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Vinn älgsafari i djupaste Småland med övernattning för två personer! 

 

Nu är det dags att dra igång årets tävling – vem hittar flest värdfamiljer? 
 

15 augusti kommer 73 förväntansfulla utbytesstudenter till Sverige och 13 juni kommer ca 5 

sommarstudenter för att bo hos en värdfamilj 6 veckor. De är redan nu nyfikna på var i Sverige de 

kommer att få bo hos under detta år. Rekryteringen är i full gång men nu samlar vi alla krafter inom 

YFU för att placera alla studenterna innan 1 augusti respektive 5 juni! Var med i YFUs 

rekryteringstävling 2012!  

 

Kom ihåg att det är ni ute i landet är de bästa värdfamiljsrekryterarna! Ni vet när det är föräldrar-

möten, vilka events som pågår i er stad, vilken tidning man kan kontakta, passerar anlagstavlan på 

ICA eller är på lunch med kollegan som länge funderat på att pröva något nytt. Hjälp oss att sprida 

ordet: Bjud hem världen – bli värdfamilj! Tillsammans är vi många och även små insatser är guld 

värda. 

 

För att göra det hela extra roligt har vi skapat en tävling där de personer som rekryterar flest 

värdfamiljer vinner ett finfint pris! 

 

1a pris: en härlig naturupplevelse med övernattning för två 

personer i djupaste Småland sponsrad av Adventure of 
Småland, värde 3150:-. Man kan välja mellan älgsafari eller 

guidad fisketur som avslutas med grillning i kåta/tipi. Möjlighet 

att låna cykel/kanot finns också. Resa till Langö-Tomteholm står 

YFU för. 

 

För att se exempel på Adventure of Småland’s breda utbud kan du 

surfa in på http://www.youtube.com/user/smalandreisen 

 

Tävlingsregler: 
Alla medel är tillåtna! Det viktigaste är att vi hittar bra familjer, som vill öppna sitt hem för en 

tonåring från ett annat land. Den person som bidrar med flest kontakter som leder till värdfamiljer 

vinner. Kom ihåg att det räknas om du själv tar emot en student! (OBS: vi räknar med de tips som redan 

har kommit in men maila oss de tips du redan har givit så att vi inte glömmer dig). 

 

Skicka in era tips kontinuerligt dock senast oss tillhanda den 25 juli. Vinnaren meddelas under augusti 

månad. 

 

Varje vecka kommer tips på hur du kan hjälpa till att rekrytera värdfamiljer att presenteras på 

Facebook - www.facebook.com/YFUSweden. Du har säkert många egna idéer också!  

 
Lär känna studenterna! 
Gör som förra årets vinnare Lars Hedberg och Hanna Larsson och placera studenter i värdfamiljer 

utefter deras intressen! Läs om alla studenter på www.files.yfu.se (User: VF och Password: h71cme, 

gå in under FILES till vänster och sedan till mappen STUDENTPROFILER 2012). Där hittar du studenter 

från 21 olika länder, alla med sin unika personlighet! 
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Kontoret hjälper dig gärna med tips på hur du kan bemöta vanliga frågor eller om någon familj du har 

kontakt med vill prata med en f.d. värdfamilj. Vi kan också berätta mer om hur ett hembesök går till 

eller annat som du eller potentiella värdfamiljer undrar över. 

 

Öka dina chanser att vinna – beställ hem material som du kan dela ut! 
 

Skicka gärna mer information om värdfamiljsprogrammet (uppskatta antal ex som 
du behöver). 
Vykort:  Broschyrer:   Affischer: 

 
YFU kan ge ut följande kontaktuppgifter till lokala journalister som vill göra ett 
reportage om YFU och värdfamiljsskap i din stad. 
Namn på kontaktperson:   Mobil: 

 

Maila till karin@yfu.se eller ring till kontoret 08-650 50 25/35 eller skicka via post. 

 

TÄVLINGSFORMULÄR:  
Fyll i formuläret nedan och skicka till YFU-kontoret i Stockholm (adress nedan). Det går också bra att 

maila uppgifterna till karin@yfu.se eller att ringa på 08-650 50 25 och berätta om den familj du varit i 

kontakt med. Vi hjälper dig genom att följa upp kontakten. Om du ber dem kontakta oss istället, glöm 

inte att be dem nämna ditt namn!  

 

Namn på familjen:  
Adress: 

Telefon:                                                                                     E-post: 

 

Hur känner du familjen? 

 

Varför tror du att de skulle bli en bra värdfamilj? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Namn på familjen: 
Adress: 

Telefon:                                                                                     E-post: 

 

Hur känner du familjen? 

 

Varför tror du att de skulle bli en bra värdfamilj? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Namn på familjen: 
Adress: 

Telefon:                                                                                     E-post: 

 

Hur känner du familjen? 

 

Varför tror du att de skulle bli en bra värdfamilj? 

Lycka till! 


