
   
 

 

RFE-regler og retningslinjer for Distrikt 2260 ved 
RFE-utveksling 
  
1. Distriktets rotarianere inviteres til å delta i Rotary Friendship Exchange. Dette er vanligvis en 
gruppeutveksling mellom distrikter med formål å øke kontakten mellom rotarianere fra ulike deler av 
verden, og for å fremme forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og bakgrunner. 
  
2. Den ideelle gruppestørrelsen er 5-6 rotarianere med eller uten partnere, dvs. totalt mellom 10 og 
maksimalt 12 personer. Også enslige rotarianer inviteres til å delta i utvekslingsprogrammet. De 
deltakende distrikter vil sammen bli enige og ta ansvar for hver utvekslingsavtale uavhengig av 
gruppens størrelse, utvekslingens lengde eller andre vilkår for utvekslingen. 
  
3. Teamleder for RFE-utveksling kan være en rotarianer, som har meldt sin "interesse for å bli 
teamleder for FUTURE RFE EXCHANGE DISTRICT 2260" gjennom å søke. Det er ønskelig at 
teamleder som er rotarianer, må ha erfaring både som deltaker og vert i tidligere RFE-utveksling. Et 
krav for teamleder-oppdraget er at kandidaten har god/tilstrekkelig kjennskap til engelsk, og også er 
vant til å reise. Teamleder oppnevnes av RFE-komiteen blant dem som har søkt om å bli teamleder. 
Ved ellers like kvalifikasjoner, vil kandidatenes språkkunnskaper være avgjørende. Hvis ingen har vist 
sin interesse, utnevnes teamleder blant medlemmene i RFE-komiteen. Teamleder er ansvarlig for hele 
utvekslingen, som blant annet betyr samordning av utvekslingskontakten mellom deltakerne i gruppen, 
kontakten med mottakende distrikt og hva som skal skje under besøket, samt planleggingen av 
gjenbesøket. En teamleder deltar i en utveksling på samme vilkår som andre deltakere. Det er ikke 
teamleders rolle å være reiseleder og dermed heller ikke ha ansvar og oppgaver som det. Hver deltaker 
har i prinsippet denne rollen / dette ansvaret selv. Utnevnt teamleder kan printe ut dokumentet 
"Sjekkliste TIPS RFE Team Leader" på distriktets hjemmeside som en hjelp i sitt arbeid, om han ikke 
har mottatt dokumentet fra RFE- komitéen. 
  
4. Koordinering av programmer, kontakter og representasjon på lokalt nivå når teamet han leder og 
distriktet får gjenbesøk av det andre RFE-utvekslingsteamet. 
  
5. Distrikt - til – distrikt-utveksling: Utvekslingslengden varierer, men er vanligvis mellom 9 og 
maksimalt 12 dager / netter. I prinsippet bør gruppen bo på mer enn ett sted i distriktet og helst 3 dager 
/ netter på hvert sted. Det er vanlig at enkelte deltakere før eller etter det offisielle besøket for egen 
regning besøker andre deler av landet man har hatt utveksling til, eller naboland. 
  
6. Mini-utveksling: Denne utvekslingen passer for rotarianere som ønsker å delta i en kort utveksling 
til et sted / et begrenset område i Europa. Utveksling gjelder f.eks. for avreise en onsdag med retur 
påfølgende søndag, det vil si at utvekslingen varer i 5 dager / 4 netter. 
  
7. RFE-utveksling betales utelukkende av deltakerne. Spesifikke detaljer om utgifter / kostnader skal 
avtales mellom de respektive kontaktpersoner i de aktuelle distriktene før de endelige planene for 
utveksling blir bestemt. Det grunnleggende prinsippet er at gjestene er ansvarlige for sine egne 
reiseutgifter og personlige utgifter. Som deltaker må du også være forberedt på at du selv betaler 
følgende kostnader dersom dette inngår i avtalen mellom kontaktpersonene: 
 Inngangsbilletter til turistattraksjoner  
 De overnattinger på hotell som kan være nødvendig i henhold til reiseruten  
 Gaver til vertene  
 Måltider på Rotary-møter  
 Måltider utenfor vertenes hjem  
 Pass- og visumkostnader  



   
 

 

 Transport til og fra utvekslingsdistriktet  
 Intern transport i distriktene skal avtales, de tilreisende deltakerne kan for eksempel tildeles en 
minibuss, der kostnadene skal deles mellom dem. 
  
Vertskapet i hvert distrikt i landet en reiser til, står vanligvis for overnatting og transport i distriktet, 
felles ekskursjoner, utflukter, etc., med mindre annet er avtalt. Slik annen avtale mellom teamlederne 
for de to utvekslingsdistriktene, kan for eksempel være at standarden på utvekslingen skal være 
ekvivalent, for eksempel "Hvis vi betaler alt for deg, gjør du gjør det samme for oss." Skulle det vise 
seg vanskelig for noen part å ha gjester i sitt hjem, er overnatting på hotell et alternativ. Men i dette 
tilfellet er det viktig at overnatting på hotell kun gjelder selve natten, slik at gjestene blir tatt hånd om 
på samme måte som om de hadde bodd i et hjem. Det er viktig at spørsmålet om kostnader / utgifter 
avtales mellom teamlederne i de to distriktene på et tidlig stadium ettersom de økonomiske forholdene 
kan variere sterkt fra land til land. 
  
8. Kostnader: Deltakerne bestiller og betaler for egen reise fra hjemmet til bestemmelsesstedet, 
vanligvis en flyplass i mottakende distrikt. Et gebyr på NOK 500 per påmeldt deltager, som skal dekke 
kostnader til porto, telefon, e-post, vanlige gaver etc., skal betales inn til oppgitt konto. Innbetalt 
administrasjonsgebyr er å anse som bindende påmelding for utvekslingsreisen og refunderes ikke.  
 
9. A For å delta i en RFE-utveksling godtar du å være vert for og svare for innkvartering for RFE-
besøkende på samme måte som da du selv deltok i en utveksling. Denne forpliktelsen opphører når det 
har gått mer enn 3 år fra da du selv deltok. Å være med i et utvekslingsprogram betyr at du som 
vertskap i perioden du får besøk, mesteparten av din tid vil være direkte opptatt med aktiviteter som 
gjelder gjesten/gjestene dine. 
  
9. B Ved å delta i RFE-utveksling forplikter deltakerne seg til å delta fullt ut i det planlagte 
programmet i distriktet som besøkes. Dersom deltakerne før eller etter avsluttet utveksling ønsker å 
utvide reisen på noen måte, gjøres dette helt på deltakerens eget initiativ og for egen regning, og kan 
ikke forstyrre det planlagte programmet i distriktet.  
 
10. Det gis poeng basert på hva som er beskrevet ovenfor som følger: 
  
Inntjening av poeng:    
Type utveksling:      distrikt   mini  
Vert for par eller individuelle deltakere    1,0 p    1,0 p  
Vert, ekstra par eller individuell deltaker   0,5 p   0,5 p  
Vært vert og deltatt i planleggingen    0,5 p    0, 5 p  
Leder RFE       0,5 p   0,5 p  
Teamleder / Koordinator ved utreise    2,0 p    1,5 p  
Teamleder / koordinator på distriktsnivå på returbesøk  1,5 p    1,0 p  
Koordinator på lokalt nivå på returbesøk   0,5 p    0, 5 p 
 
Forbruk av poeng: Deltakelse i RFE-utveksling   -2,0 p    -1,5 p 
  
Ovennevnte elementer kan kombineres, for eksempel kan vertskap kombinert med koordinering på 
lokalt nivå til sammen kan gi 1,5 p. I tilfeller hvor flere i en familie deltar i RFE-aktiviteter, kan bare 
en av partene få kreditt / opptjene poeng. Opptjente poeng kvalifiserer uansett om du har deltatt i 
tidligere utvekslinger eller ikke. 
 
11. Nåværende poengsum er tilgjengelig under fanen "Friendship Exchange" og "Current Scoring" på 
distriktets nettside. (MERK at dette ikke fungerer på vår hjemmeside!) Ved tilbaketrekking til RFE-
utvekslingen rapporteres poengene for tilbaketrekningen som grunnlag for tilbaketrekningen. 



   
 

 

  
12. Spesiell kvote for RFE-interesserte rotarianere som ikke tidligere har deltatt i utvekslingsreiser: 
  
Distrikt-til-distriktsutveksling: En firedel (eller heltallet nærmest beregnet kvote) av plassene i en 
planlagt RFE-utveksling tildeles de som ikke tidligere har deltatt i noen RFE-utveksling. 
  
Mini-utveksling: Halve antallet/50% (eller heltallet nærmest beregnet kvote) av plassene i en planlagt 
RFE-utveksling tildeles de som ikke tidligere har deltatt i en RFE-utveksling. 
  
Denne kvoten gjelder dersom det er etterspørsel. Søknaden sendes inn på tidspunktene som er angitt i 
invitasjonen til distriktets rotarianere, og søknadstidspunktet er avgjørende for uttaket. Skulle dette 
ikke være mulig, vil den høyeste poengsummen bli vektlagt og for det tredje kan det bli loddtrekning 
mellom søkerne. De som velges ut, og som ennå ikke har opptjent noen poeng, påtar seg forpliktelse 
som fremtidig vertskap som angitt i punkt 9 ovenfor. 
  
13. Dersom en planlagt utveksling ikke blir fulltegnet, forbeholder RFE-komiteen seg retten til, for å 
kunne gjennomføre den planlagte utvekslingen, så godt som mulig å utnevne deltakere etter en 
vurdering i komiteen. 
  
14. Søknad om deltakelse i RFE-utveksling skjer på skjemaet "Søknad om deltagelse i RFE-
utveksling", plassert under RFE-overskriften på distriktets nettside. (MERK at dette ikke fungerer på 
vår nettside uten at dette skjemaet også er vedlagt!) En kopi av søknaden sendes samtidig til 
klubbpresidenten for å informere klubben om dette. Når skjemaet sendes til RFE-komiteen, forplikter 
samtidig rotarianeren seg til å være vert i samsvar med punkt 9 ovenfor. Søknaden skrives på de 
tidspunktene som er angitt i invitasjonen, og tidspunktet for søknaden er avgjørende på tidspunktet for 
utvalget. For rotarianere som tidligere har deltatt i utveksling, er tidspunktet det samme. Det er viktig 
at søknader kommer inn omtrent til samme tid. 
  
15. Innleverte søknader behandles normalt med utgangspunkt i punkt 9-12 ovenfor. Skulle en deltaker 
delta i samsvar med paragraf 12, vil han / hun påta seg fremtidig ansvar som vert slik det er beskrevet i 
punkt 9 ovenfor. Hvis noen som ikke tidligere har deltatt i utveksling, kvalifiserer for poeng eller som 
teamleder, teller denne deltakeren ikke inn i spesialkvoten i henhold til punkt 12. 
  
16. Normal prosedyre når deltakerne velges:  
1. Teamleder er valgt  
2. Deltakerne blir valgt ut på normal basis og etter poeng (Lag totalt minus leder og minus 
spesialkvote, punkt 12).  
3. Deltakere fra spesialkvote (punkt 12) utnevnes etter ankomstdato for søknad.  
4. Utvelgelse fra den første kategorien (punkt 10) over er rangert etter score (Ved likestilling, etter 
søknadens ankomsttidtid)  
5. Reserver blant dem som er utvalgt etter punkt 12, er rangert etter søknadens ankomsttid 
  
17. VED LIKEVERDIGE FORUTSETNINGER ELLER VED LIK POENGSUM ER SØKNADENS 
ANKOMSTDATO TIL RFE-KOMITÉEN UTSLAGSGIVENDE. Det er derfor viktig å være rask 
med søknaden din! 
  
18. Merk at tempoet i en RFE-utveksling ofte kan være høyt med mange skiftende aktiviteter. Du bør 
derfor nøye vurdere om helsen din er sterk nok til å delta før søknaden skrives. 
  
 Ønsker du å vite mer, er du velkommen til å kontakte oss i RFE-komiteen! 
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