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และ Sema Erla Serdar กรรมการผู้บริหารกิจกรรมเยาวชน

มาเถอะมาร่วมกับเรา

การมีส่วนร่วมในกีฬานั้นเป็นสิ่งสนุกสนาน โดยการที่เขาร่วมจะทำ�ให้บุตรของท่านได้พบเพื่อนใหม่ อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมสุขภาพของตนเองและอาจจะเพิ่มทักษะและความสามารถด้านภาษาไอซ์แลนด์ เด็กๆและ
เยาวชนที่ทำ�การฝึกฝนกีฬาที่มีการวางแบบแผนไว้แล้วจะสามารถเล่าเรียนได้ดีกว่ามาก ผู้ปกครองและเด็กๆ
จะได้รับความช่วยเหลือจากเครือข่ายของสังคมที่กว้างขวางขึ้นโดยผ่านการเล่นกีฬา
กีฬานั้นมมีไว้สำ�หรับทุกคนและทุกคนสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่แบ่งสีผิว เพศ ศาสนาหรือวัฒนธรรม ความ
สนใจและการมีส่วนร่วมด้านกีฬาทำ�ให้คนเราอยู่รวมกันได้และมักจะเป็นโอกาสดีในการสนทนา ภาษาของ
การกีฬานั้นเป็นสากล ลูกบอลนั้นเด้งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นภาษาไอซ์แลนด์หรือภาษาโปแลนด์ และคุณก็
กระโดดได้ไกลเท่ากันไม่ว่าจะเป็นภาษาสวีเดนหรือภาษาไทย

เป็นสิง
่ สำ�หรับทุกคน

ในไอซ์แลนด์นั้นมีประเพณีอันยาวนานสำ�หรับเด็กและเยาวชนที่ร่วม
เข้าการฝึกกีฬาที่จัดตั้งขึ้น- และร่วมกิจกรรมเยาวชน ตามข้อมูล
การวิจัยกิจกรรมกีฬาคือกิจกรรมยอดนิยมของเด็ก และเด็กอายุ
12 ปี ประมาน 80% จะฝึกกีฬากับสโมสรกีฬา ในประเทศไอซ์แลนด์
มีสโมสรกีฬาที่เปิดทำ�การกว่า 500 แห่งอยู่ทั่วประเทศ ตัวเลือกและ
จำ�นวนของชนิดกีฬานั้นแตกต่างกันระหว่างสโมสร ในเขตเมืองมี
แนวโน้มว่าเด็กสามารเลือกชนิดกีฬาที่หลากหลายกับทางสโมสร
ของตนเองและบางครั้งตัวเลือกอาจจะน้อยกว่ากับสโมสรที่อยู่เขต
นอกเมือง ความสนใจของเด็กและเยาวชนนั้นมีความแตกต่างกันทั้ง
ในด้านประเภทและสาขากีฬาที่ไม่หมือน เด็กๆบางคนชอบการฝึก
เป็นกลุ่มและสามารถทำ�ได้ดีด้านกีฬากลุ่มในขณะที่เด็กคนอื่นๆชอบ
ที่จะฝึกประเภทเดี่ยว สิ่งสำ�คัญคือต้องอนุญาติให้เด็กและเยาวชน
ได้ทดลองสาขากีฬาที่หลากหลายเพื่อที่จะค้นหากีฬาที่พวกเขาชื่น
ชอบ สโมสรส่วนใหญ่จะเปิดให้เด็กและเยาวชนได้มาลองฝึกและ
ร่วมฝึกในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ด้วยวิธี
นี้เยาวชนจะได้รับโอกาสที่จะสำ�รวจจกีฬาต่างๆและมองหากีฬาที่
ตนเองเหมาะสม

กีฬาทีจ
่ ด
ั ตัง
้ โดยมีแบบแผน

เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการกีฬาเนื่องจากพวกเขา
รู้สึกสนุกกับมัน เด็กและเยาวชนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการฝึกกีฬา
และได้รับการตัดสินจากความสามารถของตนเอง ไม่ใช่จากแหล่ง
กำ�เนิด สถานะทางสังคม สีผิวหรือว่าเพศ การจัดตั้งกิจกรรมกีฬา
โดยมีแบบแผนหมายถึงกิจกรรมของทางสโมสรกีฬาที่เด็กและ
เยาวชนฝึกอยู่ภายใต้การแนะนำ�ของครูฝึก สโมสรพยายามทุกวิถี
ทางที่จะแสดงถึงความรับผิดชอบและการทำ�งานที่ดีโดยยึดความ
สุขและความพอใจเป็นหลัก โดยที่ครูฝึกจะต้องเป็นผู้มีการศึกษาใน
ประเภทนั้นๆ หรือว่ามีประสบการ์ณสูง ซึ่งเด็กและเยาวชนสามารถ
ร่วมกิจกรรมภายใต้การดูแลของเขา ส่วนใหญ่แล้วสถานที่ฝึกกีฬา
ก็เปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองของเด็กและเยาวชน ผู้ปกครองควร

ทำ�ความรู้จักถึงการศึกษาและประสบการณ์ของครูฝึกที่ทำ�งานกับ
ทางสโมสรกีฬา เป็นเรื่องที่ปกติหากจะมีครูฝึกทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
ที่ทำ�งานเป็นครูฝึกกับสโมสรกีฬาในแต่ละประเภทและสาขากีฬา
ต่างๆ

ประโยชน์ของการ
เคลือ
่ นไหวร่างกาย

สำ�หรับเด็กและเยาวชนการออกกำ�ลังกายทุกวันเป็นสิ่งจำ�เป็นใน
การเจริญเติบโต ทั้งทางด้านพัฒนาการและจิตใจ อีกทั้งความรู้สึก
ด้านสังคม ตามคำ�แนะนำ�ของกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเด็กและ
เยาวชนควรจะเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน กลุ่ม
เด็กและเยาวชนที่ทำ�การออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�ในช่วงวัยเด็กมี
แนวโน้มที่มีปฎิบัติต่อไปเมื่อโตขึ้น การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการร่วม
กิจกรรมกีฬาที่จัดขึ้นอย่างมีแบบแผนนั้นมีผลด้านบวกต่อความ
รู้สึกและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนที่ร่วมการ
เล่นกีฬาอย่างเป็นทางการจะได้รับการระบายความความต้องการ
ในการเคลื่อนไหวของตนเองและจะใช้ยาสูบ แอลกอฮอล์หรือสาร
เสพย์ติดได้ช้าลง นอกจากนี้พวกเขายังจะมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคมมากกว่าเด็กที่ไม่มีส่วนร่วม
กับกิจกรรม การมีส่วนร่วมกับกีฬาที่จัดขึ้นอย่างมีแบบแผนนั้นจะ
ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการเสริมสร้างตัวบุคคลและพัฒนาตัว
บุคคล เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้ถึงจริยธรรม คุณธรรม การให้
เกียรติ์ ความสามัคคี การมีสุขภาพอนามัยที่ดีซึ่งปฎิบัติได้โดยการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม อีกทั้งพวกเขาจะได้เรียนรู้ถึงการแพ้และการ
ชนะ การกำ�หนดเป้าหมาย ได้แสดงความตั้งใจและมีความเห็นใจ
ผู้อื่น เรียนรู้การทำ�งานกลุ่ม เคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่นและ
ปฎิบัติตามกฏระเบียบ กิจกรรมกีฬานั้นยังช่วยสนับสนุนคำ�นิยามที่
สำ�คัญๆ เช่น ความเป็นทีม เป็นหนึ่งเดียว ความใจกว้างละการเล่นที่
เป็นธรรม การร่วมเล่นกีฬาทำ�ให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ดังนั้นกีฬาจึงเป็นอาจเป็นบทบาทที่สำ�คัญในการตื่นตัวของผู้ย้าย
ถิ่นฐานให้มีส่วนร่วมในสังคม

ค่าธรรมเนียมการฝึกและค่า
ทดแทนกิจกรรมนันทนาการ

สโมสรกีฬาจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกสำ�หรับการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาทีจ
่ ด
ั ตัง
้ ไว้แล้ว ค่าธรรมเนียมจะขึน
้ อยูก
่ บ
ั สโมสร อายุ
และจำ�นวนของผูเ้ ข้าร่วม อีกทัง
้ ระยะเวลาในการฝึกต่อสัปดาห์
ข้อมูลเกีย
่ วกับค่าธรรมเนียมการฝึกสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของ
สโมสรทีเ่ กีย
่ วข้อง คุณสามารถยืน
่ ขอค่าทดแทนกิจกรรมกีฬา-และ
นันทนาการสำ�หรับเด็กและเยาวชนได้ในเกือบทุกเขตเทศบาลทัว
่
ประเทศ บิดามารดา/ผูป
้ กครองสามารถใช้คา
่ ทดแทนในการชำ�ระ
ค่ากิจกรรมกีฬา-และกิจกรรมเยาวชนสำ�หรับบุตรของท่าน ซึง
่ อาจ
จะเป็นการอบรม/กิจกรรมทีม
่ ร
ี ะยะเวลานานสิบสัปดาห์หรือนานกว่า
ความมากน้อยของค่าทดแทนแตกต่างกันระหว่างเขตเทศบาล และ
ช่วงอายุใดทีส
่ ามารถใช้สท
ิ ธิไ์ ด้ สำ�นักงานเทศบาลสามารถให้ขอ
้ มูล
เกีย
่ วกับค่าทดแทนได้ และท่านยังสามารถหาดูได้จากเว็บไซต์ของ
เทศบาลนัน
้ ๆ ซึง
่ ส่วนใหญ่แล้วจะมีหลายภาษา

เสือ
้ ผ้า

เสือ
้ ผ้าเนือ
้ บางเบา เช่น กางเกงขาสัน
้ กางเกงกีฬาและซือ
้ ยืดก็เพียง
พอสำ�หรับการฝึกกีฬาเกือบทุกประเภท ส่วนกีฬากลางแจ้งนัน
้ จะต้อง
แต่งตัวตามสภาพอากาศ ขุดแข่งขันกีฬาจะจัดหาเมือ
่ ต้องทำ�การ
แข่งขันซึง
่ ทางสโมสรจะเป็นผูใ้ ห้ขอ
้ มูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับชุด อาจมี
ความแตกต่างกันระหว่างประเภทกีฬาละอายุของเด็กและเยาวชนว่า
มีความจำ�เป็นทีจ
่ ะต้องใส่รองเท้าหรือไม่

การมีสว
่ นร่วมของผูป
้ กครอง

บิดามารดา/ผู้ปกครองสามารถมีบทบาทหน้าที่ต่างๆได้ในกิจกรรม
กีฬา-และงานเยาวชนด้านการออกกำ�ลังกาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการ
มีส่วนร่วมของบิดามารดาและผู้ปกครองจะเป็นเชิงอาสาสมัคร ซึ่ง
หมายความว่าบุคคลดังกล่าวทำ�งานด้วยความสมัครใจโดยไม่ได้
รับค่าตอบแทน ตัวอย่างของงานและหน้าที่ของบิดามารดาหรือผู้
ปกครอง ได้แก่ การสบทบทุน การเป็นผู้ตัดสินและกรรมการ เป็น
ผู้ดูแลความปลอดภัยของกิจกรรมต่างๆ และงานประเภทอื่นที่
เกี่ยวข้องกับสโมสรนั้นๆ เหตุผลในการที่ผู้คนต้องทำ�งานเป็นอาสา
สมัครก็เพราะว่า ผู้คนจะได้รู้จักกับผู้ปกครองคนอื่นๆ รู้จักครูฝึกและ
ผู้บริหารต่างๆในสโมสร อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการ
ด้านสังคมของตนเอง และเป็นการช่วยสโมสรของตนเองให้บรรลุ
เป้าหมายด้านการกีฬา ในขณะเดียวกันการที่มีส่วนร่วมในการเป็น
อาสาสมัครทำ�ให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้กฏกติกา เรียนรู้ด้าน
การบริหารองค์กรทางสังคมและกิจกรรมสังคมนั้นเป็นอย่างไร
การร่วมมือและการสนับสนุนจากบิดามารดาและผู้ปกครองนั้นเป็น
สิ่งสำ�คัญสำ�หรับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้เด็กฝึกกีฬาต่อ
ไปในอนาคตความช่วยเหลือของพวกคุณจึงมีความสำ�คัญมาก

คำ�ถามและคำ�ตอบ
ฉันควรทำ�อย่างไรเมื่อฉันต้องการส่งบุตรฝึกกีฬา

คุณติดต่อกับครูฝึกหรือผู้บริหารสโมสร และแน่นอนที่สุดก็สามารถ
หาข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สโมสร พนักงานของศูนย์บริการกีฬาก็มักจะมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและ
เบอร์โรศัพท์ของครูฝึกเช่นกัน

ฉันซึ่งเป็นผู้ปกครองจะต้องอยู่ด้วยตลอดการฝึกหรือไม่

มีความแตกต่างกันระหว่างประเภทของกีฬาและอายุของผู้เข้าร่วม
ว่าบิดามารดา/ผู้ปกครองจะต้องคอยดูแลระหว่างการฝึกหรือไม่

จะเป็นอย่างไรหากว่าบุตรของฉันไม่สามารถพูดภาษาไอซ์
แลนด์

ภาษาด้านกีฬานั้นเป็นสากล เด็กและเยาวชนสามารถเข้าร่วมได้ถึง
แม้ว่าพวกเขาไม่สามารถพูดภาษาไอซ์แลนด์

มีค่าใช้จ่ายในการทดลองฝึกหรือไม่

เด็กและเยาวชนมักจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมและทดลองการเล่นกีฬา
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จะดีที่สุดให้ติดต่อกับสโมสรเพื่อข้อมูลเพิ่ม
เติม

FJOLLA SHALA

MACIEJ BAGINSKI

ประเทศโคโซโว/อัลบานี

บาสเกตบอล– สโมสร
NJARÐVÍK

ฟุตบอล - สโมสร BREIÐABLIK

กีฬาทำ�ให้ฉันเป็นคนที่ฉันเป็นอยู่ในทุกวัน
นี้ กีฬาช่วยให้ฉันตั้งอยู่ในหนทางที่ถูกต้อง
ของชีวิต ฉันได้เดินทางไปยังหลายประเทศ
โดยผ่านการเล่นกีฬาและได้พบปะผู้คนดีๆ
มากมาย ทีมกีฬาของฉันนั้นเปรียบเหมือน
ครอบครัวของฉัน

เมื่อฉันเริ่มมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาฉันก็
เริ่มเรียนภาษาไอซ์แลนด์ได้ง่ายขึ้น ฉันได้
เรียนรู้มากมายจากเด็กๆคนอื่นที่ฉันฝึก
กีฬาด้วย ฉันได้รู้จักผู้คนดีๆมากมายและมี
เพื่อนใหม่ๆ กีฬาช่วยให้ฉันกลายเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมในไอซ์แลนด์

STIVEN T. VALENCIA
ประเทศโคลัมเบีย

แฮนด์บอล - สโมสร VALUR
การมีส่วนร่วมในกีฬาเปลี่ยนให้ฉัน
เป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีและช่วยให้ฉัน
เพิ่มความมั่นใจให้กับตนเอง

IVANA JORDANOVA
ประเทศบูกาเรีย

บาสเกตบอล สโมสร HSV
บาสเกตบอสทำ�ให้ฉันมีเป้าหมายในชีวิต
ฉันร่าเริงมากขึ้นกว่าเดิม มีเพื่อนใหม่และมี
โอกาสในการเดินทาง และการเรียนของฉันก็
ดีขึ้นหลังจากที่ฉันเริ่มฝึกกีฬา

คุณได้ออ
กายและ

กำ�ลังกา

BAKIR ANWAR NASSAR
ประเทศอิรก
ั /ปาเลสไตน์
ฟุตบอล – สโมสร ÍA

กีฬาฟุตบอลเป็นเหมือนกับโลกอีกใบของฉัน
เป็นอีกความเชื่อหนึ่ง เมื่อฉันเริ่มเล่นฟุตบอล
ทำ�ให้ฉันเรียนรู้ภาษาไอซ์แลนด์ได้ดีขึ้น และ
นั่นทำ�ให้ฉันมีเพื่อนที่จะเป็นเพื่อนกันไปตลอด
ชีวิต มันทำ�ให้ฉันปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่าย
ขึ้น หากไม่มีกีฬาฟุตบอลฉันก็คงไม่ใช่คน
เดียวกันอย่างเช่นทุกวันนี้

ARON HUYNH

อ อกกำ�ลัง
การออก

ประเทศเวียดนาม
คาราเต้ - สโมสร ÍR

กีฬาช่วยให้ฉันสามารถทำ�ความฝันให้เป็น
จริงได้ หากว่าชีวิตของคุณนั้นมันยากลำ�บาก
คุณสามารถมองหาการเล่นกีฬาได้เสมอ ซึ่ง
นั่นเป็นการช่วยเหลือและเป็นหนทางแห่ง
ความสุข

ยให้อะไร

SAMAR E ZAHIDA
ประเทศปากีสถาน

เทควันโด - สโมสร ÁRMANN

คุณ?

เมื่อตอนฉันอายุเก้าปีพ่อแม่ของฉัน
ได้สมัครให้ฉันเล่นเทควันโด หลังการฝึกซ้อม
ครั้งแรกฉันก็ตกหลุมรักกีฬาและไม่เคยคิด
ที่จะหันหลังให้กับมัน ฉันได้รับประสบการณ์
ใหม่ๆมากมายผ่านการกีฬา เรียนรู้การจัด
ระเบียบตนเอง ได้เดินทางไปต่างประเทศ
เรียนรู้ถึงชัยชนะทั้งเล็กและใหญ่และได้รู้จัก
ผู้คนที่น่ารัก

MINELA CRNAC

ประเทศบอสเนีย

ฟุตบอล – สโมสร SNÆFELL
การกีฬานั้นเป็นมากกว่าการแค่ร่วมเข้าฝึก
หลังจากที่ฉันเริ่มร่วมฝึกฟุตบอลฉันมีเพื่อน
เพิ่มขึ้นกว่าเดิมและฉันก็มีอะไรทำ�ตลอดเวลา
การตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันก็คือการ
ร่วมฝึกกีฬา ฉันขอแนะนำ�ให้คุณได้ลอง

VUK OSKAR DIMITRIJEVIC
ประเทศเซอร์เบีย

ฟุตบอล - สโมสร LEIKNIR
ฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผ่านทางกีฬา
กีฬาช่วยเสริมสร้างความแข้มแข็งให้กับฉัน
และทำ�ให้ฉันมีเพื่อนที่ดี สิ่งที่สนุกที่สุดที่ฉัน
ทำ�ก็คือการที่ไปฝึกฟุตบอลกับเพื่อนๆ
ของฉัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเคลื่อนไหวด้านกีฬาในประเทศไอซ์แลนด์ประกอบด้วยสอง
องค์กรระดับประเทศ ซึ่งทั้งสองคือ สมาคมกีฬาและโอลิมปิกแห่ง
ประเทศไอซ์แลนด์ (ÍSÍ) และสมาคมเยาวชนแห่งประเทศไอซ์แลนด์
(UMFÍ) คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสโมสรกีฬาในเขตพื้นที่ของ
คุณได้โดยการติดต่อกับสำ�นักงาน ÍSÍ ที่เบอร์โทรศัพท์ 514 4000
หรือ ศูนย์บริการของUMFÍ ที่เบอร์ 568 2929 เว็บไซต์ขององค์กร
คือ www.isi.is และ www.umfi.is

