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Lokale sponsorer 2018: 



Prosjektgruppen 
Prosjektgruppen for den regionale finalen i Agder i 201 har bestått av;  
Theresa Hansen (prosjektleder) 
Erling Thingelstad (økonomiansvarlig) 
Rita Andersen (crewansvarlig) 
Inge Olsen (dommeransvarlig) 
Hans Stormo (utstyr) 
 
I tillegg til disse har vi hatt fantastisk god hjelp av Folke Haugland, Anne Augland, Leif Arne Løhaugen og flere fra 
UiA. De ordner og tilrettelegger turneringsarenaen på Campus Grimstad på en utrolig flott måte for oss!  
  

Oppstartsfasen 
FLL Agder har i 2018 stått som arrangør av de regionale finalene i FIRST LEGO League og FIRST LEGO League 
Jr. Det er 12. FLL turneringen og 8. FLL Jr. turneringen vi har arrangert. 
Universitetet i Agder, Grimstad, har på nytt vært turneringssted. Vi har vært meget godt fornøyd med både 
lokalitetene og ikke minst bildeproduksjonen vi får hjelp til der, så det gjør valget enkelt. I tillegg er FLL offisielt 
nedfelt som et av UiAs satsningsområder.  

For å få gjennomført arrangementet er vi avhengig av en del midler. Disse dekker blant annet alt nødvendig utstyr til 
gjennomføring av turneringen, premier og pokaler, utgifter til vasking etc. på UiA, lyd- og bildeproduksjon, 
crewantrekk, innleie av riggegjeng, opplæring av veiledere og deltakelse på prosjektledersamlinger, frikjøp til kurs 
og samlinger som arrangeres for deltakende lag og deltakelse for vinnerlaget og flere FLL Jr. lag i den 
skandinaviske finalen. Skandinavisk finale har i år blitt arrangert på Equinors bygg på Fornebu. Agder var der 
representert med vinnerlaget fra FLL turneringen samt et FLL Jr. lag.  

Finansiering 
Startskuddet for finansieringen av årets turnering gikk i desember i fjor. Da var vi så heldige at vi fikk tildelt 
samfunnsmidler fra Tekna. Det var en god og kjærkommen start! Etter hvert kom flere sponsorer på plass, deriblant 
to nye – Grimstad kommune og Egde Consulting. I tillegg har vi fått gode bidrag fra både Vest- og Aust-Agder 
fylkeskommuner og NFEA. NFEA het tidligere NFA, og har vært med oss som sponsor siden turneringen ble startet 
i Agder. Universitetet i Agder, ved Fakultet for teknologi og realfag, bidrar i tillegg til tilretteleggingen med dekning 
av leieutgifter. 
 

Rekruttering av deltakerlag 
Foran årets turnering var vi så heldige å få muligheten til å tilby Equinors kurspakke til 10 nye lag i Agder. Denne 
pakken består av alt nødvendig utstyr, kursing i bruk av utstyret og hva deltakelse i FLL innebærer samt 
påmeldingsavgift. Nye lag fra nye kommuner kom dermed med i årets turnering. Songe skole fra Tvedestrand 
kommune og Årnes skole fra Lyngdal kommune representerte de nye kommunene i tillegg til flere nye lag fra 
Lillesand, Grimstad og Arendal. Med denne rekrutteringen så vi det ikke som nødvendig å rekruttere flere lag. Vi 
hadde allerede langt flere lag påmeldt enn det vi i utgangspunktet tenkte som maks antall.  
Arbeidet i forkant har i stor grad handlet om å informere lagene om hva deltakelse i FLL innebærer av både utgifter, 
utstyr som er nødvendig og hva man kan forvente av arbeid gjennom høsten. 
Det har i år deltatt 29 lag i FLL samt 10 lag i FLL Jr. De fleste lagene har tilknytning til skoler, men vi har også hatt 
et par privatlag representert både i FLL og i FLL Jr. Flere av lagene melder om godt samarbeid med foreldre, og vi 
setter stor pris på å høre om engasjerte foreldregrupper! 

 
Prosjektperioden 
Årets to oppdrag hadde fått titlene «Into Orbit» (FLL) og «Mission Moon» (FLL Jr.). Begge oppdragene handlet om 
problemstillinger knyttet til menneskers ferdsel i verdensrommet og ble sluppet lørdag 15. september, og 8 uker 
senere, 10. november, ble prosjektperioden avsluttet med turnering på UiA i Grimstad. I løpet av disse 8 ukene ble 
flere av skolene besøkt og det ble avholdt veiledersamling på UiA uken etter oppdragsslipp. Veiledersamlingen er 
primært for FLL lagene og det er i hovedsak robotbanen som blir gjennomgått på denne. Her var de aller fleste 
lagene representert og det er dommeransvarlig og prosjektleder som står for samlingen. 
 

Turneringsdagen 
Lørdag 10. november var det tid for alle lagene å vise fram det de hadde jobbet med i de 8 ukene de hadde til 
disposisjon. Totalt 39 lag med om lag 5-600 barn representert var klare til dyst sammen med 27 dommere, en rekke 
frivillige og organisasjonskomitéen. I tillegg møtte det fram en god del tilskuere. Det er noe vi setter stor pris på!  



Tom Kristian Venger hadde som vanlig jobben som speaker, og gjorde selvfølgelig en glimrende innsats - slik han 
alltid gjør! 
Gjennom en lang turneringsdag utmerker alle lagene seg på mange ulike vis. Uheldigvis kan ikke alle utropes til 
vinnere, men samtlige FLL lag får diplom som et lite bevis på at de har deltatt i FLL i 2018 og på den måten er 
vinnere.  
I FLL Jr. kåres det ingen vinnerlag. Også her er alle vinnere og får en velfortjent medalje. Juniorene hadde egen 
avslutningsseremoni i en av pausene på robotkjøringen. Dette for å unngå uthaling av tiden for de minste. 
På slutten av dagen deles det ut en rekke pokaler; Teknologiprisens 1. og 2. plass, Prosjektprisens 1. og 2. plass, 
Markedsføringsprisens 1. og 2. plass, Robotkjøringens 1. og 2. plass, Kjerneverdiprisen og FIRST LEGO League 
Champions – den gjeveste av alle prisene. Laget som får denne prisen får invitasjon til å representere Agder i den 
skandinaviske finalen på Fornebu. 
Årets FIRST LEGO League Champions i Agder ble Kometkameratene fra Myra skole i Arendal. Laget besto av 10 
gutter og 20 jenter. Klassen har tidligere deltatt i FLL Jr. turnering, men det var deres første opptreden som FLL lag.  
Laget vant for øvrig ingen andre priser i turneringen, men det at de var jevnt gode i alt gjorde at de ble årets 
Champions i Agder. 
 
De øvrige prisene ble fordelt på følgende lag: 
  
Prosjektprisen 1. plass  Potatos, Langenes skole, Søgne 
Prosjektprisen 2. plass  Roligheden, Roligheden skole, Arendal 
Markedsføringsprisen 1. plass  The Stars in the Galaxy, Tingsaker skole, Lillesand  
Markedsføringsprisen 2. plass  Roligheden, Roligheden skole, Arendal  
Teknologiprisen 1. plass  Red Knights, Fiane skole, Gjerstad 
Teknologiprisen 2. plass  Pythagoras eft., Samfundets skole, Kristiansand 
Robotkonkurransen 1. plass  Space Marines, Langenes skole, Søgne 
Robotkonkurransen 2. plass  Red Knights, Fiane skole, Gjerstad  
Kjerneverdiprisen   The Stars in the Galaxy, Tingsaker skole, Lillesand 
 

 
 
Skandinavisk finale 
Laget Kometkameratene fra Myra skole i Arendal representerte Agder i den skandinaviske finalen i årets FLL. I 
tillegg til laget til FLL, hadde vi fått invitasjon til å stille med en del FLL Jr. lag i den skandinaviske finalen. Laget 
Lego Agent takket ja til invitasjon til å stille, og sammen med Kometkameratene fikk de vist fram hva Agders lag 
står for. 
Helgen 30. november til 2. desember deltok i den skandinaviske finalen – en flott opplevelse både for 
lagmedlemmene og de som fulgte med lagene som veiledere, reiseledere og ikke minst som tilskuere.   

Alle lagene gjorde en utrolig flott figur i turneringen på Fornebu – selv om det ikke ble noen pokaler med på bussen 
tilbake til Sørlandet. Spesielt imponerte Kometkameraten prosjektdommerne skikkelig med sin tannbørste. Laget 
kom høyt opp på scoren her, og ble nominert blant lagene som fikk pokal for beste prosjekt. Dette var stor stas! Selv 
om pokalen glapp. er vi imidlertid nokså sikre på at alle hadde en flott opplevelse på finalen der.  

 

 
 

 



TAKK!  
For å kunne gjennomføre den regionale finale i FIRST LEGO League og FIRST LEGO League Jr. 2017 har vi i 
prosjektgruppen vært avhengige av mange mennesker som på ulike vis har bidratt til denne gjennomføringen; 
Sponsorer, dommere, frivillige, teammedlemmer, veiledere og en mengde andre bidragsytere. Vi vil gjerne rette en 
STOR takk til dere alle sammen. En ekstra takk til Arendal Fotoklubb som stiller med dyktige fotografer og en 
ekstra STOR  takk til Universitetet i Agder ved Fakultet for teknologi og realfag!  
Vi håper – og tror – alle har hatt en fin opplevelse gjennom sitt engasjement i FLL og FLL Jr. 2018.  
Spesielt håper vi alle barna som har vært engasjert i FLL i Agder i 2018 har hatt gode opplevelser gjennom sin 
deltakelse. De er fremtiden! 
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