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Forside l Kontakt

VELKOMMEN TIL JUJITSU AFDELINGEN
Nyheder
Træningstider

Jujitsu er japansk og betyder den milde kunst. Der er altså tale om selvforsvar og ikke en
kampsport.

Om Jujitsu

Selvforsvarstræningen består af utallige forsvar mod forskellige overfald og angreb med og
uden våben. Allerede efter kort tid vil man være i stand til at kunne forsvare sig mod
”normale” trusler, såsom almen trussel, fuldemandsoverfald og ved ubehagssituationer.

Tilmelding

Har du lyst kan du møde op gratis de første par gange.

Bestyrelsen

Vedtægter
Galleri

OBS OBS OBS!!!!!

Få nyhederne som RSS

Alle kan træne og lære selvforsvar
uanset højde, alder og fysisk
kondition, da det er baseret på at
udnytte angriberens styrke og
kraft.
Læs mere her

Generel info

VIBY JUJITSU MANGLER TRÆNERE OG LUKKER
DERFOR! MEDMINDRE DER FINDES EN ELLER
FLERE, DER HAR LYST TIL AT VÆRE TRÆNER!
KONTAKT JUJITSU
Viby Idrætscenter (Hal 2)
Lindevej 32
4130 Viby Sjælland

KONTAKT FORMANDEN, HVIS DU HAR LYST ELLER
KENDER EN, DER HAR LYST.
Viby Jujitsu er på landsplan medlem af Dansk JapanskJujitsu Forbund (DJJF)

Tlf.: +45 4619 4717
Mail: formand@vibyif-jujitsu.dk

DJJF holder træningsweekender og kurser, og igennem DJJF er vi
desuden medlem af den japanske organisation International Martial
Arts Federation (IMAF).

CVR-nr: 30289153
Bankkonto: 2282 6279198385
(Nordea)

VIBY IF - JUJITSU ER MEDLEM
AF

IMAF holder hver år internationale kurser, hvor der bliver undervist
af japanske mestre.

Find os her

Læs mere om DJJF her

Læs mere om IMAF her

Viby Jujitsu er stiftet i 1975 og er en underafdeling af Viby Idrætsforening, der er stiftet i
1909.

Har du lyst til at vide mere om Viby Jujitsu, kan du klikke dig videre på siden her, eller
Kontakt bestyrelsen her
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du finder fejl på siden, eller bare har nogle
gode forslag Kontakt Webmaster
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