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Ungt Virki við oljupistóli ið ikki dryppar
Fríggjadagin verður finalan í kappingini Ungt Virki hildin í SMS í Havn. Ungt
virki er ein undankapping til Young Enterprice. Tann, sum vinnur kappinginga,
kemur víðari at kappast í Danmark, og tann, ið síðan vinnur har, kemur í
finaluna, sum verður í London. 25 bólkar frá 4 skúlum luttaka, og
framløgurnar verða í morgin frá kl. 12 til 14.15. Millum luttakararnar eru
næmingar á FHS í Handilsskúlanum í Havn. Og teir hava nakað forkunnugt at
leggja fram - nevniliga ein bensin/dieselpistól, sum ikki dryppar. Nýhugsan og
umhvørvi Næmingarnir á FHS í Handilsskúlanum í Tórshavn valdu innovatión
(nýhugsan), tá teir skuldu taka støðu til luttøkuna í tiltakinum Ungt Virki. Teir
hava arbeitt við tveimum verkætlanum, har høvuðsevnið hevur verið
umhvørvi. Tey eru fimm ung millum 16 og 20 ár, sum eru í ferð at stovna
virkið EnvironmentCare. Vit lata næmingarnar sjálvar greiða frá - Sum okkara
virkisnavn sigur, so ætla vit at taka okkum av umhvørvinum, og vit byrja við at
gera eina bensin/dieselpistól, sum ikki dryppar. Ein dagin, tá nógvur vindur
var, skuldi ein limur í bólkinum fylla diesel á bilin, og vindurin gjørdi, at hann
fekk olju á klæði og hendur og bil. Hann hugsaði, at okkurt átti at verið gjørt
við hetta, og tá vit skuldu hava verkætlan við atliti til umhvørvið, fóru vit at
arbeiða við at fyribyrgja hesum. Tað vísti seg, at Magn helt, at hetta var eitt
sera gott hugskot, tí tey fáa dagligar klagur frá fólki, sum hava fingið bensin
ella diesel á hendurnar ella klæðini. Magn hevur verið okkum ein dyggur
stuðul, og tey hava latið okkum tilfar at gera eina prototypu í, umframt sera
nógva vegleiðing og stuðul á annan hátt. Tey hava sagt, at tey eru sera
áhugað í at nýta hana, tá hon fær ta neyðugu góðkenningina. Vit hava eisini
fingið stuðul frá Tryggingarfelagnum Føroyar og frá Eik. Vit høvdu fyrst eitt
hugskot, men tá vit skuldu royna pistólina, riggaði hon ikki heilt, sum hon
skuldi. Vit hava framt tær broytingar, sum skuldu til, og nú skal pistólin
royndarkoyrast í næstum. Vit ætla ikki at avdúka prototypuna, fyrr enn eftir
kappingina, siga næmingarnir við oljan.fo. Tey hava arbeitt við hesi verkætlan
í nærum eitt hálvt ár, og í vikuskiftinum skulu tey sýna fram, hvat tey eru

áhugað í at nýta hana, tá hon fær ta neyðugu góðkenningina. Vit hava eisini
fingið stuðul frá Tryggingarfelagnum Føroyar og frá Eik. Vit høvdu fyrst eitt
hugskot, men tá vit skuldu royna pistólina, riggaði hon ikki heilt, sum hon
skuldi. Vit hava framt tær broytingar, sum skuldu til, og nú skal pistólin
royndarkoyrast í næstum. Vit ætla ikki at avdúka prototypuna, fyrr enn eftir
kappingina, siga næmingarnir við oljan.fo. Tey hava arbeitt við hesi verkætlan
í nærum eitt hálvt ár, og í vikuskiftinum skulu tey sýna fram, hvat tey eru
komin fram til. Tey hava arbeitt soleiðis, at tey hava havt tvær
verkætlanarvikur, har arbeitt hevur verið við hesum evninum í eina heila viku.
Eisini hava næmingarnir brúkt umleið 5 blokkar hvørja viku og hava arbeitt
nógv heima. Tey hava greinað teirra egna virki, teirra kappingarneytar, arbeitt
ítøkiliga við vøruni, tosað við nógv serkøn fólk og so víðari. Tey hava eisini
skrivað tríggjar uppgávur, har tann longsta var yvir 60 síður, og hana fingu tey
11 fyri. Kappingin verður á torginum í SMS fríggjadagin 15. Mars klokkan 12.
Myndir - Oljupistólbólkurin - Frá vinstru - Marjun Aagaard, Hans Petur
Petersen, Elsubet Old, Beinta Danielsen og Jens Jákup Eysturberg.

