Øvingstider
 Tirsdager kl. 18-20
 Lørdager kl. 12-16

Hvor
 Bekkenstenlia 5, Drøbak

Tu r n e r i n g
 Lillestrøm 9. november

For utfyllende info om
øvinger og turnering, se
http://geekinaround.no

Pokalen vår fra 2012

Bloggen vår!
Dette er robotene våre.
Vi har også en blogg du kan ta en titt på hvis du vil få et
innblikk om hva vi driver med på treningen.
geekinaround.no

Geekin Around

First Lego League
2013
Fakta om FIRST LEGO
League (FLL)

Laget GeekinAround har deltatt på First Lego League
to år nå, dvs 2011 og 2012
Begge årene har vært veldig moro, og vi er selvsagt
med i år også.
Siden vi er litt få på laget i år, ønsker vi å få med 3-4
nye deltakere i alderen 12-14 år.

I teknologioppgaven skal lagene bygge en
robot og programmere denne til å løse
oppgaver på robotbanen.
I profileringsoppgaven skal lagene arbeide for at andre skal få se og høre om
laget og prosjektet deres.

Deltakeravgift er kr 750,-

FLL et forsknings- og teknologi prosjekt
for barn og unge i alderen 10-16 år.
Konkurransen arrangeres i Skandinavia
av FIRST Scandinavia.
I 2012 deltok 817 lag i 43 byer. På verdensbasis deltok 200 000 barn fra 60 land
i 2012.
Hensikten med arrangementet er å øke
interessen blant unge mennesker for
teknologi og vitenskap og stimulere
dagens ungdom til å bli morgendagens
ingeniører og forskere.

Laget vårt i 2012

Om konkurransen
Hvert år kommer et nytt og inspirerende oppdrag med
et samfunnsrelevant tema. I oppdragene finnes ingen
fasitsvar, lagene kan arbeide fritt, bruke sin oppfinnsomhet og kreativitet og selv velge hvor stor innsats
de skal legge i prosjektet.

Datoer
Oppstart: 14. September
Turnering på Lillestrøm: 9. November

Kontakt
FLL-oppdraget er tredelt og byr på utfordringer innenfor forskning, teknologi og profilering.
I forskningsoppgaven skal lagene selv definere et
problem.
Banen vår

De skal lete og forske på fakta rundt dette og presentere en ny og smart løsning.

Hvis du vil være med, ikke nøl med å ta
kontakt
Lars Hansen
928 55 585
lars@lhe.no

