
																																																												 	
 
 
 
 
 
 

Venner for livet  
 

 
 

 
Rotary is fun 

 
 

”We all want Rotary to grow and thrive, 
so we need to expose young people to the magic of Rotary” 

 



TILBUD TIL UNGDOM 
 
1) 1-ÅRS UNGDOMSUTVEKSLING 
 
Rotary har et internasjonalt ungdomsutvekslingsprogram som årlig involverer mange 
rotarianere og tusenvis av unge over hele verden. Hvert år reiser unge mellom 16 og 28 år til 
et annet land og en annen kultur. De bor privat hos en rotaryfamilie og fortsetter skolegangen 
i det "fremmede" landet. På samme måte er norske rotaryfamilier vertskap for en utenlandsk 
student. Her knyttes det familielignende bånd, som kan vare i mange år inn i fremtiden. 
 
Programmets formål er å arbeide for internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over 
landegrensene. Å reise med Rotary betyr at den lokale klubben i det landet du reiser til 
passer på at du trives med familien og på skolen. Du vil også ha en fast kontaktperson, en 
rotarianer i vertsklubben, som skal være din faste støtte under hele oppholdet. 
For å søke må ungdommen være mellom 16 - 18 år (ikke fylt 18 år ved utreise), ha avsluttet 
1. eller 2. klasse i videregående skole, være skolemessig blant klassens beste tredjedel samt 
være sosial og utadvendt. All ungdom må anbefales av en rotaryklubb - også barn av 
rotarianere.  
 
Søknadsfrist: 1. november året før studentene reiser 
 
Søknadsprosess: 
 
I første omgang fyller studenten ut ”Preliminary Outbound Student Application”: 
http://www.ungdomsutveksling.rotary.no/files/cms_userfile/skjema/Preliminary_application.pd
f 
 
Etter godkjenning av den utsendende klubben fyller studenten ut det endelige 
søknadsskjemaet. Søknaden sendes til DYEO. 
http://www.ungdomsutveksling.rotary.no/files/cms_userfile/skjema/761en_write.pdf 
 
Kostnader outbounds (blir betalt av studenten selv): Avhengig av hvilket land de reiser 
til, vi skiller mellom Europa og utenfor Europa, vil prisen ligge på ca. kr 35.000 utenfor 
Europa, og mellom 25.000 og 30.000 kroner til land i Europa. Lånekassen gir støtte til elever 
som tar et år med videregående opplæring i land utenfor Norden gjennom 
utvekslingsprogrammet i regi av Rotary (hør med lånekassen om detaljer).  

Søknadsgebyr, informasjonsmøte, rotaryeffekter:      10.000 

Flyreise:         12.000 – 17.000 

Forsikring godkjent av Rotary:       6.000 

Blazer                       1.200 

Gaver til vertsfamilier                    1.000 

Mer informasjon på: http://www.ungdomsutveksling.rotary.no 
 
Kostnader inbounds (det er det vertsklubbene betaler): 
 
Lommepenger (ca. 800 - 1000 kr/måned):       11.000 
Holmenkollenweekend          2.500 
Språk-kulturkurs (”introduksjonskurs”) (50%):           ca.  2.000 
Høstmøte:             2.000 
Reisevirksomhet (samlinger):         2.500 



Til sammen ca. 20,000 kroner; distriktet 2260 sponser hver klubb som er vertskap for en 
utvekslingsstudent med 5000 kr i 2017/2018. I 2016/2017 kunne vi gi 10.000 per student.  
 
Det arrangeres også andre samlinger og turer. Disse (f. eks. Skicamp i Nesbyen og 
Norgestur) er frivillige og betales av studenten selv.  
	
	
2) ALUMNI-programmer 
”Alumni” er et viktig program for å holde kontakt med studenter, osv. som har vært/er en del 
av ”New Generations” program, blant annet utvekslingsstudenter, GSE-deltakere, RYLA-
deltakere, Rotary-stipendiater, vountærer, VTT-deltakere og -ledere. Vi tar i løpet av året 
kontakt med alle potensielle alumni og introduserer dere til tilbudet. Vi håper det faller i smak.  
	
	
3) GEORGIESTIPENDET 
 
Rotarianerne i Staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger ettårige 
stipend til studenter mellom 18 og 24 år, for å studere ved college og universitet i staten 
Georgia, USA. Programmet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold 
og fred. Ca. 90 studenter fra store deler av verden får hvert år denne verdifulle mulighet i et 
internasjonalt studentmiljø. Lenkene til informasjon og søknadsskjemaet finner dere her: 
 
http://www.rotary.no/no/georgiastipendet#.WGj3yGQrKL0 
http://grsp.org/  
Kontakt: Stig Asmussen: advokatfirmaet@asmussen.no 
 
 
4) ROTARY PEACE FELLOWSHIPS 
 
Rotary har inngått en avtale med sju anerkjente universitet. Hvert av disse universitetene vil 
ta inn ti studenter som Rotary velger ut i samarbeid med universitetsledelsen. Studentene 
skal studere konfliktløsning, fredsforskning og internasjonale relasjoner. Følgende 
universiteter deltar: • Duke University og University of North Carolina at Chapel Hill, USA • 
International Christian University, Japan • University of Bradford, England • University of 
Queensland, Australia • Uppsala University, Sverige • Chulalongkorn University, Thailand  

https://www.rotary.org/myrotary/en/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships  

 

5) Rotary Youth Leadership Award - RYLA 
 
RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.Rotarys Ledelsesseminar for Ungdom. 
Offisielt Rotaryprogram siden 1971. Første RYLA-seminar i Norge, og Norden, ble gjennomført 
våren 1985 på Nansen-skolen i Lillehammer, etter initiativ av guvernørene Bjørn Dahl og Harald 
Hoel. Målsettingen med RYLA er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt lederskap innen 
næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning. 
 
Målgruppen er ungdom av begge kjønn i alderen 19-24 år (i noen tilfeller 18 - 35 år) som har vist 
initiativ, evner og vilje til sosialt medansvar ved å være ledere innen speidervirksomhet, 
musikkorps, elevråd, studentorganisasjoner og ikke å forglemme potensielle ledere i næringslivet 
 
Seminaret gjennomføres over en lang-weekend. Forberedende oppgaver kan forekomme før 
dette. Antall deltagere varierer og er sjelden færre enn 15. Påmelding innen 15. desember.  



Sjekk http://www.rotary.no/no/ryla#.VtHFMYwrKL1 for informasjon om RYLA 2017. 

 

6) INTERACT 

En Interactklubb er en Rotaryklubb for ungdom, og vil arrangere egne møter/samlinger der man 
inviterer foredragsholdere til å belyse interessante tema. Rotaryklubben er behjelpelig med dette om 
ønskelig. Klubben velger sin egen leder og drives som en Rotaryklubb på mange måter. Det bør 
arrangeres minst 2 møter pr mnd. i skoleåret. Målsettingen for en Interactklubb er å gjennomføre gode 
prosjekter, helst et lokalt og et internasjonalt prosjekt hvert år, som vil gjøre hverdagen bedre for de 
som blir berørt. Det finnes dessverre ingen Interact-klubber i Norge. 
 
 

7) ROTARACT 

Rotaract er en verdensomspennende organisasjon av unge mennesker med ulik studiebakgrunn 
og yrkeserfaring. Organisasjonen jobber for personlig utvikling og bred samfunnsinnsikt, og er i 
tillegg et stort sosialt nettverk basert på vennskap på tvers av by- og landegrenser. Det finnes 
dessverre ingen Rotaract-klubber i Norge. 

 

8) INTERNASJONALE SOMMERLEIRE 
 
Hvert år arrangeres det internasjonale sommerleire i regi av rotaryklubber i hele verden, 
blant annet i Tyrkia, England, Tyskland, Danmark, Egypt, Canada, USA, Belgia, Frankrike, 
Italia, Østerrike, Portugal, Romania, Spania, Bulgaria, Sveits, Nederland, Slovakia, Ungarn, 
osv.  Reisen ditt og opphold betales av ungdommen selv. Noen av leirene er gratis, noen 
koster litt, litt avhengig om tilbudet. Den som vil delta på en slik sommerleir må sende inn en 
søknad til nærmeste rotaryklubb. Søknad kan også sendes til ansvarlig i rotary distriktet (I D2260 
er sendes de til info@jutta-bachmann.com. Det er viktig at denne kommer så snart som mulig 
etter at en sommerleir er annonsert da den kan være full booket etter en stund. Søknadskjemaet 
ligger på www.rotary.no	og kan lastes ned derfra. Den som får plass på en sommerleir betaler kr 
1.000 i gebyr. På linken under finner dere også påmeldingsskjemaet. 	
 
http://www.rotary.no/no/internasjonale-sommerleire-2017#.WGj3BWQrKL0 
 
Søknad sendes til (med underskrift av DYEO på guarantee-formen): 
 
Vivianne Jodalen 
Engelia 37 
2019 Skedsmokorset 
Mobil: +47 93 08 43 45 
Fasttelefon: +47 63 87 52 06  
vjodalen@online.no 

 
 
9) Short-Term Youth EXCHANGE 
Short Term Youth Exchange (sommerleire, camps, familieutveksling) har en varighet på et 
par uker og oppover til noen flere uker. Med unntak av familieutveksling er det ingen 
utveksling forbundet med dette programmet. Den som sender ut en ungdom har ikke krav 
om å ta imot. Den enkelte klubb kan sende ut flere ungdommer. Det er ingen kostnader for 
klubben ved å delta i dette programmet.  



Kontakt 
Vivianne Jodalen 
Engelia 37 
2019 Skedsmokorset 
Mobil: +47 93 08 43 45 
Fasttelefon: +47 63 87 52 06  
vjodalen@online.no 

Distriktets ”New Generations Team” (ungdomestjenesten) er ledet av DYEO. 2016-2017-
teamet består videre av DGN (Rune Magnussen) og assisterende DYEO (Kristin 
Samuelsen). I løpet av året 2017/2018 håper vi også på en rotarianer som kan tenke seg å 
koordinere Alumni-programmet vårt. Vi ønsker også alle som er interessert i ungdomsarbeid 
om å ta kontakt med oss.  
  
Ta gjerne kontakt med undertegnende hvis dere ønsker å vite mer om 
ungdomsprogrammene våre.  
 
 
Jutta Bachmann 
DYEO/Leder for ungdomstjenesten i distrikt 2260  
Nøkkefaret 12 
1450 Nesoddtangen 
info@jutta-bachmann.com 
Tel.: 90832053 
www.jbachmann-consulting.com 


