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]Persisk[ 

:]Forsiden[ 

هندبالباشگاه  به
 !خوش آمديد

 
همه برای هندبال

(Håndball for alle)

نروژاتحاديه  (Norges Håndballforbund)هندبال

 :]4 .s[

همکاری•شوق حس
منصفانه•احترام بازی

د" ارتباط فعاليت طريق شبکهاز و ارزشها کودکان،وستی، ميان اجتماعی های
خورد می پيوند والدين بين همچنين و بزرگساالن و  "جوانان

:]Baksiden[ 

اطالعات
باشگاه و در اينترنتیرا در محيط زندگی خود، در سايت  ها باشگاهاطالعات در مورد 

 .کنيد عضويت باشگاه و يا در مکان های مختلف می توانيد پيدا مجله
هندبالی می توانيد با منطقه ،عدم اطالع در مورد محل مراجعه در صورت

 .در آنجا زندگی می کنيد تماس حاصل نمائيد که

نظر می رسد؟ هندبال جالب به آيا فکر می کنيد که
 :برای اطالعات بيشتر و کمک با ما تماس بگيريد

NHFمرکزی: 
٢١٠٢٩٠٠٠: تلفن

nhf@handball.no

NHFشمالمنطقه
٧٧۶١٠٠۶۶: تلفن

nhf.rnn@handball.no

NHFنروژمنطقه  :ميانی
٧٢۴٧٢٠۴٠: تلفن

nhf.rmn@handball.no

NHFغربمنطقه: 
٧٢۴٧٢٠۴٠: تلفن

nhf.rvn@handball.no

NHFغربیمنطقه  :جنوب
۵١٧٣٧٨٧٠: تلفن

nhf.rsvn@handball.no

NHFجنوبمنطقه
٣٢٠١۶١٢٢: تلفن

nhf@rsn.handball.no

NHFشرقمنطقه  :جنوب
۶۶٩۴١۶۵٣: تلفن

nhf.ron@handball.no

NHFاينالندهمنطقه: 
۴٨٠٩۵۵٠٠: تلفن

nhf.innlandet@handball.no

:]logo i Tekst[ 
واداره ادغام امور فرهنگیکل (IMDi)تنوع

:]logo håndballforbundets i Tekst[ 
نروژهندبالاتحاديه
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همکاری•شوق حس
منصفانه•احترام بازی

د" ارتباط فعاليت طريق شبکهاز و ارزشها کودکان،وستی، ميان اجتماعی های
خورد می پيوند والدين بين همچنين و بزرگساالن و  "جوانان

:]Baksiden[ 

اطالعات
مورد در سايتهاباشگاهاطالعات در خود، زندگی محيط در دراينترنتیرا و باشگاه

پيدامجله توانيد می مختلف های مکان در يا و باشگاه  .کنيدعضويت
صورت مراجعهدر محل مورد در اطالع منطقه،عدم با توانيد هندبالیمی

نمائيدکه حاصل تماس کنيد می زندگی آنجا  .در

که کنيد می فکر بهآيا جالب رسد؟هندبال می نظر
بگيريد تماس ما با کمک و بيشتر اطالعات  :برای

NHF مرکزی: 
02520   تلفن 

nhf@handball.no 

NHF شمال منطقه 
 تلفن:181 68 480 

nhf.rmn@handball.no 

NHF غرب منطقه: 
 ٧٢۴٧٢٠۴٠: تلفن

nhf.rvn@handball.no 

NHFغربیمنطقه  :جنوب
۵١٧٣٧٨٧٠: تلفن

nhf.rsvn@handball.no

NHFجنوبمنطقه
٣٢٠١۶١٢٢: تلفن

nhf@rsn.handball.no

NHFشرقمنطقه  :جنوب
۶۶٩۴١۶۵٣: تلفن

nhf.ron@handball.no

NHFاينالندهمنطقه: 
۴٨٠٩۵۵٠٠: تلفن

nhf.innlandet@handball.no

:]logo i Tekst[ 
واداره ادغام امور فرهنگیکل (IMDi)تنوع

:]logo håndballforbundets i Tekst[ 
www.handball.no :کنيد ما هم مراجعه اينترنتیسايت  بهنروژهندبالاتحاديه

نروژاتحاديه هندبال

www.handball.no :کنيد ما هم مراجعه اينترنتیسايت  به
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اطالعات
مورد در سايتهاباشگاهاطالعات در خود، زندگی محيط در دراينترنتیرا و باشگاه

پيدامجله توانيد می مختلف های مکان در يا و باشگاه  .کنيدعضويت
صورت مراجعهدر محل مورد در اطالع منطقه،عدم با توانيد هندبالیمی

نمائيدکه حاصل تماس کنيد می زندگی آنجا  .در
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NHFمرکزی: 
٢١٠٢٩٠٠٠: تلفن

nhf@handball.no

NHFشمالمنطقه
٧٧۶١٠٠۶۶: تلفن

nhf.rnn@handball.no

NHFنروژمنطقه  :ميانی
٧٢۴٧٢٠۴٠: تلفن

nhf.rmn@handball.no

NHFغربمنطقه: 
٧٢۴٧٢٠۴٠: تلفن

nhf.rvn@handball.no

NHF جنوب غربی منطقه: 
 ۵١٧٣٧٨٧٠: تلفن

nhf.rsvn@handball.no 

NHF جنوب  منطقه 
 ٣٢٠١۶١٢٢: تلفن

nhf@rsn.handball.no 

NHF جنوب شرق منطقه: 
 ۶۶٩۴١۶۵٣: تلفن

nhf.ron@handball.no 

NHF اينالنده منطقه : 
 ۴٨٠٩۵۵٠٠: تلفن

nhf.innlandet@handball.no 

:]logo i Tekst[ 
واداره ادغام امور فرهنگیکل (IMDi)تنوع

:]logo håndballforbundets i Tekst[ 
نروژهندبالاتحاديه

 :]4.s[
  حس همکاری  • شوق
    بازی منصفانه • احترام

 
"

د ارتباط فعاليت طريق ز
ا

شبکه و ارزشها وستی،
کودکان، ميان اجتماعی ی

ها
خورد می پيوند والدين ن

بي همچنين و بزرگساالن
و جوانان

"

:]Baksiden[
اطالعات

مورد در هاباشگاهاطالعات
سايت در خود، زندگی ط

محي در را
دراينترنتی و باشگاه

مجله

پيدا توانيد می مختلف ای
ه مکان در يا و باشگاه ت

عضوي

.کنيد صورت در
مراجعه محل مورد در ع

اطال عدم
منطقه، با توانيد هندبالیمی

که
نمائيد حاصل تماس کنيد

می زندگی آنجا در
.

که کنيد می فکر بهآيا جالب رسد؟هندبال می نظر
بگيريد تماس ما با کمک و بيشتر اطالعات ای

بر
:

NHFمرکزی:
٢١٠٢٩٠٠٠: تلفن

nhf@handball.no

NHFشمالمنطقه
٧٧۶١٠٠۶۶: تلفن

nhf.rnn@handball.no

NHFنروژمنطقه :ميانی ٧٢۴٧٢٠۴٠: تلفن

nhf.rmn@handball.no

NHFغربمنطقه:
٧٢۴٧٢٠۴٠: تلفن

nhf.rvn@handball.no

NHFغربیمنطقه :جنوب ۵١٧٣٧٨٧٠: تلفن

nhf.rsvn@handball.no

NHFجنوبمنطقه
٣٢٠١۶١٢٢: تلفن

nhf@rsn.handball.no

NHFشرقمنطقه :جنوب ۶۶٩۴١۶۵٣: تلفن

nhf.ron@handball.no

NHFاينالندهمنطقه:
۴٨٠٩۵۵٠٠: تلفن

nhf.innlandet@handball.no

:]logo i Tekst[
واداره ادغام امور فرهنگیکل (IMDi)تنوع

:]logo hå
ndballforbundets i Tekst

[ نروژهندبالاتحاديه

 :]4 .s[

همکاری•شوق حس
منصفانه•احترام بازی

 
 
 های اجتماعی ميان کودکان، وستی، ارزشها و شبکهاز طريق فعاليت ارتباط د"
 "جوانان و بزرگساالن و همچنين بين والدين پيوند می خورد 
 
 

:]Baksiden[ 

اطالعات
مورد در سايتهاباشگاهاطالعات در خود، زندگی محيط در دراينترنتیرا و باشگاه

پيدامجله توانيد می مختلف های مکان در يا و باشگاه  .کنيدعضويت
صورت مراجعهدر محل مورد در اطالع منطقه،عدم با توانيد هندبالیمی

نمائيدکه حاصل تماس کنيد می زندگی آنجا  .در

که کنيد می فکر بهآيا جالب رسد؟هندبال می نظر
بگيريد تماس ما با کمک و بيشتر اطالعات  :برای

NHFمرکزی: 
٢١٠٢٩٠٠٠: تلفن

nhf@handball.no

NHFشمالمنطقه
٧٧۶١٠٠۶۶: تلفن

nhf.rnn@handball.no

NHFنروژمنطقه  :ميانی
٧٢۴٧٢٠۴٠: تلفن

nhf.rmn@handball.no

NHFغربمنطقه: 
٧٢۴٧٢٠۴٠: تلفن

nhf.rvn@handball.no

NHFغربیمنطقه  :جنوب
۵١٧٣٧٨٧٠: تلفن

nhf.rsvn@handball.no

NHFجنوبمنطقه
٣٢٠١۶١٢٢: تلفن

nhf@rsn.handball.no

NHFشرقمنطقه  :جنوب
۶۶٩۴١۶۵٣: تلفن

nhf.ron@handball.no

NHFاينالندهمنطقه: 
۴٨٠٩۵۵٠٠: تلفن

nhf.innlandet@handball.no

:]logo i Tekst[ 
واداره ادغام امور فرهنگیکل (IMDi)تنوع

:]logo håndballforbundets i Tekst[ 
نروژهندبالاتحاديه
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هندبالباشگاهبه
آمديد  !خوش

  هندبال برای همه

(Håndball for alle)

نروژاتحاديه  (Norges Håndballforbund)هندبال
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 :]1.s ,.venstre s,Innsiden[ 

 خوش آمديد هندبالباشگاه  به
 

 کشور سطحباشگاه در   ٧٠٠دارای می باشد که داوطلبانه هندبال نروژ يک سازمان اتحاديه
 امکان فعاليت شما در محل زندگی خود حتما يک باشگاه هندبال می يابيد که. می باشد
 مندان، والدين و ساير اعضای اين باشگاهها تا حدی زيادی توسط عالقه. می دهد را ارائه
 .می شوند صورت مجانی اداره به خانواده

 
 مشارکت توسط باشگاه و نحوه شده ر اطالعاتی را در مورد فعاليتهای ارائهاين بروشو

 .و عضويت در باشگاه را در اختيار شما می گذارد
 

 :می دهد باشگاه موارد زير را ارئه
 

 .می دهند باشگاه های هندبال فعاليتهای خود را در يک محيط امن، خوب و اجتماعی ارائه
 های اجتماعی ميان کودکان، جوانان، بزرگساالن، و شبکهاز طريق فعاليت ارتباط دوستی 

 .ها برقرار می گردد والدين و خانواده
 

 فعاليت بدنی
 مايلند زياد تمرين کسانی که می نمايند، هم به ارائه همگی اين باشگاه ها فعاليتهای خود را به

 کان و جوانانبزرگترين گروه کود. خواهان فعاليت کمتری می باشند کنند و هم افرادی که
 را در چهارچوب تيمهای فعاليت هايیبسياری از باشگاه ها همچنين . سال می باشند١٨ تا ۶
 بر بازيهای ليگ، تيمها در تورنمنت و يا مسابقات  عالوه. می کنند معلولين ارائه ويژه 

 يک محيط خوب  مهمی جهت تقويت همبستگی و توسعه های فعاليتاينها . شرکت می کنند
 .عی می باشنداجتما

 
  تسلط پيداکردن و تحصيل

 اين مربی می باشد که. اين بازشگاه ها مربيان، بازيکنان و داوران را آموزش می دهند
 هر تيم دارای يک گروه پشتيبانی. دارد عهده مسئوليت تمرينات و مسابقات هر تيم را به 

 ر انجام کارهای عملیتشکيل می شود د از والدين و يا ساير اعضای خانواده می باشد که
 .کمک می کنند

 
 متی سال

 .می دهد و متنوع را ارائه جانبه ارزشهای سالم اهميت می ورزد و فعاليتهای همه هندبال به
 طور کلی برای باشگاه ها جلوگيری از آسيب ديدن مهم می باشد و فعاليتها بايستی به

 همچنين کودکان !منجر شوندسالمتی خوب، افزايش انرژی و داشتن اوقات فراغت جالب  به
 آنها به. می کنند را تجربه ورزش می کنند اغلب بيشتر تسلط يافتن در مدرسه و جوانانی که

 اهداف عنوان بازيکن تيم از طريق هندبال در همکاری بين گروهی و در دستيابی به
 .مشترک بهتر می گردنند

 
  مراسم

 به. در اين مراسم ها را خواستار هستند وادهدارند و شرکت کل خان گوناگونیمراسم  باشگاه ها
 عنوان طرفدار تيم در محل والدين به نظر کودکان و جوانان اين بسيار جالب می باشد که 

 مديريت باشگاه خواهان تماس با والدين از طريق جلسات. باشند تماشاگران حضور داشته
 .و مراسم های ديگر می باشند
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 کشور سطحباشگاه در   ٧٠٠دارای می باشد که داوطلبانه هندبال نروژ يک سازمان اتحاديه
 امکان فعاليت شما در محل زندگی خود حتما يک باشگاه هندبال می يابيد که. می باشد
 مندان، والدين و ساير اعضای اين باشگاهها تا حدی زيادی توسط عالقه. می دهد را ارائه
 .می شوند صورت مجانی اداره به خانواده
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 های اجتماعی ميان کودکان، جوانان، بزرگساالن، و شبکهاز طريق فعاليت ارتباط دوستی 

 .ها برقرار می گردد والدين و خانواده
 

 فعاليت بدنی
 مايلند زياد تمرين کسانی که می نمايند، هم به ارائه همگی اين باشگاه ها فعاليتهای خود را به

 کان و جوانانبزرگترين گروه کود. خواهان فعاليت کمتری می باشند کنند و هم افرادی که
 را در چهارچوب تيمهای فعاليت هايیبسياری از باشگاه ها همچنين . سال می باشند١٨ تا ۶
 بر بازيهای ليگ، تيمها در تورنمنت و يا مسابقات  عالوه. می کنند معلولين ارائه ويژه 

 يک محيط خوب  مهمی جهت تقويت همبستگی و توسعه های فعاليتاينها . شرکت می کنند
 .عی می باشنداجتما

 
  تسلط پيداکردن و تحصيل

 اين مربی می باشد که. اين بازشگاه ها مربيان، بازيکنان و داوران را آموزش می دهند
 هر تيم دارای يک گروه پشتيبانی. دارد عهده مسئوليت تمرينات و مسابقات هر تيم را به 

 ر انجام کارهای عملیتشکيل می شود د از والدين و يا ساير اعضای خانواده می باشد که
 .کمک می کنند

 
 متی سال

 .می دهد و متنوع را ارائه جانبه ارزشهای سالم اهميت می ورزد و فعاليتهای همه هندبال به
 طور کلی برای باشگاه ها جلوگيری از آسيب ديدن مهم می باشد و فعاليتها بايستی به

 همچنين کودکان !منجر شوندسالمتی خوب، افزايش انرژی و داشتن اوقات فراغت جالب  به
 آنها به. می کنند را تجربه ورزش می کنند اغلب بيشتر تسلط يافتن در مدرسه و جوانانی که

 اهداف عنوان بازيکن تيم از طريق هندبال در همکاری بين گروهی و در دستيابی به
 .مشترک بهتر می گردنند

 
  مراسم

 به. در اين مراسم ها را خواستار هستند وادهدارند و شرکت کل خان گوناگونیمراسم  باشگاه ها
 عنوان طرفدار تيم در محل والدين به نظر کودکان و جوانان اين بسيار جالب می باشد که 

 مديريت باشگاه خواهان تماس با والدين از طريق جلسات. باشند تماشاگران حضور داشته
 .و مراسم های ديگر می باشند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :]2 .s ,midten ,Innsiden[ 
 دوستی

  ، دوستان، خواهر و برادر و يا عالقه کودکان و جوانان اغلب از طريق مدرسه
 تمرکز آن هندبال يک بازی تيمی می باشد و نقطه. والدين با هندبال آشنا می گردند

 تماس نزديک اين در اغلب موارد منجر به. همکاری و تعامل می باشد
 .می گردد بين بازيکنان و يک دوستی پايدار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ]3 .s ,høyre side ,Innsiden[ 
 

 می باشند؟ های باشگاه از شما چه انتظارات و خواسته
 

 والدين و خواهر و برادران ورزشکار اغلب در هندبال يک فعاليت خانوادگی می باشد که
 برای شرکت در هندبال نياز. می کنند شرکت طور  داوطلبانه باشگاه به فعاليتهای مختلف

 .داشتن اطالعات پيشاپيش زيادی نيست به
 

 شرکتکارهای بسياری را بايستی انجام داد و انجام بيشتر اين کارها منوط بر 
 .می باشد و کار جمعی داوطلبانه داوطلبانه

 
   داوطلبانه
 صورت رايگان توسط والدين يا ساير گوناگون به کارهای اين معنی می باشد که به داوطلبانه

 کارهای. اجرا در آيند ، مديريت و يا نمايندگان باشگاه سازماندهی و به اعضای خانواده
 .اساسی می باشند يک محيط خوب برای انجام فعاليتها و توسعه داوطلبانه

 
 کارجمعی داوطلبانه
 های آنها طلبان، بازيکنان و خانوادهتوسط داو کارهايی می باشند که کارجمعی داوطلبانه
 جهت اجرای فعاليتها مهم می باشند و اينها بيشتر کارهايی هستند که. صورت می گيرند

 اين درآمدها جهت تامين فعاليتهای خوب برای. منبع ايجاد درآمد برای باشگاه می باشند
 .هم می باشندهای تمرينات م بيشتر هزينه شرکت کنندگان و هم برای کاهش هر چه همه

 
 اغلب يک محيط وميان شرکت کنندگان کارجمعی داوطلبانه نمايندگان/ ميان رهبران 

 .خوب اجتماعی ايجاد می شود
 

  حمل و نقل
 اغلب. هستندو بردن آنها  و مسابقات تمرينات ها به ها مسئول آوردن بچه خانواده
 .ريزی ميکنند برنامه ها را های يک تيم با همکاری يکديگر حمل و نقل بچه خانواده

 
 حق عضويت

 باشگاه ها کمک مالی کمی از دولت برای فعاليتهايشان دريافت می نمايند وبايد درآمد
 و حاميان خود را از طريق حق عضويت، عوارض تمرينات، کارهای جمعی داوطلبانه

 .هر عضوی بايد حق عضويت و عوارض تمرينات را پرداخت نمايد. مالی تامين نمايند
 گروه باشگاهی ديگر و ازگروه سنی به عضويت برای هر فصلی از باشگاهی به حق

 کمترين سن را دارند برای بازيکنانی که. سنی ديگر متفاوت می باشد
 .عوارض بسيار کم می باشد

 
 تجهيزات

 بازيکنان خودشان مسئول فراهم کردن وسايل الزم مانند لباس تمرين، توپ و کفش می
 از هر  آسيب ديدگیان کفشهای خوب و مناسب جهت جلوگيری از برای بازيکن. باشند

  .درمی پذيسالن انجام  زمين سختچيز ديگری مهمتر می باشد، فعاليتهای زيادی در 
 .فراهم می شود باشگاه لباس تيم از طريق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




