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FREDRIKSTEN FESTNING  
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61 ungdommer fra Østfold og Akershus, de fleste mellom 18 og 24 år, deltok i tiden torsdag 

4. til søndag 7. mars under årets RYLA seminar på Fredriksten festning i Halden.  

Dette er det høyeste antall deltakere vi noen gang har hatt i Distrikt 2260 og bekrefter 

seminarets popularitet ved å slå rekorden fra i fjor da 53 framtidige ledere deltok. 

Forutsetningen for deltagelse er at den/de utvalgte har vist initiativ, evne og vilje til sosialt 

medansvar og interesse for ledelse, det kan være innen idrett, speider, musikkorps, elevråd, 

eller nærings-/arbeidsliv for øvrig. RYLA-seminaret er for dem som ønsker å se seg selv 

som framtidige ledere i samfunnet.  

Deltakernes aktivitet og engasjement under seminaret bekreftet til fulle at klubbene uten 

unntak hadde truffet blink i sitt valg av kandidater til RYLA.  

Et gjennomgangstema under seminaret var nettverk og relasjonsbygging. Allerede første dag 

fokuserte man på at deltakerne, særlig innen hver gruppe skulle bli bedre kjent med 

hverandre. Gjennom diskusjoner og presentasjoner ble deltakerne bevisstgjort på sine roller 

og ansvar i grupperelasjoner. Deltakerne ble oppfordret til å ta vare på og videreutvikle det 

nettverk vi har startet å bygge under seminaret. 

En rekke dyktige og engasjerte foredragsholdere presenterte teori, praksis og erfaringer 

knyttet til det å være leder og ledelse under forskjellige vinklinger. Gjennom 

gruppeoppgaver fikk deltakerne bla anledning til å drøfte innholdet i foredragene og trekke 

fram hva de anså å være de viktigste momenter. 

RYLA seminaret skal også være en trivelig opplevelse. Kulturelle innslag og underholdning, 

ikke minst av og for deltakerne selv bidro til en veldig fin stemning og tone under hele 

seminaret. Det hele toppet seg med RYLA karaoke som startet sent lørdag kveld og som 

ikke var slutt før søndagen var blitt et par timer gammel. 

  



Dagens samfunn preges mer enn tidligere av mangfold på nesten alle områder. For 

fremtidens ledere vil det være vesentlig å forene de ressurser og den kompetanse som 

eksisterer, slik at det skapes grunnlag for en god og fredelig utvikling. Årets seminar hadde 

mottoet fremtidens inkluderende leder. 

Tilbakemeldingene har vært svært positive og  tyder på at deltakerne har oppfattet 

programmet meget positivt. En av deltakerne uttrykte det slik i en e-post : ”Takk for et 

meget bra seminar! Jeg må si at dere har fått til et veldig bra opplegg. 

Jeg viste mye om Rotary og Rotaract fra før av, men fikk med meg mye ny info i forbindelse 

med seminaret. Dette gjør meg til et stolt medlem av Rotaract og Rotarys  

organisasjon”. 

Det var da også svært fornøyde ungdommer som søndag kunne motta sine RYLA diplomer 

under en høytidelig seremoni ved avslutningen av seminaret.. 

Det var Rotaryklubbene Fredriksten, Halden, Rakkestad og Skjeberg som i år arrangerte 

RYLA seminaret for andre gang.  Leder for seminaret var Bjørnar Nyborg i Halden 

Rotaryklubb. 

9. mars.2010  

Bjørnar Nyborg  

Halden Rotaryklubb har laget en stor samling bilder fra seminaret. Se bildene.  

 

Følgende bilder er en smakebit fra seminaret. En større samling der bildene også er 

tilgjengelig i stor oppløsning finnes på Halden RKs nettsider, se link ovenfor.  
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http://halden.rotary.no/ryla2010/


  

    

   

  

 


