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Um keppnina
Árleg ólympíukeppni í vélmennaforritun verður haldin í Dubai í október á vegum
samtakanna FIRST Global. Á hverju ári er einu liði frá hverju landi boðið að koma og taka
þátt í keppninni. Markmið keppninnar er að vekja athygli og kveikja ástríðu fyrir námi, leik
og starfi í vísinda- og tæknigreinum meðal allra ungmenna jarðarinnar.
Auk þess að koma tækni- og vísindagreinum á framfæri veitir keppnin
þátttakendum einstakt tækifæri til þess að kynnast og vinna með öðrum framúrskarandi
einstaklingum á framhaldsskólaaldri alls staðar að úr heiminum. Keppnin leggur mikla
áherslu á samvinnu og byggir að stórum hluta á því. Til þess að ná árangri þurfa ungmennin
að vinna með jafningjum sínum að lausnum við flóknum þrautum. Keppnin skeytir þannig
saman ungmennum úr mismunandi menningarheimum og sýnir þeim hvernig hægt er með
samvinnu að nýta hæfileika sína til þess að leysa þær mikilvægu áskoranir sem heimurinn
stendur frammi fyrir.
Þetta verður í þriðja skipti sem Ísland mun taka þátt í keppninni. En í fyrra náði liðið
öðru sæti af rúmlega 190 liðum. Nú er undirbúningur hafinn við fjármögnun liðsins okkar
og erum við að leita að fjárstyrk fyrir flugi, gistingu, mat og þátttökugjaldi.
Kynningartækifæri í tenglsum við keppnina eru mörg og má finna nánari sundurliðun á
þeim neðar í skjalinu.
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Þjálfararnir
Eyþór Máni Steinarsson
Eyþór útskrifaðist af Tölvubraut Tækniskólans haustið 2015 en
starfar nú sem verkefnastjóri hjá Háskólanum í Reykjavík. Áður
starfaði hann sem hugbúnaðarsérfræðingur hjá Advania og sem
upplýsingatæknikennari hjá Austurbæjarskóla. Í fyrra tók hann við
sem þjálfari liðsins en þá náði teymið öðru sæti í Mexíkóborg. Nú er
markmið hans að þjálfa liðið til gullverðlauna í Dubai næstkomandi
október.
Kormákur Atli Unnþórsson
Kormákur Atli Unnþórsson byrjaði ungur að kynna sér hina og þessa
hluti á sviði upplýsingatækni. Á fjórðu önn í framhaldsnámi við
tölvunarfræði í Tækniskólanum hefur hann nú þegar að baki umsjón
með Forritunarkeppni Grunnskólana og fjölmörg störf innan tveggja
nemendafélaga Tækniskólans. Kormákur tók þátt fyrir hönd Íslands
í fyrra en þjálfar nú liðið í tæknilegum atriðum keppninnar.
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Liðsmennirnir
Ásþór Björnsson
Ásþór er sannkallaður vélmennahvíslari. En á sínum fáu árum hefur
hann, meðal annars, hannað og kennt námskeið í vélmennasmíðum
sem hundruðir barna hafa nýtt sér til þess að læra grunnatriði í faginu,
kennt í forritunarsumarbúðum og náð öðru sæti í einstaklingskeppni í
forritun fyrir framhaldsskólanema. Þegar Ásþór er ekki að koma
vélmennum til lífins eða forrita má oftar en ekki finna hann fyrir framan
píanó.
Dýrleif Birna Sveinsdóttir
Dýrleif Birna Sveinsdóttir er ung stúlkukind úr Hafnafirðinum, en eyddi
þó stórum hluta bernsku sinnar í Bandaríkjunum. Frá ungum aldri hefur
Dýrleif haft brennandi áhuga á S.T.E.M greinum og hefur hún kosið að
eyða miklum tíma innan- sem utan skóla í þessar yðjur. Dýrleif mun
hefja nám í HR næstkomandi haust, aðeins sautján ára gömul.

Kristín Ingibjörg Magnúsdóttir
Kristín á ekki margt sameiginlegt með Bill Clinton, að því undanskyldu
að þau eru bæði hæfileikaríkir saxafónleikarar. Hún er fædd og uppalin
í vesturbænum, en nýtur þess innilega að dútla við LEGO eða
stærfræðidæmi sem myndu græta Euler. Kristín hefur enga reynslu af
keppnisforritun, en hún nýtur þess innilega að taka að sér nýjar og
framandi áskoranir. Kristín virðist vera að safna landsliðstitlum, en hún
er líka í landsliðinu í borðtennis.
Uggi Gunnar Bjarnason
Uggi fæddist með náðargjöf fyrir tækni og forritun. En þrátt fyrir að
vera bara í 10. bekk veit hann nákvæmlega hvað hann vill gera. Uggi
ætlar sér að verða rafeindavirki. Þegar hann er ekki í skólanum eða í
vinnunni má finna Ugga á verkstæði þar sem hann vinnur að því að
smíða sér risavaxinn bíl frá grunni. Uggi þekkir fleiri Fortnite dansa en
getur talist heilbrigt og kann að sjóða saman málma.
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Auglýsingatækifæri
Að undanskildu endalausu þakklæti og aðdáun þátttakendanna eru aðrir kostir við að
styrkja liðið. Fyrir viðburð eins stóran og þetta liggja fyrir mörg stór tækifæri til
auglýsingar. Fyrir utan að styrkja stöðu og vitund um tækni- og vísindageirans í landinu er
þetta einnig tækifæri til þess að koma þér og fyrirtæki þínu á framfæri í stórum stíl. Hér
fyrir neðan getur þú fundið aðeins nokkrar af þeim fjölmörgu umfjöllunum sem liðið dró til
sín í fyrra.
● Hrepptu silfur á heimsmeistaramóti - RÚV á netinu
● Hrepptu silfur í vélmennaforritun - Kvöldfréttir RÚV
● Í 2. sæti á HM í vélmennaforritun - Umfjöllun MBL
● Kormákur og Dýrleif töluðu um keppnina í Morgunútvarpi rásar 2
● Guðni Th tók á móti liðinu á Bessastöðum ● Slifur í vélmennasmíðum - Mannlegi þátturinn á Rás 1
● Íslenska landsliðið lenti í öðru sæti á heimsmeistaramótinu - Kvöldfréttir Stöðvar 2
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Kostnaðaráætlun
Við gerum ráð fyrir að þurfa í heildina rétt rúmar tvær milljónir. Verðið á fluginu var
reiknað út frá dohop.is þar sem ódýrasta flugið var valið. Þátttökugjaldið nær síðan yfir
gistingu, fæði og efniskostnað.

Kostnaðarliður

Verð

Magn

Samtals

Flugmiðar

110000

6

660000

Markaðsefni

120000

1

120000

Þátttökugjald

1250000

1

1250000

SAMTALS

2030000
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