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Bästa ungdomar intresserade av ungdomsutbyte. 
 
Syftet med Lions ungdomsutbyte är att för ungdomarna skapa en trygg 
möjlighet att bekanta sig med olika länders språk och kultur. Lions 
ungdomsutbyte sker enligt internationellt godkända regler och 
destinationsländerna är många. Utbytet sker under 3-4 veckor sommartid 
beroende på destinationsland. I de flesta länder består utbytet av en 
värdfamiljsperiod och ett läger. Mera info om destinationsländerna fås på 
adressen: www.lions.fi/a, av landskoordinatorn och av distriktets 
ungdomsutbytare. 
 
Vårt distrikt 107-A har redan i åratal varit det aktivaste distriktet i 
ungdomsutbytet, och jag hoppas att denna tradition fortsätter. Fastän 
utbytet inte förutsätter att ungdomens familj i sin tur tar emot en utländsk 
ungdom, så skulle det vara fint om familjen kunde fungera som värdfamilj 
samma el kommande somrar. Då kunde vi ta emot ungdomar hit och också i 
framtiden skicka våra ungdomar till utbyte utomlands. Läs mera i 
värdfamiljsanvisningen.  
 
SAKER SOM DET LÖNAR SIG ATT MINNAS VID ANSÖKAN 
 

1. TIDTABELL 

 Raska på med ansökan. Ifyllande av blanketterna tar sin tid. Ta 
kontakt med en lokal klubb el svara på klubbens annons om 
ungdomsutbyte så fort som möjligt. 

 Då du får beslut från klubben att du sänds iväg, fyll i den  
elektroniska ansökan tillsammans med klubbens 
ungdomsutbytare. Returnera ansökan som Excel-fil med 
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bilagor, utan underskrifter, till distriktets ungdomsutbytare före 
slutet av NOVEMBER. 

 Vänta på klubbens ungdomsutbytares direktiv om 
undertecknande av ansökan under DECEMBER. 

 
 
2. ÅLDER 

 Fäst uppmärksamhet särskilt vid ålderskraven. 
o 16 år ganska få alternativ 
o 17 år kan redan åka till ganska många destinationsländer 
o +18 år kan åka till alla länder.  

Obs! Ålderskravet är 1.07.2015 
T ex 1.4.1998 född är 17 år men 15.7.1998 16 år. 

   
 

3. VAL AV DESTINATIONSLAND 

 Bekanta dig noggrant med destinationsländerna. Tilläggsuppgifter 
på adressen: www.lions.fi/a > Nuorisovaihto > Kohdemaat 
kesällä 2015 

 Fundera på valet av destinationsland noggrant och med öppet 
sinne 

o Sträva till att undvika USA (platserna är svåra att få och de 
kan plötsligt dras in). 

o Överväg fördomsfritt mål, till vilka det inte reses allmänt, 
för där är ofta en hög servicenivå.  

o Tag också i beaktande  möjliga specialsituationer som kan 
råda i landet. 

 
4. SPRÅK 

Då man funderar på resmålet lönar det sig att också komma ihåg, att 
engelska är ungdomsutbytets officiella språk. I vissa länder är det en 
fördel om man kan landets språk. T ex Frankrike, Spanien och 
Ryssland. 

 
 

5. IFYLLANDE AV ANSÖKNINGSBLANKETTEN 

 Fyll i ansökan noggrant och i tid så att du får en plats. 
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 Fäst också speciell uppmärksamhet vid sättet att skriva 
destinationslandets namn. Det måste ovillkorligen vara rätt, 
eftersom ansökningarna sorteras med ett Excel-verktyg. På vår 
sida finns en lista med skrivsätten: www.lions.fi/a > 
Nuorisovaihto > Kohdemaiden kirjoitusasut 

 

 Jag står till förfogande, och ger gärna tilläggsinformation rörande 
 ungdomsutbytet. Ta frimodigt kontakt! 
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