NXTeams resa till FLL-finalen i norska Gjövik
Barnen / ungdomarna i NXTeam har lagt ner mycket av sin fritid och jobbat hårt för att
komma till finalen. I år har de forskat om mjölk och mastit som är en slags
juverinflammation hos kon. De har forskat fram en snabb och billig lösning att upptäcka
mastit redan innan mjölken nått tanken. I sitt arbete har de sökt på internet, intervjuat
flertalet forskare, veterinärer och en bonde samt gjort studiebesök på Arlas mejeri.
De har också med glädje jobbat med profilering och bland annat gjort en musikvideo.
Fredag (resdag)
NXTeam kom fram till att det smidigaste sättet att ta sig till Gjövik var att hyra en
minibuss. Resan startade strax efter klockan 08.00 på fredag morgon och vi var framme
i Gjövik strax efter klockan 16.00. När vi kom fram till Särna var det dags för chauffören
att ta en paus. Vi passade då på att inta lunch, tanka och laga punktering på bussen.
Förutom punkteringen (som vi inte märkte så mycket av) gick hela resan mycket bra.
Väl framme i Gjövik for vi först till vandrarhemmet och lämpade av vår packning.
Därefter for vi till Gjöviks olympiska ishall där tävlingarna hölls. Vi gjorde i ordning vår
monter och såg oss omkring i arenan. Därefter tog vi en promenad till en turkisk
restaurang vid namnet Verona och åt middag. Mätta och belåtna gick vi genom ett
mycket trevligt och vackert Gjövik till vårat vandrarhem. På kvällen övade grabbarna på
forsknings- och teknikpresentationen. Alla somnade och sov gott hela natten.
Lördag (tävlingsdag)
Väckning vid halv sju. Utsökt frukost (riktig hotellfrukost) på vandrarhemmet.
Busschauffören hämtade oss vid åttatiden. Vi åkte ner till tävlingsarenan och fixade det
sista i montern, övade på presentationerna och provkörde roboten. Sen var det ett
späckat program med presentationer och robotkörningar. Förseningar i
robotkörningarna gjorde att pojkarna fick springa till sin teknikpresentation. Trots det
späckade schemat gjorde pojkarna bra ifrån sig i presentationerna och blev nominerade
till både teknikpriset och forskningspriset. Robotkörningarna gick lite sådär på grund av
annan spänning på batterierna, saker i vägen på banan samt lite annat . Men NXTeam
slutade ändå på en 15:e plats och med hjälp av presentationerna hamnade de till slut
på en fin 5:e plats.
På kvällen bjöds det på teknikshow, klättring, programmering och en hel del andra
aktiviteter. Mycket bättre än disco. Trötta och nöjda gick vi tillbaka till vårt vandrarhem
och såg lite på tv innan vi somnade.

Bild från invigningen
Söndag (hemresedag)
Vi vaknade, städade ur stugorna och åt frukost. Därefter packade vi in oss i bussen och
påbörjade resan hem. Nu hade det hunnit komma lite snö längs vägen men bilföret eller
ska vi säga bussföret var bra. I Särna tog vi en bensträckare och när vi kom till xxx år vi
lunch. Fram till Sundsvall kom ett gäng trötta grabbar och föräldrar som somnade gott
den kvällen.

NXTeam består av från vänster Gabriel 11, Daniel 13, Martin 13, Isak 13, Petrus 5, Emil 13, Oliver 10,
Nils 13, Ludvig 13.
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