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Trong một ngày kỉ niệm đầy ý nghĩa như thế này, 

CLB thật vui mừng khi nhận được lời chúc mừng từ 

những người thầy đáng kính. 

 

“ Xin chúc mừng CLB Aikidō Yūki Shūdōkan bước 

sang tuổi thứ 15”. 

- Etsuji Horii shihan, 7 dan  

“Chúc mừng sinh nhật 15 năm CLB Aikidō Yūki 

Shūdōkan. Chúc các bạn luôn duy trì được niềm 

đam mê tập luyện.” 

- Shingo Nakao sensei, 7 dan  

“ Tôi xin gửi lời chúc mừng 15 năm thành lập tới 

toàn thể các thành viên CLB Aikidō Yūki Shūdōkan. 

Chúc chúng ta luôn duy trì được sự hòa hợp với tất 

cả mọi người.” 

- Tomoo Mochida sensei, 6 dan  

“Thật không tin rằng CLB của chúng ta đã hoạt 

động được 15 năm. Hy vọng rằng chúng ta sẽ lại 

gặp lại nhau sau 5 năm nữa” 

- Masaharu Kanameda sensei, 3 dan 

AYS0001 

“Với tôi, điểm đặc biệt của Aikidō nằm ở sự tập 

luyện liên tục trong một khoảng thời gian dài. Tại  

Yūki Shūdōkan, tôi nhận thấy có rất nhiều thành 

viên tràn đầy đam mê và nhiệt huyết, giúp họ dễ 

dàng có được sự liên tục trong luyện tập. Yūki 

Shūdōkan là một võ đường rất đặc biệt, và tôi, 

Matsuki cũng rất muốn được trở thành một phần 

trong đó.” 

- Matsuki sensei, 4 dan 

“Tôi chúc CLB sẽ ngày một phát triển, không chỉ 

dừng lại ở 15 năm, mà còn tới 20 năm, 30 năm, 40 

năm, 50 năm nữa; và tôi mong đợi ngày bé gái của 

mình đến tập luyện ở AYS.” 

- Akiyoshi Takenaka, 4 dan, Cố vấn Ban kĩ thuật 

Cũng nhân dịp này, rất nhiều thành viên trên khắp 

mọi miền đã gửi lời chúc mừng tới Aikidō Yūki 

Shūdōkan. Giản dị, chân thành, không hoa mỹ, mỗi 

lời chúc đều mang nét “AYS” rất riêng.  

“Mọi người đều mong CLB chúng ta sẽ có một địa 

điểm tập luyện ổn định, và nếu có thể, thì đó là một 

võ đường do chính các anh chị em trong CLB cùng 

góp sức và xây dựng nên.” 

 

“Giá như có một mảnh đất để xây được võ đường 

của riêng chúng ta thì thật là tuyệt vời.” 

 

“Đó sẽ là một khu tổ hợp với tầng 1 hoặc tầng 2 để 

tập luyện, và các tầng còn lại để mọi người có thể 

ngủ nghỉ và ăn ở luôn tại đó.” 

 

“Mong muốn của tôi là CLB này sẽ dành cho những 

thế hệ của con trai và con gái tôi, chứ không chỉ 

dừng lại ở thế hệ của tôi.” 

 

“Chúc CLB phát triển vững mạnh…” 

 “…có thêm thật nhiều sensei mới thật chất lượng” 

“…và tiếp tục là một điểm đến cho những người yêu 

mến Aikidō” 

 

“Mình nghĩ quan trọng nhất là sự nhiệt tình trong 

tập luyện. Mình chúc mọi người giữ được tinh thần 

ấy mãi mãi”. 

 

“Tôi chỉ tưởng tượng rằng năm năm sau, mình lại 

được phỏng vấn và chúc CLB như thế này. Tạm thời 

với tôi thế là đủ.” 

 

“Mình thật sự mong muốn rằng Aikidō Yūki 

Shūdōkan dù trong 5, 10 hay 15 năm tới thì vẫn luôn 

là một mái nhà để mọi người có thể đi về.” 

 

“Chúc chúng ta luôn duy trì được tình cảm tốt đẹp 

dành cho nhau, và lúc nào cũng có thể tụ tập để có 

thể kể cho nhau nghe những câu chuyện của chúng 

ta.” 
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“Rất mong bản thân mình sẽ được dự lễ kỷ niệm 20 

năm của CLB. Và ở buổi 20 năm đấy, mình lại nói 

rằng mình rất mong được dự lễ kỷ niệm 25 năm, rồi 

trong buổi 25 năm lại mong được tham dự buổi 30 

năm...” 

 

“Hy vọng CLB sẽ kỷ niệm tới 35 năm, hay 45 năm 

nữa…” 

 

“Mong rằng CLB sẽ tồn tại cho đến khi nào tôi nghỉ 

tập… 

Khi nào tôi nghỉ tập ư? 

Đến hết cuộc đời thì nghỉ…” 

 

 
 
 

- Seminar của Shihan Horii trong tháng 11 

Thứ 7 ngày 14 tháng 11, 2015  

09h00- 11h00 

15h00 -17h00 

Chủ nhật ngày 15 tháng 11, 2015  

09h00- 11h00 

- Phát bằng thi lên cấp quý I năm 2015 

Vào buổi sáng chủ nhật ngày 15 tháng 11, 2015 sau 

buổi seminar của Shihan Horii, clb AYS đã tiến 

hành trao bằng thi lên cấp cho các bạn thi vào quý I 

năm 2015. 

- Tổ chức lễ kỉ niệm 15 năm thành lập CLB 

Ngày 15 tháng 11 năm 2015 từ 14h30 - 17h30 Câu 

lạc bộ Aikidō Yūki Shūdōkan tổ chức Lễ kỉ niệm 15 

năm thành lập CLB tại nhà Văn Hóa Phường Mai 

Dịch, Phố Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Nội dung gồm có: 

Lễ bái tổ 

Diễn văn chào mừng 

Trình chiếu video clip lịch sử phát triển clb 

Phát biểu của khách mời 

Màn biểu diễn của các thành viên CLB 

Màn biểu diễn của các vị khách mời 

Màn biểu diễn của sensei 

Lế trao tặng quà 

Cùng chụp ảnh lưu niệm 

- Tổ chức liên hoan tại nhà hàng Lan Chín số 1 

Láng Hạ 

- Chương trình giày ấm mùa đông AYS 

Sau khi chính thức khởi động chương trình "giày ấm  

 

mùa đông", Nhóm hoạt động xã hội AYS đã nhận 

được sử ủng hộ "cực kì lớn" từ rất nhiều những 

AYSer và cả những em nhỏ Lào Cai đang theo học 

nghề ở Hà Nội. Toàn bộ số tiền bán các sản phẩm 

trên sẽ được gây quỹ đưa vào Chương trình " Học 

Làm Thợ”, chương trình Học Làm Thợ là Chương 

trình tình nguyện hỗ trợ học sinh dân tộc miền núi 

phía Bắc học Cao đẳng nghề tại Hà Nội do CLB 

Ngàn Hạc Giấy và Aikidō Yūki Shūdōkan thực hiện. 

Nhóm hoạt động xã hội AYS xin được cảm ơn 

những tấm lòng vàng hảo tâm đã chung tay vì những 

"cuộc đời còn nhiều khó khăn hơn" 

 

(Ban Hành Chính) 

 
 
 
 

Fun fact 

1. Idol của thảm: Horii sensei, Mochida sensei 

2. Mỹ nam AYS: Anh Tuấn hakama 

3. Người mặc hakama đẹp nhất: Anh Tuấn hakama 

4. Bạn nữ cute nhất thảm: Minh Anh 

5. Người bóc tem nhiều nhất thảm: Anh Thành 

Quần Hoa,Anh  Tuấn Oso 

6. Người có nhiều Aikidō hair nhất: Anh Mạnh 

7. Những tai nạn hi hữu trên thảm:  

- Rách quần, rách áo 

- Trượt chân do mồ hôi 

- Dính vết son của bạn tập 

- Vấp hakama 

8. Ứng dụng Aikidō linh hoạt nhất:  

- Quét nhà 

- Ngã xe  

- Bẻ tay người xung quanh 

- Đi xe bus đứng tấn vững 

- Tô điểm CV 

- Xoay tenkan khi vào thang máy chọn chỗ đẹp 

9. Điều Aikidō đã thay đổi cuộc sống của bạn 

- Bớt nhát khi nói chuyện với các bạn nữ 

- Đỡ sợ người lạ 

- Cười nhiều hơn 

- “Có 1 vợ và hiện giờ là 1 con” 

- Thuần phục lũ em ở nhà 
 

 

FUN FACT 
TIN TỨC – SỰ KIỆN  



 

Lễ nhận bằng đợt thi lên cấp quý I năm 2015 

 

 

 

 

Ảnh chụp kỷ niệm 15 thành lập clb AYS 


