
Ungdomsarbeid holder klubben ung!
v/Øivind N.Bråten, påtroppende DYEO (District Youth Exchange Officer)
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Ungdomsarbeid

• 1-år utveksling 2022-2023 – hva må gjøres i kommende Rotaryår?

• Sommerleire for ungdom starter opp igjen 2022

• RYLA 2022

• Aktiviteter 2022-2023 og hvordan kan Distriktet hjelpe best?
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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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Marthe Sponberg – fra utveksling til President

• Intervju med Marthe Sponberg, Utvekslingsstudent Taiwan 2014/15
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Tips til klubbene

• Ha en dediktert ungdomsansvarlig i klubben (Club Youth 
Exchange Officer, CYEO)

• Pensjonister er populære vertsfamilier

• Flere klubber kan gå sammen om èn student

• Ta kontakt med ungdomsskoler, 10.klasse

• Søknadsfrist 1. november 2021 for utreise skoleåret 2022-
2023
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Hvordan kan Distriktorganisasjonen hjelpe klubbene

• Sammen med AG bidra med informasjon og motivasjon til
klubben

• Tilbud om seminar i hvert område august/september

• Bistand til intervju og utvelgelse

• Velsmurt apparat for trening og forberedelse av ungdommer
og vertsforeldre

• Beredskap og sikkerhet

• Økonomisk støtte til klubbene
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Rotary arrangerer sommerleire 

for ungdom
Ansvarlig: Vivianne Jodalen, Skedsmokorset RK 

NB! Ingen kostnad for klubbene!
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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 2022

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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Sommerleire i 2260

• Flott mulighet – vi ønsker flere deltakere fra Norge!

• Klarer vi å få til 1 leir hvert år i 2260? Kan vi rullere mellom
områdene, hvert område arrangerer camp hvert 8. år?
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RYLA 2022

• Rotary Youth Leadership Award – RYLA kurs i ledelse 

• For ungdommer mellom 18 og 25 år.

• Innhold av ypperste klasse, økt kunnskap om ledelse og økt 
evne til refleksjon er viktige mål ved RYLA

• RYLA-kommiteen, Britt Heidi O. Berger, 
britt.berger@me.com Gjersjøen RK:

• Holdt av to mulige helger på Oscarsborg:

• Helgen 11.-13. mars 2022 og helgen 16.-18. september 
2022

mailto:britt.berger@me.com


TITLE  |  13

Oppsummering

• Ungdomsarbeid holder klubben ung!

• Ett-års uteveksling planlagt 2022/23 – informasjon og 
søknad starter nå i høst

• Ønsker at flere ungdommer blir med på sommerleir og at 
2260 hvert år arrangerer èn leir

• RYLA –lederutdanning for ungdom tilbake mars 2022 
(eventuelt September 2022)

• Tilbud om seminar om ungdomsutveksling i hvert område
august/September – sammen med AG’ene


