
 

Kære ansøger til Rotary Youth Team 21/22                     September 2020 

Distrikt 1470 byder dig velkommen. Vi vil se frem til at modtage din foreløbige ansøgning. 

Det er vigtigt, at du er klar over, det er en kulturel udveksling, og at du sætter dig ind i, hvad 

Rotary er for en organisation. Du kan finde nyttige oplysninger og den foreløbige 

ansøgningsformular på www.rotary.dk under ungdomsudveksling. 

Prisen for en udveksling, som skal betales inden udrejse, er ca. 45.000 kr. til Rotary Danmark 

og 5.000 kr. for de aktiviteter vi laver, specielt i vores distrikt for dig samt et tilskud til 

sprogundervisning til de studenter vi modtager. De fleste værtsklubber giver lidt penge til 

frokost samt betaler transport til- og fra skole. Derudover skal du regne med at bruge penge 

på fornøjelser og lidt tøj. Mange steder tilbyder de ture som også skal betales af dig, du 

bestemmer naturligvis selv, om du ønsker at deltage. Typisk vil et år - med det hele - koste 

70.000 til 80.000 kr. 

Da der er tale om udveksling, er din egen familie også værtsfamilie for et ungt menneske fra 

et af de lande som Rotary udveksler med. Man er typisk værtsfamilie til 3 forskellige studenter 

fordelt over 3 år i 4 måneder af gangen. Hvis din egen familie ikke kan være værtsfamilie, kan 

I selv finde 1-2 familier, der ønsker at være værtsfamilier i stedet for din familie.  

I forbindelse med dit ophold, skal Rotarys regler overholdes og Rotary Youth Exchange tillader 

ikke forældre eller andet besøg, når man er på udveksling. 

Foreløbig ansøgning 

Når du udfylder din foreløbige ansøgning skal du gøre dig umage og følge retningslinjerne da 

kvaliteten af ansøgningen vil være afgørende for vores valgt af studenter. Betragt det som en 

jobansøgning. 

Du kan vælge følgende lande: Argentina, Australien, Bolivia, Brasilien, Canada, Chile, Columbia, 
Frankrig, India, Indonesien, Italien, Japan, Mexico, New Zealand, South Korea, Spanien, Taiwan, 
Thailand, USA. 
 

Du skal have mindst 7 i engelsk i skrift og tale for at komme i betragtning til et 

engelsktalende land. 

Du finder den foreløbige ansøgning på www.rotary.dk – vælg Ungdomsudveksling og udfyld 

med din e-mail adresse og tryk SEND. Vær opmærksom på, at du skal skrive den samme mail 

adresse i ansøgningen, som du har logget ind med. Du modtager en e-mail med information, 

som du skal læse. Hvis du er enig, kan du ved at følge det indsatte link fortsætte din 

ansøgning ved at klikke på linket eller kopier det til søgelinjen i din browser. Husk din 

adgangskode og YEP nr., da de skal bruges igen hvis du bliver valgt og skal udfylde en endelig 

ansøgning. 

http://www.rotary.dk/
http://www.rotary.dk/


Jeg sender løbende indkomne ansøgninger til de klubber, som ønsker at udveksler, så jo før du 

indtaster din ansøgning jo større er din chance for at komme i betragtning. Deadline for 

ansøgninger er den 30. september 2020. 

Alle i Rotary arbejder frivilligt, og har typisk et erhvervsjob, som også skal passes, derfor vil vi 

sætte pris på, at du har tålmodighed, når du henvender dig til os.  

Med venlig hilsen 

Assistant Distrikt Counsellor distrikt 1470  

Jette Rasmussen 

adc-out1470@rotary-yep.net 
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