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Kære medlemmer 
 
Endnu et år er gået i vores dejlige CIK, og vi kan se tilbage på mange fantastiske stunder 
sammen. Vi har på nuværende tidspunkt omkring 30 hold fordelt fra U6 til senior. Vi har i 
tidligere nyhedsbreve nævnt det relative store spring fra vores ungdomsafdeling til vores 
seniorafdeling. Dette spring bliver ved med at blive mindre, da vores ældste ungdomshold 
(nu U16) fortsat holder sammen og rykker sig nærmere både aldersmæssigt og 
kvalitetsmæssigt. Vi har allerede haft flere af spillerne oppe og prøve sig af med 
seniorerne, som flere gange blev rundtosset. 
 
Det næste år vil vi have større fokus på afdelingerne på tværs, hvor vi i øjeblikket har 
kontakt til håndboldafdelingen om at skabe en større fælles CIK ånd. Dette vil I høre 
meget mere om i den nærmeste fremtid.  
 
Afdelingerne 
Seniorafdelingen har hen over vinteren fået lavet en stor udskiftning på trænerfronten. 
Hos 1. herresenior måtte Jakob Halvorsen opsige sit samarbejde pga. personlige 
omstændigheder. Til gengæld fik vi fat i det vores gamle duo, Dan Holm og Robert 
Larsen, som efter lidt betænkningstid, kunne underskrive en kontrakt frem til d. 
01.07.2017. Dette har givet 1. holdet en tryghed og spilleglæde tilbage, så de ser frem til 
en lang, men god vinteropstart, hvor der forhåbentlig venter mange point. 
 
2. holdet har efter et kaotisk efterår med en ny træner, som holdt halvanden måned, da 
matchet simpelthen ikke var der. Vi var så heldige igen igen, at én af klubbens egne, 
Jonathan Jakobsen, valgte at træde til frem til vinterpausen. Dette gav en ro og lyst, på 
holdet, som endte med at redde sig endnu en sæson i serie 4. Jonathan fortsætter 
desværre ikke, så holdet leder efter en 2. holdstræner, som kan starte fra d. 1/1. Så hvis 
du kender en eller selv er interesseret, må du meget gerne kontakte os på 
cik.formand.fodbold@gmail.com, så tager vi den derfra. 
Dameholdet har fået tilgang af otte spillere fra B1908 samt deres træner,Daniel Mouritsen 
Sømmerly, som nu betyder, at vi har en dameafdeling på over 18 spillere. Det er virkelig 
flot og samtidig fedt, at se den positive udvikling damerne har gjort sig det seneste år. Vi 
ser frem til en fortsat god udvikling i 2017. 
Ungdomsafdelingen er fortsat CIK’s største bidragyder af spillere og den tidligere 
spillerflugt til større klubber, virker til at vende. Flere spillere er blevet rygtet tilbage, da 
det sociale og sammenholdet i CIK trækker i dem. Dette er vi meget glade for at være 
repræsentant for.  
 
Sponsorer 
Klubben søger fortsat potentielle sponsorer i alle størrelser. Vi vil som altid opfordre folk til 
at høre omkring sig og kontakte bestyrelsen, hvis man kender nogle, der kunne være 
interesseret. Der er mulighed for at være alt fra hovedsponsor på 1. senior til at være 
medlem af klub 100. Hvis Du gerne vil høre mere, kontakt Louis Larsen, som er 
sponsoransvarlig. Oplysninger til ham eller andre bestyrelsesmedlemmer, finder I under 
klubinfo - bestyrelsen på vores hjemmeside www.cik-fodbold.dk. 
 
Til slut vil CIK fodbold gerne takke alle de frivillige medarbejdere, som får klubben til at 
køre rundt. Om det er på træningsbanen en tidlig søndag morgen eller til et langt møde 
mandag aften, så er vi meget glade for det arbejde der bliver gjort.  
 

Glædelige julehilsner 
Sebastian Andresen 

Formand, CIK fodbold 
Mail: cik.formand.fodbold@gmail.com  
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Ungdom 
 
Så er vinteren kommet, og vi er overgået til kunstbanerne og indendørshallerne. 
Vi er næsten alle ude i det friske vejr. Undtagen de mindste spillere. 
Vi har i år fået tildelt flere tider i Hal C. Tidligere havde vi kun fredage, lørdage og 
søndage. I år har vi også fået tider mandage og torsdage. Det er vi super glade for. 
 
Vores 05-årgang blev kraftigt reduceret og havde problemer med at stille hold og være 
nok til træning. Vi valgte derfor at slå årgang 05 og 06 sammen. Det har været yderst 
effektivt og især løftet 06 spillerne. 
Vores nye årgang 12 er ankommet og er i fuld gang med træningen. 
 
Ungdomsafdelingen har i år været med til Vandkultur-festivalen. 
Vores bidrag var en bar med salg af øl og vand ved Hal C. Overskuddet fra arrangementet 
går til ungdomsafdelingens hyggekasse. Det var meget underholdende, og nok noget vi vil 
være med til næste år. 
 
Vi har traditionen tro afholdt vores store afslutningsfest med uddeling af pokaler. Nogle 
hold valgte at hylde Årets spiller, Årets fighter, Årets målmand, Årets kammerat o.lign. 
Der var stor tilslutning til festen og flotte kager blev præsenteret.  
Vi havde kagekonkurrence og i år valgte vi 2 vindere. Fine Halloweenmuffins og en super 
flot CIK-kage. 
I år kunne vi ikke få Hal C til vores fællesturnering, men til gengæld gik vi alle på 
kunstbanen i stedet og spillede nogle gode kampe mod hinanden inden vi i fælles trav gik 
til festen i CIK. 
 
Så nu skal vi bare igennem den kolde tid og glæde os til sommersæsonen  
 
Mvh 
Ungdommen 
 

 
 

  



 
1. herresenior 
  
 
En begivenhedsrig halvsæson for CIK’s 1. herresenior er veloverstået. En halvsæson som 
spillemæssigt startede særdeles lovende, og hvor coach Jakob Halvorsen havde valgt at 
holde fast i 3-5-2 systemet fra slutningen af sidste sæson. Desværre blev det til en hel del 
uafgjorte kampe i starten, hvor vi må erkende, at vi ikke var gode nok til at lukke 
kampene trods massivt overtag i spil og chancer. Efter 4. kamp fik vi desværre den 
kedelige nyhed at Jakob af personlig årsager måtte stoppe samarbejdet med øjeblikkelig 
virkning. Utroligt ærgerligt for klubben, spillerne og ikke mindst Jakob. Han havde med sit 
store engagement og faglighed været med til at skabe en seriøs og ambitiøs kultur 
omkring holdet, som vi alle nød godt af. Der skal fra klubbens side lyde en stor tak til 
Jakob for hans arbejde i klubben.  
Det skabte naturligvis lidt usikkerhed på holdet, da vi samtidig var uden træner i 2 kampe. 
Heldigvis valgte to gamle kendinge af klubben, nemlig Dan Holm og Robert Larsen, at 
træde til med kort varsel, så vi hurtigt igen kunne komme op og køre. En stor tak til Dan 
og Robert skal også lyde her. Det er utrolig vigtigt og afgørende, at vi kom så hurtigt i 
gang med en ny træner.  
Resultaterne resten af sæsonen har været svingende og båret præg af den usikkerhed, 
som situationen med Jakobs afgang skabte, og den desværre sædvanlige dalende 
motivation hen ad efteråret.  
Vi ligger dog stadig lunt i det brede midterfelt (som sædvanlig fristes man til at sige). 
Pausen og den lange vinteropstart kommer belejligt for os. Således kan spillere såvel som 
træner få tid til at opbygge den sult, der er så vigtig i seriebold. Dernæst kan Dan og 
Robert få tid og arbejdsro til at sætte deres præg på holdet.  
Vi forventer at se en motiveret flok spiller og trænerduo når vi primo februar starter op 
med forberedelsen til 2 halvsæson. 
 
Med håb om en halvsæson med gode resultater, en masse fight og vilje, god 
træningsmoral samt ikke mindst en masse hyggelige og sjove stunder, vil vi gerne ønske 
trænere, spillere og andre klubfolk en glædelig jul og et godt nytår. 

 
Alletiders julehilsner fra Louis Gjøe Larsen  
 

  



 

2. herresenior 

 
Året går endnu en gang på hæld, og det har været et lettere turbulent år for 2. 
herresenior. Siden Jonas U.T stoppede som træner i efteråret 2015, har 2.holdet været på 
jagt efter en fast træner. Hvilket kunne mærkes på fremmødet af spillere efter 
vinterpausen. Heldigvis trådte klubmanden Kenneth H i karakter og fungerede som 
midlertidig træner, i forårssæsonen og var med til at få flere spillere tilbage på 
træningsbanen. Efter en hård forårssæson, hvor vi sluttede lige over nedrykningsstregen i 
serie 4, takkede vi Kenneth H for indsatsen og gik i gang med at kigge efter en ny fast 
træner, eftersom Kenneth H valgte at ligge sine støvler og trænerrolle på hylden. 
 
Til opstarten af den nye sæson i efteråret, var der kommet nye unge og friske spillere til 
klubben som straks viste sig at være en stor gevinst for både 1.holdet, men især også for 
2.holdet. Da sæsonen skulle til at starte havde vi fundet en træner, som efter en periode 
på ca. 1,5 måned, viste sig ikke at være det rigtige match til vores hold og efter en 
gensidig opsigelse, trådte 2.holdets kaptajn og bestyrelsessuppleant Jonathan Jakobsen til 
som fungerende træner i resten af sæsonen. Vi havde desværre fået en rigtig skidt start 
på sæsonen, hvilket havde fået holdet ind i en rigtig dårlig stime, men til sidst, fik vi som 
et hold, og med en taktisk dygtig træner ved roret spillet en vigtig uafgjort og vandt vores 
sidste kampe over de 2 hold som vi kæmpede om overlevelse med. Dette var en kæmpe 
forløsning og vi sluttede et par pladser over nedrykningsstregen, og ser nu frem til endnu 
en sæson i serie 4.  
 
Jonathan har besluttet at stoppe som træner, på trods af en ellers overvældende 
opbakning fra spillerne til at forsætte, så han kan komme tilbage på banen som spiller. 
 
 2.holdet slutter sæsonen af med høj moral og med et stærkere og mere sammenrystet 
hold i længere tid, og holdet har nu fået fornyet blod på tanden efter at komme i gang 
med at kæmpe videre i serie 4. Vi er dog stadig på jagt efter en fast træner som kan 
komme ind og hjælpe med at få det bedste ud af holdet. 
 
 

De bedste julehilsner CIK 2. Herre og Kristian Mads Hansen (bestyrelsessuppleant) 
 

 



Damesenior 
 

Så går de hårdføre damer langt om længe på juleferie, efter et begivenhedsrigt efterår.  

 
Vi har langt om længe valgt at udvide damesenior afdelingen med et ekstra 7-mands hold. 
Dette er primært båret af et hold lækre damer med vores nye træner; Daniel Mouritsen 
Sømmerly, som for første gang, trak i de blå/hvide trøjer tilbage i august måned. Derved 
har efteråret båret præg af holdsammensætninger og deltagelse i to 7-mands turneringer.  
 
Med Daniel ved roret, slog A-holdet til gang på gang, og endte på en flot 3 plads i deres 
pulje. B-holdet styret af Basse fik en fin placering midt i tabellen og kunne bl.a. fejre en 
flot sejr over Sønderbro. Efter endt sæson, valgte vi at tilmelde os årets vinterturnering, 
hvor vi efter 3 kampe, går på juleferie på en flot 1. Plads (og ikke mindst en sejr over 
Rikken i sidste kamp). 
 
Desværre har efteråret også medført en trist nyhed, da Sebastian aka Basse har valgt at 
stoppe som træner ved årets udgang. Vi vil gerne på både holdene og bestyrelsens vegne 
takke ham for en kæmpe indsats igennem de seneste 2 år. Men hvor en legende stopper, 
starter en anden, som pt.  er i gang med at snuse lidt til trænerrollen, det er i sandhed en 
ægte CIK-mand, som vi håber at kunne introducere i foråret.  
 
Med forhåbninger om et mindst ligeså spændende forår, ønskes i derfor alle sammen 
glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår!  
 

De bedste hilsner Fra CIK damerne og Rikke-Marie (dame senior repræsentant) 
 
    
 
    
 
 
 
 
       
 
 

 
 
 
  



 

Sponsorer 
 

 

 
 

 
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 2017:  
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   

  



Seneste vindere af Sponsorlotteriet 
 

24/9  CIK - Vestia 1-1 
Dagens spiller Stian nr. 11   
Vinder: Kafe Falken 
 

28/9 CIK - Græsrødderne 1-2 
Dagens spiller Dorian Nr. 10 
Vinder: City Kloakservice 
 

2/10 Babylon - CIK  1-3 
Dagens spiller Jonas A. Nr. 8 
Vinder:  Peter Johannsen 
 

22/10 CIK - Bispebjerg  
Dagens spiller Sebastian Nr. 1  
Vinder:  J. P. Bacher 
 

5/11 CIK - Amalie  
Dagens spiller Philip Nr. 1 
Vinder:   J. P. Bacher 

  



En stor tak skal lyde til vores gavesponsorer som 
bidrog til en god afslutningsfest med lotteri  

Glarmester Madsen 

Sandwich Christianshavn 

Hairwerk 

Løvenkjær lamper 

Fingerbøllet 

Allure 

Christianshavns cykler 

Sankt Annæ 8 

DBU 

Naturapoteket 

Kræmmerhuset 

Cibi e vini 

Nicecream 

Goocha organic 

Janni og Flemming 

Kafé Falken 

Sofiekælderen 

Kanalbodegaen 

Lottes rengøring 

Inblik 

Thirion 

Rabes Have 
 



Fremtidige nyhedsbreve 
 
Dette nyhedsbrev i traditionelt format, er det foreløbige sidste. Fremover 
vil der i stedet løbende lægges opslag på hjemmesiden og på Facebook i 
stedet. Ønsker du alligevel er få tilsendt noget per e-mail, så send mig 
en besked herom på jonaseitmann@gmail.com.  
 

Rigtig glædelig jul samt et forhåbentligt godt og lykkebringende 
nytår til jer alle 

 

 
 

Med sportslig hilsen Bestyrelsen, C.I.K. Fodbold 

Tjek ALT ud på: www.cik-fodbold.dk  
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