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Et par ord fra bestyrelsen 
 
 
Så er sommeren desværre for alvor ovre, og vi er nu i stedet trådt i den noget mørkere og 
koldere efterårstid. Det betyder således også, at efterårssæsonen 2015 er ved at være 
ovre, og vi kan derfor så småt begynde at evaluere på denne. 
 
1. senior startede sæsonen på en mildest talt noget overraskende og kaotisk vis. Efter 
nedrykning fra serie 2 i sidste spillerunde i foråret, skulle vi som klub (efter i mange år at 
have spillet i serie 2) genfinde os selv, dog med målet om hurtigst muligt at returnere til 
serie 2. Dette led dog et alvorligt knæk, da vores cheftræner efter tidligere at have haft 
vanskeligt ved at tøjle eget temperament, til den første kamp i den nye turnering, udviste 
så dårlig opførsel, at vi som klub måtte reagere. Vi anser CIK som en ærefuld klub med 
traditioner og stærke værdier, hvilke er uforenelige med opførsel der bringer klubben i 
miskredit. Derfor så vi os nødsaget til at afskedige daværende træner. 
 
Så skulle der handles hurtigt, hvilket der blev. Resultatet blev, at en gammel kending af 
klubben, Jacob Halvorsen blev ansat med øjeblikkelig virkning. Dette har medført en 
fornyet gejst og glæde ved fodboldspillet i truppen, og Jacob arbejder stenhårdt på at 
sammenspille et stærkt hold for fremtiden. Denne tegner lys, og da processen fortsat 
peger fremad, er målet fortsat oprykning, selvom der pt. er et lille stykke vej op.  
 
2. senior må desværre vinke farvel til deres en anden klubmand, nemlig træner Jonas U.T. 
Johannsen, som takker af som træner efter denne halvsæson, og i stedet dedikerer sig 
som spiller igen. U.T. vil særligt huskes for hans oprykning fra serie 5 til serie 4, samt 
hans altid store dedikation til klubben. Mere om seniorafdelingen senere i nyhedsbrevet.     
 
Hos ungdom er der fortsat stor tilfredshed med samarbejdet med FCK, som fortsat 
udmønter sig i gratisbilletter, trænerworkshop og andre tilbud for såvel spillere som 
forældre.   
Derudover skal det nævnes, at der er blevet samlet et U-15 hold, hvilket betyder at 
afstanden mellem senior og ungdom gøres mindre. For at dette har kunne realiseres skal 
lyde en stor tak til trænerbrødrene Jonathan og Frederik Jacobsen. 
 
Vi har i den forgangne tid også fået et nyt websitedesign i brug, sådan at CIK’s 
hjemmeside dermed er gjort lækrere og mere brugervenlig for såvel medlemmer som 
trænere, forældre og eventuelle kommende medlemmer. Tjek den selv ud på: 
http://www.cik-fodbold.dk/  
 
Vi har for nylig i bestyrelsen haft en DBU klubrådgiver med til møde omkring den 
fremtidige drift af CIK samt eventuelle nye tiltag. Dette arbejdes der i kommende tid 
videre på, men vi kan afsløre, at vi som klub blandt andet ønsker at gøre medlemmer og 
forældre mere delagtiggjort i arbejdet med at drive en fodboldklub baseret på frivillige 
hænder og fødder. Vi håber på den måde at motivere endnu flere til at yde og nyde til og 
af den klub vi alle har nær; CIK. 
 
Som tilfældet har været længe, så jagtes der fortsat en hovedsponsor til seniorerne 
og/eller mindre sponsorater til formålet, at stabilisere økonomien og gøre os endnu mere 
konkurrencedygtige i forhold til alle vores lokalrivaler. Så til alle vores medlemmer: Hold 
gerne øjne og øre åbne i forhold til eventuelle mulige sponsorer. Store som små, alle 
sponsorater er kærkomne. Så hvis du kender et firma eller en privatperson som kunne 
være interesseret i støtte vores klub, så kontakt os gerne og hør vores tilbud. 
 

http://www.cik-fodbold.dk/


 
 
 
 
 
 
 
 
Som altid vil vi i bestyrelsen gerne takke alle vores frivillige hænder og fødder, uden jer 
kunne klubben ikke eksisterer. Vi håber at I vil fortsætte jeres store indsats i den frivillige 
kamp for at udvikle vores klub til gavn for alle med hjertet bankende for CIK. 
 
En stor tak skal ligeledes lyde til vores få, men trofaste sponsorere, som igen i år har 
bidraget til CIK fodbolds sportslige udvikling.  
 
 
På vegne af bestyrelsen 
Jonas Eitmann 
  



Ungdom 
 

 

 

 
 



Årgang 10 + 11 
 
"Årgang 10 (U6) har trænet udendørs på Holmen torsdage 16.30-17.30 siden april. Efter 
sommerferien er de første 10 børn fra årgang 11 (U5) dukket op, og de træner nu med. 
Der er ved at være rigtig stort fremmøde med op til 25 børn pr. gang, både drenge og 
nogle friske piger. Det er nogle dejlige og energiske unger. Når vi rykker indendørs regner 
vi med, at der er friske kræfter blandt årgang 11 forældrene, der kan tage trænertjansen 
for denne årgang, så både årgang 10 og 11 får mest muligt ud af træningen. 
Blandt 10'erne er der mange, som efterhånden har gået til fodbold i et års tid. Vi ser en fin 
udvikling. De har fået bedre boldføling og kontrol, og der afleveres også en gang 
imellem.  
 
I løbet af efteråret har vi været til vores to første stævner: B73 Mikro Cup i Herlev og 
BSI/VIF Cup i Brøndby Strand. Vi stillede med et hold af 5 mand til begge stævner hvor 
der blev spillet på 3-mands baner. Alle drenge fik godt med spilletid og havde nogle fine 
dage, selvom vores debutstævne foregik i regnvejr i Herlev. Det samlede resultat over to 
stævner var 5 sejre, 1 uafgjort og 1 tabt, så drengene var meget stolte. Vi overvejer at 
rykke et niveau op næste gang. 
  
Årgang 09  
Til træning er vi 15-20 drenge og piger. Lige nu kun 1 pige, så dem ser vi gerne flere af. 
Forældrene bakker rigtig godt op om træningen, og hjælper til med bl.a. stationstræning. 
I sommerhalvåret træner vi udendørs på Holmens Idrætsanlæg om tirsdagen og om 
vinteren torsdage indenfor på Christianshavns Skole. Begge dage 16:45 til 18:00. Vi bliver 
på græsset så længe som muligt, og ser frem til at få lov at prøve kræfter med den nye 
kunstbane, gerne denne vinter også. 
 
I weekenderne er vi tit til stævner, hvor vi spiller 3-mod-3 og lære at vinde og at tabe. Vi 
har 2 hold med, og fordeler dem så de er lige stærke. For os er det vigtigste at børnene 
lære at spille sammen, og en god assist bliver fejret lige så meget som et mål. Til kamp er 
vores forældre også med til at skabe en god stemning omkring holdene. Det kan være at 
hjælpe til med tidstagningen, så alle spillere får lige megen spilletid, eller at have snacks 
med til de små. 
Det kommende vinterhalvår deltager vi sammen med Amagerklubberne i en turnering, 
hvor vi både vil se frem mod at vi skulle spille 5-mands efter sommeren, så de mest øvede 
får prøvet kræfter med det, men vi vil også arrangere 3-mands kampe, hvor de spillere, 
der endnu ikke har kamperfaring kan få det mod ligeværdige modstandere fra de andre 
klubber. 
 
 
Årgang 08 
 
Det går rigtig fint med holdet. Vi er 23-24 spillere i truppen (har fået to nye tilmeldinger i 
denne uge.) De fleste drenge er flinke til at møde op til træningen. Der er god stemning 
på holdet, og spillerne er søde ved hinanden. 
 
Vi har desuden i en periode inviteret en god håndfuld spillere fra 09-årgangen med til 
træning. Det har været en succes, og jeg håber, at vi kan genoptage den praksis. 
Vi har deltaget med to hold til KBU-stævner her i efteråret, hvilket vil sige, at jeg har haft 
12-14 spillere i kamp hver eneste stævneweekend. Opbakningen fra forældrene har været 
god. Vi har kunnet stille begge hold hver eneste gang. 
Resultatmæssigt er det også gået godt. Vi har vel vundet cirka halvdelen af vores kampe, 
og resten er blevet enten uafgjort eller tabt. 
 



Til vinter deltager vi med to hold i KBU’s vinterbold – ét på A og ét på B-niveau. Derudover 
skal vi også ud at spille en masse indendørsstævner. 
 
 
Årgang 07 
 
Hos Årgang 07 er man ved at runde en god sommersæson af. Det nye trænerteam med 2 
x Michael + Asger i spidsen siger tak for en god start til alle drenge og de mange forældre 
som er gode til at hjælpe til træning og kamp. Kontakt holdleder Asger for spørgsmål: 
aanderskou@gmail.com 
 
 
Årgang 06 
 
06’erne har igen i år haft en god sæson, med tilgang og god udvikling. 
Vi er fortsat 20 drenge som trofast møder til træningerne. Vi har en god og støttende 
forældregruppe, som hjælper og bakker op om trænernes pædagogiske tilgang til spillet. 
Vi har været tilmeldt A-rækken og så har vi deltaget i 4 B-række turneringer. Det har givet 
en masse kampe, så alle der har haft lyst til at spille kampe er kommet afsted. 
Overgangen fra ubestridt succes i B-rækken sidste år til A-rækken i år, har været sund for 
drengene. Det har været godt at få god modstand. Der findes rigtig mange gode 
fodboldspillere derude. 
 
Vi har meldt holdet til DBU's vinterturnering, så vi kan holde os i gang i løbet af vinteren. 
Vi glæder os, ligesom alle andre CIK'ere, til at kunstgræsbanen på Holmen kommer, det 
vil alt andet lige hjælpe på pasningsspillet... 
 
Tak til alle for endnu en god sæson i CIK's ånd. 
Martin og Christian 
 
 
Årgang 05 
 

Årgang 05 er rykket til 8-mands bold. Vi vovede pelsen og meldte os i A-rækken for første 
gang. 
Vi har tabt alle vores kampe, men det gør skam ikke noget. Vi har for hver gang mindsket 
nederlaget. 
Drengene har kæmpet bravt og efter endt kamp, har humøret været i top.  
 
 
Vi har valgt at se bort fra resultaterne og i stedet fokusere på selve spillet i kampens hede.  
Og vi er ikke i tvivl om at hver enkel spiller har rykket sig umåleligt meget. 
Det så vi, da vi var ude og spille en træningskamp mod AB Tårnbys B-hold. 
Vi havde fuldstændig overblik på banen og kondien holdt til slut. 
 
Vi kom ud med en velfortjent sejr. 
 
Til vintersæsonen har vi valgt at spille DBU’s Vinterbold i niveau B. 
Så kan vi lige slappe lidt af og forhåbentlig vinde nogle kampe. 
 
 

  

mailto:aanderskou@gmail.com


Årgang 01 (u15) 
 
Vi er så heldige at en stor del af vores nedlagte årgang 01 er kommet tilbage til os. 
Trænerne er Jonathan, Frederik og Lars, som tidligere har trænet holdet. 
 
Vores nye hold, CIK U15, var i aktion for første gang i sæsonen d. 29/8. Det blev 
desværre til et 1-5 nederlag mod BK Frem, men moralen og humøret var højt efter 
kampen. 
 Vi fik en kommentar fra trænerteamet efter kampen: "Vi møder et godt og velspillende 
Frem hold. Vi taber, men vi kan tage mange positive ting med fra kampen. Vi har trænet 
sammen 2 gange inden dagens kamp, så vi er ikke i topform endnu. Vi viste i perioder at 
vi sagtens kan være med på dette niveau" 
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C.I.K. FODBOLDUNGDOM 
INDBYDER BØRN OG FORÆLDRE 

TIL ÅRETS STORE 
AFSLUTNINGSFEST  
d. 31. oktober 2015 

 
i klubhuset  

Bådsmandsstræde 20, Christianshavn. 
 

- der spilles fodbold i salen  
- der hygges, drikkes kaffe og spises kager 

- der uddeles pokaler 
 

 

PROGRAM: 
 

     10.00 – 12.00    Fodboldturnering for alle 
  12.00 Kaffe/kage i Klubhuset  

12.30 Præmie-uddeling 
14.00         Tak for i dag 

  
 

Sidste frist for tilmelding er den 20. oktober 2015. 
VIGTIGT at tilmeldingsfrist overholdes af hensyn til pokaler 

Du tilmelder dig hos din træner eller holdleder. 

 
Pris for deltagelse er: 

Barn kr. 25,00  
Voksen  kr. 30,00 

 
Betaling skal ske i døren 

 

Med venlig hilsen  
C.I.K Fodboldungdom 

 

OBS! Hver årgang skal stille med min 6 kager 
og der vil være kagekonkurrence. 

  



De damers nyhedsopdatering  
 
Nu hvor efteråret stormer ind over os og vinteren er på vej, må det være tid til en sand 
solstrålehistorie. I CIK damesenior afdelingen går det nemlig mere end bare godt! Vi er i 
løbet af året vokset fra 10 til 18 spillere, der ikke bare kommer til kampe, men fast 
deltager i træning og derudover viser et stort engagement omkring holdet, sociale 
arrangementer og klubben generelt.  
Den positive udvikling, kan i høj grad kvitteres til Basse og Gabel, som overtog 
trænerposten tilbage i februar. De har fra start leveret en velforberedt træning, hvor fokus 
er på at videreudvikle holdet som helhed, men også spillerne individuelt.  

 
I tuneringen går det også fremad - vi spiller pt. i pulje 2, hvor der både er flere og bedre 
hold end i pulje 1, hvor vi spillede i forrige sæson. Derfor ser vi det heller ikke som et 
nederlag, når sidste sæsons stabile 3. plads er byttet ud med en 6. plads, da det er vores 
oplevelse, at vi konstant udvikler os og egentlig er begyndt at spille fint op med puljens 
tophold.  
Vi har fortsat 2 kampe og forhåbentlig 2 sejre tilbage og har derudover tilmeldt os 
vintertuneringen, så vi kan holde benene varme til forårssæsonen :D  
 
På damernes vegne 
Rikke-Marie Schouborg 
 



Oldboys 
 

Der er i skrivende ikke modtaget noget fra Oldboys. Men på følgende site kan I alligevel 
følge Oldboys’ sæson med referater og lignende: http://cikoldboys.blogspot.dk/  
 

OBS! Frastødende billeder af aldrende mænd i bad kan forekomme  
  

http://cikoldboys.blogspot.dk/


Senior 
 
1. holdet 
 
Som nævnt i Bestyrelsens ord, så ansattes Jakob Halvorsen efter 1. kamp i den nye 
sæson. Jacob har efter først som spiller og siden som andetholdstræner været en tur i en 
2. divisionsklub i et års tid, hvor han bl.a. har scoutet spillere, modstandere i alt fra DS – 2 
division. Det krævede lidt forhandlinger inden klubben kunne præsentere Jakob som ny 
cheftræner, men da detaljerne faldt på plads, var beslutnigen alligevel ikke så svær, da 
Halvorsens hjerte altid har været og fortsat vil være blåt. 
 
Træner Jacob Halvorsens ord 
 
Jeg kom til efter at gutterne havde spillet én kamp i turneringen, og det var tydeligt for 
mig at mærke, at der var flere elementer som ikke fungerede optimalt. Vi er kommet rigtig 
hurtigt i gang med at arbejde hen imod de aspekter, jeg mener der skal til for at skabe en 
enhed, og selvom vi har døjet med mange skader hos flere etablerede spillere, så har vi 
formået at skabe et hold (trods mange spillere under 20 år) som er på vej i den retning 
jeg vil have dem. Vi har i de første 11 kampe hentet 5sejre, 2uafgjort og 4 nederlag. Jeg 
er sikker på, at vi i foråret kan hive langt flere point, hvis vi kommer godt igennem den 
vinteropstart, som jeg allerede har lagt en plan for. 
 
Til sidst skal der lyde en ros til de unge spillere der er en del af CIK. De arbejder hårdt til 
træning, er villige til at lære og dygtiggøre sig. Det lover godt til for fremtiden, og så er 
det inspirerede jo at være træner. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. holdet 
 
Vores halvsæson har været lidt blandet med nogle nederlag og et par sejre. Desværre 
mener jeg, at med vores potentiale, så burde vi have gjort det lidt bedre end vi faktisk 
har. Vi har haft en masse skader på begge vores seniorhold, der har betydet, at vi har haft 
svært ved at sætte det samme hold hver gang. Det er kommet en masse unge spillere til, 
som har haft deres gang i klubben i ungdomsårene. De kommer med masser af potentiale. 
Nu skal der bare bygges på over vinteren, så ser det fornuftigt ud til den nye sæson. Den 
nye sæson efter vinterpausen, bliver dog uden mig som 2. holdstræner, derfor vil jeg 
gerne aflevere et godt og velfungerende hold, til den som overtager sædet. Jeg vil 
selvfølgelig fortsætte som spiller, da jeg ikke kan undvære CIK, og CIK ikke kan undvære 
mig. 
 
Jonas Johannsen 
SVDB (STÅ VED DE BLÅ) 
 

 
 
 
 
  



 
AFSLUTNINGSFEST I CIK FODBOLD 

 

 

Der er fest i CIK FODBOLD lørdag d. 14. 

november 2015 fra kl. 18:00 
BBB: Kan ikke holde sig væk... heller ikke i år. 
Fredag: Fest i klubben med BBB og billige barpriser! 

Kafe Falken: Smørrebrød, hygge & Oddset. 
Lørdag fra kl. 13: Bestil hos Louis (51895480) inden 7/11. Pris 50 kr. betales 
kontant eller via mobilePay (51895480) 
 

CIK: Lækker middag & fest i CIK Sportscenter 
Kæmpe lotteri med fantastiske gevinster 

Fest, dans & musik fra kl. 22:00 
Indgang efter kl. 22: Kun via gæstelisten (Sebastian eller Louis) og koster kr. 
50,- 

Betaling for tilmelding senest fredag d. 6. november 
Indbetales på reg. 6506 konto 3060602718 eller 
MobilePay (31431910). Husk at tilføje navn på 
indbetalingen. Henvend jer til Sebastian på 31431910 
eller Louis på 51895480. 
Pris for middag & fest kr. 180,- 
 

Vi ses til fest i CIK 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  



Sponsorer 
 

Ungdomssponsorer 

  

Vi har modtaget kr 8000,- fra Carlsberg Sportsfond til indkøb af nye kampdragter 

 

  

Vi har modtaget kr 5000,- fra CIK's Støtteforening til indkøb af nye kampdragter 

 
 

DET SIGER VI MANGE TAK FOR – DA DET ER TIL STOR GLÆDE FOR ALLE I KLUBBEN 
 

 
 

 
Vi håber på et fortsat godt samarbejde med City Kloakservice og Kenneth Larsen i 

2015:  
City Kloakservice udfører sugning af brønde, fedtudskillere, olieudskillere, pumpebrønde. 
Højtryksspuling af kloakledninger, rodskæring af rødder i kloakken. Tv- inspektion samt 
kloakrensning. 
 

 
 

Kafe Falken 
 

 



 
 

 
 

Vognmand Peter Kaj Tvenstrup 

Johansen 
Virksomheden Vognmand Peter Kaj Tvenstrup Johansen er beliggende Torvegade 49 1 

TH i København K. Ønsker du at kontakte virksomheden pr. telefon kan dette ske på 

tlf. 32542112. Virksomheden beskæftiger sig primært med vejgodstransport. 

 

 

 

  



 
 

  Sponslotto 

 1 
J.P. Bacher 

og Schilder 

  

 2 Cibi e vini 
  

 3   
  

              

 4 
 Lottes 

rengøring 
  

 5     

 6     

 7     

 8 
 Peter 

Johansen 

 Torvegade 49, København 

               32 54 21 12 

 9     

 10 
 City 

Kloakservice 

  

 11 Kafé Falken 

  

 12     

 13   



Fremtidige nyhedsbreve 

 
Er du interesseret i at modtage Nyhedsbrevet og endnu ikke står på 
maillisten, så send en ”tilmeld mig”-mail til jonaseitmann@gmail.com - 
du kan også vælge at få tilsendt Nyhedsbrevet i papirform, igen skal du 
skrive til os på ovenstående mailadresse. Du kan naturligvis også afmelde 
dig Nyhedsbrevet på ovenstående mailadresse. 
Nyhedsbrevet når ud til anslået 200 faste læsere (medlemmer og 
sponsorer), samt de læsere, der egenhændigt læser det på www.cik-
fodbold.dk og i løsblade i C.I.K. Sportscenter. 
 
 
 
 
 

mailto:jonaseitmann@gmail.com
http://www.cik-fodbold.dk/
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Med sportslig hilsen Bestyrelsen, C.I.K. Fodbold 

Tjek ALT ud på: www.cik-fodbold.dk 
 


