Vil du hjelpe oss å vinne i år også?
Hei!
GeekinAround er fra Heer i Drøbak. Vi er et privat lag som deltar i First Lego League, og deltok første gang i 2011. Vi deltar
på Lillestrøm, som er en av totalt 23 deltakerbyer i Norge. Vi er en gjeng med 8 glade barn fra Heer skole, og den 8.
november skal vi delta i en teknologiturnering sammen med 15 andre lag fra Akershus, og hundrevis rundt om i
Skandinavia. På landsbasis er det over 300 lag, i Skandinavia over 800. De som vinner går videre til den Skandinaviske
finalen i København 29. november.
Vi håper derfor at dere kan hjelpe oss litt finansielt slik at vi kan delta i denne turneringen i
år igjen.
Sponsorer som støtter oss, får mulighet til å få reklame på vår hjemmeside samt i Pitområdet (Vår stand på konkurranse-dagen) eller på lagets t-skjorter. Dersom din bedrift
har ulike reklame-effekter kan vi også bruke eller dele ut det.

Litt info om hva FLL er:
FIRST LEGO League er en teknologiturnering for barn og unge i alderen 10-16 år. Lagene har 8 uker på seg til å forske og
løse ulike oppgaver. Oppgavene våre i dette prosjektet består av 3 deler: Robot, teori og profilering. Årets tema heter World
Class som omhandler framtidens klasserom, hvordan kan vi bruke teknologi for å forbedre klasserommene. Under forklarer
vi litt om hva de ulike delene i oppgaven består av.

Teknologi:
Her skal vi bygge og designe en Lego robot som skal løse ulike oppgaver på en bane laget med tanke på årets tema. Vi må
konstruere ulike redskaper for at roboten skal klare å utføre oppgavene. En omgang varer i 2.30 min. Da gjelder det å løse
så mange oppgaver vi kan.

Forskning:
På denne delen skal vi være forskere, og i år skal vi løse oppgaver innenfor temaet framtidens klasserom.
Dette er en bred oppgave som krever mye av oss som lag. Og som skal presenteres foran et dommerpanel som gir oss
poeng på alt fra fremførelse til innhold.

Profilering:
Under konkurransen skal laget vårt profilere seg overfor andre lag og dommere. Vi skal ha en «Pit» der laget gjør seg klar til
konkurransen og markerer seg med navn og litt om hva lagets prosjektet går ut på. Her kan vi ha navn på eventuelle
sponsorer. På turneringsdagen får lagene møte dommere fra næringslivet.
Her blir team-ånd, samarbeid, kreativ problemløsning, god design, ståpåvilje, god mekanisk konstruksjon, programmering,
god innsikt i problemstillinger, entusiasme og markeringsvilje vurdert.
For å gjennomføre dette prosjektet trenger vi litt støtte til startkontingent, medlemsstøtte, kostymer, batterier, og reise til
turneringsbyen osv. Flott om dere kan bidra med kr 2 500,- eller det dere selv ønsker.
Mer informasjon om turneringen og FLL finner dere på http://hjernekraft.org/ eller http://www.firstlegoleague.org/.
Laget vårt har egen hjemmeside på geekinaround.no

Kontaktinformasjon:
Lars Hansen. Mobil: 928 55 585. E-post: lars@geekinaround.no
Håper på et positivt svar!
Hilsen
Team GeekinAround
GEEKINAROUND Org.nr: 912 622 800 Konto: 1503.41.48152
FIRST Scandinavia er en skandinavisk stiftelse som arbeider for å øke barn og unges interesse for naturvitenskap, matematikk og teknologi gjennom engasjerende prosjekter.
FIRST Scandinav Se www.firstscandinavia.org. FIRST LEGO League og FLL er registrerte varemerker og tilhører stiftelsen FIRST og LEGO Gruppen.

