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التمهيد
الذهاب الى ممارسة الرياضة فرصة استثنائية لبناء العالقات وإيجاد
اصدقاء جدد وتعلم اللغة وتكوين معرفة عن الثقافة الدنماركية.
في الدنمارك يمارس الغالبية العظمى من الناس رياضة في إطار ما
نسميها األندية أو الجمعيات الرياضية.
هذا المنشور الذي بين يديك هو مجموعة إرشادات موجهة للوافدين
الجدد الى الدنمارك والذين يرغبون في االنخراط في نشاطات
رياضية .هنا تجد النصح واالرشادات في كيفية إيجاد الرياضة
المناسبة لك

وكيف تبدأ مشوارك الرياضي وربما ايجاد أجوبة
ألستفساراتك بهذا الخصوص.
المنشور يشرح كذلك بنية وتكوين األندية الرياضية
والشروط التي تعمل في ظلها .بأمكانك استخدام المنشور
عند مراجعاتك للبلدية/كومونة أوعند التحدث الى القائمين
على االندية أو أشخاصا ً آخرين حول رغبتك في ممارسة
الرياضة وكيف يتسنى لك البدء في مشوارك الرياضي.
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كيف تبدأ انت أو أوالدك في ممارسة الرياضة التي ترغب في الدنمارك

أوال وقبل كل شيء عليك أن تجد الرياضة التي ترغب انت او أوالدك في ممارستها.
 1رغباتك

يوجد في الدنمارك مجاالت ال حصر لها لممارسة الرياضة.
ولكن أوال عليك ان تفكر مليا بالرياضة التي تجدها ممتعة
بالنسبة لك .هل تحب الرياضات الفرقية أم الرياضات الفردية
كالتنس أو السباحة أو ربما تفضل الركض والعدو.

 2المجاالت المتاحة

حاول ان تبدأ في التعرف على المجاالت المتاحة في منطقتك .أستفسر من
األشخاص ضمن شبكة عالقاتك أو اتصل بقسم أوقات الفراغ التابع
للكومونة وأسأل عن الرياضات المتاحة في بلديتك واألندية الرياضية
الموجودة وأين يكون التمرن والتدريب.

 3احضر وشاهد

إذا كنت في شك من أمرك فبأمكانك ان تتحقق بنفسك وتشاهد
التدريبات .ربما يكون لك الفرصة في الوقت ذاته للتحدث مع
المدرب وعلى ضوئها تصبح قادرا ً أكثر كيما تقيم إن كان ما
شاهدته يلبي رغبتك أو رغبة أوالدك.

 4بيانات األتصال
حاول أن تأخذ أرقام الهواتف وعناوين البريد األلكتروني لرئيس
النادي ومدربه وتكتبها عندك.

المواصالت :يتعين عليك وعلى أوالدك أن تتدبروا موضوع التنقل بين محل سكنك والنادي أيام التدريب .لذا عليك بالتعرف على المواصالت المتاحة
وكم يبعد مكان التدريب من محل سكنك.
▪

▪
▪

هل بأمكانك السير مشيا ً أو تقود دراجة هوائية الى موقع التدريب؟

كيف هي مواعيد تحرك حافالت النقل العام  /الباصات وكيف تتفق مع مواعيد التدريب؟
هل تعرف احدا ً كي تذهب معه انت أو أبنك؟
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أتصل بالنادي
 5أوقات التدريب

بعد أن تكون قد وجدت الرياضة المناسبة لك أو لطفلك فتستطيع
من ثم التحدث مع رئيس الهيئة اإلدارية أو مدرب النادي لمعرفة
متى تباشر في التدريب .اسأل أن كان هنالك محل لك في الفريق
الذي تريد اللعب فيه ومتى تستطيع ان تبدأ.

 6بدل األشتراك

تأكد من أسعار االشتراك – ال تنسى أن تسأل إن كان هنالك
فرصة للمشاركة كذا مرة مجانا ً في التدريب من باب التجريب
قبل أتخاذ قرارك النهائي (هذا االمر متاح في العادة)

في الدنمارك يوجد العديد من جهات الراعية و المستعدة لتقديم
الدعم والمساعدة للصغار والكبار ماليا ً وعينيا ً كاألحذية
الرياضية وما شابه لمن ليس له أمكانيات مادية كافية.
إذا كنت غير قادر للقيام بأعباء المالية للمشاركة في الرياضة
التي ترغب ممارستها فعليك بمراجعة قسم شؤون أوقات
الفراغ في الكومونة  Kommunens Fritidsafdelingأو
أتحاد جمعيات الرياضية والبدنية الدنماركية DGI /
Inklusion
وأعرف من خاللهم فرص وكيفية تقديم الطلب للحصول على
الدعم في بلديتك بالتحديد.
أن كان صعبا ً عليك تعبئة الطلب واألوراق المترتبة بهذا
الخصوص فعليك أن تسأل أن كان هنالك أيضا ً مساعدة في هذا
األمر.
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أول أيام التدريب
 7مكان التجمع

بالتأكيد ستحصل على عنوان موقع أجراء التدريب وأيضا ً ستحاط علما ً
بمكان األلتقاء قبل بدء التدريب .هل سيكون مكان األلتقاء جماعي في
القاعة أو في ساحة موقف السيارات أو في غرفة تبديل المالبس أو ربما
كل واحد بمفرده يبدأ عند الوصول؟ تأكد من أن المدرب يعرف أي يوم
تأتي وأن أحد أفراد الفريق يستقبلك ويساعدك في يومك األول من
التدريب.

 8مالبس التدريب

أعتمادا ً على ما إذا كان التدريب يتم خارجا ً في الهواء الطلق أو في القاعة
المغلقة فسيكون مطلوبا ً منك األلتزام بالمالبس واألحذية الرياضية المناسبة
لمكان أجراء التدريب  -أسأل حول األمر.

 9تجهيزات رياضية

أتريد أن تجلب تجهيزات رياضية أخرى معك؟ أتريد مثال أن تستخدم
مضربك الشخصي للعب كرة الريشة؟ أو ربما حذا ًء خاصاً؟ في حالة عدم
امتالكك لهذه التجهيزات لديك الفرصة بأستعارتها من النادي الى حين.
وإذا قررت األستمرار في التدريب فقسم شؤون أوقات الفراغ
 Kommunens Fritidsafdelingفي الكومونة قد يطلب منك تقديم
طلبا ً في الحصول على منحة لشراء التجهيزات الرياضية ودفع بدل
االشتراك في بعض المناطق.

بعد أن باشرت بالنشاط
 10المعلومات

تعرف على كيفية األطالع على معلومات في حالة ألغاء التدريب أو تغير
مكانه مثالً .هل يبلغ المدرب فريقه عن طريق رسائل سريعة  SMSأو
ربما هنالك موقع خاص للفريق على الفيسبوك تعلن عليه المستجد من
االخبار؟ عند عدم فهمك لأليعازات بسسب اللغة فيجب عليك أن تسترعي
أنتباه المدرب الى ذلك .الى ان تتقن اللغة بشكل جيد.

 11التبليغ عند الغياب

تذكر أن تبلغ عند عدم امكانك بالحضور الى التدريب .ألن المدرب
وأعضاء الفريق الذين تتدرب معهم يهمهم أن يعرفوا بأنك ستغيب عن
التدريب.

 12النشاطات االخرى

تذكر أن هنالك نشاطات جماعية أخرى في النادي التي تستطيع المشاركة
فيها .تحقق من كيفية حصول على المعلومات حول هذه األنشطة وكيفية
تنظيمها .من هذه األنشطة نذكر على سبيل المثال حفلة صيفية مشتركة أو
استعانة النادي بأعضائه في توزيع منشورات دعاية.
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ما هو النادي  /الجمعية

بالرغم من أن األندية هي عادة ً عبارة عن مجموعة من الناس ذوي هواية
مشتركة أال أنه غير مسموح للجمعية أن تضع قيودا ً للعضوية .أنه شرط
في الدنمارك أن تكون األندية والجمعيات مفتوحة للجميع من الراغبين
باألنتساب اليها .ولكن النادي غير ملزم بإقامة أنشطة لكافة منتسبيها.
مجلس إدارة النادي أو الجمعية هوالمخول بأختيار نوع األنشطة ووقت
القيام بها ولصالح من.

تعقد الهيئة اإلدارية المنتخبة إجتماعاتها بشكل دوري ومن خاللها يقررون
ما الذي يجب أن تفعله الجمعية .على سبيل المثال طبيعة النشاطات التي
يتم تنظيمها لكل موسم ،تخطيط أستخدام مرافق النادي ،األدارة اليومية.
وتحرص الهيئة أيضا ً على أن يتم االلتزام بالقرارات المتخذة وتنفذ.

األعضاء

على األعضاء والمنتسبين دفع بدل أشتراك
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النادي مبدئيا ً هو عبارة عن تكاتف مجموعة من الناس تربطهم هواية
مشتركة .هذه الهوايات قد تكون رياضية ،جمع الطوابع ،أنشطة أجتماعية،
شغل الحدائق ،طبخ ،تربية كالب والخ.

الهيئة األدارية

يتم أنتخاب الهيئة األدارية خالل أجتماع عام الذي يعقد على األقل مرة
واحدة في السنة وفيه يحق لألعضاء األدالء بأصواتهم للمرشحين للهيئة.
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الذي بدوره يتم انفاقه على البناية والكهرباء وإقامة الدورات تغطية نفقات
المشاركة في البطوالت والمسابقات .كي ال تكون بدل االشتراكات مرتفعة
الثمن فقد تستعين الجمعيات واألندية علي منتسبيها في العمل الطوعي غير
مدفوع األجر على سبيل المثال عند أقامة النشاطات و المسابقات و التي
تقوم بتنظيمها الجمعية .في العادة يساعد األهالي أيضا ً في تقديم خدمة
المواصالت ألجل أيصال األطفال من محل سكناهم الى المالعب
وبالعكس.
بالمقابل يحرص النادي على توفير المدربين والمالعب والقاعات لمختلف
النشاطات كي يتسنى للمنتسبين ممارسة نشاطهم الرياضي.

الفرق بين الجمعيات  /األندية والراعين التجاريين

هنالك فرق بين الراعين التجاريين والجمعيات  /األندية .في الجمعية أنت
عضو في الشراكة وتقوم بدفع بدل االشتراك للجمعية.

وعند تحقيق األرباح فتذهب الى مالية الجمعية .الجمعيات مؤسسة أيضا ً
على مبدأ العمل الطوعي .لذا فأن الجمعية قد تأمل منك أن تدعمها عن
طريق العمل الطوعي دون مقابل .فمثالً عند كثير من مراكز اللياقة البدنية
 Fitnsscentre /أنت زبون عند منشأة ربحية والتي تعمل من أجل
تحقيق االرباح لمالكها .هذا الفرق بالذات يجعل الكومونة وصناديق
التمويل بأعطاء الجمعيات الرياضية منح المالية.

الجمعية والبلدية /كومونة

عندما يتطلع مجموعة من الناس الى أنشاء جمعية ما فيجب أوالً أخذ في
الحسبان الهدف من أقامة هذه الجمعية .واهداف الجمعية يجب أن يكون لها
طابع التوعية و التنوير .الكومونة هي الجهة التي تقرر المصادقة على
الجمعية من عدمه .و لهذا فأن لدى الكومونة قائمة بأسماء كافة الجمعيات
المعترف بها.
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البلدية  /كومونة:
أتحاد الجمعيات الرياضة والبدنيةDGI Inklusion / :
رئيس الهيئة األدارية:

المدرب:

اآلخرين:

ثقافة الجمعيات الدنماركية

الجمعيات جزء كبير من الثقافة الدنماركية .في الدنمارك يوجد حوالي مليون جمعية .لذا ال يجب أن يكون لديك أدنى شك بوجود جمعيات كثيرة
ومتنوعة في بلديتك .أكثرية الدنماركيين خالل حياتهم أعضا ًء في جمعية أو أكثر.

لماذا نحن فخورين بتقاليد الجمعيات في بلدينا
▪
▪
▪
▪
▪
▪

عن طريق الجمعيات ننشيء شبكة عالقات أجتماعية ونبني صداقات جديدة.
في الجمعيات يوجد حوار ،التعامل بالمثل ،أاضطالع بالواجبات ومقتضيات أساسية.
في الجمعيات نتعلم ممارسة مباديء الديمقراطية األساسية.
في الجمعيات نحترم بعضنا البعض ونتعلم قيم المجتع ومبادئه.
عن طريق بنية الجمعيات يكون للألعضاء فرصة لممارسة تأثيرهم ولعب دورهم في حياة المجتمع المحلي.
في الجمعيات لدينا الفرصة في ممارسة الرياضة وهواياتنا مع اآلخرين لديهم نفس الهوايات ونرفه عن نفسنا في الوقت نفسه.
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عقودي

