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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 har, som de andre hold,
budt nye spillere velkomne efter
Rookie day og fremmødet til træning
har på et tidspunkt været helt oppe
på 30 deltagere. Der arbejdes hårdt
for at blive klar til sæsonstart som er
lige om hjørnet (deres kampprogram
kan findes i sidste måneds infoblad).

FLAG
Der er stor tilgang til vores flaghold i
denne måned. Igennem hele februar
har holdet desuden inviteret spillere
udefra. Dette kommer dog til at
ændre sig i næste måned, for at de
defensive systemer kan komme på
plads inden sæsonstart.

WOMENS TEAM
Der er blevet knoklet i kulden og i
hallen. Tidligere skadede spillere er
så småt ved at være med igen og
damerne forbereder sig på diverse
camps i marts. De har måtte
undvære Sabine (Rulle) de sidste par
uger da hun har været i New Orleans
til Women's World Football Games
og fået en masse erfaring til holdet.

JUNIOR
Drengene knokler videre i kulden og
alle venter spændt på at deres
kampprogram skal være klar. I den
kommende måned skulle der gerne
være nyt omhandlende dette. Nye
spillere er kommet til fra Rookie day
og så er samarbejdet med
Idrætsprojektet gået igang.

ROOKIE DAY
Rookie day gik fint i år på trods af kulde og sne. En smule forvirring angående
roller på dagen blev klaret og især et par seniorprofiler løftede den pludselig
opståede træneropgave i stor stil. Der var god stemning og mange nye ansigter
som havde det sjovt. Der blev solgt lodder til bolden som Morten Andersen havde
signeret (se vinderen på sidste side) og kæmpet mod vintereren i pølseboden. Alt i
alt gav dagen et lille overskud som var kærkomment i klubkassen. Klubben sender
et stort tak til alle de frivillige der var der for at hjælpe :)

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

BEMÆRK: Kampen 6/5 mod Arlanda Jets er rykket til 5/5.
Hjemmebanekampe starter kl. 14.00, bortset fra sidste kamp (17/6) der starter kl.
10.00.

PLAYER OF THE MONTH
Navn: Sigrid Aunkilde
Alder: 34år
Position: WR
År i klubben: 1,5 år
Har valgt Tomahawks fordi: Jeg
kunne starte på lige fod med en
masse andre skønne damer.
Fun fact: Har sidste år afholdt
disko-konkurrence på en
undergrunds-natklub i Berlin
Ord fra trænerne: Er beskeden og
så er hun en vild fighter der altid er
positiv.

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

Den heldige vinder af bolden som er
signeret af Morten Andersen, blev
Anne Andersen. Rygterne lyder at en
hvis HC blev temmelig glad.
“Growth of the game” løber af
stablen i marts og der er snart styr
på de sidste detaljer. Det bliver fedt!
Har du fået meldt dig til?

Mange gør hvad de kan for at skaffe
penge til klubben. F.eks. er arbejdet
med at stå vagt til diverse koncerter
de kommende måneder i fuld gang.
Det er skide skægt og du kan også
være med. Er du interesseret i at
hjælpe så kontakt formanden;
Sabine Stengaard.

Vi ved kun hvad i fortæller.
Bladet er baseret på den info vi kan støve op, så har du gode idéer til indhold eller
emner? Så fang mig på fb eller skriv til louise.ibsen@tomahawks.dk.

