
Program og påmelding for RYLA 2014

DISTRIKTSNYTT

Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres 5. til 8. mars 2014 på Gavelstad Gjestegård, i 

Lardal. Informasjon med program og påmelding er nå tilgjengelig.

Tema for RYLA i Rotary-distrikt 2290 er Etablering, Igangsetting/Ledelse, og Etikk. Det er et vel verd 

ledelsesseminar for ungdom som er i alderen 18 til 25 år, med gode foredragsholdere og motivatorer 

med bred erfaring tilstede.

Seminaret gjennomføres fra onsdag kveld til lørdag formiddag. Forberedende oppgaver kan komme 

før dette. Antall deltagere er sjelden færre enn 15, og det er derfor en unik mulighet til å bli kjent med 

nye flotte mennesker med ulik bakgrunn enn deg selv.

Kontaktperson:

Thor A. Andersen, Sandefjord-Øst RK

Mobil: 907 43 530

post@inkasso.no

Bli med i facebookgruppen for dette arrangementet

04.09.2013

Invitasjon

Påmelding
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RYLA 2014 
Onsdag 5. til lørdag 8. mars 2014 

 
 

         Velkommen til Gavelstad Gjestegård - et hjem på reisen  

 

 
-Etablering 

-Igangsetting/Ledelse 
-Etikk 

 
Teknisk arrangør: 

Sandefjord-Øst Rotaryklubb 
 

 

 

Vertskap: 
Gavelstad Gjestegård 

Østsideveien 545. 3275 Svarstad 
 



 

Hva er RYLA? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.Rotarys 

Ledelsesseminar for Ungdom. Offisielt Rotaryprogram siden 1971.  

Første RYLA-seminar i Norge, og Norden, ble gjennomført våren 

1985 på Nansen-skolen i Lillehammer, etter initiativ av guvernørene 

Bjørn Dahl og Harald Hoel.  

Målsettingen med RYLA er å gi fremtidens ledere impulser og ideer 

til godt lederskap innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning.  

Målgruppen er ungdom av begge kjønn i alderen 19-24 år (i noen 

tilfeller 18 - 25 år) som har vist initiativ, evner og vilje til sosialt 

medansvar ved å være ledere innen speidervirksomhet, musikkorps, 

elevråd, studentorganisasjoner og ikke å forglemme potensielle ledere 

i næringslivet.  

Seminaret gjennomføres fra onsdag kveld til lørdag formiddag. 

Forberedende oppgaver kan forekomme før dette. Antall deltagere 

varierer og er sjelden færre enn 15.  

RYLA-seminarene gjennomføres vanligvis distriktsvis, men også på 

nasjonalt og internasjonalt nivå. I hvert distrikt finnes det en RYLA-

ansvarlig administrativ leder som på oppdrag av distriktsguvernøren 

organiserer og gjennomfører RYLA-seminaret, med hjelp av en lokal 

RYLA-komité fra en Rotaryklubb tildelt oppgaven.  

Formen som brukes i RYLA er forelesninger av høyt kvalifiserte 

personer og vekselvirkning mellom plenums- og gruppediskusjoner. I 

plenums-diskusjoner gjerne med tilstedeværelse av resurspersoner. 

Informasjon gis om Rotary og Rotaract.  

Interesserte klubber anmodes om å velge ut, og sponse, en eller flere 

kandidater. Institusjoner og bedrifter som klubbene har kontakt med er 

i mange tilfelle interesserte i å sponse søkere fra sitt eget miljø.  
 



 

 

Med forbehold om endringer da alle forelesere ennå ikke er bekreftet 

 
 

Sandefjord-Øst Rotaryklubb        
 

 

5. til 8. mars 2014 

PROGRAM RYLA 
 

Onsdag 5. mars 

15.00 – 17.00 Ankomst og innsjekking 

17.30 Velkomst og presentasjon av RYLA-temaet og deltagerne v/Ordføreren i Lardal og Thor A. 

Andersen, Teamleder RYLA 

17.50  Ledelse 1 

Et spennende foredrag fra anerkjent og hyppig brukt foreleser på RYLA 

19.00  Bli kjent aktivitet. Deltagerne vil her bli tildelt oppgaver/ansvar for egenaktiviteter 

  Deltagerne vil i hovedsak stå for gjennomføringen av alt som skjer mellom forelesningene 
20.00  Middag 

 

Torsdag 6. mars 

08.00  Frokost 

09.00  Jeg vil starte min egen virksomhet 

  Praktisk informasjon: Hva gjør jeg – hvem kontakter jeg? Økonomiske tilskudd? 
Ved: Start i Vestfold 

09.55  Utdeling av gruppeoppgaver (Etiske regler for egen virksomhet) 

10.00  Pause 

10.15  Fra Idè til 1. faktura 

Ved: Tor Dahl, Dialogic AS 

12.00  Lunsj 

13.00  Etikk i Arbeidslivet (”over streken”) 

Ved: NHO Vestfold 

14.30  Pause/omkledning 

15.00  Uteaktiviteter i regi av deltagerne selv 

19.30  Middag 

 

Fredag 7. mars 

07.30  Frokost 

08.00  Avreise med privatbiler 

09.00 – 11.00 Bedriftsbesøk hos KOMPLETT.NO 

11.15  Tilbakereise med privatbiler 

12.00  Lunsj 

13.00  ROTARY – og dets programmer, herunder ROTARACT 

v/Thor A. Andersen, Sandefjord-Øst Rotaryklubb og Rotary Distrikt 2290 

13.20  Ledelse 2 

 Et spennende foredrag fra anerkjent og hyppig brukt foreleser på RYLA 

14.00  Gruppearbeid 

15.15  Presentasjon av gruppeoppgavene (Etiske regler for egen virksomhet) 

17.00  Flere uteaktiviteter 

20.00  Middag (Besøk av distriktsguvernør Elisabeth Stray) 

Overrekkelse av kursbevis 

 

Lørdag 8. mars 

08.00  Frokost 

09.00  Evaluering – avreise 

Ved: RYLA-teamet  

 



Sandef jord-Øst Rotaryk lubb –  RYLA 2014 
v/ Thor Asbjørn Andersen, Postboks  311, 3201 Sandefjord  

t l f .  33 46 95 60 el ler  90 74 35 30,  e-mailadresse: post@inkasso.no  
 

  

 
 
 

 
RYLA 2014 PÅMELDINGSSKJEMA 

Gavelstad Gjestegård, Lardal  
TID: 5. - 8. mars 2014 
 

Sponsorklubb: …………………………………………Rotary Klubb 

 

 

Deltager (målgruppe 18-25 år): 
 
Etternavn:   …………………………………………. 

 

Fornavn / mellomnavn: …………………………………………. 

 

Adresse / Postnummer: …………………………………………. 

 

    ………………………………………… 

 

Født (år, dato):              …………………………………………. 

 

Email:    …………………………………………. 

 

Tel. / mob.tel.:   ………………..…/…………………….. 

 

Arbeidsgiver / studiested: ………………………………………… 

 

    ………………………………………… 

 

Yrke:     …………………………………………. 

 

Studiestatus:   …………………………………………. 

 

    …………………………………………. 

 

Utdannelse:    …………………………………………. 

 

    …………………………………………. 

 

    …………………………………………. 

 

Tillitsverv:   ………………………………………….. 

           

    …………………………………………… 

                

                

             …………………………………………… 

 



Sandef jord-Øst Rotaryk lubb –  RYLA 2014 
v/ Thor Asbjørn Andersen, Postboks  311, 3201 Sandefjord  

t l f .  33 46 95 60 el ler  90 74 35 30,  e-mailadresse: post@inkasso.no  
 

 

Hobbyer:   …………………………………………… 

 

        …………………………………………… 

 

        …………………………………………… 

 

             

    Søkers underskrift og dato: ……………………………………………. 

        Søker må være villig til å delta hele tiden,  

        onsdag ca kl 1500 – lørdag ca kl 1000 

 

 

    Sponsorklubbs underskift: ……………………………………………. 

        (President eller ansvarshavende) 

 

 

    Klubbens eventuelle tilleggsopplysninger: 
         

……………………………………………. 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………. 

 

    Skjemaet returneres i undertegnet stand til RYLA’s adresse som er: 
      Sandefjord-Øst Rotaryklubb – RYLA 2014  
     Postboks 311, 3201 Sandefjord 
    eller sendes pr. epost til post@inkasso.no    
 
    PÅMELDINGSFRISTEN er 29. januar 2014 
 
    For generell informasjon om RYLA 2014 kontakt Thor Asbjørn Andersen 

på tlf. 907 43 530 eller e-mail: post@inkasso.no  
 

Deltakeravgiften for RYLA 2014 er NOK 3500,-. Dette dekker kostnadene ved 
oppholdet og transport Sandefjord Jernbanestasjon - Gavelstad. Nærmere 
informasjon om transporten blir gitt til deltakerne senere. 

 
    Registrering / godkjennelse av kandidaten finner ikke sted før betaling er  
    mottatt fra sponsorklubben.  
 

Betaling godskrives konto:  9100 20 15817 
 

Sandefjord-Øst Rotaryklubb 
RYLA 2014,  
Postboks 311 
3201 Sandefjord  
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RYLA 2014 PÅMELDINGSSKJEMA 
Gavelstad Gjestegård, Lardal  
TID: 5. - 8. mars 2014 
 
Sponsorklubb: …………………………………………Rotary Klubb 
 
 
Deltager (målgruppe 18-25 år): 
 
Etternavn:   …………………………………………. 
 
Fornavn / mellomnavn: …………………………………………. 
 
Adresse / Postnummer: …………………………………………. 
 
    ………………………………………… 
 
Født (år, dato):              …………………………………………. 
 
Email:    …………………………………………. 
 
Tel. / mob.tel.:   ………………..…/…………………….. 
 
Arbeidsgiver / studiested: ………………………………………… 
 
    ………………………………………… 
 
Yrke:     …………………………………………. 
 
Studiestatus:   …………………………………………. 
 
    …………………………………………. 
 
Utdannelse:    …………………………………………. 
 
    …………………………………………. 
 
    …………………………………………. 
 
Tillitsverv:   ………………………………………….. 
           
    …………………………………………… 
                
                

             …………………………………………… 
 



Sandef jord-Øst Rotaryk lubb – RYLA 2014 
v/ Thor Asbjørn Andersen, Postboks 311, 3201 Sandefjord 

t l f .  33 46 95 60 el ler  90 74 35 30,  e-mailadresse: post@inkasso.no  
 

 
Hobbyer:   …………………………………………… 

 
        …………………………………………… 
 
        …………………………………………… 
 
             
    Søkers underskrift og dato: ……………………………………………. 
        Søker må være villig til å delta hele tiden,  
        onsdag ca kl 1500 – lørdag ca kl 1000 
 
 
    Sponsorklubbs underskift: ……………………………………………. 
        (President eller ansvarshavende) 
 
 
    Klubbens eventuelle tilleggsopplysninger: 
         

……………………………………………. 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 

 
    Skjemaet returneres i undertegnet stand til RYLA’s adresse som er: 
      Sandefjord-Øst Rotaryklubb – RYLA 2014  
     Postboks 311, 3201 Sandefjord 
    eller sendes pr. epost til post@inkasso.no    
 
    PÅMELDINGSFRISTEN er 29. januar 2014 
 
    For generell informasjon om RYLA 2014 kontakt Thor Asbjørn Andersen 

på tlf. 907 43 530 eller e-mail: post@inkasso.no  
 

Deltakeravgiften for RYLA 2014 er NOK 3500,-. Dette dekker kostnadene ved 
oppholdet og transport Sandefjord Jernbanestasjon - Gavelstad. Nærmere 
informasjon om transporten blir gitt til deltakerne  senere. 

 
    Registrering / godkjennelse av kandidaten finner ikke sted før betaling er  
    mottatt fra sponsorklubben.  
 

Betaling godskrives konto:  9100 20 15817 
 

Sandefjord-Øst Rotaryklubb 
RYLA 2014,  
Postboks 311 
3201 Sandefjord  

       


