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Outbound 21/22
• Aflysning af team 20/21 grundet COVID-19
• Hvordan ser COVID-19 ud i 21/22, kan programmet gennemføres?
• Afklares i december

• Overførsel af studenter fra team 20/21
• Dispensation fra aldersbegrænsninger

• Kan programmet gennemføres med 24 studenter?
• Status pt.
•
•
•
•

13 studenter er overført fra team 20/21 og godkendt af en klub
4 nye kandidater er godkendt
13 kandidater er under behandling hos 7 klubber
Stadig ledige kandidater i Gilleleje, Virum, Ganløse, København N, Humlebæk, Hellerup,
Ølsted og Hareskov by

• Kontakt mig, hvis I ønsker at se disse kandidater i databasen

Foreløbig ansøgninger 21/22
Assisterede Distrikts Counsellors rolle
• Modtager ansøgning i databasen
• Fordeler kandidater til de klubber, som ønsker at udveksle
• Dialog med klubconsellor
Klubconsellors rolle
• Læse ansøgningerne
• Udvælge kandidater, som klubben ønsker at gå videre med
• Kontakte kandidaterne
• Vælge en student

Brev til nye kandidater finde på 1470.dk under ”Er du ny ansøger til team 21/22?”
Vejledninger til foreløbig ansøgning finde på 1470.dk under ”Er du ny ansøger til team 21/22?”

Endelig ansøgninger 21/22
Klubconsellors rolle
• Gennemgå og underskriv ansøgningen med student og forældre (husk at underskrive
som vitterlighedsvidne)
• Indhent underskrift hos klubbens præsident
• Kontroller om studenten har uploadet dokumenterne i databasen
• Upload sponsorerklæring på studenter i databasen
• Overfør ansøgningen til distriktet i databasen
ADC-outs rolle
• Tjekker ansøgningen når den er overført til distriktet
• Påfører DC underskrift
• Sender ansøgning til multidistriktet i databasen
Vejledninger til endelig ansøgning finde på 1470.dk under ”Er du ny ansøger til team 21/22?”

Lande og priser 21/22
Lande vi udveksler med
• Argentina, Australien, Bolivia, Brasilien, Canada, Chile, Columbia,
India, Indonesien, Japan, Mexico, New Zealand, Syd Korea, Taiwan,
Thailand, USA
• Frankrig, Italien, Spanien
Pris for udvekling
• Vi forventer studenten skal betale 45.000 kr. + 5.000 kr. til distriktet
• Klubben skal betale 5.000 kr.

Vigtige datoer Outbound 21/22
Databasen
• 30 september aflevering til klub (status > final submitted)
• 15 oktober aflevering til distrikt (status > submitted to distrikt)
• 15 november aflevering til multidistrikt (status > submitted to md)
Arrangementer (kan blive aflyst grundet COVID-19)
• 3. oktober landeønskedag
• 25 oktober fysisk aflevering af endelig ansøgning
• 25. november første familiebriefing

