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”
ارد گرد کے  سپورٹس کلب ہمارے 

ہیں، بچوں  ماحول کا بہت اہم حصہ 
بھی۔  کیلئے  بھی اور بڑوں  کیلئے 

لوگ اپنا فارغ وقت  بہت سے  یہاں 
ماحول میں  ایک صحتمند اور اچھے 

گھرانے  اور پورے  ہیں  گزارتے 
اور کلب کا  دوست بنانے  کو نئے 

کا موقع ملتا ہے۔ بننے  حصہ 

جس میں  کلب ایک جمہوری تنظیم ہے 
ہاتھ  کے  ممبروں  کلب کے  فیصلہ 

تر کلب  زیادہ  میں  ناروے  ہوتا ہے۔  میں 
ایسے  والدین، بہن بھائی اور دوسرے 

اور  جو رضاکارانہ  ہیں  لوگ چالتے 
کام کرتے  اس مقصد کیلئے  بالمعاوضہ 
ہیں کہ بچوں اور نوجوانوں کو کھیلوں 

کا موقع ملے۔ شریک ہونے  میں 

لوگوں  ہر عمر کے  کلب میں 
کھالڑی  ہوتی ہیں۔  کیلئے ٹیمیں 

کے  لوگوں  اپنی ہی عمر کے 
ہیں  شامل ہوتے  ساتھ ٹیم میں 
کی  اور لڑکوں  اور بالعموم لڑکیوں 

ہوتی ہیں۔ الگ الگ ٹیمیں 
کی پریکٹس والدین  کی ٹیموں  بچوں 

ہیں۔ یا بہن بھائی کراتے 

بال  فٹ  بچے  سب لوگ جن کے  وہ 
ہیں، ٹیم اور کلب کو  کھیلتے 
ہیں۔ شریک ہوتے  میں  چالنے 

اگر سب لوگ تھوڑا تھوڑا ہاتھ 
پڑتا۔ نہیں  تو کسی پر بوجھ  بٹائیں 

تو نہ  کرے  اگر کوئی شخص کام نہ 
ہی بچوں  کوئی ٹیم ہو گی اور نہ 
کوئی سرگرمی مہیا ہو گی۔  کیلئے 

بڑا کھیل  کا سب سے  بال ناروے  فٹ 
ہے؛ یہاں 2000 کلبوں کی 000 28 

ٹیمیں ہیں جن میں 5 سے 19 سال 
اور  عمر کے 000 190 لڑکے 

بال  فٹ  شامل ہیں۔  000 90 لڑکیاں 
بڑا کھیل ہے۔ کا سب سے  لڑکیوں 
مشہور ہے  بال دنیا بھر میں  فٹ 
جس میں  اور ایک ایسا کھیل ہے 
ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے اور اس 

آپ  پڑتا کہ  کوئی فرق نہیں  سے 
کا تعلق کس ملک  گھرانے  کے 

کیا ہے۔ یا آپ کا عقیدہ  ہے  سے 

کھیل کا  بال کے  فٹ  میں  ناروے 
بال ایسوسی ایشن آف ناروے  انتظام فٹ 

جس کا تصّور یہ ہے  )NFF( کرتی ہے 
بال کا لطف، مواقع اور چیلنج سب  “فٹ 
بال کی بنیادی اقدار  فٹ  ہیں”۔  کیلئے 

تحفظ، لطف، احترام اور برابری ہیں۔

بال کا  فٹ  کیلئے  اور نوجوانوں  بچوں 
زیادہ  سے  نصب العین یہ ہے: “زیادہ 
عرصہ،  زیادہ  سے  کھالڑی، زیادہ 

اہم  سب سے  بہترین ممکن کھیل”۔ 
دوستوں  اپنے  بچے  کہ  ہے  پہلو یہ 

خوش  ہوۓ  کھیلتے  ساتھ  کے 
ہیں – سب کو برابر  و خّرم رہتے 
اور سب کے  حاصل ہوتا ہے  درجہ 

احترام کا سلوک ہوتا ہے۔ ساتھ 

اور نوجوانوں  بچوں 
سب  ل”۔  کیلئے 

اہم پہلو یہ ہے  سے 
اپنے بچے  کہ 

چلتی ہے؟ بال ٹیم کیسے  فٹ 
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.3  شرکت

والدین بھی  کہ  بہت اہم ہے  یہ  کیلئے  بچوں 

دیکھیں۔  ہوۓ  کھیلتے  اور انہیں  شریک ہوں 

کا  واقفیت پیدا کرنے  والدین سے  دوسرے  یہ 

ہے۔ ٹیم اور کلب کو  بھی بہت اچھا طریقہ 

باپ، بہن بھائی اور  ہیں؛ ماں  رضاکار چالتے 

ہیں۔  بغیر کام کرتے  کے  لوگ تنخواہ  دوسرے 

میں  ہفتے  والے  کوچ یعنی پریکٹس کرانے 

کے  اور کھالڑیوں  ہیں  کام کرتے  کئ گھنٹے 

مدد کر  سے  بھی جس طریقے  گھر والے 

سلسلے  میچ کے  ہیں۔  ہوں، مدد کرتے  سکتے 

سواری کا بندوبست ایک  کیلئے  جانے  آنے  میں 

ہیں۔ کر کرتے  جو والدین بانٹ  ایسا اہم کام ہے 

کلب اور ٹیم کی خاطر کئ طرح 

کام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کے 

رکھنا،  کلب ہاؤس کو درست حالت میں  جیسے 

تو کوئی  شوسک چالنا، کوئی اکاؤنٹنگ کرتا ہے 

سی دیتا ہے، کوئی وارڈروب ایریا کو پینٹ  پردے 

پر لکھتا ہے – بہت  کرتا ہے، کوئی ویب سائیٹ 

وغیرہ اور کپڑے  .1  جوتے 
جوتے،  بال کے  فٹ  کیلئے  کو کھیلنے  کھالڑیوں 

اور کھیل کا لباس  پیڈ  کیلئے  کو بچانے  پنڈلیوں 
ہوتی ہیں۔ کلب میں  باقی سب چیزیں  درکار ہوتا ہے۔ 

لمبی پتلون پہن کر اور سر ڈھک کربھی 
بال کھیال جا سکتا ہے۔ فٹ 

جو سب کو کرنے  کام ہیں  بڑے  چھوٹے  سے 
ہوتے ہیں تاکہ کلب پورے محّلے کیلئے ایک 

ان رضاکارانہ  سال بھر میں  اچھا مقام بنا رہے۔ 
پڑتے  دینے  صرف چند گھنٹے  کیلئے  کاموں 
ہیں اور یہ کام ہرگز مشکل نہیں ہوتے – ہر 

ہوتا ہے۔ کچھ  نہ  کچھ  کیلئے  کرنے  شخص کے 
پیسے  کیلئے  کی سرگرمیوں  اس طرح بچوں 

اس لیے  اور ہم سب مل کر یہ  ہیں  حاصل ہوتے 
اور نوجوان ایک محفوظ،  بچے  کہ  ہیں  کرتے 

صحتمند اور دلچسپ مقام پر وقت گزار سکیں۔
کام کو ”dugnad” کہا جاتا ہے  اس رضاکارانہ 

واال کام جو  مل جل کر کیا جانے  جس کا مطلب ہے 
کیا جاتا  اپنی خوشی سے  کے  بالعموم بغیر تنخواہ 

ہے اور ایک گروہ یا معاشرے کیلئے اہم ہوتا ہے۔

کسی کو تنخواہ .2  پیس سے  میں  عملے  پر خرچ اٹھتا کلب کے  ملتی لیکن دوسری چیزوں  ہے۔ اپنا گراؤنڈ حاصل کرنے یا گراؤنڈ کرایے نہیں 
اور  میچ پر لینے، انشورنس، ٹیم یونیفارم، گیندوں  لگتا ہے۔  پیسہ  سازوسامان کیلئے  ہیں دوسرے  پر بھی اخراجات اٹھتے  ایک مرتبہ( کھیلنے  میں  میچ سیریز ہو )ہفتے  کئ میچ(۔چاہے  ہو )ایک دن میں  مالی مدد یا ٹورنامنٹ  سے  یا اپنے کلب کو مرکزی حکومت اور بلدیہ  میں  کو گراؤنڈ  کلبوں  اور کچھ  بھی آمدنی ملتی ہے  ذریعے  کے  ہوتی ہے۔ باقی اخراجات ٹیم کو خود پورے کرنے یونیفارم پر اشتہاروں 

ہوتے ہیں – اس کیلئے کچھ ایسے کام کیے 
حاصل ہو  پیسہ  جن سے ٹیم کیلئے  ہیں  ہیں۔جاتے  والدین ادا کرتے  حصہ  اور اخراجات کا کچھ 

ہیں: تین طرح کی ادائیگیاں 

ممبرشپ کا چندہ – کلب کاممبر رہنے 
کلب ایک ہی گھر کے  کچھ  کیلئے۔ 

ہیں۔ افراد کو رعایتی ممبرشپ دیتے 

کرایے،  کے   پریکٹس فیس – گراؤنڈ 
سازوسامان  کی انشورنس اور ٹیم کے  بچوں 

ٹورنامنٹ فنڈ  – شب بسری، کھانے 

خرچ کیلئے۔ کے  اور ٹرانسپورٹ 

فٹ بال کے تین   اولّین تقاضے
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کا خیال رکھنا اور آپس  ایک دوسرے 
ہیں۔ تعاون کرنا سیکھتے  میں 

اچھی  چست و توانا جسم سکول میں 
بھی انتہائی اہم ہے۔ کارکردگی کیلئے 

 

والدین  کہ  ہے  اہم یہ  سب سے  کیلئے  بچوں 
اور انہیں  دیں  ان کا ساتھ  اور گھر والے 
دیکھیں۔ ٹیم اور کلب کا پورا انحصار بچوں 

کی شرکت پر ہوتا ہے۔ گھر والوں  کے 
بہن بھائی بھی  بڑے  کے  کئ بچوں 

لیتے  حصہ  ساتھ  ان کے  بال میں  فٹ 
ہیں۔ کھالڑیوں کے گھر والوں کی 

واقفیت  آسانی سے  سے  ایک دوسرے 
ہو جاتی ہے اور دوسرے گھرانوں 
ہیں۔ دوست بن جاتے  نئے  میں 
تو  ہیں  نئے  میں  اگر آپ ناروے 

کیلئے  ملنے  گھلنے  میں  معاشرے 
ہے۔ بال ایک اہم راستہ  فٹ 

کا تصّور  بال ایسوسی ایشن آف ناروے  فٹ 
بال سب کیلئے ہے – بچوں  فٹ  کہ  ہے  یہ 

بھی۔ کیلئے  بھی اور بڑوں  کیلئے 

مزید تفصیل  میں  بارے  NFF کے 
www.fotball.no پر پڑھیں۔

کہ  الزم ہے  کیلئے  بال کلبوں  سب فٹ 
بچوں اور نوجوانوں کو ایک محفوظ 
پیشکش دیں۔ کلبوں کے نظریات و 

اور کلب  رجحانات واضح ہوتے ہیں 
شراب نوشی، منّشیات، تشّدد، نسلی تعصب 

یا  اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے 
ڈرانے جیسی حرکتوں کے خالف 

بال  فٹ  بھرپور کام کرتے ہیں۔ 
محفوظ اور فائدہ مند، دلچسپ اور سنسنی 
پاک اور صحتمند  بازی سے  خیز، نشہ 
سب  جہاں  سرگرمی ہے – ایسی جگہ ہے 

کو خوش آمدید کہا جاتا ہے – بڑوں 
کو بھی۔ بچوں  ساتھ  ساتھ  کے 

شامل  اس لیے  بال میں  فٹ  وہ 
ہیں کہ “اپنے دوستوں کے 

کا وقت گزاریں”۔  مزے  ساتھ 
وابستگی  سے  کو دوسروں  بچوں 

اور وہ ٹیم کے  محسوس ہوتی ہے 
ساتھ  کے  کھالڑیوں  دوسرے 
فٹ  ہیں۔  خوش و خّرم رہتے 
کے  بچوں  سے  بال کھیلنے 
اور وہ  ہیں  دوست بنتے  نئے 

محفوظ ماحول

 فیئر پلے 
 )Fair play(

بال کی اقدار  مراد فٹ  سے 
اس کا تعلق احترام  کام ہے۔  کیلئے 
میں  سے ہے – یعنی ہم گراؤنڈ 

باہر بھی دوسروں  سے  اور گراؤنڈ 
ہیں  پیش آتے  کیسے  ساتھ  کے 
ہیں۔  اور کیسا میل جول رکھتے 
فیئر  سے  ہر حوالے  بال میں  فٹ 
اور  مرکزی اہمیت رکھتا ہے  پلے 
میچ  کہ  ہوتا ہے  اس کا اظہار یوں 
بعد  اور میچ کے  پہلے  سے 

ایک دوسرے  سب ٹیمیں 
کو ہیلو کہتی ہیں

بال کیوں  فٹ  بچے 
ہیں؟ کھیلتے 

والدین اور بہن بھائی کیوں
ہیں؟ شریک ہوتے 
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