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Kommunstyrelsen Sala

Sala Rotaryklubb tillsammans med Vänortsföreningen Sala-Vändra söker ett bidrag
med 15 000 kr från Sala Kommun för att genomföra ett ungdomsutbyte med vår
vänort Vändra i Estland.
Vänskapsutbytet skall ske genom fortbollsturnering för 15: åringar i Sala respektive
Vänd ra. Sammanlagt 64 personer kommer att beröras av utbytet, 32 från Sala samt
32 från Vändra.
Fotbollsutbytet kommer att ske i augusti-september 2014 och maj-juni 2015.
Om Sala Rotaryklubb genomför detta med enbart egna medel tar det 2 år att
genomföra utbytet. Det går inte att genomföra en fotbollsturnering där sista matchen
spelas om 2 år och dagens 15: åringar har hunnit bli 17 år.
Vi söker därför stöd från Sala Kommun med 15 000 kr. Se även bifogade budget för
utbytet.

Med vänlig hälsning

President Sala Rotaryklubb
Telefon 0224 77262
E-post larsake.s.larsson@gmail.com
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Ungdomsutbyte Sala- Vändra
Sala Rotaryklubb försöker arrangera ett ungdomsutbyte med vår vänort Vändra i
Estland. Två fotbollslag från Sala FF (pojkar respektive flickor födda 1999) får
möjligheten att åka till Vändra och spela fotboll. På samma sätt får två fotbollslag från
Vändra (pojkar respektive flickor) åka till Sala och spela fotboll. På plats i Vändra
respektive Sala bor och äter spelarna hos föräldrar till respektive fotbollslag. Varje lag
är på 11 spelare + 3 reserver+ 2 ledare, summa 16 personer (x 4 = 64 personer).
Om vi genomför detta med enbart våra egna resurser så tar det 2 år. Det går inte att
göra en fotbollsturnering där sista matcherna spelas om 2 år och dagens 15: åringar
har blivit 17 år.
För att genomföra ungdomsutbytet måste Sala Rotaryklubb förskottera framtida
inkomster, men även söka stöd från sponsor. Med förskottering av egna inkomster
och med stöd av sponsor kan fotbollsutbytet med vår vänort genomföras inom 1 år
(augusti & september 2014, maj & juni 2015). Utresa sker en fredag och hemkomst
en söndag kväll. Föräldrar lämnar respektive hämtar vid flygplatsen i Tallinn och
Arlanda.
Billigaste resan är med Viking Line via Helsingfors men tar 20 timmar från Stockholm
till Tallinn och kostar 64 000 med alla måltider (24 timmar inklusive transfer).
Snabbaste resan är Air Baltic via Riga och tar knappt 4 timmar inklusive väntetid i
Riga och kommer att kosta 64 660 (8 timmar inklusive transfer).
Budget

Händelse l kostnader
64 flygbiljetter- 3 qratis - 61
Enklare måltid på resan (128 måltider)
Hämta/Lämna i Tallinn, buss 4 x 2 ggr
Hämta/Lämna Arlanda, föräldrar med bil
summa
Finansiering
Sala Rotaryklubb
- Konsertfonden 2 x 20 000
- Medlemsavgifter 2 år= 22 000
- Diverse inkomster 1O 060
Bidrag från Sala kommun
summa

a pris

Summa
1 060
50
2 000

64 660
6 400
16 000

o

87 060

82,8%

72 060

17,2%

15 000
87 060

Sala Rotaryklubbs överskott för verksamhetsåret 2013/2014 har lämnats som gåva
till Vänortsföreningen Sala-Pao, med 30 000 kr för reparation av brunnar och kvarnar.
Ovanstående kostnader för ungdomsutbytet Sala- Vändra kommer, för Sala
Rotaryklubb, tas ur överskott från de kommande två åren.
Lars-Ake Larsson, president
Sala Rotaryklubb

