
  VF Läger 2020, 2020-10-25 

 
 
 
 



  VF Läger 2020, 2020-10-25 

 
1. OM ROTARY OCH STIFTELSEN ROTARYS UNGDOMSUTBYTE 
 
1.1 Vad är Rotary International? 
Rotary International, som vi förenklar genom att bara säga Rotary grundades den 23 
februari 1905 i Chicago av Paul Harris, genom att den första rotaryklubben bildades, 
Rotary One. Ytterligare klubbar bildades och 1910 bildades det en nationell organisat-
ion. Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. 
 
I Sverige finns i dag ca 525 klubbar med cirka 25 000 medlemmar, fördelade på tio di-
strikt. I hela världen finns det cirka 32 000 klubbar med ca 1,2 miljoner medlemmar, 
fördelade på 518 distrikt. 1976 antog Rotarys internationella styrelse följande definit-
ion: "Rotary är en organisation bestående av ledande personer i affärs- och yrkesliv 
förenade världen över, som erbjuder humanitär service, uppmuntrar hög etisk standard 
inom alla yrken och hjälper till att skapa god vilja och fred i världen." Huvudmottot är 
"Service above self". För mer information om Rotary, se hemsidorna, www.rotary.org 
eller www.rotary.se. 
 
1.2 Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte 
Det är öppet för alla att söka till Rotarys läger och stiftelsens övriga ungdomsverksam-
het. Dina föräldrar behöver inte vara medlemmar i någon rotaryklubb, men de får vara 
medlemmar. 
 
Utbytesverksamheten inom Rotary startade redan 1964, dock i blygsam skala. Under 
årens lopp har drygt 8 000 svenska ungdomar, och ungefär lika många utländska delta-
git i olika former av utbyte mellan Sverige och andra länder. 1981 bildades Stiftelsen 
Rotarys ungdomsutbyte. 
 
Stiftelsen bedriver sommarutbyten, lägerverksamhet, och ett ettårigt utbytesprogram. 
Utbytesverksamheten är i grunden ett utbyte baserat på frivilligt ideellt arbete mellan 
rotaryklubbar i olika länder. Administrativt har man dock valt att samla klubbarna i 
olika distrikt, med en distriktsordförande (DC=District Chair) som är ansvarig för di-
striktets ungdomsverksamhet. 
 
I vissa distrikt och länder, bland annat i Sverige finns det kontor inrättade med anställd 
personal som hjälper till med det administrativa arbetet. I Sverige kallas kontoret för 
RU-kontoret. Sverige är ett så kallat multidistrikt och omfattar de tio distrikten 2320–
2410. 
 
Det innebär att de svenska distrikten har enats om att arbeta tillsammans för att under-
lätta administrationen. Utbytesprogrammen administreras av kontoret, till exempel be-
handling av ansökningar, försäkrings- och visumfrågor. 
 
Ansvaret för intervjun av sökande till läger och andra utbyten, liksom för eventuella 
förberedelser inför lägret ligger dock på klubb- och distriktsnivå. 
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Det är alltså en rotaryklubb dit du åker som är värdklubb för dig. Den svenska klubben 
kallar vi för sponsorklubb. 
 
 
2.   VAD INNEBÄR ETT ROTARYLÄGER? 
 
2.1 Allmänt 
Inom Rotary tycker man att det är viktigt att satsa på ungdomar för att uppnå förståelse 
för andra kulturer. 
 
Därför arrangerar rotaryklubbar, en eller flera ihop, rotaryläger för att ungdomar från 
olika länder och kulturer ska kunna mötas och lära av varandra. Syftet med lägren är 
alltså att knyta vänskapsband under trevliga former. 
 
Lägren arrangeras av rotarymedlemmar, som gör det på sin fritid och betalar även 
stora delar av de kostnader som uppstår för att arrangera lägret. 
 
Rotaryläger arrangeras oftast i Europas länder och varar ca en till två veckor. Vi 
erbjuds normalt inte läger i USA eller Kanada. Om du är intresserad att delta i ett 
Rotaryläger i annat land än i Europa, kontakta korrespondenten för Läger. 
 
Vi erbjuder inga Rotaryläger i Turkiet eller Egypten på grund av säkerhetsläget. 
 
De flesta läger erbjuder ett program med några olika aktiviteter efter vad lägerorten 
kan erbjuda. Ofta handlar det om sport, kultur och historia. En del lägerarrangörer 
erbjuder program med mer specialiserad inriktning, som kan vara segling, musik, 
vandring, ridning och konst. 
 
Normalt är lägren förlagda under juli och augusti månad. 
 
Antalet läger per år är ca 60 till 80. Deltagarna bor i rotaryfamiljer, på vandrarhem 
eller skolor etcetera Vanligen är det tio till femton deltagare i varje läger, vilka 
kommer från olika länder. Ofta är det maximalt en deltagare från varje land och är det 
två skall det ofta vara en pojke och en flicka. Du har alltså chans att lära känna både 
lägerlandet, och lite av deltagarnas länder och kultur. Lägerspråket är i de flesta fall 
engelska, men en del håller sig till landets språk. 
 
2.2 Sommarläger 
Inbjudningar till sommarläger publiceras normalt under perioden januari till slutet av 
mars. Vi har ingen information om vilka läger som kommer att arrangeras under 2020. 
Senare, under december månad kommer vi att publicera en uppdaterad lista över läger 
som arrangerades under 2019. Den listan är bara en information om vilka läger som 
eventuellt kommer att arrangeras under 2020. 
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2.3 Hur får jag information om lägren? 
Du anger dina önskemål och intressen på registreringsblanketten. Den informationen 
ligger sedan till grund för de erbjudanden vi skickar till dig. 
Det är löpande ansökningar till lägren. Många läger är fullbokade långt innan sista 
ansökningsdag.  
Du måste sända in din ansökan och registrering innan den 15 januari. Du kan ansöka 
efter den 15 januari, men då är risken stor att det inte finns några lediga lägerplatser 
kvar.  
Läs mer om urvalsprocessen under punkt 6.2 Urval av kandidater och läger. 
 
2.4 Vem kan ansöka till lägren? 
Det är öppet för ungdomar vanligen mellan 15 och 24 år att ansöka, men 
åldersgränserna varierar från läger till läger. Vissa av Rotarys läger är öppna även för 
funktionshindrade. Du behöver inte ha någon kontakt med Rotary sedan tidigare, men 
en rotaryklubb på din hem- eller studieort ska godkänna ditt deltagande genom att 
träffa dig och underteckna ansökan tillsammans med dig och din familj. 
 
2.5. Vad förväntas av lägerdeltagarna? 
Du måste själv vilja delta i ett läger, och inte för att någon annan vill det. Det blir 
sällan bra då. 
 
Du förväntas aktivt delta i samtliga lägeraktiviteter, och även uppträda som 
ambassadör för Sverige, så att de övriga deltagarna får lära känna dig och Sverige, och 
att du själv lär dig om de övriga länder som representeras på lägret. 
 
Lägerarrangörerna har satsat mycket tid och pengar på lägret, och förväntar sig i 
gengäld ett sådant uppförande. Gör dem inte besvikna. 
 
Lägren vänder sig därför till ungdomar som bevisligen är typiskt utåtriktade, 
ungdomar som har lätt att få kontakt med såväl jämnåriga som äldre. 
 
Du behöver ha goda kunskaper i engelska, och måste framför allt känna dig rätt säker 
på att tala engelska. Oavsett vilket land som lägret äger rum i behöver du kunna 
kommunicera på engelska. 
 
Du måste ha god hälsa och vara fysiskt och psykiskt i god kondition, vilket du och 
dina föräldrar eller vårdnadshavare intygar på ansökningsformuläret. 
Om du är vegetarian anger du det i ansökningshandlingarna. Observera, att det kan 
vara svårt att få lika bra vegetarisk mat på ett läger som du är van vid hemma. Är du 
allergisk mot något, anger du även det i ansökningshandlingarna. 
 
Om du är under 18 år måste dina föräldrar eller vårdnadshavare skriftligen, på 
ansökningshandlingarna, ge dig tillstånd till att delta i ett läger, intyga att de står för 
kostnaderna, att du är försäkrad, och att de ger tillstånd till medicinsk behandling av 
dig om något skulle hända dig utomlands. Är du över 18 år, är det du själv som tar 
detta ansvar.  
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2.6 Efter lägret 
När du kommer hem vill vi gärna veta hur du haft det. Du ska därför skriva en 
reserapport på en till två A4-sidor, vilket alltså är obligatoriskt. Ett exemplar skickar 
du till din sponsorklubb i Sverige och ett exemplar till RU-kontoret. Rotaryklubben 
vill säkert också att du kommer till ett av deras möte, och berättar om ditt läger och 
kanske visar några bilder.  
 
 
3. KOSTNADER OCH BETALNING 
 
3.1 Registreringsavgift 
Registreringsavgiften för att ansöka till läger 2020 är 1 000 kr. Den ska betalas till vårt 
bankgirokonto 754–2624 eller Swish 123 628 33 94, samtidigt som du skickar in regi-
streringsformuläret och ansökningsblanketten. Ange namn, adress samt att betalningen 
avser läger 2020.  
 
När du vill anmäla dig till att delta i ett läger, ska du betala en registreringsavgift i god 
tid. Den återbetalas ej, om du skulle tacka nej till ett erbjudet läger. Om inte 
registreringsavgiften betalas, gallras din ansökan bort. 
 
Om Rotarys Ungdomsutbyte inte kan erbjuda dig något läger alls, återbetalar vi 750 
kr. Tackar du däremot nej till erbjudna läger, oavsett orsak, återbetalar vi 350 kr 
 
Du måste skicka in fullständigt ifylld registreringsblankett och ansökningsblankett till 
RU-kontoret, samt betala registreringsavgiften senast den 15 januari. 
 
3.2 Programavgift eller lägerkostnad 
Ett rotaryläger ska i princip vara kostnadsfritt för deltagarna, men ofta händer det att 
deltagarna måste betala en deltagaravgift. Det kan vara för särskilt dyra läger, 
exempelvis fjällvandringsläger där man måste anlita en professionell guide. I 
lägerinbjudningarna anges om lägret kostar eller inte. En vanlig lägeravgift kan vara 
EUR 100–200. Lägeravgiften betalas till lägeranordnaren efter bekräftelse om 
deltagande. 
 
3.3 Övriga kostnader 
Du måste själv betala resan tur och retur och fickpengar. 
 
 
4. FÖRSÄKRING 
 
Enligt Rotary Internationals regler, har Rotarys Ungdomsutbyte en skyldighet att se till 
att deltagarna i de olika programmen är försäkrade. Därför ingår det en försäkring i 
anmälningsavgiften. Den tecknas hos Europeiska ERV och är anpassad efter Rotary 
Internationals krav. Den gäller de dagar lägret pågår, liksom för två dagar före lägret 
och två dagar efter, så att du även är försäkrad under resan fram och tillbaka till lägret. 
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Resorna måste dock göras under dessa två dagar, i direkt anslutning till lägret, för Om 
du åker någon annanstans efter lägret, innan du åker hem, gäller inte vår försäkring för 
resan till Sverige.  
 
Arrangörer av vissa läger kräver att deltagarna måste köpa en tilläggsförsäkring i 
lägerlandet. Detta sker vanligen när lägret har aktiviteter som till exempel 
bergsklättring, glaciärklättring med mera Sådana aktiviteter är betraktade som riskfylld 
aktivitet, och täcks inte av den försäkring som ingår i anmälningsavgiften.  

 
Ytterligare information om försäkringen och försäkringskort får du av oss när du har 
blivit antagen till ett läger. 
 
För frågor om försäkringen, kontakta Europeiska ERV, tel. 0770 45 69 00.  
 
 
5. REGLER 
 
Som lägerdeltagare i ett rotaryprogram av en rotaryklubb och ett distrikt, måste du 
följa dessa regler i ansökningshandlingen. Enskilda distrikt eller lägerarrangörer kan 
ha regler som avviker något från dessa regler, eller lägga till ytterligare regler som 
gäller i deras distrikt. 
 
Beträffande Rotarys regler gäller samma regler för utländska utbytesstudenter som för 
svenska. Alla sökande till Rotarys läger måste i sin ansökan acceptera och skriva under 
de regler Rotary ställer som villkor för deltagande i lägret. De åtaganden och regler 
som du och dina föräldrar förbinder er att följa finns tryckta i ansökningsformuläret. 
 
Dessa regler är uppsatta av omsorg om deltagarna i Rotarys utbytesprogram, att de ska 
vara säkert att delta i våra program, och även att du själv ska få ut så mycket som möj-
ligt av din tid under ett utbyte. 
 
 
6. ANSÖKNINGSPROCEDUREN 
 
6.1 Rotaryklubbens godkännande 
En rotaryklubb måste sponsra ditt deltagande. Det betyder att de ska träffa dig och 
bedöma om du passar att delta i ett rotaryläger. Det ska vara gjort innan du skickar in 
ansökan. Därför föreslår vi att du förbereder din ansökan i god tid och ordnar 
underskrift från presidenten och kontaktpersonen av en rotaryklubb. I första hand 
kontaktar du en rotaryklubb på din hemort. I andra hand kontaktar du en rotaryklubb 
på den ort där du studerar.  
 
Känner du inte till någon rotaryklubb, kan du kontakta RU-kontoret, 08 644 74 10 eller 
distriktsordföranden för ungdomsutbytet där du bor.  
 
Du måste skicka in fullständigt ifylld registreringsblankett och ansökningsblankett till 
oss, samt betala registreringsavgiften senast den 15 januari. 
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6.2 Urval av kandidater och läger 
För att ha bäst chans att få en lägerplats, fyll i registreringsblanketten med minst fem 
landval och minst fem intresseområden. Dina val ligger till grund för de inbjudningar 
vi skickar till dig. Du har fem dagar på dig att svara på en lägerinbjudan. Om du säger 
nej till fem erbjudna läger får du inte några fler inbjudningar. Det är alltså vi som 
väljer ut inbjudningar till läger med utgångspunkt från vad du skrivit i 
registreringsblanketten. 
 
Observera, att även om du får ett erbjudande om deltagande i ett läger, så kan det vara 
fulltecknat alternativt att lägerarrangören avvisar din ansökan av andra skäl. Svenska 
Rotary förmedlar lägerplatser och rekommenderar deltagare till internationella läger, 
men det är lägeranordnaren som gör den slutliga antagningen.  
 
Vi gör urvalet av kandidater till de olika lägren enligt följande ordning: 
 
1. Sökanden som både betalat ansökningsavgiften och skickat in en fullständig 
ansökan. 
 
2. Sökanden som inte blev antagen av lägerarrangören i utlandet eller av oss 
föregående år.  
 
3. Sökanden som skickat in ansökan under innevarande år, men som ej ännu blivit 
antagen till något läger. 
 
4. Äldre ungdomar. Vi menar att yngre får sin chans senare. 
 
När du blir erbjuden och accepterar plats, meddela oss direkt om du vill åka. Då kan vi 
snabbt skicka din ansökan till utlandet och dina chanser att bli antagen hos 
lägerarrangören ökar. 
 
Det är lägerarrangören i utlandet som gör det slutliga urvalet till lägret. 
 
Någon garanti för att sökande ska komma med kan inte lämnas men nästan alla 
sökande brukar kunna erbjudas något läger.  
 
6.3 Antagnings- och placeringsbesked 
Alla som skickat in en ansökan om deltagande får besked om de antagits eller ej från 
RU-kontoret. Besked om antagning lämnas när besked från lägeranordnaren erhållits, 
vanligen under maj månad.  

 
När du har accepterat att delta i ett erbjudet läger, är din anmälan bindande. Du kan 
alltså inte dra dig ur sedan på grund av till exempel sommarjobb. Det händer ibland att 
läger blir inställda på grund av för litet antal sökande. Vi försöker då att erbjuda ett 
annat läger i stället.  
 
Vi förmedlar den första lägerkontakten till dig om du blir antagen i utlandet. Sedan ska 
du och lägerarrangören kommunicera direkt med varandra. Kontakta  
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lägerarrangören direkt om besked dröjer, via e-post, telefon eller fax. Det är viktigt att 
du, ett par veckor innan du åker, har fått telefonnummer och adress till värdfamilj (om 
du kommer att ha värdfamilj) liksom lägerschema. Får du problem med att komma i 
kontakt med lägerarrangören, kontakta RU-kontoret i god tid före din avresa.  
 
Angående e-post, kommer meddelanden inte alltid fram. Därför är det viktigt att du 
svarar direkt när du får e-post från oss och/eller lägerarrangören, och meddelar att du 
mottagit informationen. 
 
6.4 Inför resan 
6.4.1 Resa till och från läger 
Du ska själv boka resan till och från läger. Om du inte har önskemål om särskild 
resebyrå, rekommenderar vi Carlson Wagonlit Travel i Gävle (ej krav). Vår 
kontaktperson heter Karin Wiman, tel. 026 66 31 60, e-post: 
kwiman@carlsonwagonlit.se 
 
6.4.2 Sponsorrotaryklubb i Sverige 
När du har fått antagningsbesked från lägerarrangören i utlandet, meddela din 
sponsorklubb att du har blivit antagen. Be att få eller få köpa ett standar från din 
sponsorklubb som du sedan ger till lägerarrangören.  
 
6.4.3 Lägerarrangören 
Meddela lägerarrangören i utlandet om din ankomsttid, datum och flygplats och be att 
de bekräftar att de möter dig. Ta med dig de adresser och telefonnummer du kan 
behöva, i handbagaget. 
 
Det kan vara bra att du tar med dig presenter och svenska souvenirer som du kan ge 
bort. De personer du kommer att möta i utlandet, som arrangerar lägret gör det på sin 
fritid, och de har lagt ner mycket tid och pengar på att arrangera lägret. Därför är det 
viktigt att du visar din uppskattning.   
 
6.4.4 Värdfamilj (om du har) 
Meddela också din värdfamilj om din resplan. Ta med dig de adresser och 
telefonnummer du kan behöva, i handbagaget. 
 
6.4.5 Din familj eller anhöriga i Sverige 
Skriv ut all e-post du får och lämna en kopia hemma hos dina föräldrar eller anhöriga. 
Lämna kontaktinformation om lägerarrangören, värdfamiljen och lägerschema liksom 
försäkringsinformation hos dina föräldrar/anhöriga så att de kan kontakta dig under 
lägret om det behövs.  
 
6.4.6 Packning 
Är det något speciellt du undrar över ska du i första hand fråga lägerarrangören. 
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6.4.7 Fickpengar 
Ta med fickpengar till lägret om du vill köpa souvenirer, snacks med mera.  
 
6.4.8 Försäkring 
Ta med en kopia på försäkringsvillkoren som du kan visa lägerarrangören om de 
frågar. Ta med också försäkringskortet (numera i PDF-format). Om du åker på läger 
inom den Europeiska Unionen skall du även ta med det blåa försäkringskortet från 
Försäkringskassan. Har du inget blått försäkringskort eller att giltighetstiden gått ut 
kan du beställa ett nytt från Försäkringskassan, www.forsakringskassan.se. 
Handläggningstid för det blåa försäkringskortet är cirka två veckor. 
 
6.5 Praktisk information 
Kontoret 
Handläggare för lägerverksamheten är Gunilla Marklund, tel.  070 659 6893.  E-post:  
k.gun.mark@gmail.com 
 
Om du flyttar, anmäl ny adress och telefonnummer även till oss! 
 
För tillfällig adressändring, till exempel under sommaren, ordna med 
eftersändning av posten! 
 
 
7. GDPR – Europeiska Dataskyddsdirektivet (behandling av personuppgifter). 
 
De uppgifter alla sökande lämnar i sina ansökningar dataregistreras för att vi ska 
kunna hantera dem på ett rationellt sätt. De som får ta del av uppgifterna, är endast de 
som arbetar med ungdomsutbytet på vårt uppdrag, till exempel rotaryklubbar, distrikts-
ordföranden och försäkringsbolaget. Dessa får dock bara del av de uppgifter som de 
behöver. Vi kan också lämna ditt namn och telefonnummer till andra som söker samti-
digt, som exempelvis kommer att åka till samma ställe som dig. En del som söker vill 
komma i kontakt med någon som deltagit tidigare i ett sommarutbyte, och då kan vi 
också förmedla den kontakten. Om du inte vill att vi lämnar ut dina personuppgifter 
skall du anmäla det till oss. För behandlingen av dina personuppgifter hänvisar vi till 
vår personuppgiftspolicy. 
 
 
8. CERTIFIERINGEN 
 
Rotary International har från och med den 1 januari 2007 infört en standard, en s.k. 
certifiering för sitt arbete med ungdomsutbytet. Varje rotarydistrikt som vill delta i 
ungdomsverksamheten har förbundit sig att arbeta enligt vissa fastlagda regler, vilka 
Rotary har sammanfattat i nedanstående uppförandekod. 
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Samtliga personer som på något sätt arbetar med ungdomsutbyten inom Rotary, eller 
deltar i något utbytesprogram som värdfamilj, ska skriftligen intyga att man har tagit 
del av och förstått innebörden av denna uppförandekod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uppförandekod för arbete med ungdomsutbyten 
Rotary International arbetar för att skapa och upprätthålla en så trygg miljö som 
möjligt för alla personer som deltar i Rotarys verksamheter. Samtliga rotarianer, ro-
tarianers äkta makar, partners och andra frivilliga är skyldiga att i sin kontakt med 
barn och ungdomar göra sitt bästa för att värna om deras välbefinnande och för-
hindra att de utsätts för fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp. 
 

Antagen av Rotary Internationals styrelse i november 2002 
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Bilaga A:1 
 

Distriktsordföranden (DC) 
2019-2020 

 
DC 2320    DC 2370 
Roger Arespång   Tommy Lekenmyr 
Paprikavägen 14   Angelvägen 24 
961 47 BODEN   148 35 ÖSMO 
Mobil. 070-891 23 10   Mobil. 070-994 39 09 
E-mail: rogare67@gmail.com E-mail:   

rotary.lekenmyr@gmail.com 
 
DC 2330    DC 2380 
Margareta Troive-Hallström  Kicki Falk 
Åkerövägen 39   Ågatan 47 
793 33 LEKSAND   334 32 ANDERSTORP 
Mobil. 070-738 72 69   Mobil. 070-572 05 59 
E-mail: margareta.troive.hallstrom@  E-mail: kickifalk58@gmail.com 
             gmail.com    
                              
DC 2340    DC 2390 
Magnus Wallin   Astrid Avenberg Rosell 
Kungsängsgatan 19 B   Hantverksgatan 12 
722 10 VÄSTERÅS   227 36 LUND 
Mobil. 070-915 45 75   Mobil. 070-625 69 63 
E-mail: mwn@kmsegno.se                                     E-mail: 

astrid.avenberg.rosell@gmail.com 
 
DC 2350    DC 2400 
Anders Eriksson   Bo Weiland 
Sjöhagasvägen 19   Falkenerarevägen 29 
761 73 NORRTÄLJE   311 36 FALKENBERG 
Mobil. 073-391 99 40   Mobil. 070-55 88 275 
E-mail: anders.b.eriksson@gmail.com E-mail: bo.weiland@telia.com 
 
DC 2360    DC 2410 
Eva Persson    Agneta Dryselius 
Trastvägen 2   Klostergatan 45 A 
441 40 ALINGSÅS   582 23 LINKÖPING 
Mobil. 0767-68 34 13   Mobil. 070-686 49 50 
E-mail: eva-persson@telia.com                              E-mail:  

   agneta.dryselius@gmail.com 
 
 



  VF Läger 2020, 2020-10-25 

Bilaga A:2 
 

Rotary International Distriktsindelning i Sverige  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                    Ill. Elfwendahl & Co  
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      Bilaga B:1 
 
INSTRUKTIONER TILL ANSÖKNINGSHANDLINGAR FÖR ROTARYS 
LÄGERPROGRAM 
 
Läs igenom dessa instruktioner noggrant, innan du fyller i ansökningshandlingarna. 
Om du blir antagen till utbytesprogrammet, kommer denna ansökningshandling att 
skickas till ditt värdland. Den kommer att vara dina värdars första intryck av dig. Det 
är viktigt att det första intrycket blir ett gott intryck. Fyll i ansökningshandlingarna 
noggrant, på engelska. Gör ditt bästa för att grammatik och stavning blir korrekt. För-
sök göra dina ansökningshandlingar så prydliga som möjligt. Ansökningshandlingarna 
finns på stiftelsen Rotary Ungdomsutbytes hemsida www.rotarystudent.se. Ladda ned 
ansökningshandlingen och fyll i på datorn. Handskrivna ansökningar godtas ej. 
 
Allmänna instruktioner 
Ansökningshandlingarna 
Ansökningshandlingarna består av 7 + 3 sidor. Supplementary Page A och C gäller 
inte vid ansökan till Läger. Ansökningshandlingarna måste vara fullt läsliga. Använd 
dator. Besvara alla frågor. Hänvisa inte, utan svara på frågorna direkt på ansöknings-
handlingen på avsedd plats, utom när annat anges. Gör en kladd först, så att du ser att 
alla svar får plats. Du ska skicka in en (1) ansökan med originalnamnteckningar, och 
en (1) kopia. 
 
Namnteckningar 
Alla namnteckningar på originalexemplaret av ansökningshandlingen måste vara i ori-
ginal och skrivna med penna med BLÅTT bläck. Sökandes namnteckning krävs på två 
ställen och föräldrars/vårdnadshavares namnteckningar krävs på ett ställe. När hela 
originalansökan är komplett, gör en kopia i färg. 
 
Särskilda instruktioner 
Fotografier 
Fotografier i original, eller färgkopior, ska bifogas originalexemplaret av ansöknings-
handlingen. Du behöver ett foto i passfotoformat, högst sex månader gammalt. Se till 
att du ser klädd ut på passfotot. 
 
Förkortningar 
YE – Youth Exchange 
YEO – Youth Exchange Officer 
 
Övrigt 
Om du har frågor om hur man fyller i ansökningshandlingen, kontakta 
handläggaren för lägerverksamheten Gunilla Marklund, tel.  070 659 6893.  E-post:  
k.gun.mark@gmail.com 
  
 
Så här fyller du i ansökan 
Du skall fylla i allt som efterfrågas om inte annat anges. Nedan görs en del förtydli-
ganden, och anges sådant som skall hoppas över. Om instruktioner eller anvisningar  
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ges på svenska gäller dessa före de engelska. Finns det instruktioner enbart på eng-
elska, följ dessa. 
 
Sida 3 (Page 3): 
 
1 Program information 
Kryssa för Youth Camps 
 
2 Applicant information.  
Family Name/Legal Name, måste skrivas exakt som det står i ditt pass. 
Skriv ditt efternamn med STORA bokstäver. 
Preferered name - här skriver du att du t. ex. kallas Sussie istället för Susanne. 
Adressen skall vara den sökandes adress. 
 
Datum & Date of Birth.  
Datum och födelsedatum ska skrivas enligt internationell standard det vill säga 
22/Feb/1992, vilket kan kännas lite ovant. Månader skrivs med bokstäver, inte med 
siffror. 
 
Telefonnummer.  
Skriv landskod och riktnummer utan nolla före alla telefonnummer, 
så här: +46 8 644 74 10. 
 
3 Parent/Legal Guardian Information. All föräldrainformation måste fyllas i oavsett 
om dina föräldrar är gifta eller skilda. Uppgifterna som skall fyllas i avser dina biolo-
giska föräldrar, inte eventuella styvföräldrar. 
Uppgift om styvförälder fylls enbart i om denna har vårdnad om dig eller om du är ad-
optivbarn. Tillåtelse måste ges av samtliga föräldrar eller vårdnadshavare. Om någon 
förälder är avliden skriver du exempelvis under: Father - “Deceased”. Om endast en 
förälder har vårdnaden skriver du exempelvis under Father - “Mother has sole 
custody” 
 
Sida 4 (Page 4): 
 
4. Personal background.  
Frågorna måste besvaras helt ärligt av dig. Deltagande i sommarutbyte förutsätter god 
hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. 
 
Dietary Retrictions:  
Om du inte kan eller vill äta en typ av livsmedel, ange detta tydligt. Beskriv på separat 
papper om denna begränsning är baserad på läkares inrådan, religiösa eller personliga 
skäl. Samt vad du äter och inte äter. 
 
5. Languages.  
Fyll i ditt modersmål samt de språk du läser i skolan. 
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6. Health Declaration.  
Frågorna måste besvaras helt ärligt av dig. Deltagande i sommarutbyte förutsätter god 
hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Försäkringen täcker inte medicinska tillstånd som 
varit kända eller behandlats av läkare före avresan. 
 
7. Sending District and Club Contacts.  
Du fyller i dessa uppgifter i samråd med Din svenska värdklubb. Förbered gärna ge-
nom att fylla i uppgifter om Sending Rotary Club, Name of Sending Club Youth Ex-
change Officer samt adresser och telefonnummer innan du skriver ut ansökan.  
OBSERVERA att ansökan måste vara fullständigt ifylld samt alla underskifter gjorda 
innan du skickar in ansökan. Uppgifter om Sending District skall inte fyllas i av er. 
 
Sida 6 (Page 6): 
Underskrift av dig och förälder eller vårdnadshavare 
 
Alernative Emergency Contact in Home Country.  
Skall vara annan vuxen person än föräldrar eller vårdnadshavare som kan kontaktas 
om förstnämnda inte kan nås. 
 
Sida 7 (Page 7): 
Guarantee Form.  
Fyll i översta delen i samråd med din svenska värdklubb 
Inte HOST DISTRICT and CLUB GUARANTEE, HOST DISTRICT or CLUB 
COUNSELOR eller HOST FAMILY. Den delen fylls i förekommande fall i av den 
mottagande Rotaryklubben i utlandet. 
 
Supplementary Page B: 
Applicant’s Personal Background 
Besvara samtliga frågor kortfattat, men inte för kortfattat, på engelska. Skriv med din 
bästa möjliga engelska. Tänk på vilket intryck du vill förmedla till den kommande 
värdklubben och värdfamiljen.  
 
Samtliga sidor i ansökan skickas in (Även försättsblad och anvisningar – Supplemen-
tary Page A och C används ej)! 
 
OBSERVERA! Inga häftklammer och Ingen dubbelsidig utskrift! 
 
Frågor? 
Om du har frågor om hur man fyller i denna ansökningshandling, kontakta 
handläggaren för lägerverksamheten Gunilla Marklund, tel.  070 659 6893.  E-post:  
k.gun.mark@gmail.com 
När registringsblanketten och ansökningshandlingen, (ett original och en kopia, med 
bilagor) är kompletta med samtliga underskrifter, skickar du dem till handläggaren för 
lägerverksamheten Gunilla Marklund, Nyponvägen 113, 613 38 OXELÖSUND. 
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