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ϲϓΔϳοΎϳέΔΑόϟέΑϛϡΩϘϟΓέϛέΑΗόΗ
έΎηΗ˳ΩΎϧΩϼΑϟϡοΗΫ·ˬΞϳϭέϧϟ
ΓέϛΏόϠϳΫ·ˬϕϳέϓϑϟ˰Αϙ
ϥϣΓΎΗϓϑϟϭ ˱ϰΗϓϑϟϡΩϘϟ
ΓέηϋΔόγΎΗϟϰΗΣΔγϣΎΧϟϥγ
ويضم النادي ِف َر ًقا من جميع الفئات السنية؛
ويشارك الالعبون في ِف َرق مع آخرين
الفرق إلى
من سنهم ،وغالبًا ما تنقسم َ
فرق منفصلة للفتيات أو أخرى للفتية.
يقوم اآلباء أو األخوة بتدريب
فريق األطفال.
ويشارك كل من لديه أطفال يلعبون
كرة القدم في إدارة الفريق والنادي؛
فإذا قام الجميع ببعض المهام ،لن
يضطر أحد للقيام بمهام كثيرة.
أما إذا لم يقم أحد بأي شيء – لن
يكون لدينا فريق ،ولن يصبح لدينا
نشاط مخصص لألطفال.
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كيف يدار فريق كرة القدم؟

تقوم النوادي الرياضية بدور مهم في
لكل من األطفال
المجتمعات المحليةٍ ،
والكبار .يمضي المرء القدر األكبر
من وقت الفراغ في بيئة صحية
وإيجابية ،يتسنى فيها لألسرة كلها
اكتساب أصدقاء جدد ،مما يساعد
على إحساسهم باالنتماء للنادي.

والنادي مؤسسة تتبع القيم الديموقراطية
حيث يكون لألعضاء الكلمة العليا .معظم
األندية في النرويج يديرها اآلباء واألخوة
وغيرهم ممن يتطوعون ويعملون دون
مقابل مادي لتوفير فرصة المشاركة في
األلعاب الرياضية لألطفال والشباب.

ΔϳοΎϳέΔΑόϟϭΔϳϣϟΎϋΓέϫΎυϡΩϘϟΓέϛ
έυϧϟνϐΑˬΎϬϳϓϙέΎηϳϥϝϛϠϟϥϛϣϳ
ϪΗΩϘΗόϣϭϪΗϠΎόϟΔϳϠλϷΩϼΑϟϥϋ
(NFF)ϡΩϘϟΓέϛϟϲΟϳϭέϧϟΩΎΣΗϻϡυϧϳ
ϪΗϳ΅έϭˬΞϳϭέϧϟϲϓϡΩϘϟΓέϛΔρηϧ
ιέϔϟϭΔΟϬΑϟΏϬΗϡΩϘϟΓέϛ´ϝϭϘΗ
ϰϠϋϡΩϘϟΓέϛϡϭϘΗϭ³ϊϳϣΟϠϟΕΎϳΩΣΗϟϭ
ΓϭΎγϣϟϭϡέΗΣϻϭΔΟϬΑϟϭΔϘΛϟ
ΏΎΑηϟϭϝΎϔρϸϟϡΩϘϟΓέϛΕΎϳέΎΑϣέΩΗ
ϝϭρϷˬϥϛϣϣΩΩϋέΑϛ´ϝϭϘϳέΎόηΑ
³ϥϛϣϳΎϣϝοϓ΄ΑˬϥϛϣϣΕϗϭ
˯ΎϗΩλϷϊϣΔϳϠγΗϟϭϫ˯ϲηϡϫ
ΔϠϣΎόϣϲϐΑϧϳϭϥϭϭΎγΗϣϝϛϟΎϓ±
ΎϬγϔϧϡέΗΣϻΔΟέΩΑϝϛϟ
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 3.المشاركة

ترتفع روح
آباؤهم ل األطفال المعنوية كث ً
يرا حين يأتي
مشاهدتهم و
ضا للتعر هم يلعبون؛ وهي طريقة
رائعة أي ً
يتولى إدارة الن ف على اآلباء اآلخرين.
ادي والفريق ٌ
كل
ال
من المتطوعون وآباء
العبين وأخوتهم وغير
هم
م
من
يع
مل
ون
د
ون
أجر.
يمضي
المدربون ساعات طوي
الالعبين المساهمة قدر است لة أسبوع ًيا ،وعلى أسر
طا
المباريات من المهام المهمة عتها .واالنتقال من وإلى
الت
ي
يش
ارك فيها اآلباء.
وتوجد عدة مهام ينبغي
والفريق .يجب الحفا أداؤها من أجل النادي
ظ
النادي ،وتخصيص على نظافة وترتيب مقر
أف
راد
أن يتولى البعض إجراء للبيع في الكشك ،ويجب
ال
بخياطة الستائر ،ويدهن حسابات ،ويقوم البعض
آ
خر
ون
غرف تغيير
الم
البس ،ويقوم البعض ب
تح
دي
ث
مو
قع
ا
إلنت
رن
ت
المهام سواء
لتابع للنادي ـ توجد الكثير من ن تجعل النادي
ها أ
ا
كانت كبيرة وبسيطة من شأن ي التردد عليه.
ميع من في الح
مكاًنا يطيب لج
غرق إال بضع
هذه الجهود التطوعية ال تست همة صعبة بين
يم
ساعات سنو ًيا ،وال توجد أ ة لكل شخص.
سب
المهام ـ إذ تتوافر مهمة منا ل الالزمة لتنفيذ
على جمع األموا
ذلك م ًعا لتقديم
ويساعد ذلك
شطة األطفال ،ونحن نقوم ب عليه األطفال.
مسلي يتردد
أن
مكان آمن وصحي و لتطوعي باللغة
ا
يطلق على هذا العمل  ،”duومعناها
كلمة ”gnad
النرويجية
ُ بال مقابل مادي
بذل
الجهود العامة التي ت مجتمع المحلي.
ً ها أهمية لدى ال
عادة ول
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 1.التجهيزات

يتطلب اللعب وجود الحذاء المخصص لكرة
القدم وواقيات الساق ومالبس رياضية.
يقدم النادي بقية التجهيزات .ال مانع من لعب
كرة القدم ببنطلون طويل وغطاء للرأس.

قون أجو ًرا ،ولكن
 2.المال
يتل
ال يعمل في النادي موظفون صيانة المالعب أو
اليف أخرى؛ ف
لكرات والتجهيزات
النادي يتحمل تك ن والمستلزمات وا
ستئجارها ،والتأمي
كلف أموالاً  .وإقامة
ا
األخرى ،كلها من األمور التي ت يات الدوري (مرة
مبار
لاً
المباريات تكلف أموا ؛ سواء ت في يوم واحد).
يا
ر
با
م
ا) أو دورات (عدة
والمجلس البلدي،
أسبوع ًي
يتلقى النادي الدعم المالي من الدولة ل وضع اإلعالنات
ي مقابلاً ماديًا مقاب
ض النواد
ى تجهيزاتها .وبقية
وتتلقى بع لملعب وطبعها عل
أتي جزء منها من
حول أرض ا
وي
التكاليف يجب أن يتحملها الفريق ـ آخر يدفعه اآلباء.
عات للفريق ،وجزء
أنشطة جمع التبر
وتوجد ثالثة أنواع من المبالغ الم

دفوعة:

رسوم العض
تمنح الك وية – اكتساب عضوية النادي؛ إذ
من
ثير ال
نوادي تخفيضات ألفراد األسرة.
رسوم التمرين –
لتأجير أرض الملعب ،والتأمين
على األطفا
ل ،والتجهيزات الالزمة للفريق.

رسوم دورات

– لإلعاشة والطعام واالنتقاالت.
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يعتنون ببعضهم البعض وكيف يتعاونون.
ويعد الجسم السليم ً
أيضا من العوامل
الحاسمة في التفوق الدراسي.

لماذا يشارك اآلباء واألخوة؟

أهم شيء أن يحضر اآلباء وأفراد
األسرة مع الالعبين لمشاهدة المباريات؛
إذ تعتمد ال ِف َرق والنوادي اعتما ًدا كاملاً
على مشاركة أفراد األسرة.
ولدى الكثيرين ً
أيضا أخوة أكبر يأتون مع
أخوتهم األصغر لحضور مباريات كرة
القدم .ويتسنى ألسر الالعبين التعارف و
اكتساب أصدقاء من بين األسر األخرى
بكل سهولة .إذا كنت واف ًدا على النرويج،
ً
طريقا مهمًا يتيح
فإن كرة القدم تعد
العثور على مكانة في المجتمع.
رؤية االتحاد النرويجي لكرة القدم
هي أن كرة القدم للجميع – لألطفال
أقرأ المزيد عن االتحاد النرويجي لكرة
القدم على الموقع www.fotball.no
والكبار على حد السواء.
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الروح الرياضية

هو عنوان الجانب األخالقي
من كرة القدم .فجوهرها هو
االحترام ـ أي كيف نتعامل ونتفاعل
مع الناس ،سواء في أرض الملعب أو
خارجه .والروح الرياضية هي أساس
كل أنشطتنا ،ويظهر ذلك جليًا في
فكرة أن جميع ال ِف َرق يجب أن
تتصافح قبل المباريات
وبعدها.

إطار آمن

لماذا يلعب األطفال
كرة القدم؟

الجميع يعرفون كرة القدم ،ومعظم
األطفال يقولون أنهم يريدون
اللعب ”للتسلية مع األصدقاء”.
يشعر األطفال باالنتماء ويتسلون مع
أقرانهم في الفريق .وفي كرة القدم ،يكتسب
األطفال أصدقاء جدد ويتعلمون كيف

تتعهد جميع نوادي كرة القدم بتوفير
أنشطة آمنة لألطفال والشباب.
تتمسك النوادي بمواقف واضحة ،وتبذل
كل ما في وسعها لمكافحة المخدرات
وتعاطي المنشطات والعنف والعنصرية
والبلطجة .كرة القدم رياضة آمنة
وإيجابية ،ومسلية وتأسر االهتمام،
فضلاً عن أنها تحافظ على الصحة
وتساعد على االبتعاد عن المخدرات
وصغارا.
كبارا
ً
– وترحب بالجميعً ،
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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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