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Teamet i distriktet i 2016/2017

DYEO

Jutta Bachmann – Nesodden Rotaryklubb

Ass. DYEO

Kristin Samuelsen – Oppegård Rotaryklubb

DGN

Rune Magnussen – Nannestad Rotaryklubb

 i 2017/2018 stokker vi om kortene: DYEO: Kristin, DGN/ass DYEO: Jutta Bachmann 

… og så ønsker vi oss flere som har lyst til å bli med i teamet. Hvorfor? Det er

• gøy

• givende

• berikende
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Norfos ungdomsutvekslingskomité

MDYEO (1)

- Rapporterer til Norfos styre etter forutgående utlysning på rotary.no 

- Utnevnes av Norfo for 3 år, men mulighet for forlengelse

Korrespondenter (3)

- ivaretar kontakt mellom utvekslingsdistriktene i Norge og utlandet

- USA/Canada, Sør Amerika, Asia/Australia/New Zealand/Europa

Short-termansvarlig (1)

- Utnevnes av Norfos styre for 3 år, med mulighet for forlengelse: Vivianne Jodalen

DYEOer (6)

- Hvert distrikt er representert ved sin distriktsansvarlig for ungdomsutvekslingen 

Ass. DYEOer (3)

- Noen distrikter har 
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Ungdomsprogrammer i Rotary (D2260)

1-års ungdomsutveksling

Georgiastipendet

Ambassadørstipendiene (Ambassadorial Scholarship)

Rotary Peace Fellowship 

Family-to-family exchange

Rotary Youth Leadership Award – RYLA

Internasjonale sommerleire

Rotaract/Interact

Alumni

 Oversikt over alle programmer på websiden til D2260 (pdf) 
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1-års-utveksling

▪ Søknadsfrist: 1. november

▪ Utgifter outbounds (betales av studenten)
Søknadsgebyr, informasjonsmøte, rotaryeffekter: 10.000

Flyreise: 5.000 – 12.000

Forsikring godkjent av Rotary: 6.000

Blazer 1.200

Gaver til vertsfamilier 1.000

Lommepenger

▪ Utgifter inbounds (dekkes av vertsklubben)
Lommepenger 9.600 

Deltakelse i språkkurs (50%) 4.000 (=2.000) 

Distriktssamlinger 2.000

Holmenkollenweekend 2.500

Støtte fra distriktet 5.000

▪ Skoleår: august til juni eller januar til januar

▪ Flere samlinger før avreisen (ambassadørkurs - 1. april på Nesodden), kurs i mai (26. –
28. i Thon Hotel Opera i Oslo)
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Opplevelser som kan ikke betales med penger – “That’s why I came to Norway”
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Opplevelser som kan ikke betales med penger – Nå er jeg ikke enebarn lenger ☺
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Norgestur 2.- 11. juni 2017

Kick-off: Haraldsheim, 2. juni kl. 18.00 
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Alumni  potensjelle medlemmer 

Ungdomsutveksling (Youth Exchange)

Georgiastipendet

Ambassadørstipendiene (Ambassadorial Scholarship)

Rotary Peace Fellowship 

Family-to-family exchange

GSE – Group Study Exchange / VTT – Vocational Training Teams

Rotary Youth Leadership Award – RYLA

Internasjonale sommerleire

Rotaract/Interact

Alumni

Informasjon: rotary.org, ungdomsteamet og arkivar, RYLA-organisatorene 
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Rotary Fellowships – mulighet til å forbinde Rotary med en hobby til

Hva er et Rotary fellowship?

- grupper av rotarianere med samme interesse

- satt opp av rotarianere

- vedtekter, president, kasserer….

- medlemsavgift – alt fra 0 til noen hundred
kroner /år

Chess playing Rotarians 

Rotarians’ Wine Appreciation Fellowship

http://www3.sympatico.ca/brian.clark/
http://www.rotarywine.net/
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Eksempler

Skiing Fellowship

Yachting Fellowship

Antique Automobiles Fellowship

http://www.achafr.eu/
http://www.isfrski.org/
http://www.iyfr.net/t1/index.php
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Fellowship of Rotarian Photographers

Rotarian Fellowship of Quilters and Fiber Artists

International Fellowship of Rotarian Photographers International Fellowship of Rotarian Scuba Divers

International Fellowship of Flying Rotarians

http://www.photofellowship.org/fom/
http://www.rotariansquilt.org/
http://www.iffr.org/
http://ifrsd.org/
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Rotary Fellowships – mulighet til å forbinde Rotary med en hobby til

Hvorfor bli medlem i et fellowship?

- vennskap over landesgrenser

- mulighet til å tiltrekke nye medlemmer

- reis rundt verden

- møt rotarianere med samme hobby

Hvordan bli medlem?

- sjekk rotary.org for info/kontakt

- ta kontakt

- fyll ut skjema

- betal medlemsgebyr 
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Rotary arrangerer sommerleire 

for ungdom
Distriktssamling D2260, 18. mars 2017,

Vivianne Jodalen, Skedsmokorset RK 

ansvarlig for Short-Term Exchange Program i Norge 
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Fakta om Rotarys sommerleire/camper

• Cirka 70 camper i alle europeiske land samt Taiwan, 
India og Canada

• Forskjellige aldersklasser fra 15-25 år

• Varighet 1-3 uker

• Normalt aksepteres 1 jente og/eller 1 gutt fra hvert land

• Campkostnad fra 0 til 500 Euro, reisekostnad til/fra 
leiren, 1000 kr i gebyr

www.rotary.no, Internasjonale sommerleire 2017

http://www.rotary.no/
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Sommerleirene/campene har ulikt innhold

• Friluftsliv, turer 

• Sport og idrett

• Kultur, musikk, formgiving, språk

• Sightseeing, bli kjent med landet

• Bli kjent med Rotary

• Internasjonal sosialisering og vennskap!
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Hvordan sender man en ungdom ut på sommerleir?

• Klubben finner kandidater i des/jan/feb

• Søknadsskjema fylles ut elektronisk og undertegnes av 
klubb og DYEO i jan/feb, FØR kandidaten har funnet en 
leir. Send ferdig søknad til meg

• Leirene annonseres i feb/mars

• Når kandidaten har funnet en ønsket                                  
leir, sendes en epost til meg om den

• Jeg forespør på ønsket leir og sender søknaden
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Hvordan arrangerer man en sommerleir?

• Ønske om å ha et prosjekt for ungdom som handler om 
internasjonal forståelse og kulturutveksling

• Samarbeid med andre klubber etableres på høsten

• Søknad om pengestøtte kan sendes til Distrikt og 
NORFO i okt/nov

• Invitasjon til sommerleir lages og sendes til meg i 
jan/feb, jeg annonserer leiren internasjonalt

• Planlegging av program for leiren skjer i vårhalvåret  
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Rotaryklubber i Norge tar i mot 49 ungdommer fra 24 land til sommeren!

Taiwan

IndiaIsrael

«Roundtrip Vestlandet»

(D2250: Åsane, Arna,

Dale, Voss, Kvam RK)

«South East Norway 2017»

(D2290: Grøm, Re, 

Stavern RK)

«Explore the south inland 

and west of Norway»

(D2305: Land, Hareid,

Herøy, Ulstein RK)

«Capital and Country»

(D2260: Nittedal, Nesodden, 

Skedsmokorset RK)
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Rotaryklubber i Norge sender ut (per i dag) 14 ungdommer til sommeren

Egypt
Israel

Taiwan

Brasil

Over halvparten 

sendes ut av D2260


