Inventor Kids tävlar i Norge
En reseberättelse från Skandinaviska finalen i Kongsberg 2008
Av Siw Wiberg 2008-12-30

Skandinaviska finalen i FIRST LEGO League har nu ägt rum i Kongsberg i
Norge. Inventor Kids från Husum var med om tre oförglömliga dagar där.
Efter en lång dagsresa anlände vi till Kongsberg där vi inkvarterades i ett
klassrum i den skola där vi skulle bo i två nätter.

På kvällen åkte vi till Kongsberg Skicenter där olika
aktiviteter ägde rum: Först fick vi åka stollift 2,6 km
upp till toppen av berget och sedan ner igen. Efter
det fick alla barn och ledare en fackla i handen och
en lång promenad in i skogen påbörjades. Det blev
en mäktig syn då ca 400 barn gick i mörkret och
lyste upp stigen med sina facklor.

På lördag morgon startade tävlingarna där vi var
första laget ut med den teoretiska presentationen.
Eftersom vi var först bedömdes vi av alla domarna.
Dagen fortsatte med den tekniska presentationen
och tre robot-race tävlingar. Det var en intensiv
dag med mycket liv och rörelse

Inventor Kids väntar på att få genomföra sin
teoretiska redovisning. Foto: Gabriella Brandt

400 barn bildade ett mäktigt
fackeltåg på Kongsbergs
Skicenter. Foto: Gabriella Brandt

Tre robottävlingar hann Inventor Kids köra med sin
robot Machine of Madness. Foto: Gabriella Brandt

Efter middag på Rådhuset åkte vi till Kongsbergs gamla silvergruva där vi fick
åka ett gruvtåg (skakigt och skramligt) in i gruvan där vi fick en proffsig
guidning. Det var mycket intressant och spännande!

En tur 370 meter under jord i silvergruvan var en spännande upplevelse! Foto: Gabriella Brandt

Söndagen var hemresedag, men eftersom vi hade gott om tid hann vi besöka
Kongsbergs julmarknad innan vi tog tåget till flyget vidare hem.
Inventor Kids tog tyvärr inga priser i tävlingen, men Bengt Böhlin från
Technichus som var ditbjuden som gäst och medverkade i alla presentationer,
tyckte att Inventor Kids var jätteduktiga! Eftersom de som vann var
högstadieelever som deltagit i tävlingen flera gånger, måste man ju säga att
våra pojkar varit helt otroliga som kommit till den Skandinaviska finalen. Det
var ju 671 lag som från början tävlade och av de 36 lag som gick vidare fanns
Inventor Kids.
Till sist ett jättestort tack till de föräldrar som följde med och till våra sponsorer
som gjorde att vi kunde genomföra vår oförglömliga resa!

