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"! نحن لدینا أنماط لعب  Habo Wolleyمرحباً بكم في عائلة كرة الطائرة وفي "ھابو فولي 

 وبالریاضة التي نعشقھا. مخصصة لألطفال من مختلف األعمار ونعتقد بأنكم ستستمتعون بوقتكم معنا 
 !شعارنا ھو أنھ عندما یقدم العدید من األشخاص المساعدة، یصبح األمر أسھل وأكثر إمتاًعا للجمیع

  

Arabiska 



 المشروعالفكرة من 
 :األطفال والشباب ھذا ھوالھدف الرئیسي من مشروع 

  
 االستمتاع    -
 المساھمة في تربیة الشباب المجتمعیة    -
 تطویر العبین وقادة مستقبلیین في مجال الكرة الطائرة    -

   
كلما ازداد عدد   نادیًا ممتعًا بحیث یكون األھل والشباب والمدربون مھتمون بأن ینخرطوا فیھ. على "ھابو فولي" أن یكون 

المھتمین كلما ازدادت المتعة. إن أبوابنا مفتوحة أمام جمیع الالعبین الجدد طوال الموسم في جمیع فرق الشباب وصغار  
 .السن لدینا

 
 المعدات

 :األشیاء التي تحتاجھا للتدریب على الكرة الطائرة ھي فقط الكرة الطائرة ھي ریاضة سھلة و ممارستھا غیر مكلفة.

 
 صالة الداخلیةحذاء مناسب لل    -
 شیرت  -سروال قصیر وتي    -
  حمایة للركبة (ینصح بھا)    -

 

یمكن شراء بدلة النادي الریاضیة ومالبس التمرین وحمایة الركبة واألحذیة المناسبة من خالل متجر النادي اإللكتروني 
  Mikasa termwear و  Base Sport مع " Habo Wolley "ھابو فولي تتعاونwww.basesport.se  على

 .2018منذ خریف عام  Mizuno skor و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قادةال

المھتمین باالنضمام. یتلقى یتواجد ھناك عّدة من القادة في مجموعات التدریب، ونرحب بالمزید من األھل وغیرھم من  
 .متیازات القیادة األخرىیحصلون على اجمیع القادة التدریب والتعلیم الالزم و

 
 

http://www.basesport.se/


 
 "  VolleyBompa "فولي بومبا

 سنوات)  3-5(

المشاركة في   "فولي بومبا" ُمعّدة للصغارالذین یرغبون في
 .نشاط  مليء بالحركة واأللعاب

 
المسارات الُمعّدة   ونركض فينحن نرمي الكرات ونمسك بھا، 

اللیاقة البدنیة، ونلعب بالبالونات  بالحواجز، ونقوم بتمارین
ً ونقضي  ً  وقتا ً  ممتعا  .معا

 
 

 
"فولي بومبا" ویتم القیام  یشارك األھل بشكل نشط  في

ً بالتمارین   .مع األطفال سویا
 

 " متاحة فيVolleyBompa تدریبات "فولي بومبا
صباحاً وعلى مدى    11-10الساعة أیام السبت بین 

 عشرة أسابیع في الخریف وفي الربیع أیضاً.
 
 
 

 
 " المستوى Kidsvolley"كیدز فولي  

 سنوات)  6-9( 1-3  

" مخصصة بالكامل  Kidsvolley"كیدز فولي 
سنوات.   9-6لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 

في "كیدز فولي" نركز بشكل كامل على االستمتاع 
 .األصدقاء بدالً من االھتمام بالنتائج واألداءمع 

  
ً یتدرب الفتیان والفتیات  ویلعبون المباریات  سویا

 ً  ."كیدز فولي"  في معا
 

یلعب األطفال في   " Kidsvolley"كیدز فولي  في
ً ملعب صغیر ذو شبكة منخفضة.  یتم   وتدریجیا

تقدیم تحدیات جدیدة عند االنتقال من مستوى إلى 
 آخر. 

 .ال یحتاج األھل ألي معرفة مسبقة كي ینضموا إلینا كقائدین في "كیدز فولي"، إن  األمر بسیط للغایة



 
 
 

 
 

 
ال تقوم على أساس العمر، بل یلعب األطفال في المستوى   " Kidsvolley"كیدز فولي 

 .یجیدونھالذي یشعرون بأنھم 
 
 رمي والتقاط الكرة :1المستوى "كیدز فولي"    -
+ مھارة اإلمساك بالكرة من األسفل  :2المستوى "كیدز فولي"  -

Underhandsserve 
ومھارة إمساك  Bagger+ مھارة مد الذراعین  :3المستوى "كیدز فولي"    -

  Fingerslagباألصابع الكرة
 

ً یتم   .3-1ات الشبكة في المستویفوق رمي الكرة  دائما
 

 سنة)  13-10(   7-4"فیرمانا" المستوى  
یتم لعب "فیرمانا"على أرض ملعب واسع وكامل 

یُسمح   ولضمان سالسة جیدة ومواصلة في اللعب
كل  ل  بأن تتنطط الكرة على األرض مرة واحدة

 .جانب (لكل فریق على جانبي الشبكة)
 

ً یجب    الكرة من فوقتتم عملیات ضرب ن أ دائما
ً نبدأ  الشبكة. الفتیان والفتیات في  في تقسیم تدریجیا

 .فرق مختلفة
 

 :المستویات المختلفة باختصار
 
، یحق Underhandsserveومھارة اإلمساك بالكرة من األسفل   Smashبقوة  + إرسال الكرة :4المستوى   -

 ً ، عند الضربة الثانیة یمكن االختیار بین لكل جانب واحدة، یسمح بتنطیط الكرة مرة ضرباتلكل فریق ثالث  دائما
 تمریرھا. أووإرسالھا  التقاط الكرة

بإرسال ، یسمح كما ھو مذكور أعاله ولكن یجب إجراء جمیع عملیات لمس الكرة من خالل الضربات :5المستوى   -
 الكرة عند الضربة األولى/ الثانیة.

اإلرسال/  خلف خط من  الكرة من جدید إرسالالبدء ب ن تتم جمیع عملیاتكما ھو مذكور أعاله ولك :6المستوى   -
 .باشربشكل ماً عطي نقاطیBlock i golvet األرض   سم وصّد الكرة على 210األساس، یتم رفع الشبكة إلى 

 ."فیرمانا فولي" دون السماح بأن تتنطط الكرة على األرض مع قواعد الكرة الطائرة المعتادة :7المستوى   -
 

 دورة لتعلیم األھل و"فوكسن فولي" 
نماط اللعب المختلفة  لتعلم أنقوم في كل موسم بدعوة األھل لالشتراك في دورة تدریبیة حیث تتاح لك الفرصة كوالد/ والدة  

"فوكسن   ن فيی. نرحب باآلباء واألمھات واألعضاء الكبار اآلخر7المستوى  "فیرمانا"  إلى  1المستوى  "كیدز فولي"  من
 !اَ ت الكرة الطائرة مسبقللعب الكرة الطائرة بمفردھم. ال یوجد حاجة ألن تكون قد لعب فولي" (الكرة الطائرة للكبار)

  



 تدریبات مھیأة لمالءمة كل فرد 
لدینا قاعدة عامة وھي أنھ من الضروري أن ینتمي األطفال إلى 

مجموعات التدریب من فئتھم العمریة، إال أنھ وبسبب حرصنا على أن  
تكون التدریبات مھیأة لمالءمة كل فرد، فھناك مرونة في تلك القاعدة  

العامة. إضافة إلى أن بإمكان كل طفل أن یحدد مستوى طموحھ الخاص 
 أسبوعیاً.بعدد التمارین التي یرغب بحضورھا  مثالً ألمر عندما یتعلق ا

 
الھدف من تھیئتنا للتدریبات والظروف بما یتالءم مع كل فرد ھو ضمان  
نجاح األطفال لعدد من المرات یفوق عدد تلك المرات التي یفشلون فیھا، 

 ولكن وفي نفس الوقت یتم تحدي األطفال ضمن المستوى الخاص بھم
 م یتطورون ویتعلمون أشیاء جدیدة. یتعلم األطفال بسرعاتحتى یشعروا أنھ

ونحن نأخذ ذلك في عین االعتبار. یرجى أن تسأل قائد فریقك/ مدربك عن نموذجنا التوضیحي المتعلق بالتدریبات  –متفاوتة 
 !المھیأة لمالءمة كل فرد

 
حیث یشعر بأنھ ماھر للغایة  "Lätta zonenالمنطقة السھلة "٪ في 25ھدفنا ھو أن یقوم كل طفل بالتدریب بنسبة 

 "Komfortzonen منطقة الراحة"٪ من الوقت في 50ویمكنھ تحمل مسؤولیة كبیرة. وینبغي أن یقضي األطفال 
، حیث یختبر "Lärandezonenعلم منطقة الت" ٪ من التدریب في 25حیث یشعرون باألمان. ویجب أن یكون 
 .الالعبون حدودھم ویتعلمون ما ھو جدید

 
  ".Panikzonen منطقة الذعر"نرید تجنب السماح لألطفال بأن ینتقلوا بسرعة لیلعبوا في مستوى صعب جًداعلیھم 

ل خالل التدریب، ولیس فھذا ال یخدم تنمیتھم وال یجلب لھم المتعة. یجب أن یختبراألطفال ما ال یتقنوه في المقام األو
 .خالل المباریات

  

 مجموعات تدریب مقسمة بحسب الفئات العمریة  -
 تدریب مھیأ لمالءمة كل فرد ضمن مجموعات التدریب  -
 یزداد عدد المدربین كلما كان المستوى أقل  -
 مباریات الكأس (مع األھل) یستطیع األطفال أن یختاروا المستوى بنفسھم عند  -
 نرحب بالمبتدئین من جمیع الفئات العمریة  -

 

 تھیئة التدریبات لمالءمة كل فرد 
 



 
 رسوم العضویة والتدریب

 
یجب على األعضاء الفاعلین دفع رسوم العضویة +  

 .رسوم التدریب
 

 كرونة سویدیة 450رسوم العضویة: 
 كرونة سویدیة 800رسوم العضویة لألسرة: 

 
حساب  دریب إلى ـویة ورسوم التـع رسوم العض ـیتم دف

 " بحسب ھذه البیاناتHabo Wolleys"ھابو فولي 
)Bankgiro 5042-8556  في بدایة الموسم (

 (الخریف)
 

ً  اذكر  سم والبرید اإللكتروني والعنوان وبیانات تاریخ المیالد، ھكذا مثالً:   مجموعة التدریب واإل دائما
(PF05-06, Sigge Ahl, sigge@hotmail.com, Volleygränd 1, 566 31 Habo, 050127) 

 
 كرونة  450= رسوم العضویة =  سنوات) VolleyBompa) "3-5 "فولي بومبا

 .بدون رسوم تدریب. رسوم العضویة أو العضویة لألسرة تكفي
 

 كرونة  800سنوات) =   Kidsvolley/Fyrmanna) "6-9 "فیرمانا"كیدز فولي"/
 + رسوم العضویة  كرونة 350رسوم التدریب 

 
 كرونة 900سنة) =  Fyrmanna/ "U17 )10-15 "فیرمانا

 كرونة + رسوم العضویة  450رسوم التدریب 
 

U18/ /U20 ) كرونة   1100سنة وما فوق) =  16كبار 
 كرونة + رسوم العضویة  650رسوم التدریب 

 
   كرونة 450" (تمرین لیاقة بدنیة، بدون ترخیص) = رسوم العضویة = Vuxenvolley "فوكسن فولي

 .بدون رسوم تدریب. رسوم العضویة أو العضویة لألسرة تكفي
رسوم التدریب تشمل رخصة المنافسة والتأمین على الترخیص. للعب المباریات على الكؤوس یتوجب وجود رخصة  

ات قبل المنافسة. یتم دفع الرسوم لكل موسم ولیس لسنة تقویمیة. لألشخاص الجدد الحق في القدوم والتجربة لثالث مر
تحدید ما إذا كانوا یرغبون بأن یصبحوا أعضاء. االنضمام والتدرب على الكرة الطائرة المدرسیة "سكول فولي" وحدھا  

 عضویة!ال یتطلب 
  



 
 

  HW صندوق 
نادینا. لذلك  "ھابو فولي" أال یقف الوضع المالي عائقاً أمام مشاركة أعضائنا وأعضائنا المستقبلیین في  من المھم لنا في

بحیث یمكن لألعضاء التقدم بطلب للحصول على دعم مالي لرسوم التدریب/ البطوالت  " HWیوجد اآلن "صندوق
 .والمعدات

 یمكنك العثور على المزید من المعلومات وعلى رابط  نموذج الطلب على موقعنا على اإلنترنت
)www.habowolley.se عالمة التبویب " ) تحتMedlem; HW-fonden." 

 .إذا كان لدیك المزید من األسئلة، تحدث إلى أحد قادتنا
 
 

   "سكول فولي" (الكرة الطائرة المدرسیة)
 -تدریباتھم الرئیسیة في المجموعة التي ینتمون إلیھاعالوة عن –یمكن للطالب من الصف الثالث حتى المدرسة الثانویة 

أن یشاركوا في "سكول فولي"، وھي مفتوحة لألطفال الذین یرغبون في الحصول على المزید من التدریبات خالل 
 .األسبوع  وللذین ال یمارسون الكرة الطائرة في مكان آخر

 .المشاركة في "سكول فولي" مجانیة وال تتطلب عضویة
 
 

 تسجیل األعضاء وبیانات االتصال
 

 إننا بحاجة إلى بیانات االتصال الصحیحة لجمیع
 .األعضاء كي نستطیع إرسال معلومات مھمة من النادي

 یمكنكم تسجیل أطفالكم كأعضاء جدد على: 
 www.habowolley.se/medlem/registrering-av-kontaktuppgifter 

 
 .تحدث إلى إحدى قائدي مجموعة تدریب طفلكإذا كنت ال تستطع القیام بذلك بنفسك، 

 
 
 

جمیع المجموعات على  یمكنك العثور على بیانات االتصال بالقادة في
 www.habowolley.se  ناديموقع ال

 
  

http://www.habowolley.se/


 


	مرحباً بكم في
	هابو فولي
	Habo Wolley
	/
	/
	www.habowolley.se
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	يجب دائماً أن تتم عمليات ضرب الكرة من فوق الشبكة. نبدأ تدريجياً في تقسيم الفتيان والفتيات في فرق مختلفة.
	المستويات المختلفة باختصار:
	-  المستوى 4: + إرسال الكرة  بقوةSmash  ومهارة الإمساك بالكرة من الأسفل Underhandsserve، يحق دائماً لكل فريق ثلاث ضربات، يسمح بتنطيط الكرة مرة واحدة لكل جانب، عند الضربة الثانية يمكن الاختيار بين التقاط الكرة وإرسالها أو تمريرها.
	-  المستوى 5: كما هو مذكور أعلاه ولكن يجب إجراء جميع عمليات لمس الكرة من خلال الضربات، يسمح بإرسال الكرة عند الضربة الأولى/ الثانية.
	-  المستوى 6: كما هو مذكور أعلاه ولكن تتم جميع عمليات البدء بإرسال الكرة من جديد من خلف خط الإرسال/ الأساس، يتم رفع الشبكة إلى 210 سم وصدّ الكرة على الأرض  Block i golvetيعطي نقاطاً بشكل مباشر.
	-  المستوى 7: "فيرمانا فولي" دون السماح بأن تتنطط الكرة على الأرض مع قواعد الكرة الطائرة المعتادة.
	دورة لتعليم الأهل و"فوكسن فولي"
	نقوم في كل موسم بدعوة الأهل للاشتراك في دورة تدريبية حيث تتاح لك الفرصة كوالد/ والدة لتعلم أنماط اللعب المختلفة من "كيدز فولي" المستوى 1 إلى "فيرمانا" المستوى 7. نرحب بالآباء والأمهات والأعضاء الكبار الآخرين في "فوكسن فولي" (الكرة الطائرة للكبار) للعب الكرة الطائرة بمفردهم. لا يوجد حاجة لأن تكون قد لعبت الكرة الطائرة مسبقاَ!
	تدريبات مهيأة لملاءمة كل فرد
	لدينا قاعدة عامة وهي أنه من الضروري أن ينتمي الأطفال إلى مجموعات التدريب من فئتهم العمرية، إلا أنه وبسبب حرصنا على أن تكون التدريبات مهيأة لملاءمة كل فرد، فهناك مرونة في تلك القاعدة العامة. إضافة إلى أن بإمكان كل طفل أن يحدد مستوى طموحه الخاص عندما يتعلق الأمر مثلاً بعدد التمارين التي يرغب بحضورها أسبوعياً.
	الهدف من تهيئتنا للتدريبات والظروف بما يتلاءم مع كل فرد هو ضمان نجاح الأطفال لعدد من المرات يفوق عدد تلك المرات التي يفشلون فيها، ولكن وفي نفس الوقت يتم تحدي الأطفال ضمن المستوى الخاص بهم
	حتى يشعروا أنهم يتطورون ويتعلمون أشياء جديدة. يتعلم الأطفال بسرعات
	متفاوتة – ونحن نأخذ ذلك في عين الاعتبار. يرجى أن تسأل قائد فريقك/ مدربك عن نموذجنا التوضيحي المتعلق بالتدريبات المهيأة لملاءمة كل فرد!
	هدفنا هو أن يقوم كل طفل بالتدريب بنسبة 25٪ في "المنطقة السهلة Lätta zonen" حيث يشعر بأنه ماهر للغاية ويمكنه تحمل مسؤولية كبيرة. وينبغي أن يقضي الأطفال 50٪ من الوقت في "منطقة الراحة Komfortzonen" حيث يشعرون بالأمان. ويجب أن يكون 25٪ من التدريب في "منطقة التعلم Lärandezonen"، حيث يختبر اللاعبون حدودهم ويتعلمون ما هو جديد.نريد تجنب السماح للأطفال بأن ينتقلوا بسرعة ليلعبوا في مستوى صعب جدًاعليهم "منطقة الذعر Panikzonen". فهذا لا يخدم تنميتهم ولا يجلب لهم المتعة. يجب أن يختبرالأطفال ما لا يتقنوه في المقام الأول خلال التدريب، وليس خلال المباريات.
	رسوم العضوية والتدريب
	يجب على الأعضاء الفاعلين دفع رسوم العضوية + رسوم التدريب.
	رسوم العضوية: 450 كرونة سويدية
	رسوم العضوية للأسرة: 800 كرونة سويدية
	يتم دفـع رسوم العضـوية ورسوم التـدريب إلى حساب "هابو فولي Habo Wolleys" بحسب هذه البيانات
	(Bankgiro 5042-8556) في بداية الموسم (الخريف)
	اذكر دائماً مجموعة التدريب والإسم والبريد الإلكتروني والعنوان وبيانات تاريخ الميلاد، هكذا مثلاً:  
	(PF05-06, Sigge Ahl, sigge@hotmail.com, Volleygränd 1, 566 31 Habo, 050127)
	"فولي بومبا VolleyBompa" (3-5 سنوات) = رسوم العضوية = 450 كرونةبدون رسوم تدريب. رسوم العضوية أو العضوية للأسرة تكفي.
	"كيدز فولي"/"فيرمانا Kidsvolley/Fyrmanna" (6-9 سنوات) = 800 كرونةرسوم التدريب 350 كرونة + رسوم العضوية"فيرمانا Fyrmanna" /U17 (10-15 سنة) = 900 كرونةرسوم التدريب 450 كرونة + رسوم العضويةU18/ /U20 كبار (16 سنة وما فوق) = 1100 كرونة رسوم التدريب 650 كرونة + رسوم العضوية"فوكسن فولي Vuxenvolley" (تمرين لياقة بدنية، بدون ترخيص) = رسوم العضوية = 450 كرونة بدون رسوم تدريب. رسوم العضوية أو العضوية للأسرة تكفي.
	رسوم التدريب تشمل رخصة المنافسة والتأمين على الترخيص. للعب المباريات على الكؤوس يتوجب وجود رخصة المنافسة. يتم دفع الرسوم لكل موسم وليس لسنة تقويمية. للأشخاص الجدد الحق في القدوم والتجربة لثلاث مرات قبل تحديد ما إذا كانوا يرغبون بأن يصبحوا أعضاء. الانضمام والتدرب على الكرة الطائرة المدرسية "سكول فولي" وحدها لا يتطلب عضوية!
	صندوق  HW 
	من المهم لنا في "هابو فولي" ألا يقف الوضع المالي عائقاً أمام مشاركة أعضائنا وأعضائنا المستقبليين في نادينا. لذلك يوجد الآن "صندوقHW" بحيث يمكن للأعضاء التقدم بطلب للحصول على دعم مالي لرسوم التدريب/ البطولات والمعدات.يمكنك العثور على المزيد من المعلومات وعلى رابط  نموذج الطلب على موقعنا على الإنترنت
	(www.habowolley.se) تحت علامة التبويب "Medlem; HW-fonden".
	إذا كان لديك المزيد من الأسئلة، تحدث إلى أحد قادتنا.
	"سكول فولي" (الكرة الطائرة المدرسية) 
	يمكن للطلاب من الصف الثالث حتى المدرسة الثانوية –علاوة عن تدريباتهم الرئيسية في المجموعة التي ينتمون إليها- أن يشاركوا في "سكول فولي"، وهي مفتوحة للأطفال الذين يرغبون في الحصول على المزيد من التدريبات خلال الأسبوع  وللذين لا يمارسون الكرة الطائرة في مكان آخر.المشاركة في "سكول فولي" مجانية ولا تتطلب عضوية.
	تسجيل الأعضاء وبيانات الاتصال
	إننا بحاجة إلى بيانات الاتصال الصحيحة لجميعالأعضاء كي نستطيع إرسال معلومات مهمة من النادي.يمكنكم تسجيل أطفالكم كأعضاء جدد على:
	 www.habowolley.se/medlem/registrering-av-kontaktuppgifter
	إذا كنت لا تستطع القيام بذلك بنفسك، تحدث إلى إحدى قائدي مجموعة تدريب طفلك.
	يمكنك العثور على بيانات الاتصال بالقادة في جميع المجموعات على موقع النادي  www.habowolley.se

