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 ورزش باعث همکاری میشود
 همه به یک باشگاه ورزشی خوشامدند، چه دختر چه پسر، ازهر کشوری که باشید، مذهبی یا

 غیرمذهبی، و یا  در هر زمینه شغلی، واز هر منطقه مسکونی . در یک انجمن ورزشی
 افراد همه بدور یک عالقه مشترک جمع میشوند و خواستار ایجاد همبستگی و همکاری

 هستند.
 در ضمن زبان ورزش بین المللی است. یک توپ به زبان سوئدی به همان اندازه باال میرود
 که درزبان صربستانی، یک پرش طول در سوئدی و سواحیلی به یک اندازه است، ورزش

به همه مربوط میشود، و موضوع مشترکی است که همه پیرامون آن صحبت میکنند.

سوئد دارای تنوع فراوانی از انجمن های ورزشی است
 در سوئدانجمن هائی وجود دارند که بیش از صد سال قدمت دارند، بعضی ها به تازگی

 تشکیل شده اند. بدون درنظرگرفتن قدمت، آنها تنوع گسترده ای از ورزش را ارائه میکنند.
 درآنها ورزشهای انفرادی، تیمی و یا ورزشهای تابستانی و زمستانی ارائه میشود. َبنا به

 عالقه فرزندتان امکان انتخاب زیاداست، بعنوان مثال میتوان از استقامت، استقامت بدنی،
تمرکز و قدرت بدنی نام برد.

 اکثر انجمنها اجازه میدهند که مبتدی در ابتدا رشتٔه ورزشی را چندین بار امتحان کند و اگر
 از آن ورزش خوشش آمد،درانصورت باید شهریه بپردازد. پس اجازه بدهید فرزندتان

ورزشهائی را که در شهر شما عرضه میشود، امتحان کند.

 به همکاری و مشارکت در ورزش
 بپیوند ید. شادِی در تحّرک، بازی و

مسابقه را تجربه کنید.



کار در انجمن داوطلبانه است
 اغلب باشگاههای ورزشی با کمک افراد، داوطلبانه گردانده میشود، به این معنی که آنها بدون

 دریافت پول یک یا چند بار در هفته،که اکثرًا شبها میباشد به باشگاه کمک میکنند. این افراد
 بیشتر پدرومادرکودکانی هستندکه در باشگاه ورزش میکنند، ولی افراد دیگر هم که به باشگاه

عشق میورزند،میتوانند در باشگاهشان فّعال باشند.
 هیچ باشگاهی با هّمت چند نفر نمیگردد، بلکه بکمک همگی اعضاء،پدران و مادران،

نوجوانان و بزرگساالن که همگی آستین باال زده و در ّحد توان خود کمک میکنند.
 

رهبران انگیزه زا
 اساس  ورزش خوب رهبری و مربی الیق است که با پشتیبانی و دستوراتش انگیزٔه ورزشی

 را در جوانان باال میبرد. عالوه بر این آنها الگوی مهمی برای جوانانند. آنها بیشتر اوقات آزاد
خود راصرف کودکان خود و یا نوجوانان دیگران میکنند.

ورزش بسیار مهم است
 در سوئد یک باور قوی وجود دارد که انجمن های ورزشی بسیار مهم اند. بخاطر همین اکثر

 انجمن ها کمکهای مالی از شهرداری و دولت میگیرند. اغلب اوقات بودجه انجمن ،برای
 هزینه هائی از قبیل هزینه های آموزش برنامه، آموزش رهبران،تجهیزات، مسابقات و

 مسافرتها کافی نیست. بهمین دلیل اعضاء از طریق فروش بلیط های بخت آزمائی،فروش قهوه
و ساندویچ و غیره و همچنین از طریق حق عضویت ساالنٔه اعضاء پول بیشتری درمیاورند.

اعضاء تصمیم گیرنده اند
 انجمنهای غیرانتفاعی دمکراتیک میباشند. انجمن حداقل سالی یکبار جلسٔه ساالنه دارد که در
 آن اعضاء، یعنی کسانیکه حق عضوّیت ساالنه را پرداخت کرده اند ، در آن جلسه در مورد
 بودجه ، خرج و همچنین در مورد برنامٔه آینده انجمن بحث و تصمیم گیری میکنند. در جلسه

 ساالنه هر عضو یک حق رأی دارد. در این جلسه شما حق دارید به کسانی که مایلید در هیئت
 مدیره انتخاب شوند، رأی دهید. هیئت مدیره سپس مسئول گرداندن انجمن تا جلسٔه ساالنه سال

 بعد میباشد. این هیئت همچنین تضمین میکنند که باشگاه از اساسنامه انجمن پیروی کند. این
اساسنامه ،مقررات مشترک اعضاء جهت پیشبرد کار انجمن میباشد.
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ورزش ـ یک ِانتخاب خوب
 این اطالعات توضیح میدهد که ورزش در سوئد

 چگونه است و شما و بچه های خود چگونه به
راحتی میتوانید وارد جامعه ورزشی شوید.

برای همه آزاد است
 حدود ۲۰۰۰۰ باشگاه های ورزشی در سوئد

 وجود دارد عضویت در باشگاه ورزشی برای همه
 آزاد است، در آنجا میتوانید از تجربه و شادی
 دیگران به یکدیگر بدهید. تشکیل و پیوستن به

 یک انجمن حق هر کسی است که توسط قانون
 اساسی سوئد حفاظت میشود. خیلی ها از

 عضویت احساس شادی و غرور میکنند، اما
 ضرورتی ندارد که آنرا برای دیگران ابراز

 کنید. کسی که میخواهد عضو شود امکان دارد
 مجبور شود که شمارٔه شخصی خود را ارائه

 دهد. این برای بیمه ها، پروانه مسابقات و
 دیگر کمکهای مالی است و خارج از زمینه

های ورزشی استفاده نمیشود.
 نه دولت و نه شهرداری هیچکدام روی

 ورزش تصمیم  نمیگیرند. این بزرگترین
 جنبش مردمی است که توسط اعضایش

هدایت میشود.

ورزش
 – آغازی خوب در زندگی

 ورزش به کودکان و بزرگساالن این فرصت
 تحرک رامیدهد که ایجاد چالش برای خود و

دیگران بکنند و از آن لذت ببرند. عضو
 بودن در باشگاه )انجمن( ورزشی به شما این

 امکان را میدهد که سریع دوستان جدید پیدا
 کرده و وارد جمع شوید. برای  کودکان و
نوجوانان شروع خوبی در زندگی است.

فارسی




