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Willkommen im SPORT. Willkommen in SUNDERN!
 

Welcome to SPORTS. Welcome to SUNDERN!

Bienvenue au SPORT. Bienvenue au SUNDERN! 
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ًدعائيًنادي/ًًاستشاراتًفريقً-

 الشبكاتً-

 مشروع -الرياضة خالل من األندماج
 – خاص

 مجموعة توفر الرياضية ألنديةا
 األندماج، إمكانيات من متنوعة
 مع لقاءات لعقد فرص عرض
 الناس بين األعراف لتبادل الثقافات

 على حتى . الثقافات مختلف من
 التغيير بحكم ديموغرافية خلفية

 على الالجئين من كثير وخصوصا  
.                                                                                                            SSVل جدا   مهم الطويل المدى
 خاص بشكل زوندرن قضية وللعلم

 .القلب في

 والمشاريع اإلجراءات ومختلف
 النوادي مع بالتعاون تتم الصغيرة
 زوندرن، مدينة وإدارة الرياضية،

 ، الالجئين لمساعدة السكان وشبكة
 HSK المحلي األندماج ومركز
 ليتم المشروع في اآلخرين والشركاء
 في والالجئين الناس لجميع السماح

 .الرياضة إلى بالوصول زوندرن

 المهتمين األفراد إلى موجهة والدعوة
 في للمشاركة والشركاء والمنظمات

 .الرياضة خالل من األندماج مشروع

 االتصال يرجى المعلومات من لمزيد
 لللعثور  SSV ل الرئيسية بالصفحة

 .عليها
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Albanischer Verein Korriku Sundern
www.flvw-arnsberg.de

 

Automobilclub Röhrtal Sundern
www.jugend-kartsport.info

         

1. Badminton-Club Sundern  
www.bc-sorpesee.de    

DAV Sektion Hochsauerland      
www.dav-hochsauerland.de

DLRG OG Amecke
www.amecke.dlrg.de  

DLRG OG Langscheid
www.langscheid.dlrg.de 

     

DLRG OG Sundern
www.sundern.dlrg.de

FC Sauerlandia 1911 Hövel
www.fc-hoevel.de   

     

Golf am Haus Amecke 
www.golfhausamecke.de

Handballverein Sundern
www.hv-sundern.de

        

Luftsportverein Sundern
www.lsv-sauerland.de

         

Radsportverein Sundern
www.rsv-sundern.de

Rehasport Sundern
www.rehasport-sundern.de 

        

Reit-/ Fahrverein Kufa Endorf-Hagen
www.kufasauerland.de

         

Reiterverein Hellefeld
www.reiterverein-hellefeld.de

        

Röhrtal-Kegler Sundern
www.rksundern.de    

Ruderclub Sorpesee 1956
www.rc-sorpesee.de    

Sauerländ. Gebirgsverein Stockum       
www.sgv-stockum.de    

SBR St. Antonius Langscheid
www.sauerlaender-schuetzenbund.de    

SBR St. Hubertus Sundern vor 1631
www.schuetzenbruderschaft-sundern.de   

Schachverein Sundern 1973
www.schachverein-sundern.de

 

Schießgruppe St. Hubertus Stemel 
www.sauerlaender-schuetzenbund.de

         

Segelclub Freiheit Langscheid 1974
www.sc-fl.de

Segler-Club Amecke-Sorpesee
www.sca-sorpe.de

SG Talweg
www.betriebssport-nrw.de

Ski-Club Hagen Wildewiese
www.sc-hagen-wildewiese.de

Ski-Club Sundern
www.skiclub-sundern.de

Sportverein Endorf 1921
www.svendorf.de

SSG St. Michael Hachen
www.sauerlaender-schuetzenbund.de

SSV 1921 Stockum
www.ssvstockum.de

St. Martinus SBR Hellefeld
www.sauerlaender-schuetzenbund.de

Surfclub Hachen-Sorpesee
www.surfclub-hachen.de

SuS Allendorf 1928
www.ssvallendorf.de

SuS Grün-Weiß Amecke 1922
www.susgwamecke.de

     

SuS Langscheid-Enkhausen  
www.sus1920.de 

SuS Stemel 1930
www.tennisbezirk-suedwestfalen.de

        

SuS Westenfeld 1921
www.sus-westenfeld.de

         

SV Hellefeld-Altenhellefeld
www.sv-hellefeld.de

Tennis-Club Blau-Weiß Sundern
www.tcsundern.de

        

Tennisclub Langscheid-Sorpesee
www.tennisbezirk-suedwestfalen.de

         

Tennisverein Endorf
www.tennisbezirk-suedwestfalen.de

        

TuS 1886 Sundern
www.tus-sundern.de

TuS Hachen
www.tus-hachen.de

Yachtclub Sorpesee
www.yachtclub-sorpesee.de

Luftsportverein Sundern Schachverein Sundern 1973 Segler-Club Amecke-Sorpesee Ski-Club Sundern


