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– Det å kunne gi noe tilbake er viktig for meg, sier Mats Zuccarello 
Aasen som ønsker bidra med hockeyen for Right To Play

Right To Play skal gjennom lek og idrett bedre barn og unges 
hverdag i verdens mest vanskeligstilte områder. Dette passer 
«Zucca» godt, for barn og unge er utrolig viktig for meg. Det er 
denne måten jeg kan bidra på sier New York Rangers-spilleren.

- Barn og unge er for meg utrolig viktig. Jeg er veldig glad i barn, 
og tar samarbeidet med Right To Play svært seriøst.

< På samme lag! Zuccarello All Star Team stiller opp for Johan Olav Koss´ Right To Play og inviterer til 
Inspirasjons hockeyskole, inspirasjons spørretime og Showkamp i DNB Arena 20. juni 2014. Til høyre 
er Zuccarellos manager Kevin Skabo. (Foto: Skabo Management Group)

Right To Play skal gjennom lek og idrett 
utdanne og bedre barn og unges evne 
til å takle utfordringene ved fattigdom, 
konflikt og sykdom i vanskeligstilte 
områder i verden.  Over 1 million 
barn deltar hver uke i våre leke- og 
idrettsprogrammer. Målsetningen er å 
nå 2 millioner barn innen 2017.

Vi fremmer utdanning, helse og freds- 
skapende arbeid i mer enn 20 land.

Right To Play ønsker å skape en sunn 
og trygg verden gjennom lek og idrett, 
slik at barn og unge kan få en bedre 
framtid og bygge varige sosiale  
endringeri sine lokalsamfunn.

Hvorfor er lek og idrett så viktig? 
FN anerkjenner at alle barn har rett til lek og idrett.
Deltakelse i lek og idrett skal ikke bli sett på som noe 
luksuriøst, men et redskap for å bedre utdanning og helse. 
Lek og idrett binder lokalsamfunn sammen og inspirerer 
mennesker. Gjennom lek og idrettsaktiviteter lærer barn 
toleranse, respekt og empati for hverandre. De får også 
kunnskap om hvordan beskytte seg mot sykdommer som 
malaria og HIV / AIDS. Lek og idrett er erfaringsbasert 
læring og utvikler viktige basisferdigheter som samarbeid, 
kommunikasjon og lederskap. Lek og idrett er for mange en 
avkobling fra hverdagens vanskeligheter og tilfører håp og 
latter, samtidig gir den barn lov til å være barn.
 
Hva er Right To Play? 
Right To Play er en global organisasjon som gjennom lek 
og idrett utdanner og utvikler barn og unge i vanskeligstilte 
områder. Right To Play ble grunnlagt i år 2000 av Johann 
Olav Koss, fire ganger Olympisk mester og sosial entre-
prenør. Gjennom lek og idrett bidrar vi til å utvikle barn og 
unges basisferdigheter og muligheten for en bedre fremtid, 
i samarbeid med lokalsamfunnene utvikler vi bærekraftige 
prosjekter.

Hvem har rett til lek og idrett? 
Right To Play promoterer inkludering av alle barn og 
unge. Vi mener at deltakelse i lek og idrett kan forandre 
et barns liv. Det er grunnen til at vi jobber i vanske-
ligstilte områder og engasjerer oss i forhold til jenter, 
barn med funksjonshemminger, barn med HIV/AIDS, 
gatebarn, tidligere barnesoldater og flyktninger. 
  
Hva gjør vi? 
Vi utdanner og hjelper barn å lære. Med leken som klas-
serom forbedrer vi faglige prestasjoner og styrker fysisk, 
kognitiv og sosial utvikling.
Vi promoterer helse ved å oppmuntre til fysisk aktivitet, mo-
bilisering av lokalsamfunnene rundt nasjonale helseprob-
lemer og forebyggendearbeid innen sykdomsbekjempelse 
med spesielt fokus på HIV/AIDS, malaria og vaksinering. 
Vi bygger fred ved læring av konflikthåndtering og gjennom 
tilrettelagt arbeid med barn som har opplevd krig på nært 
hold.

Vi utvikler lokalsamfunn ved å engasjere lokale ansatte 
og frivillige, og gjennom samarbeid med lokale partnere.

Hvem når vi ut til? 
Vi når ut til en million barn med ukentlige aktiviteter, 
49% av disse barna er jenter. Right To Play har prosjek-
ter i mer enn 20 land: Benin, Burundi, Canada, Etiopia, 
Ghana, Jordan, Kina, Libanon, Liberia, Mali, Mosambik, 
Pakistan, Palestinske områder (Vestbredden og Gaza), 
Peru, Rwanda, Sør Sudan, Tanzania, Thailand og 
Uganda.

Hvordan gjør vi det? 
Prosjektene våre implementeres av mer enn 600 inter-
nasjonale ansatte og 13,500 frivillige Coacher. Coachene 
er tilknyttet lokale partnere og skoler, og lært opp i våre 
spesialdesignede programmer. De implementerer disse 
programmene basert på erfaringer og kunnskap om hva 
barn og unge i lokalsamfunnene trenger. Vi promoterer 
også gode lederegenskaper hos barn og unge i alle aldre. 
Unge ledere, noen bare 8-10 år gamle, bedrer disse egen-
skapene gjennom deltakelse i Right To Play aktiviteter. 
Noen av prosjektene våre baserer seg på kursing og 
teknisk assistanse. Vi jobber med lokale partnere i Bolivia, 
Colombia, Kenya, Norge, Panama, Peru og USA. Der kurs-
er vi lokale organisasjoner i Right To Play sin unike metode 
for implementering av lek, idrett og fysisk aktivitet.
Med på laget har vi også Utøverambassadører.
I tillegg til våre ansatte og frivillige Coacher er vi støttet av 
et globalt nettverk av profesjonelle og Olympiske utøvere 
fra mer enn 40 land. Disse Utøverambassadørene fungerer 
som rollemodeller og er med på å fremme alt det Right To 
Play som organisasjon står for.

Gjør vi en forskjell?
Ja, prosjektene våre viser til gode resultater. Vi ser 
forbedrede resultater innenfor utdanning, redusert fravær 
i skolen, redusert bruk av vold, samt økt kunnskap og 
forståelse for ulike sykdommer og virus. Ved å arbeide med 
barn og unge bidrar vi til bærekraftig utvikling.

FAkTAOM RIGHT TO PlAY



Velkommen til Zuccarello ´s

Inspirasjons hockeyskole
er kun for spillere som allerede er tilknyttet lag (ikke hockeyskole) og kun fra
årsklassen U8 (2007), U9 (2006), U10 (2005)

Fredag 20. juni 2014  i DnB Arena, Stavanger, Norway

Blir du med, så får du oppleve:

1 isøkt, fordelt på 5 stasjoner med  
god ishockey inspirasjon sammen med 
NHl stjernen i New York Rangers 
Zuccarello, lagkamerat Carl Hagelin 
og andre hockeykjendiser

• Alle deltakere vil være innom alle 
disse 5 aktivitetsstasjonene,  hvor 
også Mats Zuccarello Aasen og 
Carl Hagelin er. Utenom disse 2 
New York Rangers proffene vil det 
være andre hockey kjendiser og 
Oilers-spillere/trenere som gir dere 
gode tips og veiledning og mer 
inspirasjon til å ha det gøy på isen i 
fremtiden. 

• Som et minne  fra denne 
insipirasjons hockeyskolen 
vil deltakerene få en T-skjorte 
som bevis for at du har vært 
med arrangementet.

FREDAG
20. JUNI
klOkkEN

13:00
fremmøte
kl. 12:30

 kr. 150,-  inkl T-skjorte
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Velkommen til Zuccarello ´s

Hockey inspirasjons spørretime
(Q&A = Questions and Answers) 

Spørretimen er kun for påmeldte hockeyspillere fra årsklassene 
U11 (2004) t.o.m. U16 (1999)... (Maks 150 personer)

Fredag 20. juni 2014  i DnB Arena, Stavanger, Norway

Blir du med, så får du oppleve:

Et ishockey inspirert møte  med NHl stjernene i 
New York Rangers  Mats Zuccarello Aasen og hans 
lagkamerat Carl  Hagelin

De vil gjennomgå sitt hockeyliv fra begynnelse til 
der hvor de er i dag... og kan være en viktig 
inspirasjon for ditt hockeyliv.

Motgang og medgang som hockeyspiller hvordan 
tok de det. Treningsvillighet, egentrening i de for-
skjellige alderstrinnene. Hvordan lærte de å trene 
seg selv, og ikke bli trent. Selvdisiplin, presse seg 

selv. kjeft eller ikke tiltro fra trenere. klubbytter, 
lagbygging, det sosiale livet i laget, livet hjemme-
fra uten familien/venner osv. Hva gjør de for å bli 
venner med spillere som er konkurrenten deres, 
hvor mye gir de av seg selv, for å få noe tilbake.

NB. Som et minne  fra denne insipirasjons hock-
eyskolen vil du få en T-skjorte som er inkludert i 
deltakelse og et bevis for at du har vært med.

FREDAG
20. JUNI
klOkkEN

14:15

 kr. 150,-  inkl T-skjorte kr. 150,-  inkl T-skjorte
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LOOK AFTER YOURSELF

LOOK AFTER ONE ANOTHER

BAK

Når du deltar på hockey inspirasjons skolen, 

eller på vår hockey inspirasjons spørretime 

er dette inkludert

en T-skjorte

som minne fra

arrangementet.

Samtidig 

er du med 

å støtter opp om 

BAKFORAN

STAVANGER - NORWAY

JUNE 20 - 2014

STAVANGER - NORWAY

JUNE 20 - 2014

Hockey inspirasjons spørretimen
(Q&A = Questions and Answers) 

er med hockeyproffene fra New York Rangers,  
Mats Zuccarello og Carl Hagelin.

FredAg 20. juni kl. 14:15 (Spørretimen blir også i DnB arena,  
sted kommer vi tilbake med i e-post til de av dere som tatt ut)

Hockey inspirasjons spørretimen (Q&A = Questions and Answers) er med hockey-
proffene fra New York Rangers, Mats Zuccarello og Carl Hagelin.

Spørretimen er kun for påmeldte hockeyspillere 
fra årsklassene U11 (2004) t.o.m. U16 (1999)... 
(Maks antall påmeldinger er 150 personer)

Påmelding senest fredag 6. juni kun ved å fylle ut påmeldingsskjemaet  
som er og blir sendt ut til klubbene og lagledere for distribusjon til spillerene i 
aldersgruppene U11 t.o.m. U16 i sine klubber

deltaker avgift for spørretimen er kr. 150,- 
• Husk at deltakeravgift inkluderer T-skjorte  

(overskuddet tilfaller Right To Play)

Frist for påmelding er SnAreST, og senest fredag 6. juni 2014 
• (Påmelding regnes som bindene)
• Deltakerne trekkes og de heldige deltakerne få beskjed senest  

mandag 10. juni med informasjon om hvordan de kan betale 
deltakeravgiften.

inspirasjons hockeyskole  
er med proffene fra New York Rangers  
Mats Zuccarello Aasen og Carl Hagelin

og andre hockeykjendiser 
FredAg 20. juni kl. 13:00 (fremmøte 12:30, på baksiden av DnB Arena,  
ved garderobeinngangen for gjester)
  
Denne Inspirasjons hockeyskolen er kun for spillere som allerede er tilknyttet lag  
(ikke hockeyskole) og gjelder kun for årsklassene:  
U8 (2007), U9 (2006), U10 (2005)

• Isøktens varighet er 50 minutter 
• Treningsformen blir i type stasjoner, i 5 stasjoner.
• Fullt beskyttelseutstyr må brukes!
• (Maks antall påmeldinger er 100 personer)

Påmelding senest fredag 6. juni kun ved å fylle ut påmeldingsskjemaet  
som er og blir sendt ut til klubbene og lagledere for distribusjon til spillerene i 
aldersgruppene U8 (2007), U9 (2006), U10 (2005)

deltaker avgift for inspirasjons hockey skolen er kr. 150,- 
• Husk at deltakeravgift inkluderer T-skjorte  

(overskuddet tilfaller Right To Play)

Frist for påmelding er SnAreST, og senest fredag 6. juni 2014 
• (Påmelding regnes som bindene)
• Deltakerne trekkes og de heldige deltakerne få beskjed senest 

mandag 10. juni med informasjon om hvordan de kan betale  
deltakeravgiften.

Meld deg på, delta, få inspirasjon!
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Meld deg på, delta, få inspirasjon!

samtidig er du med å støtter opp om

When children play, the world wins!

www.righttoplay.no


