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Forside l Kontakt

TRÆNINGSTIDER OG -STED SAMT PRISER
Nyheder

Mandag:

Træningstider

Voksenholdet (fra 14 år), fra kl. 19.15 til 21.30

Bestyrelsen

Onsdag:

Om Jujitsu
Tilmelding
Vedtægter
Galleri
Generel info

Børneholdet (9-14 år), fra kl. 17.45 til 19.15
Træningen foregår i hal 2 på:
Viby Idrætscenter, Lindevej 32, 4130 Viby Sj.
Se kort her!

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

Sæsonen 2016-17 er:
Voksenholdet: mandag den 5. september 2016 til mandag den ?. juni 2017.
Børneholdet: onsdag den 7. september 2016 til onsdag den ?. juni 2017.
Sæsonen 2015-16 var:

KONTAKT JUJITSU

Voksenholdet: mandag den 7. september 2015 til mandag den 13. juni 2016.
Børneholdet: onsdag den 9. september 2015 til onsdag den 15. juni 2016.

Viby Idrætscenter (Hal 2)
Lindevej 32
4130 Viby Sjælland

Der er ikke træning, når skolerne holder lukket eller hvis hallen i øvrigt er optaget.

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

Tilmeld dig her

CVR-nr: 30289153
Bankkonto: 2282 6279198385
(Nordea)
Find os her

VIBY IF - JUJITSU ER MEDLEM
AF
Prisen for en sæson (sommerferie til sommerferie) er:
Fra sommeren 2013: Børnehold 9-14 år 250 kr. Voksenhold 14-17 år 350 kr. Voksenhold 18
og ældre 450 kr. Passive medlemmer 25 kr.

Beløbet indbetales på vores konto i Nordea: 2282 6279198385 - HUSK at skrive navn på det
medlem, som betalingen vedrører.

Du kan deltage i vores træning et par gange gratis, inden du tilmelder dig Jujitsu. Derefter vil
vi bede dig tilmelde dig via denne hjemmeside. Tilmelding
Hvis du beslutter dig for at gå til jujitsu skal du have en gi, der koster fra ca. 400 kr. (inkl.
hvidt bælte) afhængigt af højden og kvaliteten (du kan også få dragter der koster op til 2.000
kr.).
Er du voksen skal du købe et nyt bælte (ca. 50 kr.) når du består prøven (100 kr.), hvorimod
børn får syet en ”snip” på bæltet.
Derudover kan du få klubbens mærke og evt. 2 forbundsmærker på tøjet (de koster ca. 50 kr.
stykket).
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