
RØGSIGNALET

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.
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The Growth of a Game



   NYT FRA HOLDENE    

JUNIOR 
Drengenes sæson står snart for 
døren og det er blevet aftalt at deres 
første hjemmekamp, som er mod 
Towers, skal spilles på hjemmebane, 
samme dag som seniorerne skal 
spille mod Towers. Se drengenes 
kampprogram bagerst i bladet. 

FLAG  
Flag afdelingen har fået nye kræfter, 
som de glæder sig til at prøve af i 
årets kampe. De træner intenst for at 
blive klar og få aftaler på plads, så de 
kan gøre det godt i år, når der skal 
kæmpes om at være i øverste og 
nederste del af 1. division. 

WOMENS TEAM 
Ud over den daglige træning har 
kvindeholdet haft en weekend camp 
hvor der blev arbejdet hårdt med at 
installere nye spil. Linjen havde 
desuden en ekstra træningsdag hvor 
der blev arbejdet mere intenst på 
linje-teknik. Den svenske QB der var 
på bedding har trukket sig igen, men 
Mischa har valgt at steppe up og 
påtage sig QB-rollen for sæsonen.

SENIOR TEAM 
No news are good news som man 
siger. Der er på herreholdet ikke 
sket det store i marts måned. 
Gutterne træner intensivt mod den 
kommende sæson, som starter hårdt 
ud mod Razorbacks i Vejle og 
derefter Towers på hjemmebane.



   CHAIN CREW DUTY

Navn: Morten Baun Larsen 
Alder: 29år                  Position: WR 
År i klubben: 5  
Har valgt Tomahawks fordi: jeg 
var træt af NL og gerne ville finde 
lysten til at spille football igen i en 
lavere række. 
Fun fact: Deltager hvert år i DM i 
Mario Kart. 
Ord fra trænerne: Morten is 
coachable, smart and dependable. 

Som nogle har opdaget har alle tackle-spillere fået et fint skema over deres chain 
crew opgaver i klubben. For god ordens skyld gør vi opmærksom på at den 
opdaterede liste til alle kampe kan findes i holdenes individuelle facebook grupper, 
så tjek hvornår du står på. Til de få der endnu ikke er indviede i chain crew 
opgaver kan vi oplyse om at opgaverne, udover at gøre banen klar til kamp, består i 
at enten filme kampen, stå chain eller være boldhenter. Alle opgaver bliver 
forklaret af dommerne inden kampen går igang, så alle ved hvad de skal.

    PLAYER OF THE MONTH



       BREAKING NEWS

Kampprogram for flag på vej!  
Tomahawks har 2 hold i år, som 
også kommer til at møde hinanden i 
en duel, som vi ser særligt frem til.  
Flag sæsonen er udskudt nogle uger 
grundet regn, hvorfor første kamp 
bliver d. 29/4, hvor et hold spiller i 
Valby Idrætspark, bag Valby hallen 
kl. 11.45 og 13, samtidig med at 
vores andet hold spiller i Næstved.

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

Junior kampprogram
Dato Lokation

22/4 Towers Hjemme

28/4 Knights (Hos Kings eller 
Monarchs)

5/5 Towers Ude

12/5 SGD (Hos Kings eller Monarchs)

3/6 Oaks Ude

16/6 Knights Ude

Slutspil

22/6 + 23/6 Semifinaler

1/7 Finaler



   BLANDEDE BOLCHER

The Growth of a Game løb af staben i weekenden 17. - 18. marts. Campen var 
velbesøgt med både indenlandske og udenlandske deltager, som var meget 
tilfredse med forløbet. Foruden den formidable træning blev nye venskaber skabt 
og manges netværk blev udvidet. Vi glæder os allerede til næste år.

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.

Bestyrelsen var med til møde hos 
Valby lokaludvalg hvor “Ny vision for 
Valby idrætspark” var på 
dagsordenen. Det blev med glæde 
bemærket at der er lyttet til klubben 
og behov som f.eks. større 
omklædningsfaciliteter og hvid 
optegning af footballbanen står højt 
på idrætsforeningernes samlede 
ønskeliste til kommunen. 

Røgsignalet er (stadig) 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. 


