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Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) i Distrikt 2305 
PETS mars 2021 
 

 

Hva er RYLA 

RYLA er et offisielt Rotary International program. RYLA skal være et tilbud om lederutvikling 
til personer i aldersgruppen 14-30 år. RYLA arrangeres av en klubb eller et distrikt, og kan ha 
mange ulike former og innhold, avhengig av den aldersgruppe en velger å henvende seg til. 

I Distrikt 2305 har vi hatt en tradisjon for å gjennomføre to årlige RYLA arrangement. Et RYLA 
i Innlandet med Hunn/Gjøvik Rotaryklubb som arrangør, vanligvis gjennomført i siste del av 
mars. Et RYLA på Møre med Aalesund Rotaryklubb som arrangør, vanligvis gjennomført i 
første del av november. 

Felles for våre RYLA arrangement er at de henvender seg til voksen ungdom, og tilbyr tema 
knyttet til ledelse og samspill mellom mennesker på et profesjonelt nivå. Målgruppen er 
unge mennesker med interesse for de temaene vi tar opp, unge mennesker som studerer, er 
i arbeid eller er engasjert i frivillig arbeid. Våre RYLA arrangeres som et 2-3 dagers seminar 
hvor deltakerne er samlet på et hotell. 

Tilbakemeldingene fra deltakerne er meget bra, både det intuitive vi får av tilbakemeldinger 
på RYLA, de skriftlige evalueringene vi samler inn og det klubbene får høre når de inviterer 
RYLA deltakere til å holde foredrag i klubben. 

Det er klubbene som rekrutterer og sender deltakere på RYLA. Klubbene er også ansvarlig for 
betaling av deltakeravgiften. Deltakeravgiften kan finansieres av klubbkassen, av 
arbeidsgiver om deltakeren er i arbeid eller av en annen sponsor. 

Hvorfor skal vi engasjere oss i RYLA 
 
RYLA er en mulighet for å synliggjøre Rotary overfor unge mennesker som vi normalt ikke 
møter, og gjennom dette øke kjennskapen til Rotary og utvikle vårt omdømme.  
 
Våre RYLA arrangement møter også et behov i markedet. Vårt tilbud dekker temaer og 
utviklingsområder som vanligvis ikke dekkes på samme måte gjennom tradisjonelle studier 
og utdanning. Enkelte vil kanskje møte dette gjennom utviklingsprogram i jobbsituasjon, 
men på et langt senere tidspunkt. Vi gir våre deltakere et lite, men meget verdifullt 
forsprang i egen utvikling. 
 
Om vi ser det i et noe lengre perspektiv. Vi har de siste 10 årene årlig hatt om lag 50-60 unge 
mennesker som deltakere på våre RYLA arrangement. Våre deltakere har møtt og blitt kjent 
med Rotary på en meget god måte. Det vil si 500-600 mulige Rotary medlemmer. 
 
I tillegg - det er vanvittig artig å jobbe med ungdommen. 
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Skal vi lykkes med å styrke kjennskapen til Rotary, må vi ha klare budskap som når frem til 
mange, som vi gjentar og gjentar på relevante arenaer, og som støttes av konkrete 
aktiviteter. RYLA er en slik mulighet. 
 
Hvordan kan vi engasjere oss i RYLA 
 
På klubbnivå er det to ulike oppgaver 
 

• Hunn/Gjøvik Rotaryklubb og Aalesund Rotaryklubb har påtatt seg å arrangere RYLA 
på hver sin side av fjellet 

• Alle klubbene må være med å rekruttere deltakere til RYLA 
 
Begge arrangørklubbene har etablert en egen komite for RYLA arrangementet, 
kontaktpersoner/komiteledere i klubbene er: 
 

• Torbjørn Skogsrød, Hunn/Gjøvik Rotaryklubb 

• Rolf Klock, Aalesund Rotaryklubb 
 
Det anbefales også at arbeidet med rekruttering av deltakere i klubbene gis en fast form, 
med en RYLA ansvarlig og eventuelt en liten komite.  
 
Klubbene kan også se RYLA i sammenheng med og som en mulighet til å rekruttere nye 
medlemmer. RYLA kan være god mulighet til å presentere Rotary for lokale næringslivsleder, 
både for å rekruttere deltakere, men også for å få kontakt med mulige medlemmer. Om 
arbeidsgiver i tillegg betaler deltakeravgiften, blir dette rene Kinder egget. 
 
Status for RYLA 
 
Pandemien har satt en foreløpig stopper for våre RYLA-arrangement. Forhåpentligvis vil 
denne situasjonen endre seg med vaksineringen som nå pågår og at vi seinhøstes igjen kan 
begynne å samles, som vi gjør ved RYLA arrangementene. 
 
RYLA arrangementet for Møre har dessverre måttet avlyses to ganger de siste årene, senest i 
2019, i tillegg har vi to år arrangert RYLA med under 20 deltakere. Dette gjør at vi må tenke 
nytt. 
 
Det er ikke slik at klubbene på Møre er dårligere til å rekruttere deltakere til RYLA enn 
klubbene i Innlandet. Det er tvert imot, men vi har 18 klubber på Møre og 32 klubber i 
Innlandet.  
 
Ta gjerne kontakt  
Torbjørn Skogsrød, Hunn Gjøvik RK, e-post torbjorn.skogsrod@ntnu.no, mobil 918 10 799 
Rolf Klock, Aalesund RK, e-post rolf.klock@capricorn.no, mobil 905 37 898 
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