
 

 
Til skakklubber i Danmark 
 
 
I år modtager AFS Interkultur følgende udvekslingsstudent, som spiller skak på højt niveau: 
 
Aluna Rizzoli fra Italien 
 

 
 
Aluna er 17 år kommer fra Trento i Norditalien, hvor han bor sammen med sine forældre og to søstre. 
Han har spillet skak, siden han var 6 år gammel, da hans mor lærte ham spillet. Han har spillet det 
regelmæssigt de sidste 8 år og har et højt niveau. Aluna øver sig i skak derhjemme og får 
undervisning i det to timer hver fredag. Han gør meget ud af at blive bedre, men anerkender, at skak 
er et spil, hvor det kan tage lang tid at dygtiggøre sig. Han har deltaget i både nationale og 
internationale turneringer og har ofte spillet overfor meget dygtige modstandere og klaret sig godt. 
Aluna kunne godt tænke sig at fortsætte med at spille skak i Danmark.  
 
Når Aluna ikke spiller skak læser han eller spiller guitar. Han går også til fodbold og volley og er vild 
med hjernevrider-opgaver. I skolen tager han ekstra matematik.  
 
Alle kan blive værtsfamilie  
Det kræver ikke et stort hus, særlige sprogkundskaber eller egne børn i teenagealderen at blive 
værtsfamilie. Det kræver bare, at du er interesseret i unge mennesker og i at lære dem noget om 
Danmark og danskerne.  
Mange af studenterne er vant til at dele værelse, have udearbejdende forældre, små søskende og 
hvad der ellers hører til i en almindelig dansk familie.  
Det vigtigste er, at du ønsker at lære et ungt menneske at kende, og at du har overskud til at lade ham 
eller hende blive en del af din hverdag.  
 
Helt almindelige unge mennesker  
Udvekslingsstudenter er helt almindelige skolesøgende unge mellem 15 og 18 år. De har søgt om et 
udvekslingsophold gennem AFS i deres hjemland og er blevet vurderet på en række faktorer, 
herunder modenhed, selvstændighed, åbenhed, tolerance og skolestandpunkt.  



 

De kommer til Danmark, fordi de brænder for at få indsigt i en anden kultur, lære et nyt sprog og blive 
en del af en ny familie.  
 
Støtte fra organisationen  
AFS Interkultur står klar med hjælp på følgende områder:  
 

 Gennem lokalforeningen i findes en kontaktperson, der yder støtte til jer og til 
udvekslingsstudenten undervejs i forløbet.  
 

 Vi klarer alle formaliteter omkring rejse, forsikring, skoleansøgning, etc.  
 

 Vi tilbyder informationsmøder og uformelle sammenkomster med andre værtsfamilier såvel før 
som under opholdet. 
 

Hvis der er nogen, som har lyst til at dele deres hverdag i 1, 3, 5 eller 11 måneder med én af de 
mange søde og alsidige unge skakspillere, som kommer hertil i august, så kontakt Niels 
Martiny på AFS’ sekretariat på 38 32 23 02 eller niels.martiny@afs.org 
 
 
Historisk baggrund 
 
AFS Interkultur - Forkortelsen AFS stammer fra American Field Service, som i 1947 blev grundlagt af 
amerikanske ambulanceførere, der efter en indsats i to verdenskrige mente at ungdomsudveksling 
kunne bidrage til at styrke freden i verden.  
 
Den danske organisation – AFS Interkultur – opstod i 1957 og i dag er der AFS organisationer i mere 
end 50 lande verden over. I mere end 50 år har AFS Interkultur gennem global oplysning og 
interkulturel uddannelse sat fokus på kulturelle konflikter, udviklings- og integrations spørgsmål, 
menneskerettigheder og demokrati.  
Foreningen har over 2400 medlemmer og et netværk af frivillige organiseret i lokalforeninger over hele 
landet inkl. på Færøerne og Grønland.  
 
AFS Interkultur modtager til august 160 udvekslingsstudenter, som foreningen søger værtsfamilier til. 
Læs mere på www.afs.dk 
 


