
Roundtrip Levanger i august 2007 
 
Levanger Rotary Klubb var i dagene 11. - 15. august vertskap for en gruppe på 11 deltakere i 
alderen 18 - 23 år fra 10 land. Arrangementet inngikk i et samordnet besøk ved fire 
rotaryklubber i Trøndelag; Røros RK, Levanger RK, Skogn RK og Trondheim RK. 
 
 

Etter sitt besøk ved Røros RK ble ungdomsgruppen kjørt til Hell lørdag 11. august. Der 
overtok vi gruppen og besørget videre kjøring til Levanger. Deltakerne ble fordelt med 2 

- 3 på fem vertsfamilier. Videre på ettermiddagen var det samling på Levanger Kro for felles 
samvær med bespisning og kontakt med vertsfamilier. 
 
 
 
Møtepunkt Hell stasjon med Gods Expedition 
 
Søndag omfattet programmet omvisning på Stiklestad med museet. Mandag var det lagt opp 
til fjelltur til Heståsdalen, men pga. dårlig vær ble programmet endret til besøk ved golfbanen 
på Trones i Verdal. 
 
Tirsdag gikk ferden med ferge til Ytterøy for rundtur og omvisning. Om kvelden var det 
samling i lavvoen på Staup med grilling og samvær. Besøket ble avsluttet med oppsummering 
onsdag 15. august før deltakerne ble kjørt videre til Skogn, hvor vår naboklubb Skogn 
RK overtok vertskapet. 
 
 
 

  
Glimt fra golfbanen: 
Fra treningen: Hans Liland er standplassleder -  
Fra klubbhuset: Jørgen Aune med Farry fra Sveits. Jørgen til venstre 
 
 
Som deltakeroversikten viser, var mange nasjonaliteter representert: 

Navn Sted Land 
Evgeniy Zenkov Ekatarinburg Russland 
Pavol Zuffa Nitra Slovakia 
Artemios Gounaras Veroia Hellas 
Veronica Lozano Hernandez Valladolid Spania 



Farry Jaggy Hochdorf Sveits 
Zdenko Speranda Dubrovnik Kroatia 
Evert Westerhuis Usquert Nederland 
Joana Pinto Marinha Grande Portugal 
Dora Annus Budapest Ungarn 
Yolanda Raber Lucerne Sveits 
Ömer Arslan Göral Bursa Tyrkia 
 

  

 
Til venstre: Ungdomsgruppen samlet for avreise med ferge til Ytterøy 
Til høyre: Evgeniy fra Russland og Evert fra Nederland hos Olav Aspli på Søgstad gård 
Under: Veronica fra Spania og Yolanda fra Sveits på Krogstad gård 
 
Odd Grønli ledet klubbens forberedelser og gjennomføring av besøket. I sin sluttrapport 
skriver han bl.a.: 
 
”Etter noen vansker med å skaffe vertsfamilier til alle ungdommene, gikk resten av oppholdet 
meget greitt. Alle medlemmene i klubben som ble engasjert stilte lojalt opp. Det var en fin 
gjeng med ungdommer, og jeg mener vi fikk til et variert program. Vi måtte foreta noen 
justeringer p.g.a. været, men ellers var det meste positivt. (---) Jeg mener vi fikk til et svært 
positivt opphold både for ungdommene og for klubben. Evalueringen sammen med 
ungdommene før de dro videre til Skogn RK, bekreftet dette.” 
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