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Lions MD 101 Sverige
Program för Lions ungdomsutbyte

OBS 1: Enligt beslut på Europaforum 2021-09-08 ska ut och inresande ungdom ha godkänd
vaccinering och kunna uppvisa intyg på detta.
Obs 2: Enligt beslut på Europaforum 2017-09-28 ska utresande ungdom ha en försäkring
där även ”drulleförsäkring” ingår. Det kallas även allriskförsäkring och täcker skador som du
själv orsakat.
OBS 3: Enligt beslut på GR har vi endast avtalat utbyte med länder som anger att de har
alkoholfria läger d v s det är inte tillåtet med alkohol under lägervistelsen.
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Information inför ungdomsutbyte
”Öppna dörren för ungdomar till världen genom Lions ungdomsutbytesprogram”.
Sveriges Lions Ungdomskommitté inbjuder härmed alla Lionsklubbar att sända ungdomar till
Sveriges Lions Internationella ungdomsläger år 2022, liksom till de i utlandet arrangerade
ungdomslägren som finns upptagna i detta program.
Det distrikt som arrangerar läger ansvarar även för att engagera värdfamiljer. Det är vår
förhoppning att de klubbar som sänder ungdomar till internationella ungdomsläger ställer sig
positiva till att hjälpa till med att få engagerade värdfamiljer för de ungdomar som kommer till
Sverige. Ungdomskommittén hoppas på ett lika gott gensvar från klubbarna som tidigare år.
Ansökan skickas senast den 15 december till distriktets YEC med e-post. Mejladress till
respektive YEC finns på sista sidan. Se även sid 4 viktiga datum mm.

Vad är Lions internationella ungdomsläger?
Lions Clubs Internationals ungdomsutbytesprogram är byggt på Lionismens första
syfte – Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
Programmet antogs officiellt 1961 (60 årsjubileum) och har som mål att skapa bättre
internationell förståelse bland världens ungdom.
Tack vare Lionsklubbars medverkan har drygt 70 000 ungdomar och värdfamiljer upptäckt
att det inte existerar kommunikationsproblem när ”man låter hjärtat tala”.
Lions utbytesprogram framhåller värdet av att deltagarna får lära känna hur man lever i
andra länder.
Utbytet arrangeras inte i syfte att erbjuda tillfälle till semester, studier eller arbete.
De ungdomar som väljs ut för dessa resor bör vara sådana som har ett behov av ”en morot”
för sin fortsatta utveckling på ett positivt sätt.
Utbytena arrangeras av enskilda klubbar eller zoner, men är i högsta grad en angelägenhet
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för distrikt och Multipeldistrikt. Alla som deltar, både värdfamiljer och besökare, måste utses
av en Lionklubb. Samordning sker genom våra YEC - distriktsansvariga.
Lions i många länder arrangerar läger för att ge ungdomar från olika länder tillfälle att träffas
under vänskapliga former. Utbytet, som erbjuder kulturella program, men även sport och
idrott, varar oftast tre veckor om värdfamilj ingår, en vecka omedelbart före eller efter lägret.

Vem kan utses till utbytesstipendiat?
Ungdomar i åldern 17–21 år (vissa fall 18–21 år), som är intresserade av att lära sig mer om
andra länder och är villiga att dela med sig av sin egen kultur. Deltagarna måste känna till att
de kommer att betraktas som ambassadörer för sin familj, Lions och Sverige. De bör ha goda
kunskaper i engelska och i något fall även tyska, franska, spanska eller portugisiska.
Endast i undantagsfall kan man delta mer än en gång i Lions ungdomsutbyte. Detta för att så
många ungdomar som möjligt ska kunna komma i åtnjutande av ungdomsutbytet.

Vilka skyldigheter har sponsorklubben?
Det är sponsorklubbens skyldighet att välja ut deltagare enl. ovanstående regler, att upplysa
dem och deras föräldrar om programmets målsättningar och bestämmelser liksom att
informera om klubbens verksamhet. Enligt beslut på Europaforum 2017-09-28 ska
ungdomen ha en försäkring där även Drulleförsäkring ingår. Det kallas även allriskförsäkring
och täcker skador som du själv orsakat.
Alla ansökningshandlingar, preliminära / kompletta /undertecknade ska enligt tidplan på sidan
4 nedan sändas till distriktets ungdomsordförande (YEC) fvb till MD YED Britt Nilsson.

Hur finansieras besöket?
Sponsorklubben betalar resan tur och retur inklusive ev. transferkostnad, eventuell
lägeravgift samt ryggsäck med pins mm ca (1000 kr).
Värdfamilj- och lägervistelse ska vara helt fritt från kostnad för deltagarna.
Observera att flera läger kräver en avgift för inrikes resor och ibland övernattningar utanför
lägret i samband med studiebesök. Om lägeravgift (campfee) förekommer skall detta
framgå av lägerkatalogen så klubben kan beräkna kostnaden. Deltagarna bör ha med sig
ca. SEK 1 000: - per vecka för personliga utgifter.

Läger finns över hela världen
Av lägerkatalogen framgår vilka länder vi har utbyte sommaren 2022. När ansökan inkommit
försöker vi alltid att arrangera utbytet med det land som står överst på ungdomens
önskelista. Skulle detta inte vara möjligt försöker vi att ordna med något annat land och då
naturligtvis efter överenskommelse med respektive YEC och sponsorklubb.
Det är av största vikt att ungdomen fyller i vilken tidsperiod han/hon kan åka och stämmer av
det mot angivna länder i ”önskelistan”.

Hur går urvalet till och när får klubben respektive ungdomarna
besked?
Ordningen när det gäller utbytesprogrammet är den som har beslutats vid Europa Forum.
Vi kan aldrig garantera plats på ett visst läger utan detta avgörs först när vi fått bekräftelse
från värdlandets utbytesansvariga. Platserna tilldelas i turordning.
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Viktigt att ta del av tidsplanen nedan.

Hur sker resan och hur anskaffas biljetter?
Flygbiljett kan beställas först när (Acceptance Form) har erhållits.
Rekommendation (mht Pandemin ) är att boka biljett med avbokningsskydd.
Kopia på biljetterna sänds till YEC i god tid före resan, fvb till YED.
ANSÖKNINGAR OCH VIKTIGA DATUM
Alla ansökningar ska vara digitala d v s att ansökan skickas via e-mejl till mottagande
land. Använd alltid det Application Form som finns på Lions svenska hemsida
(dokumentet uppdateras årligen). Läs noga informationen om vad som skall ingå i
ansökan.
Följande dokument ska vara digitala alternativt skannas in
• Application Form (AF)
• Alla signaturer på sidan 3
• Portträttbild
• Pass
• Försäkringshandlingar på engelska (EHIC samt ansvars-och reseförsäkring)
• Personligt brev till värdfamiljen
• Foto på ungdomen och dennes familj.
15 december 2021 .... Klubben sänder ansökan till YEC
31 december 2021 .... YEC sänder ansökningar till YED
20 januari 2022. ......... YED sänder preliminära antagningar till YEC
15 februari kompletta ansökningshandlingar till YEC
1 mars YEC sänder kompletta ansökningshandlingar till YED
15 mars YED sänder kompletta ansökningshandlingar till värdlandet
Tiderna ovan är ”sista” datum. Skicka in ansökningarna löpande, vänta inte till sista dagen då
antal platser till respektive land är begränsat.
Britt Nilsson
MD YED

Bert Engström
MD VYED
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Ungdomskommittén 2021 – 2022
Distrikt

Namn

Mail

telnr

101M
Marie Johansson mariekjohansson@hotmail.com 070-510 26 89
070-691 67 43
101N
Britta Olsson
britta.e.olsson@gmail.com
Krister Andersson kriander.97@gmail.com
070-5391701
101O
072-231 86 12
101S
Jan Lundén
jan.o.lunden@telia.com
073-333 66 01
101V
Bibbi Leykauff
bibbi@leykauff.se
070-325 12 80
MDNO
Felle Fernholm
felle.fernholm@tele2.se
072-324 42 27
YED
Britt Nilsson
brittkickan@hotmail.com
070-382 26 30
vYED
Bert Engström
bert.engstrom@outlook.com
Nedanstående länder och platser är avtalade under Europaforum 2021-10-08

Länder

Avtal platser

Belgien

2

Danmark

2

Estland

1

Finland

1

Frankrike

2

Italien

2

Kroatien

2

Litauen

2

Nederländerna

1

Norge

2

Polen

1

Portugal

1

Rumänien

2

Schweiz

2

Serbien

1

Slovenien

1

Tjeckien

2

Turkiet

14

Tyskland

2

Ungern

2

Österrike

1

Notering

Tjej+kille
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