
 

 

Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Đức (DVVF) 

   

LỄ GIỖ TỔ LẦN THỨ 53 và 

Kỳ thi hoàng đai các cấp tại München, CHLB Đức  vào 2 ngày 4./5. 5. 2013 . 

 

Trong không khí nhộn nhịp, với sự chuẩn bị chu đáo của Võ sư Phạm Thành Nam và Võ sư Dietmar Thom: 

Vovinam München kết hợp cùng BCH Liên đoàn Vovinam Đức đã tổ chức Lễ giỗ tổ lần thứ 53 trong 2 ngày 

04 và 05.05.2013  thật chu đáo và tốt đẹp . 

  

Kết hợp cùng có sự tham gia của Võ sư Vinh Tô Victoria ( Phó chủ tịch LĐVVN Italia , TTK LĐ VVN 

Châu Âu ) và các nhóm thành viên Liên đoàn VVN Đức . 

  

Phái đoàn các nơi xa dều tập trung có mặt đêm thứ sáu 03.05 nghỉ qua đêm.  Sáng hôm sau thứ bảy 04.05 

một điểm rất bất ngờ :  

 

-         Ơn cao sáng tổ vươn trời thẩm 

-         Nghĩa nặng sư môn thấm đất dầy 

 

Hai câu đối nói lên ý nghĩa rất lớn và đã được Võ sư Phạm Thành Nam tự tay viết, vẽ lên băng dron cùng với  

hàng chữ „ LỄ GIỖ TỔ LẦN THỨ 53“ làm buổi lễ tăng thêm phần trang nghiêm . 

   

Lễ giỗ tổ lần nầy được tổ chức trong 2 ngày 04 và 05.05.2013 tại thành phố München (Münich) CHLB Đức 

với sự tham gia cùa các đơn vị thành viên trong Liên Đoàn Vovinam Đức : 

 

 -        Tu-Than Stuttgart: Võ sư Nguyễn Ngoc. Thạch 

-         Frankfurt SG-Nied : Võ sư Trần Đại Chiêu 

-         Frankfurt VVKF : Võ sư Bùi Hùng Sơn 

-         Frankfurt TSG-Nordwest : HLV Trần Đình Du 

-         Gültlingen Stuttgart : HLV Holger Hansen 

-         Hannover : HLV Dominik 

-         Berlin e.V. : Môn sinh Vũ Hồng Quang 

  

Có 2 vị khách đặc biệt của Vovinam München bạn: Võ sư Tuấn và Võ sư Minh cũng có mặt tham dự,  cùng 

khoảng 80 môn sinh của các đơn vị có mặt trong lần tổ chức giỗ tổ nầy . 

 

Đặc biệt Võ sư Hồng đai 1 cấp (5 dẳng ) Vinh Tô Victoria : PCT Liên đoàn Vovinam Ý , Tổng thư ký Liên 

đoàn Vovinam Châu Âu cũng có mặt tham gia giổ tổ và đồng thời tập huấn thêm một số kỹ thuật đấu tự do 

của môn phái . 
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Ngày thứ bảy 04.05.2013: Tổ chức thi hoàng đai các cấp, ban giám khảo gồm Vs Phạm Thành Nam 

(München), Vs Trần Đại Chiêu (Frankfurt), Vs Lương Tiến Lăng (München), Vs Bùi Hùng Sơn (Frankfurt), 

cùng thời gian sáng hôm đó tổ chức đặc huấn cho môn sinh không nằm trong danh sách tham gia thi hoàng 

đai các cấp do Võ sư Vinh Tô Victoria chịu trách nhiệm . Buổi chiều cùng ngày Võ sư khách mời Sensei 

Nicolai 5 Đẳng Karate,  2 Đẳng Judo München cũng tham gia đặc huấn thêm khí công , kỹ thuật tự vệ cận 

chiến …. 

  

Ngày chủ nhật 05.05.2013: Lễ giổ được bắt đầu lúc 09.30 giờ với phần đốt nhang tưởng niệm của hàng ngủ 

Võ sư và Huấn luyện viên đại diện cho toàn môn sinh Liên đoàn Vovinam Đức và sau đó là phần thắt đai 

danh dự cho các môn sinh xuất sắc trong tổng số  

22 môn sinh trong kỳ thi hoàng đai lần nầy : gồm có Trần Đình Ân Frankfurt SG-Nied (thăng cấp Hoàng Đai 

nhị) và Đỗ An Hạ Frankfurt SG-Nied (thăng cấp Hoàng đai) 

  

Trước khi buổi lễ được bắt đầu , tiếng trống dồn dập và đội múa lân nhóm Vovinam Rammersdorf của Võ sư 

Đỗ Quốc Tuấn làm cho không khí buổi lê càng thêm sinh động, sau đó là màn múa quạt rất hào hứng của đội 

nữ dưỡng sinh đội múa Rammersdorf : 

  

Buổi lễ được chấm dứt lúc 13 giờ ngày chủ nhật 05.05.2013, mọi người ra về với niềm cảm xúc vô biên, ghi 

lại ấn tượng tốt đẹp của buổi lễ , cám ơn Võ sư Phạm Thành Nam , Võ sư Dietmar và các HLV , môn sinh 

Kodokan München đã cố gắng hết sức mình để buổi lễ thành công ghi lại dấu ấn khó quên trong tình thân 

yêu và đoàn kết xây dựng Liên Đoàn Vovinam Đức ngày càng vững chắc mặc dầu đây là lần đầu tiên Liên 

Đoàn Vovinam Đức tổ chức lễ giỗ tổ tại München và mặc dầu sức khỏe của Võ sư Phạm Thành Nam hiện 

nay cũng không được khỏe lắm . 

   

Frankfurt  09.05.2013 

Bùi Hùng Sơn 


