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”

بچوں اور نوجوانوں
کیلئے ل”۔ سب
سے اہم پہلو یہ ہے
کہ بچے اپنے
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فٹ بال ٹیم کیسے چلتی ہے؟

کلب میں ہر عمر کے لوگوں
کیلئے ٹیمیں ہوتی ہیں۔ کھالڑی
اپنی ہی عمر کے لوگوں کے
ساتھ ٹیم میں شامل ہوتے ہیں
اور بالعموم لڑکیوں اور لڑکوں کی
الگ الگ ٹیمیں ہوتی ہیں۔
بچوں کی ٹیموں کی پریکٹس والدین
یا بہن بھائی کراتے ہیں۔

سپورٹس کلب ہمارے ارد گرد کے
ماحول کا بہت اہم حصہ ہیں ،بچوں
کیلئے بھی اور بڑوں کیلئے بھی۔
یہاں بہت سے لوگ اپنا فارغ وقت
ایک صحتمند اور اچھے ماحول میں
گزارتے ہیں اور پورے گھرانے
کو نئے دوست بنانے اور کلب کا
حصہ بننے کا موقع ملتا ہے۔

وہ سب لوگ جن کے بچے فٹ بال
کھیلتے ہیں ،ٹیم اور کلب کو
چالنے میں شریک ہوتے ہیں۔
اگر سب لوگ تھوڑا تھوڑا ہاتھ
بٹائیں تو کسی پر بوجھ نہیں پڑتا۔
اگر کوئی شخص کام نہ کرے تو نہ
کوئی ٹیم ہو گی اور نہ ہی بچوں
کیلئے کوئی سرگرمی مہیا ہو گی۔

کلب ایک جمہوری تنظیم ہے جس میں
فیصلہ کلب کے ممبروں کے ہاتھ
میں ہوتا ہے۔ ناروے میں زیادہ تر کلب
والدین ،بہن بھائی اور دوسرے ایسے
لوگ چالتے ہیں جو رضاکارانہ اور
بالمعاوضہ اس مقصد کیلئے کام کرتے
ہیں کہ بچوں اور نوجوانوں کو کھیلوں
میں شریک ہونے کا موقع ملے۔

فٹ بال ناروے کا سب سے بڑا کھیل
ہے؛ یہاں  2000کلبوں کی 28 000
ٹیمیں ہیں جن میں  5سے  19سال
عمر کے  190 000لڑکے اور
 90 000لڑکیاں شامل ہیں۔ فٹ بال
لڑکیوں کا سب سے بڑا کھیل ہے۔
فٹ بال دنیا بھر میں مشہور ہے
اور ایک ایسا کھیل ہے جس میں
ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے اور اس
سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ
کے گھرانے کا تعلق کس ملک
سے ہے یا آپ کا عقیدہ کیا ہے۔
ناروے میں فٹ بال کے کھیل کا
انتظام فٹ بال ایسوسی ایشن آف ناروے
( )NFFکرتی ہے جس کا تصوّر یہ ہے
“فٹ بال کا لطف ،مواقع اور چیلنج سب
کیلئے ہیں”۔ فٹ بال کی بنیادی اقدار
تحفظ ،لطف ،احترام اور برابری ہیں۔
بچوں اور نوجوانوں کیلئے فٹ بال کا
نصب العین یہ ہے“ :زیادہ سے زیادہ
کھالڑی ،زیادہ سے زیادہ عرصہ،
بہترین ممکن کھیل”۔ سب سے اہم
پہلو یہ ہے کہ بچے اپنے دوستوں
کے ساتھ کھیلتے ہوۓ خوش
خرم رہتے ہیں – سب کو برابر
و ّ
درجہ حاصل ہوتا ہے اور سب کے
ساتھ احترام کا سلوک ہوتا ہے۔
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 3.شرکت

بچ
شریوںککیلئے یہ بہت ا
ہم
ہے
کہ
و
الد
ین
بھی
ہوں
ے اوور انہیں کھیلت
یہ دوسر
ے ہوۓ دیکھیں۔
الد
ین
س
ے وا
بھی
قفیت پیدا کرنے کا
بہ
ت
ا
چھا طریقہ
رضاکار چالتے ہیں؛ م ہاںے۔ ٹیم اور کلب کو
با
دوسرے لوگ تنخواہ کے بغیرپ،ک بہن بھائی اور
کوچ یعنی پریکٹس کرانے و ام کرتے ہیں۔
کئ گھنٹے کام کرتے ہیں ا الے ہفتے میں
گھر والے بھی جس طریقور کھالڑیوں کے
سکتے ہوں ،مدد کرتے ہ ے سے مدد کر
ی
سل
میں آنے جانے کیلئے سوارں۔ی میچ کے سل ے
کا
بن
ایسا اہم ک
دوبست ایک
امیمہے جو والدین بانٹ
کلب اور
طر کر کرتے ہیں۔
ٹ
ک
ی
کے کام کرنا خاطر کئ ح
جیسے کلب ہ ضروری ہوتا ہے۔
شوسک چال اؤس کو درست
حالت میں رکھنا،
پردے سی دنا ،کوئی اکاؤنٹن
رڈگ کرتا ہے تو کوئی
کرتا ہے ،یتا ہے ،کوئی وا
روب ایریا کو پینٹ
کوئی ویب سائیٹ
پر لکھتا ہے – بہت
س کو کرنے
ے کام ہیں و
ب کیلئے ایک
ےجمح ّ
بڑ
ے
ل
سے چھوٹےتاکہ کلب پور
ن رضاکارانہ
ا
ں
ی
ہوتے ہیںنا رہے۔ سال بھر م دینے پڑتے
اچھا مقامیل بئے صرف چند گھنٹےں ہوتے – ہر
کل نہی
کاموں ک
کچھ ہوتا ہے۔
ہیں اور یہ کام ہرگز میلشئے کچھ نہ
نے ک
سے
شخص کے کںرکی سرگرمیوں کیلئے پییہ اس لیے
ہم سب مل کر
اس طرح بچو
ایک محفوظ،
تے ہیں اور
ن
حاصل ہ ہو کہ بچے اور نوجوا ر سکیں۔
کرتے
یںر دلچسپ مقام پر وقت گ”dزاکہا جاتا ہے
صحتمند او رانہ کام کو ” ugnadے واال کام جو
اس رضاکا ب ہے مل جل کر کیا جان سے کیا جاتا
ی
طل
جس کا مغیر تنخواہ کے اپنی خوشے اہم ہوتا ہے۔
معاشرے کیلئ
بالعم ب
وم ایک گروہ یا
ہے اور
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 1.جوتے اور کپڑے وغیرہ

کھالڑیوں کو کھیلنے کیلئے فٹ بال کے جوتے،
پنڈلیوں کو بچانے کیلئے پیڈ اور کھیل کا لباس
درکار ہوتا ہے۔ باقی سب چیزیں کلب میں ہوتی ہیں۔
لمبی پتلون پہن کر اور سر ڈھک کربھی
فٹ بال کھیال جا سکتا ہے۔

سی کو تنخواہ
 2پیس
.کلب کے عملے میں سےزکوں پر خرچ اٹھتا
چی
ملتی لیکن دوسری
یا گراؤنڈ کرایے
نہیں
ہے۔ اپنا گراؤنڈ حاصل کرنےنیفارم ،گیندوں اور
پر لینے ،انشورنس ،ٹیم یو پیسہ لگتا ہے۔ میچ
زوسامان کیلئ
ےت اٹھتے ہیں
دوسرے ساپر بھی اخراجا
یں ایک مرتبہ)
کھیلنے
م
چاہے میچ سیریز ہو (ہفتنےمیں کئ میچ)۔
رنامنٹ (ایک د
یہ سے مالی مدد
ٹو
ہو حکومت اور بلد
اؤنڈ میں یا اپنے
یاکلب کو مرکزی
ر
گ
کو
کلبوں
ے بھی آمدنی
ملتی ہے اور کچتھہاروں کے ذر
یعود پورے کرنے
نیفارم پر اش
ہیووتی ہے۔ باقی اخراجات ٹیم کوھ خایسے کام کیے
تے ہیں – اس کیلئے کچ ے پیسہ حاصل ہو
ہو ے ہیں جن سے ٹیم کیلئ ادا کرتے ہیں۔
ت
چھ حصہ والدین
جار اخراجات کا ک
او
تین طرح کی ادائیگیاں ہیں:
ممبرشپ
کیلئے۔ ککاچھچندہ – کلب کاممبر رہنے
ک
افراد کو رعای لب ایک ہی گھر کے
تی ممبرشپ دیتے ہیں۔
پریکٹس فیس
ورن – گراؤنڈ کے کرایے،
بچوں کی انش
س اور ٹیم کے سازوسامان
ٹورنامنٹ ف
سپونڈ – شب بسری ،کھانے
اور ٹ
ران رٹ کے خرچ کیلئے۔
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ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور آپس
میں تعاون کرنا سیکھتے ہیں۔
چست و توانا جسم سکول میں اچھی
کارکردگی کیلئے بھی انتہائی اہم ہے۔

والدین اور بہن بھائی کیوں
شریک ہوتے ہیں؟

بچوں کیلئے سب سے اہم یہ ہے کہ والدین
اور گھر والے ان کا ساتھ دیں اور انہیں
دیکھیں۔ ٹیم اور کلب کا پورا انحصار بچوں
کے گھر والوں کی شرکت پر ہوتا ہے۔
کئ بچوں کے بڑے بہن بھائی بھی
فٹ بال میں ان کے ساتھ حصہ لیتے
ہیں۔ کھالڑیوں کے گھر والوں کی
ایک دوسرے سے آسانی سے واقفیت
ہو جاتی ہے اور دوسرے گھرانوں
میں نئے دوست بن جاتے ہیں۔
اگر آپ ناروے میں نئے ہیں تو
معاشرے میں گھلنے ملنے کیلئے
فٹ بال ایک اہم راستہ ہے۔
فٹ بال ایسوسی ایشن آف ناروے کا تصوّر
یہ ہے کہ فٹ بال سب کیلئے ہے – بچوں
کیلئے بھی اور بڑوں کیلئے بھی۔
 NFFکے بارے میں مزید تفصیل
 www.fotball.noپر پڑھیں۔
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فیئر پلے
()Fair play
سے مراد فٹ بال کی اقدار
کیلئے کام ہے۔ اس کا تعلق احترام
سے ہے – یعنی ہم گراؤنڈ میں
اور گراؤنڈ سے باہر بھی دوسروں
کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں
اور کیسا میل جول رکھتے ہیں۔
فٹ بال میں ہر حوالے سے فیئر
پلے مرکزی اہمیت رکھتا ہے اور
اس کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ میچ
سے پہلے اور میچ کے بعد
سب ٹیمیں ایک دوسرے
کو ہیلو کہتی ہیں

بچے فٹ بال کیوں
کھیلتے ہیں؟

وہ فٹ بال میں اس لیے شامل
ہیں کہ “اپنے دوستوں کے
ساتھ مزے کا وقت گزاریں”۔
بچوں کو دوسروں سے وابستگی
محسوس ہوتی ہے اور وہ ٹیم کے
دوسرے کھالڑیوں کے ساتھ
خرم رہتے ہیں۔ فٹ
خوش و ّ
بال کھیلنے سے بچوں کے
نئے دوست بنتے ہیں اور وہ

محفوظ ماحول

سب فٹ بال کلبوں کیلئے الزم ہے کہ
بچوں اور نوجوانوں کو ایک محفوظ
پیشکش دیں۔ کلبوں کے نظریات و
رجحانات واضح ہوتے ہیں اور کلب
شراب نوشیّ ،
منشیات ،تش ّدد ،نسلی تعصب
اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے یا
ڈرانے جیسی حرکتوں کے خالف
بھرپور کام کرتے ہیں۔ فٹ بال
محفوظ اور فائدہ مند ،دلچسپ اور سنسنی
خیز ،نشہ بازی سے پاک اور صحتمند
سرگرمی ہے – ایسی جگہ ہے جہاں سب
کو خوش آمدید کہا جاتا ہے – بڑوں
کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی۔
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Besøksadresse:
Ullevaal Stadion
Sognsveien 75, inngang J
Postadresse:
Ullevaal Stadion
0840 Oslo
Tlf.: 04420
Faks: 21 02 93 01
e-post: nff@fotball.no
www.fotball.no
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