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Røgsignalet er Copenhagen
Tomahawks nyhedsbrev der
udkommer én gang hver måned. Her
kan findes info om hvad der rører sig
på de forskellige hold og generelt i
klubben. Skriv hvis du ligger inde
med vigtig info eller gode idéer til
emner der skal med i bladet.

NYT FRA HOLDENE

SENIOR TEAM
Herrerne er nu i fuld sving med
træningen og som de andre hold er
de glade for klubbens tider i
Hafniahallen. Der er kommet friske
kræfter til holdet i form af nye
spillere og velkendte ansigter fra
tidligere er ligeledes vendt hjem.
Herrern

WOMENS TEAM
Januar måned bød på opstart af
træningen udendørs og damerne var
glade for at være tilbage på banen
igen. Holdet byder stadig nye spillere
velkommen og har desuden fået
nyheden om at de til april tager imod
Sveriges QB nr. 1, hvilket er meget
velkomment.

FLAG
Flagafdelingen har haft træning
sammen med andre flagklubber om
tirsdagen. Det nye træningsudvalg
har lagt en plan der skal gøre dem
kampklare til sæsonstart og så har
kvinderne fået en plads til Big Bowl i
juni. Herreholdet er med i kampen
om en plads i mixrækken, der kan
sikres ved at samle flest penge ind til
velgørenhed.

JUNIOR
De mest bad ass boys hænger ud i
kulden tirsdag og torsdag. Der er tæt
samarbejde med Avedøre Monarchs
og Roskilde Kings og der er lagt vægt
på at få lært alle spillerne det basale i
Football og få drengene rystet
sammen. Playbooken vil
fremadrettet blive arbejdet ind i
træningen så gutterne kan få så
meget scrimmage tid som muligt.

BOARD BUSINESS
I december blev der valgt ny bestyrelse til klubben. Et stærkt hold er sat. De
mødtes i januar og afholdte første møde, hvor den tidligere bestyrelse var
repræsenteret og overleverede sidste års løse ender. Jeres nye bestyrelse består af
følgende medlemmer:
Formand: Sabine “Rulle” Steengaard (Tackle)
Næstformand: Simon Nicholson (Flag)
Kassér: Rasmus Christensen (Tackle)
Andre medlemmer: Anna Sigrid Aunkilde (Tackle), Chris Bjerre (Tackle),
Christine “CB” Bjerre (Tackle), Henrik Andreasen (tidligere Tackle), Louise Ibsen
(Tackle) Martin Jakobsen (Flag), Matias Bayer Nielsen (Tackle).
Suppleanter: Sabrina Knudsen (Flag), Mischa Olin (Tackle).

PLAYER OF THE MONTH
Navn: Villads Stokholm
Alder: 14år
Position: RB
År i klubben: 2,5
Har valgt Tomahawks fordi:
klubben virkede som om den kunne
tilbyde mere end den anden der
ligger tæt på hvor jeg bor.
Fun fact: elsker sko og street-art
Ord fra trænerne: Always late but
makes up for it in effort and hard
work. Never complains (which is
rare for a junior).

BREAKING NEWS
Kampprogram for Senior holdet er udkommet. Skynd jer at skrive det i kalenderen
så i kan komme og heppe!

Morten Andersen kommer forbi
klubben 1/2-17 kl. 11.00 - 12.00 i
forbindelse med et indslag til Go’
aften Danmark. Skal du også have
sådan et billede?

BLANDEDE BOLCHER
Her kan man kort læse om hvad der p.t. arbejdes med i klubben, som ikke direkte
har noget med football at gøre, men som hjælper klubben med at få fokus på
sporten og gøre opmærksom på at vi eksisterer.

Herrerne var med i en reklame for
Yousee den anden dag. Vi venter
spændt på resultatet. Jyllandsposten
har desuden været forbi holdet og
taget billeder til en artikel.
Fra bestyrelsens og trænernes side
arbejdes der på at få detaljer klar til
“Growth of the game” der løber af
stablen i marts.

Martin fra bestyrelsen holdt oplæg
om klubbens behov til “Ny vision for
Valby idrætspark”.
Mange fra klubben gør hvad de kan
for at skaffe penge til klubben. P.t.
gør nogle klar til at skulle stå vagter
til diverse koncerter de næste
måneder og en lille trup har været
ude hos ØFK og give en smagsprøve
på sporten.

Røgsignalet er i sin spæde start.
Vil du være med til opsætning og udgivelse eller har du bare gode idéer til indhold
og emner? Så fang mig på fb eller skriv til louise.ibsen@tomahawks.dk.

