
Eksper10C		
4		
11:32							
Høybråten Tekno		
5		
11:36 Bäckaone		
ELECTRIC POWER		
6		
11:40							
Lichrons rödluvor		
7		
11:44 Austbø Lego Mafia
Legoguttene		
8		
11:48							
Globalfriends		
9		
11:52 The ice climbers		
Skarpskodde		
10		
11:56							
Nordlæningan		
11		
12:00 Røyneberg Musehus
The Challengers		
12		
12:04							
The Neptuns		
13		
12:08 Inventor Kids		
Team Extreme		
14		
12:12							
Fjärilarna och lejonen
15		
12:16 St. Robo 1.0		
Dauerkraft		
16		
12:20							
Junior Kids
17		
12:24 Climate Generation
ALTATOTTAN		
18		
12:28							
NXT Generation		
					
3. innledende
1		
13:05 Global Guards		
The ice climbers		
2		
13:09							
The Challengers		
3		
13:13 Team Smiling Sun
Røyneberg Musehus		
4		
13:17							
Team Extreme		
5		
13:21 The Electric Dragons
Inventor Kids		
6		
13:25							
Dauerkraft		
7		
13:29 Smart Cats Team Refsnes St. Robo 1.0		
8		
13:33							
ALTATOTTAN		
9		
13:37 Green Peas		
Climate Generation		
10		
13:41							
Ugly Duckling		
11		
13:45 Power Vikings		
Gänget & Fornis		
12		
13:49							
Eksper10C		
13		
13:53 First Edition		
Team Laborob			
14		
13:57							
ELECTRIC POWER
15		
14:01 Legoteamet		
Bäckaone		
16		
14:05							
Legoguttene		
17		
14:09 Trippel-XL		
Austbø Lego Mafia		
18		
14:13							
Skarpskodde		
De 8 lag med høyest poengsum fra 1., 2. eller 3. runde går videre til mellomrunden.
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Bane 2B

The Neptuns
Fjärilarna och lejonen
Junior Kids
NXT Generation
Aurora Borealis
Høybråten Tekno
Lichrons rödluvor
Globalfriends
Nordlæningan

Power Vikings
First Edition
Legoteamet
Trippel-XL
Global Guards
Team Smiling Sun
The Electric Dragons
Smart Cats Team Refsnes
Green Peas

Nordlæningan
The Neptuns
Fjärilarna och lejonen
Junior Kids
NXT Generation
Aurora Borealis
Høybråten Tekno
Lichrons rödluvor
Globalfriends

Tid

Bane 1A			

Bane 1B			

Bane 2A			

Mellomrunde				
		
14:30 Team 1			
Team 8		
		
14:34							
Team 2			
		
14:38 Team 3			
Team 6		
		
14:42							
Team 4			
De 4 lag med høyest poengsum i mellomrunden går videre til semifinalen.				
Semifinaler				
		
15:00 Team 4			
Team 1		
		
15:04							
De to lag med høyest poengsum i semifinalen går videre til finalen.		

Team 3			

Finale		
		
15:20 Finalelag1		
Finalelag 2
		
15:25							
Finalelag 2		
I finalen kjøres to runder. Vinneren er det lag som sammenlagt har flest poeng.		

Bane 2B

Team 7
Team 5

Team 2

Finalelag 1

teoretiskE og tekniske presentasjoner

Tid		

Teori 1A			

Teori 1B			

08:42-08:52
09:45-09:55
09:57-10:07
10:09-10:19
10:21-10:31
10:33-10:43
10:45-10:55
10:57-11:07

Global Guards		
Gänget & Fornis		
Power Vikings		
Aurora Borealis 		
The ice climbers		
The Neptuns		
Fjärilarna och lejonen
NXT Generation		

Inventor Kids			
Team Laborob		
Green Peas
Høybråten Tekno		
Legoguttene		
Bäckaone		
ELECTRIC POWER
Nordlæningan		
Trippel-XL		
Røyneberg Musehus
The Challengers		
St. Robo 1.0		
Team Extreme		
Climate Generation
ALTATOTTAN		

Teknisk 1A		

Teknisk 1B

Eksper10C
Skarpskodde
Global Guards
The Electric Dragons
Smart Cats Team Refsnes

11.10-11.20	Pause med show			
11:20-11:30				
GlobalFriends		
11:32-11:42
Team Smiling Sun				
11:44-11:54				
Junior Kids 		
11:56-12:06
Green Peas					
12:08-12:18
Eksper10C		
Austbø Lego Mafia
12:20-12:30
Ugly Duckling		
Lichrons rödluvor		
12.30-13.05

Lunsj med show			

13:05-13:15
13:17-13:27
13:29-13:39
13:41-13:51
13:53-14:03
14:05-14:15

ELECTRIC POWER
Legoteamet		
Skarpskodde		
The Challengers		
The Electric Dragons
ALTATOTTAN		

First Edition		
Legoguttene		
Trippel-XL		
Team Extreme		
Dauerkraft		
Smart Cats Team Refsnes

14.15-14.30	Pause m/show			
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Dauerkraft		
Fjärilarna och lejonen
Climate Generation
Power Vikings		
Legoteamet		
Gänget & Fornis		

The Neptuns
Inventor Kids
Ugly Duckling
NXT Generation
First Edition
Aurora Borealis

Team Laborob		
Lichrons rödluvor		
Austbø Lego Mafia
Nordlæningan		
Team Smiling Sun
St. Robo 1.0		

Høybråten Tekno
Bäckaone
Globalfriends
The ice climbers
Røyneberg Musehus
Junior Kids

lager

dusj

venterom

venterom

3. etg

le

r re

t

heis

bord
m/prosjektor

TEORI 2.

venterom
presentasjoner

robotbord

robotbord

dusj

TEKNISK 2.

TEKNISK 1.

bord
m/prosjektor

le

UT
vaktmester

UT

UT

UT

UT

1. etg

inngang

HOVED

UT

trapp
gjester

UT

UT

INFO

Inngang
teori/tekn.

UT

heis

tribune moduler
tribune moduler
tribune moduler

UT

t

Løype
innmarsj

tribune
100 stk.

trib

un

e2

00

.

UT

stk

19

10

1

høytaler

20

11

2

30

33

23

DJ

ROBOTKONKURRANSE

gjerde

tribune 100 stk.

22

1.2m x 2.4m

robotbord

1.2m x 2.4m

21

14

5

PIT-OMRÅDE

13

4

robotbord

12

3

1.2m x 2.4m

robotbord

robotbord

PIT-OMRÅDE

32

1.2m x 2.4m

31

4m x 8m

SCENE

robotbord
x2

storskjerm
5m x 5m

robotbord
x2

1.2m x 2.4m

r re

1.2m x 2.4m

29

1.2m x 2.4m

28

24

25

16

7

35

8

tri

bu

26

20

0s

tk.

m
jer
rsk
sto x 5m
5m

ne

17

36

UT
27

18

9

UT

KONGSBERGHALLEN

lager

høytaler

robotbord

1.2m x 2.4m

15

6

robotbord

1.2m x 2.4m

34

tribuner

points

UT

1.2m x 2.4m

1

teknisk

TEORI 1.

UT

NØD

oVersikt oVer turneringsområdet

tusen takk

For at arrangementet i kongsberg skal bli best mulig er vi avhengig av gode hjelpere. tusen takk til
alle dere som har stilt opp som frivillige i forkant og under selve arrangementet.
Takk for all hjelp fra Kongsberg kommune v/Heidi Hesselberg Løken, Ellen Flom og Britt-Ellen Fagerheim. Vi takker også elever
og foreldre fra Vestsiden og Skavanger skoler for innsatsen. 3foa, formgivning, ved Kongsberg videregående skole leverer
dekoren til årets scene. De har tatt utgangspunkt i årets tema “Climate Connection”. Vi takker for super innsats og kreative
tanker.

Vi takker våre bidragsytere:
Nettbuss
Sparebank1 Kongsberg
NHO Buskerud
Relacom
NEC
Byggkjøp Stiltre
Norges Forskningsråd

Elda Installasjon
Cramo
Byggpartner
Drammen kommune, Vann og avløp
Fylkesmannen i Buskerud, Helseavdelingen
Kongsberg Skisenter
Kongsberg Sølvgruver

First scandinavia
stiftelsen First scandinavia ble opprettet 18. september 2000 på statoils forskningssenter på rotvoll i trondheim.
stiftelsen skal ha hele skandinavia som sitt arbeidsområde. styret består av representanter fra norge, sverige og
danmark.
Bakgrunnen for etableringen av FIRST Scandinavia (FS) var en erkjennelse blant flere skandinaviske virksomheter, profesjonelle
organisasjoner og offentlige institusjoner om at det innenfor en relativt kort årrekke vil oppstå en betydelig mangel på talentfull
arbeidskraft med teknisk og naturvitenskapelig kompetanse. Skal denne trenden snus er det behov for å tilby barn og unge i
meget ung alder teknologirelaterte prosjekterer som de begeistres for.
Hovedsponsorer FIRST LEGO League
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program

Fredag 28. novem
ber

15.0
18.00 - 21.00
20.00 - 22.00

skolene åpner, inn
sjekking og registre
ring
aking i kongsberg
skisenter. Bussen
e kjører
kontinuerlig mello
m skolene og bakk
en.
kveldsmat på skole
ne

Lørdag 29. novem
ber

08.00
08.00
08.15
08.0
09.00
09.5
10.00
11.10
11.20
12.0

turneringsarena åp
ner
Veiledermøte i “teo
rirom 2”
kalibrering starter
teoretiske og tekn
iske presentasjone
r
åpningsseremoni
teoretiske og tekn
iske presentasjone
r fortsetter
1. innledende robo
t runde
pause med show (t
he neptuns)
2. innledende robo
trunde
Lunsj og show (aLt
atottan, Fjärilarna
och lejonen
nXt generation og
climate generation
)
1.05 . innleden
de robotrunde
1.15 pause me
d show (ugly duck
ling og Høybråten
1.0 mellomrun
tekno)
de
15.00 semifinale
15.20 Finale
1.00 avslutning
sseremoni
Break/street dans
ere v/camilla enge
n og cathrine enge
(instruktører fra st
n
udio)
“jamaica” v/ mana
rambod (instruktø
r studio)
1.0 premieutd
eling
18.00 gruve-tur
ene starter
18.0 teamparty

