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RYLA

ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD, RYLA
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• Lederutviklingskurs for ungdom 18-30 år (anbefalt 20-25 år)

• Stor suksess de siste årene, kansellert både 2020 og 2021

• Hønefoss-Øst og Hønefoss Ringerike Rotaryklubb samarbeidet to siste år

• Målsettingen er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt lederskap innen 
næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning

• Potensielle Rotary medlemmer



RYLA

• Klækken Hotell, 19. mars til 21. mars

• Max 40 deltagere 

• «Ledelse i en skiftende verden»,

• Gode foredrag, innledere fra næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor

• Interaktiv workshop basert på teamutviklingsverktøyet «Diversity Icebraker»

STATUS 2021
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SOMMERLEIRE

• Det arrangeres 70-90 sommerleirer for ungdom, 15-25 år

• Tema, seilcamp i Middelhavet, villmarks camp i de canadiske skoger, sykkelcamp i Taiwan, 
klatrecamp i Alpene, musikkcamp i Italia osv..

• Vanlig 2 uker

• Deltager betaler reise pluss en liten deltakeravgift (varierer)

• Første mann til mølla

• Åpent for alle, søknad kanaliseres gjennom en klubb

• Distrikt 2310 ingen, ønsker dette i fremtiden 
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ROTARY YOUTH EXCHANGE
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ROTARYS FORMÅL:

Å arbeide for internasjonal
fred og forståelse, 

gjennom vennskap over landegrenser 

mellom mennesker fra alle yrker…

Ungdomsutvekslingen er et av våre flaggskip
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UNGDOMSUTVEKSLING, 1 ÅRIG

• Avlyst for 2020/2021

• Planlagt for 2021/2022

• Distrikt 2310, 3 studenter klare for utreise, Norge 28

✓Sandvika

✓Ål

✓Drammen St Hallvard 

• Avlyst, beskjed fra Holger Knaack 19. mars 2021

STATUS
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UNGDOMSUTVEKSLING, 1 ÅRIG

Våren 2021, =>Klubben bestemmer seg for å delta i 1 årig ungdomsutveksling

• Utpeker ansvarlig i klubben

• Fastsetter budsjett

• Fastsetter rådgiver

• Skaffer 3 vertsfamilier

• Markedsføring, sosiale medier, skoler/oppslag, informasjonsmøter

• 1. november  frist for å sende søknad fra klubben til distriktet

PLANLEGG FOR UTVEKSLING 2022/2023

8



•Spørsmål?

9


