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CIK fejrer 100 året for stiftelsen den 1. oktober 2021 
Fredag den 1. oktober 2021 fejrer vi Christianshavns Idrætsklub, CIK’s 100-års 
jubilæumsdag. CIK begyndte som en fodboldklub – Boldklubben CIK – i 1921, 
hvor en gruppe unge mænd, der spillede fodbold på Christianshavns vold, 
fandt ud af, at hvis de organiserede sig og startede en klub, kunne de få 
tilskud til en ny fodbold. Citatet stammer fra et medlemsblad i forbindelse 
med omtalen af klubbens 25-års jubilæum. Senere er andre idrætsgrene 
kommet til. Boksning og brydning allerede i 1922 og 1924. I årene efter 
anden verdenskrig – i 1947 og 1949 – kom yderligere Dameafdelingen og 
Håndbold til. I Dameafdelingen spillede man håndbold – på græs – om 
sommeren, mens man om vinteren dyrkede gymnastik. Idrætsklubberne var 
kønsopdelt, så håndboldklubben var udelukkende for mænd og drenge. I 
1997 blev damer og herrer forenet i CIK Håndbold, men Dameafdelingen 
eksisterer stadig som en gymnastikklub. Kønsopdelingen findes naturligvis 
ikke mere, og alle klubber optager nu begge køn. I 1973 kom Bordtennis 
med, og i løbet af 2010’erne er brasiliansk jiu jitsu/MMA også kommet til. 
Der er derfor i dag 7 ”afdelinger” i Christianshavns Idrætsklub. Gennem tiden 
er andre idrætsklubber blevet en del af CIK – enten som nye afdelinger – eller 
som sammenslutninger med eksisterende afdelinger. CIK Fodbold har helt 
tilbage i 1920’erne sluttet sig sammen med Christianshavns Boldklub, der 
blev stiftet allerede i 1919. CIK Håndbold blev i 1970’erne sluttet sammen 
med håndboldafdelingen i atletikklubben Gullfoss, og senest er Renegade 
MMA i 2010’erne blevet en del af CIK. 
 
 
Nærværende publikation er trykt i 300 eksemplarer. 
Redaktionen er afsluttet den 15. september 2021. 
Jesper Nørregaard 
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CIK blev stiftet den 1. oktober 1921 – eller endnu før? 
Med reference til den første protokol fra CIK’s bestyrelsesmøder regner vi 
Christianshavns Idrætsklub CIK’s stiftelsesdato til at være den 1. oktober 
1921. I den første protokol er klubbens navn Boldklubben C. I. K., og klubber 
en kun en fodboldklub for voksne mænd. Protokollen er påbegyndt den 2. 
oktober 1921, hvor man spiller en kamp mod klubben Rosenborg. I samme 
protokol er det imidlertid senere tilføjet, at den først spillede kamp fandt 
sted 2 uger tidligere – nemlig søndag den 18. september 1921 hvor man 
spillede mod Sylvia. Dermed må man altså sige at den dato, vi sædvanligvis 
regner for at være CIK’s stiftelsesdato, måske ikke er helt korrekt. 
Stiftelsesdato kunne også siges at være den 18. september 1921, da 
Boldklubben C. I. K. nok ikke kunne deltage i fodboldturneringen uden at 
være lovformeligt stiftet allerede i september 1921. 
 

 
Den første side af protokollen fra stiftelsen af Boldklubben C.I.K. 
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Forskellige logoer gennem tiderne fortæller en historie 
Vi ved ikke hvem der har tegnet CIK’s første logo, men det nyeste er designet 
af Rikke Lange, Lange Design, og indeholder - lige som det første - en silhuet 
af Frelserkirkens tårn. Neden for ses hvordan, logoet har udviklet sig gennem 
tiden.  
I mange år indgik et signifikant sort ”V”, hvis oprindelsen er omstridt. I tiden 
inden anden verdenskrig - hvorfra det logo stammer - var det imidlertid et 
ofte anvendt element i forskellige emblemer og varemærker. CIK’s klubdragt 
har altid været en mørkeblå bluse, og et sort V har været nemt at sy på, så 
man i det dengang fattige Christianshavn havde en økonomisk overkommelig 
måde at anskaffe sig en klubdragt på. 

 
Første logo, cirka 1930 

 

 
Egeløvs-logo, cirka 1950 

 

 
Logo designet af  

Maurice Allon ca. 1970 

 
Logo designet af R. Lange,  

Lange Design i 2020 
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CIKs første logo og andre historiske CIK logo’er kan ses på CIK’s hjemmeside  
 
www.cik-sport.dk 
 

 
Tårnet på Vor Frelser Kirke på Christianshavn  

blev brugt allerede i CIK’s første logo.  
Fotoet herover er taget af 

 Lars Klausen Hald. 
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Der er forskellige klubber i CIK  
Selvom de forskellige klubber i Christianshavns Idrætsklub er helt 
selvstændige foreninger med separate bestyrelser, så omtales de ofte som 
”afdelinger”. Christianshavns Idrætsklub ledes af en hovedbestyrelse, der 
blandt andet organiserer driften af et fælles klubhus, CIK Sportscenter, og 
repræsenterer overordnede tiltag over for Københavns kommune med mere. 
De enkelte klubber er selvstændige medlemmer af Dansk Idrætsforbund og 
nogle af klubberne har træningsfaciliteter i CIK Sportscenter. Det gælder ikke 
CIK Fodbold, som træner på Kløvermarken, ligesom CIK Håndbold træner i 
Hal C og Sundbyhallen. 
 
 
 
 
 
Syv forskellige – plus én 
Der er syv klubber, og på de næste sider fortæller de hver lidt om sig selv. CIK 
Sportscenter er det fælles klubhus, men det er selvstændigt organiseret. 
Efter de syv klubbers omtale gengiver vi, hvad hovedformand Dan M. 
Sørensen skrev om CIK Sportscenter på cik-sport.dk i april 2021 
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CIK Fodbold 
CIK Fodbold senior samt de ældste unge fra ungdomsafdelingen træner på 
Kløvermarken. Seniorafdelingen herrer har 7- og 11-mands hold, samt et 
senior 7-dames hold. Også fodboldfitness foregår på Kløvermarken. 
Børnetræning foregår på Holmen, Arsenaløen. I ungdomsafdelingen er 3-, 5- 
og 8-mands hold. CIK Fodbold har gennem årene skabt mange relationer. De 
har siden 1984 været venskabsklub med BBB fra Bellinge på Fyn, hvor man 
har årlige tilbagevendende sociale arrangementer på seniorplan, samt 
træningssamarbejde på ungdomsplan. Ungdomsafdelingen har også 
samarbejde med FCK. Her deltager vi på trænerkurser, modtager 
træningsmaterialer og anden inspiration til fodboldtræning for børnene. 
Også en årlig CIK-dag er en tradition, som er i samarbejde med CIK Håndbold. 
Denne dag foregår på Arsenaløen på Holmen og i Hal C. Her er 
underholdende aktiviteter for små og store, og der afsluttes med en fest for 
de voksne. 
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CIK Håndbold 
Håndbolden i CIK er fordelt i to haller. Ungdomsholdene og de fleste senior-
hold – både damer og herrer - træner i Hal C på Holmen, mens enkelte ældre 
seniorhold - af begge køn - træner i Sundbyhallen på Amager. CIK Håndbold 
har et stort ønske om at eksponere håndbolden på Christianshavn for at få 
flere christianshavnere til at dyrke foreningslivet og håndbold, og derfor 
foregår kampe og de fleste træningstimer i Hal C. CIK Håndbold rummer de 
mange, og har plads til både bredde og elite. Håndboldafdelingen afholder en 
årlige CIK-dag sammen med CIK Fodbold, men også andre sociale og 
sportslige arrangementer. Der afholdes blandt andet Håndboldens Dag i Hal 
C, og et stort strandhåndbold stævne på Amager Strand inden skoleferien. 
Stævnet foregår over flere dage med deltagelse af mange danske klubber. 
CIK Håndbold har et stort ønske om flere haltimer på Christianshavn, men 
der mangler haller til indendørs idræt på Christianshavn og i Indre By.   
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CIK Gymnastik 
CIK’s gymnastikafdeling er i dag aktiv med tilbud på damegymnastik og yoga. 
Damegymnastikken har gennem mange år været et tilbud som er blevet 
gennemført ugentlig i CIK Sportscenter, under kyndig ledelse.  
Under corona-nedlukningen i 2020-2021 flyttede gymnastikken ud i det fri 
for stadigt at kunne mødes og dyrke motion. 
De seneste år er yoga også blevet en del af tilbuddet i gymnastikafdelingen. 
Tilbuddet er startet på opfordring, og tilslutningen gør, at yoga nu er et fast 
tilbud i CIK Gymnastik. 
Billard spilles også i CIK Gymnastik. Her mødes man én gang om måneden til 
et spil om at vælte kegler under venlige og rare omgivelser i CIK Sportscenter. 
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CIK Boksning 
CIK’s bokseafdeling strutter af sundhed, mange unge talenter er i de seneste 
år dukket op til træning i den gamle cigarfabrik, det ryger stadig, men nu er 
det den københavnske ungdom, der fyrer løs på hinanden. 
Lige nu har CIK’s bokseafdeling en imponerende stab af boksetrænere og 
ledere, der yder en stor indsats for dansk boksning. 
Både piger og drenge kan deltage i ungdomskampe fra 11-årsalderen i 
grupper, med 2 års spring til og med deres 19. år, derefter vil de være 
eliteboksere. 
I CIK Boksning repræsenterer vi alle de nævnte aldersgrupper, til træning og 
kampe i hele Danmark 
 

 
  



 11 

 
 
 
CIK Renegade MMA 
MMA er i dag i støt fremgang. Det var for 10 år siden en lille nichesport, men 
er i dag på vej mod at blive et etableret kampsportstilbud på linje med 
boksning, karate og andre mere kendte kampsportsgrene. Hvor vi for 5-10 år 
siden oftest fik nye medlemmer med en baggrund i andre kampsportsgrene, 
er det i dag normen, at man starter sin kampsportstræning i MMA. Vi tilbyder 
Thaiboksning, Brasiliansk Jiu-jitsu, No gi grappling, Ungdoms MMA (15-21 år) 
samt Voksen MMA. I CIK Renegade MMA har vi valgt at have fokus på 
ungdommen. Vi vil gerne øge tilbuddet af kampsport for unge i alderen 15-21 
år ved at være et tilbud for unge, som måske ikke helt har passet ind i andre 
fritidstilbud. Vi tror på, at fremtiden for dansk MMA ligger hos ungdommen. 
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CIK Brydning 
CIK Brydeklub er efterhånden en veldrevet forening. Vi har et godt 
lokalforankret trænerteam, der har stor interesse i CIK og sporten, som 
kommer til udtryk i arbejdet med at give børn og unge gode oplevelser og 
sunde vaner. Både børneholdet og seniorholdet kører stabilt med god tilgang 
af nye medlemmer på begge hold. Et af brydeklubbens helt store 
fokusområder er vores skolebrydningskoncept, som vi udruller på mange 
forskellige skoler i og omkring København. 
Vi lægger mange ressourcer i skolebrydning for det har vist sig som et effektiv 
middel i forhold til en løbende tilgang af nye medlemmer. Skolerne tager 
godt imod vores forløb, og børnene er vilde med dem, så vores ambition er 
at fortsætte af den vej og komme ud på endnu flere skoler. Skoleforløbene 
kunne ikke lade sig gøre uden god støtte fra Fonden Østifterne, Danmarks 
Idrætsforbund og Københavns Kommune. Stor tak til dem alle. 
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CIK Bordtennis 
CIK Bordtennis har indenfor de sidste 1-2 år taget en række initiativer for at 
skabe mere aktivitet og få flere medlemmer. På den baggrund har vi 
fordoblet antallet af medlemmer til cirka 30 ved indgangen til 2021/2022-
sæsonen. Vi har blandt andet indgået en aftale med foreningen BAT60, 
således at ældre i lokalområdet kan komme og spille bordtennis i CIK. De 
ældre spiller nu tirsdag og torsdag formiddag fra klokken 10-12. Vi deltager 
også som en af de første klubber i landet i et projekt med BAT60, hvor lokale 
diagnosticeret med Parkinsons sygdom kan komme og prøve kræfter med 
bordtennis.  
Vi vil fortsat meget gerne have flere medlemmer fra helt uøvede til 
turneringsspillere. Vi har p.t. ikke en ungdomsafdeling, men arbejder med 
planer om at starte en op indenfor de kommende år. 
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CIK Sportscenter er en ”ekstra afdeling” 
Uddrag af, hvad hovedformand Dan M. Sørensen skrev om CIK Sportscenter 
på cik-sport.dk 50 år efter CIK overtog bygningen i 1971: 
Den 29. april 2021 er det 50 år siden, at CIK fik stillet E Nobels tidligere 
fabriksbygning til rådighed. CIK overtog bygningen efter den havde været 
overtaget og besat som Projekt Fabrik samtidigt med Christianias opstart. 
Sportscenterets beliggenhed - midt på Christianshavn og som nabo til 
Christiania – gør, at der gennem årene er skabt relationer og samarbejde 
med mange. Der har været mange foreninger, klubber og private, som har 
benyttet CIK Sportscenter, og der er skabt mange gode relationer og 
venskaber. Vi vil i CIK gøre meget for at bevare sportscenteret og de 
faciliteter, der i fællesskab er skabt, samt arbejde videre med at være 
klubben, der kan rumme de mange og i mange år fremover være en del af 
idrætstilbuddene på Christianshavn. 
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Støtteforeningen for CIK’s ungdomsafdelinger 
Støtteforeningen har til huse i CIK Sportscenter og dens formål er at samle 
forældre og andre interesserede til at hjælpe med ungdomsarbejdet ved 
arrangementer. Foreningen støtter også økonomisk efter ansøgning fra en 
afdeling, når børn eller unge i særlige tilfælde skønnes at have behov. I de 
seneste år har der blandt andet været tale om støtte til dækning af deltager- 
og rejseudgifter til stævner og lignende. 
 
 

 
  



 16 

 
 
 
100-års jubilæet og 34 æresmedlemmer 
Vi omtaler vor 34 æresmedlemmer i denne udgivelse i kronologisk orden - 
første omtale er om vort første æresmedlem, anden om det næste udnævnte 
æresmedlem og så videre. Vi bringer et billedet og en kort omtale af hvert. 
Kai Petersen blev udnævnt allerede i 1929. Det nyeste æresmedlem blev 
udnævnt i 2011. 
Billederne af æresmedlemmerne er også ophængt på 1. sal i CIK 
Sportscenters store sal. Billederne er for nyligt blevet restaureret og 
digitaliseret, og vi viser naturligvis de restaurerede billeder. Nogle af 
fotografierne var i meget dårlig stand, men det er lykkedes at redde dem alle, 
og nu er de bevaret sikkert for eftertiden. 
Oplysningerne om æresmedlemmerne er også blevet korrigeret for fejl og 
mangler, men det er forskelligt, hvor mange oplysninger vi har kunnet finde 
frem til på visse af personerne. 
Hvis nogle har supplerende oplysninger modtager vi dem meget gerne – 
kontakt hovedformand Dan M. Sørensen. 
Omstående omtaler er publiceret på cik-sport.dk fra den 22. januar og frem 
til den 24. september 2021. 
Omtalerne er afsluttet med en samlet oversigt. 
 
 
 
 
 
Æresmedlem i CIK 
For at blive æresmedlem af CIK er det ikke nok at være udnævnt til 
æresmedlem i en afdeling af CIK. CIK æresmedlems-titlen tildeles et medlem, 
der har gjort noget for hele CIK – ikke kun for egen afdeling. 
  



 17 

Æresmedlem Kai Petersen 

 

Fodbold 
Æresmedlem: 1929 
 
Født: ukendt 
Død: 1956 
 

 
Kai er klubbens første æresmedlem. Han blev udnævnt i 19291 i forbindelse 
med afholdelse af en 10-års jubilæumsfest for Christianshavns Boldklub, der 
var blevet stiftet i 1919 - altså før stiftelsen af Boldklubben C. I. K. 
Christianshavns Boldklub blev senere slået sammen med Boldklubben C. I. K. 
– nu CIK. 
I protokollen fra bestyrelsen er Kai Petersen opført som centerhalf i 
fodboldkampen søndag den 2. oktober 1921 mod klubben Rosenborg. Senere 
ser vi Kai opført som venstre back. 
Kai Petersen var formand for fodboldafdelingen fra 1929 til omkring 1935, og 
havde en stor andel i, at det i 1931 blev muligt at modernisere et klubhus på 
Kløvermarken i kraft af ”Kai's evner til at skaffe midler”, som det hedder i en 
omtale fra et medlemsblad. Endvidere var Kai Petersen hovedformand for 
CIK i 1928. 
Kai Petersen blev mindet efter sin død i december 1956 ved en omtale i 
medlemsbladet fra den 15. august 1957 som ”Vort æresmedlem nummer 1”. 
  

 
1 På en messingplade under Kai Petersens billede, som i mange år har hængt i CIK 
Sportscenter, har udnævnelsesåret fejlagtigt været angivet til 1931. 
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Æresmedlem Ragnar Himmelmann 

 

Brydning 
Æresmedlem: 1952 
 
Født: 1908 
Død: 1980 
 

 
Ragnar Himmelmann er udnævnt til æresmedlem af bryderne, men var i sine 
senere år CIK Dameafdeling’s håndboldtræner.  
Han begyndte sit medlemskab i CIK Brydning i 1927. I forbindelse med sin 40-
års fødselsdag er han omtalt i medlemsbladet: Ragnar nåede aldrig helt op i 
toppen, og gør det vel næppe i dag, hvor han nærmer sig de 40, men han var i 
mange år blandt eliten i brydesporten og skuffede sjældent sine tilhængere i 
disse år, hvor han i øvrigt blev juniormester. Det var måske en lidt blandet 
hyldest til Ragnar på 40-årsdagen, men som håndboldtræner var han meget 
populær, og i medlemsbladet 10 år senere ved 50-årsdagen den 15. august 
1958 indbydes der til åbent hus i haveforeningen Sydgrænsen for den, der 
har lyst til at lykønske vor allesammen Ragner. Ved sin 50-års fødselsdag 
havde han været håndboldtræner for ungdommen i dameafdelingen i 10 år, 
og han huskes først og fremmest for at lære spillerne respekt for hinanden og 
altid at have en positiv indstilling til tilværelsen. Med hustruen Gerda blev 
der arrangeret ture for børnespillerne til Gudhjem på Bornholm, ligesom der 
blev arrangeret juletræsafslutninger i mange år. 
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Æresmedlem Svend Aage Hoffmann Møller 

 

Brydning 
Æresmedlem: 1953 
 
Født: 1896 
Død: omkring 1987 
 

 
Svend Aage Hoffmann-Møller blev ofte blot omtalt som Hoffmann. Han 
stiftede brydeafdelingen i 1924. I datiden blev det diskuteret hvilken af de to 
idrætsgrene - boksning eller brydning - der var ”bedst”, og før 2. verdenskrig 
blev Hoffmann således kendt som Bryderen der slog Bokseren ved et stævne i 
Idrætsparken – det daværende navn for Parken i København. Senere 
arrangerede han brydestævner i Tivoli, og han havde gode forbindelser til 
aviserne som presseansvarlig. 
Hoffmann blev ifølge bestyrelsesprotokollen udnævnt som æresmedlem den 
24. oktober 1953, hvor han boede i Ravnsborg Tværgade 8, 4. sal. 
Hoffmann var hovedformand i over 20 år - fordelt i tre perioder begyndende i 
1944 og frem til 1970, og hans navn var knyttet til Hoffmann Møller fonden, 
som spillede en rolle i forbindelse med etableringen af CIK Sportscenter i 
Bådsmandsstræde.  
Hoffmann var i sine senere år opråber ved CIK’s bankospil i Markmandsgade, 
og hans hustru Vera, der først døde som 100-årig, fortsatte i mange år efter 
hans død med at komme til bankospillene. 
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Æresmedlem Valdemar ”Valde” Olsen 

 

Fodbold 
Æresmedlem: 1955 
 
Født: 1906 
Død: 1969 
 

 
Valdemar Olsen blev udnævnt af fodboldafdelingen som æresmedlem i 1955. 
Ofte blev han omtalt som "Koks-Valde" eller bare ”Valde” i medlemsbladene. 
Han er nævnt som bestyrer af København kommunes udsalg i Langebrogade. 
Hvilken slags udsalg nævnes ikke – men mon ikke det er et kommunalt 
koksudsalg han har været bestyrer for? 
Han var ungdomstræner fra 1945 til 1953 samt i 1956, og han var 
seniortræner fra 1953 til 1954 samt i 1962 til 1964.  
I en medlemsbladsartikel fra CIK’s 40-års jubilæum i 1961 omtales Valde 
således: I hans periode, hvor han virkede som træner, var klubbens førstehold 
flere gange lige ved, det lå til oprykning flere gange, men det fornødne helt 
var ikke til stede, men det var ikke Valdes skyld, han gjorde hvad han kunne, 
og spillerne havde respekt for ham. 
Valde var kendt for sine gode replikker i omklædningsrummet før og efter 
fodboldkampene. 
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Æresmedlem Poul Ras. Larsen 

 

Boksning 
Æresmedlem: 1956 
 
Født: omkring 1905 
Død: ukendt 
 

 
Ras var det navn, han var kendt under. I et medlemsblad fra 1961 – i 
forbindelse med CIK’s 40-års jubilæum – reflekterer Ras selv over de største 
oplevelser han har haft som medlem af bokseafdelingen: Jeg føler med en vis 
stolthed trang til at fremhæve, at det er CIK’s bokseafdeling, der har holdt det 
største og mest velbesøgte amatørboksestævne, der nogensinde er afholdt 
herhjemme. Ras havde selv to sønner, Ralf og John, der sammen med det 
senere omtalte æresmedlem Rudolf Dvoracek blev københavnsmestre i 
1944. Ras arrangerede også stævner i Amager Selskabslokaler i 
Markmandsgade, og som bestyrelsesmedlem i Dansk Professionelt 
Bokseforbund havde han en stor betydning for bokserne. 
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Æresmedlem Louis Olesen 

 

Boksning 
Æresmedlem: 1956 
 
Født: omkring år 1905 
Død: 1971 
 

 
Louis Olesen var igennem mange år en karismatisk formand for bokserne, og 
bokseafdelingen opbyggede i den periode en formue, som afdelingen kunne 
anvende til indretning af CIK Sportscenter. 
Louis Olesen var uddannet konditor. Han må have haft mange talenter for 
han bidrog også flittigt med tekster til medlemsbladet. I det følgende uddrag 
fra 1946 kan man få et lille indtryk af Louis’ prosa: Den 10. Januar i det 
Herrens Aar 1922 blev der holdt et Møde i Nr. 15, i den lille idylliske 
Amagergade. Det var midt i Vinterens Hjerte, og det var knagende koldt, da 
Mødedeltagerne den Aften hastede gennem de snefyldte, svagt oplyste 
gamle Gader paa Christianshavn. Fortællingen om afdelingens oprettelse 
fortsætter over adskillige sider. Sammen med Rudolf Dvoracek fik Louis i 
1971 stillet CIK Sportscenter til rådighed af Københavns overborgmester 
Urban Hansen. Bygningen var ved overtagelsen i dårlig stand. Louis Olesens 
søn beskriver i CIK’s 60-års jubilæumsskrift på side 26, hvordan far stod med 
store gummistøvler og vandslange i hånden for at spule de efterladenskaber 
de forrige beboere (narkomaner m.fl.) havde efterladt. 
Louis Olesen døde i Hamborg under en rejse med sin fagforening på en 
konditor-kongres. Ved hans død skrev dagbladet BT: Ingen amatørbokseleder 
har i tidens løb skabt så mange succes-storstævner, som han.   
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Æresmedlem Otto Møller 

 

Brydning 
Æresmedlem: 1956 
 
Født: omkring år 1915 
Død: omkring år 1987 
 

 
Otto Møller er et af de æresmedlemmer, vi ikke har så mange oplysninger 
om. Han er nævnt i 60-års jubilæumsskriftet som Vor ”største” drengetræner 
gennem tiderne. Otto Møller, må nok tilskrives den ære, at have sørget for 
vore store resultater fra starten af 50-erne.  
Otto Møller huskes også af et medlem af dameafdelingen som ham den lille, 
vimmer fyr.  
Otto Møller arbejdede på støbeværksted i Hallandsgade, og via sit arbejde 
rejste Otto en del penge til CIK.  
Han virkede som ungdomstræner i flere år i brydeafdelingen.  
Hans fødsels- og dødsår kendes ikke nøjagtigt. 
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Æresmedlem Oluf Sørensen 

 

Brydning 
Æresmedlem: 1958 
 
Født: omkring 1900 
Død: 1965 
 

Oluf Sørensen var bryder og blev ifølge protokollen fra bestyrelsen 
æresmedlem i 1958. Det fremgår også, at han boede i Sankt Annægade 35, 2. 
sal. Oluf Sørensen var formand for CIK og for KAU. Under ovenstående billede 
af ham selv omtaler Oluf i medlemsblad nr. 9, 27. årgang, den 15. september 
1961 sin egen tid i CIK i anledning af klubbens 40-års jubilæum: Kunne man 
dog bare med et par enkelte ord sammenfatte det hele i en ganske enkelt 
sætning, netop som en hyldest til alle de medlemmer og til det gode 
sammenhold og kammeratskab, der gør brydeafdelingen netop til det den er. 
Men det er vist desværre umuligt. 
Oluf Sørensen har på et messingskilt under det oprindelige fotografi på 1. sal 
i Sportscenterets store sal været angivet med det forkerte navn Charles 
Larsen. Charles Larsen er ikke æresmedlem, men er dog ikke ukendt, idet han 
blandt andet omtales som fodboldspiller på CIK’s drengehold i 1929, hvor 
holdet blev etableret som resultat af sammenslutning af CIK Fodbold og 
Amager Boldklub.  
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Æresmedlem Carl Nielsen 

 

Brydning 
Æresmedlem: 1961 
 
Født: ukendt 
Død: ukendt 
 

 
Det eneste vi ved om Carl Nielsen er, at han var bryder, at han boede på 
Frederiksborgvej 167 og at han blev udnævnt som æresmedlem i 1961 - altså 
måske i forbindelse med fejringen af 50-års jubilæet. Disse oplysninger 
stammer fra sidste side i bestyrelsesprotokollen, som er en oversigt over 
æresmedlemmer2. 
Vi kender desværre hverken Carl Nielsens fødsels- eller dødsår. 
  

 
2 Det lidt underlige er, at Carl Nielsen slet ikke er nævnt i det store 60-års 
jubilæumsskrift fra 1981. Derimod er en Carl Hansen nævnt – han blev dog først 
udnævnt i 1974 – og kun som æresmedlem af selve brydeafdelingen. 
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Æresmedlem Erik Otto Østrand 

 

Brydning 
Æresmedlem: 1966 
 
Født: 1918 
Død: 1989 
 

 
Erik Østrand var bryder og deltog for Danmark i de olympiske lege i Helsinki i 
1952. 
Senere blev Erik Østrand drengetræner, og ved CIK’s 40-års jubilæum i 1961 
er det omtalt, at han havde en stor andel i, at CIK Brydning i flere år blev 
anset for Danmarks førende brydeklub. 
Omkring 1960 var Østrand med til at markedsføre Carmen Curlers og det 
runde udtræksspejl Betinaspejlet.  
Østrand havde en ambition om at lave græsk-romersk brydning om til 
fribrydning, men det ville de andre medlemmer af ledelsen i brydeafdelingen 
ikke være med til. Østrand har også kortvarigt været hovedformand – altså 
formand for hele CIK. 
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Æresmedlem Rudolf Dvoracek 

 

Boksning 
Æresmedlem: 1971 
 
Født: 1914 
Død: 1982 
 

 
Rudolf Dvoracek var bror til æresmedlemmet Lily Dvoracek fra 
dameafdelingen. Lilys datter Berit Dvoracek fra CIK Håndbold har fortalt, at 
Rudolf blev født den 5. januar 1914 på Nordre Røsevej. Som bokser var 
Rudolf aktiv i perioden 1931-1952, hvor han nåede at bokse omkring 250 
kampe. Han blev københavnsmester 4 gange og deltog i finalen 3 gange ved 
danmarksmesterskaberne. Sammen med Louis Olesen indgik han aftalen 
med Københavns kommune om CIK’s brug af CIK Sportscenter i 1971. Rudolf 
var kasserer i bokseafdelingen, og sammen med sin hustru Else husede han 
ofte gæster for klubben. Hans niece Berit nævner også, at Rudolf var med i en 
dansk spillefilm, hvor han spillede en af sidedommerne til en boksekamp - 
hvilken film, der er tale om, ved vi ikke, men vi hører gerne nærmere om det. 
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Æresmedlem Georg Olsen 

 

Håndbold 
Æresmedlem: 1971 
 
Født: 1908 
Død: omkring 1987 
 

 
Georg Olsen var CIK Håndbolds første formand. På det tidspunkt blot kaldet 
Herreafdelingen – kvinderne spillede håndbold i Dameafdelingen.  
På en lydoptagelse fra en frokost i Sportscenteret - optaget på initiativ af 
æresmedlemmet Dan M. Sørensen - kan man høre, hvorledes det omtales at 
stiftelsen af afdelingen fandt sted i 1949 på Sydstranden i Dragør. Det er i 60-
års jubilæumsskriftet nævnt, at nogle unge mennesker løb og spillede fodbold 
på stranden i Dragør. Det blev for hårdt og man enedes om at prøve at spille 
håndbold. Med Georg Olsen som formand og med flere andre 
bestyrelsesmedlemmer, som allerede var medlem af nogle af CIK’s 
afdelinger, blev man så enige om at søge optagelse som ny afdeling. Georg 
Olsen var formand de første 10 år og er citeret for følgende: Sammenholdet 
var i højsædet, så når der var møder, tog man også damerne med og så spiste 
man sammen bagefter. Julefesterne i Sundby Idrætspark var en tradition i 
mange år. 
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Æresmedlem Walther Hansen 

 

Brydning 
Æresmedlem: 1971 
 
Født: 1909 
Død: 1977 
 

 
Walter Hansen blev udnævnt som æresmedlem i 1971. Walter Hansen var 
bryder3 og indehaver af et større transportfirma, W Hansen Transport. 
Firmaet var i flere år storsponsor for brydeafdelingen. Firmaet, der er omtalt 
på hjemmesiden dola-group.dk, havde til huse i Strandgade på 
Christianshavn, og deres nabo var B&W, som efter 2. verdenskrig havde brug 
for nogle transporter til de sydlige udlande. Niels Casparsen ("Niller") fra 
brydeafdelingen fortæller, at Walter ofte skaffede arbejde, hvis der var 
brydere, som var interesseret i dette. I brydernes nekrolog om Walter 
Hansen fra medlemsbladet april-maj 1977 omtales han som vores 
Æresmedlem og store velynder gennem tiderne. Desuden står der: Man gik 
aldrig forgæves til Walther når vi stod og manglede penge i kassen og hvis 
der var andre måder han kunne hjælpe med kørsel og lignende, han var bare 
en god kammerat vi satte pris på. 
  

 
3Walter var bryder - ikke bokser, som der fejlagtigt har stået på et messingskilt i CIK 
Sportscenters store sal. 
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Æresmedlem Erik Brøns-Hansen 

 

Fodbold 
Æresmedlem: 1971 
 
Født: 1929 
 

 
Erik Brøns-Hansen er vort ældste nulevende æresmedlem. Han bliver altid 
blot kaldt Brøns. Brøns blev indmeldt i fodboldafdelingen allerede som 9-årig 
og trænede stadig som 80-årig. Brøns har været træner for mange spillere.  
I medlemsbladet fra 1961 nævnes, at han træner for tiden seniorholdene, og 
dette er hans sidste sæson (har han sagt), men han har også altid været CIK’s 
fodboldafdeling en god leder. Om det virkelig blev hans sidste sæson som 
træner, skal vi lade stå hen i det uvisse – selvom vi nok tvivler lidt.  
Mange af hans gamle spillere kan stadig møde ham på Kastrupvej med et 
"Hej Brøns". 
Brøns har haft mange forskellige poster i klubben - nogle af de vigtigste har 
været ungdomstræner fra 1948 til 1958, seniortræner fra 1960 til 1961 og 
igen fra 1968 til 1971. 
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Æresmedlem Jytte Larsen 

 

Dameafdelingen 
Æresmedlem: 1971 
 
Født: 1927 
Død: 2009 
 

 
Jytte Larsen var med sin udnævnelse i 1971 det første kvindelige 
æresmedlem af CIK. Som håndboldspiler var hun stregspiller og huskes for sit 
"bagvender" skud fra stregen. Jytte blev første gang valgt ind i 
dameafdelingens bestyrelse i juni 1950, og yderligere i tre perioder siden da 
– den sidste sluttede i april 1979. 
Jytte var gift med Georg "Gokke" Larsen, som også senere udnævntes som 
æresmedlem.  
Jyttes datter Eva fortæller, at hun husker det, som om hun tit var alene 
hjemme sammen med sin bror Jørgen, når Jytte var i CIK til sportslige 
aktiviteter. Efter at børnene var blevet store og var flyttet hjemmefra 
arbejdede Jytte også i CIK Sportscenters køkken sammen med Inger 
Rasmussen. 
Jytte var desuden dagplejer for mange CIK medlemmers børn. 
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Æresmedlem Preben Rasmussen 

 

Brydning 
Æresmedlem: 1974 
 
Født: 1918 
Død: omkring år 1989 
 

 
Preben Rasmussen udnævntes til æresmedlem af CIK ved brydeafdelingens 
50-års jubilæum i 1974, og han var bestyrelsesmedlem i brydeafdelingen ved 
CIK’s 60-års jubilæum i 1981. Inden da havde Preben Rasmussen været 
træner sammen med æresmedlemmet Otto Møller, men han omtales 
allerede i medlemsbladet fra 15. marts 1955 efter at være blevet 
danmarksmester i letsværvægt – for anden gang.  
Et medlem af dameafdelingen husker flere af bryderne som nogle kraftige 
fyre, men på dansegulvet var de meget adrætte. Dette var vist sagt specielt 
med tanke på Preben Rasmussen. 
Sammen med hustruen Gurli arrangerede Preben "Fjernstyret andespil", hvor 
folk kunne spille med, uden at møde frem. Gevinsterne skulle senere hentes i 
hjemmet i Markmandsgade, hvor dobbeltsengen var fyldt med præmier - 
ænder og gæs fyldte det hele. 
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Æresmedlem Thorvald Bøtker 

 

Fodbold 
Æresmedlem: 1975 
 
Født: 1923 
Død: 2019 
 

 
Ovenstående er en nekrolog skrevet ved Thorvald Bøtkers død af Søren 
Jensen, som er medlem af fodboldafdelingen: 
 
Thorvald spillede i perioden 1942 – 1971 400 kampe på CIK’s 1. hold, samt 
utallige sekunda-, oldboys- og veterankampe for klubben. Thorvald havde 
altid fodboldtøj- og støvler med i bilen, når han kom for at se klubbens øvrige 
hold spille, det kunne jo være, at de ikke var mødt fuldtallig op. 
Thorvald var en blændende boldspiller med et stort overblik og han fik 
rosende omtale i dagspressen efter en pokalkamp mod KB i 1947, (som vi 
tabte 12-0). Thorvalds dygtighed gjorde sig også gældende overfor 
dommerne, som han havde utallige diskussioner med om deres kendelser, 
men altid på en sober måde. 
CIK havde også efter Thorvalds aktive karriere stor fornøjelse af ham, som 
både træner og leder, i perioden fra midt i 1950’erne til slut 1980’erne. Han 
har blandt andet bestredet alle poster i bestyrelsen i forskellige perioder. For 
denne indsats blev Thorvald Bøtker udnævnt til æresmedlem af CIK i 1975. 
Thorvald har været et stort aktiv for CIK’s fodboldafdeling, altid hjælpsom, 
altid i godt humør og parat til at gøre en indsats for klubben.  
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Æresmedlem Lily Dvoracek 

 

Dameafdelingen 
Æresmedlem: 1977 
 
Født: 1920 
Død: 1999 
 

 
Lily var svigerinde til æresmedlemmet Rudolf Dvoracek. Familien har i flere 
generationer en tilknytning til CIK, idet Lilys datter Berit i adskillige år har 
været en meget værdifuld ungdomsformand for CIK Håndbold. Derudover 
har Berits datter Cecilie - ”Cille” – fortsat familiens store engagement, som 
formand for CIK Håndbold i flere år og træner for de mindste. Berit har 
berettet følgende: Som barn husker jeg, hvordan der var et stort sammenhold 
mellem dame- og (herre)håndboldafdeling, men faktisk også de andre 
afdelinger imellem (Håndboldafdelingen var kun for mænd - kvinderne 
spillede håndbold i Dameafdelingen, red.) Jeg husker, hvordan man - især om 
sommeren - mødtes hos mine forældre. Alle cyklerne stod op ad stakittet, 
mens man fik lidt morgenmad og inden det gik derudaf mod kamp på græs. 
Andre gange kørte man ned på Amager Strand - på 10-øren - og trænede. Jeg 
husker altid min mor som meget engageret i CIK med både med gymnastik og 
håndbold - fysisk aktiv, men også engageret med praktiske ting samt med 
bestyrelsesarbejde. Berits ord taler for sig selv. I en omtale af 
Dameafdelingen i CIK’s 60-års jubilæumsskrift kan man desuden læse: 
På ordinær generalforsamling den 8. juni 1948 bliver Lily Dvoracek første 
gang valgt som dirigent og siden har Lily Dvoracek, som stadig er aktiv i 
gymnastikafdelingen, haft adskillige bestyrelsesposter. Endvidere har Lily 
Dvoracek været formand i en periode fra den 14. juni 1949, da klubbens 
første formand ikke ønskede genvalg, og på fødselsdagsfesten den 22. 
oktober 1977 blev Lily Dvoracek udnævnt til æresmedlem i dameafdelingen. 
Lily blev udnævnt som æresmedlem af CIK som repræsentant for 
Dameafdelingen/CIK Gymnastik i 1977, men virkede også meget for 
håndbolden. Kvinder og mænd blev først forenet i CIK Håndbold i 1997.  
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Æresmedlem Georg “Gogge” Larsen 

 

Fodbold 
Æresmedlem: 1981 
 
Født: 1924 
Død: 2018 
 

 
Georg Larsen var altid kendt som ”Gokke”. Gogge var gift med CIK’s første 
kvindelige æresmedlem Jytte Larsen. I sit arbejdsliv var Gokke brandmand i 
Københavns Brandvæsen, og Gokke havde en klar og god sangstemme og 
stor glæde ved sang. Han lod sjældent en chance gå forbi, hvis der til fester 
og klubarrangementer var mulighed for at glædes derved. Han besøgte i sine 
sidste år ofte københavnske plejehjem og deltog i DR TV-program, og blev 
hurtigt kendt som ”Den syngende brandmand”. 
Gokke er udnævnt til æresmedlem som repræsentant for CIK Fodbold, og i 
CIK’s 60-års jubilæumsskrift kan man læse om turneringen år 1948, hvor CIK 
Fodbold måtte vedblive med at spille i en mindre god række: 
Vort hold var dog for stærkt til denne række og vi blev nr. 1 ved i den sidste og 
afgørende kamp at vinde over Sundby med 6-0. Georg Larsen scorede alle 
målene.  
Mindre godt var det dog gået året før, da Gokke spillede på førsteholdet i en 
pokalkamp mod K.B. (nu FCK), som blev spillet i Københavns Idrætspark (nu 
Parken). K.B. vandt 12-0. 
Gokke var også daglig leder af CIK Sportscenter i 1970’erne. Som medlem af 
CIK Bordtennis støttede han også denne afdelings udvikling.  
Støtteforeningen for CIK’s Ungdom blev startet af Gokke i samarbejde med 
forældre og CIK-medlemmet Per Rasmussen. Støtteforeningen uddeler 
midler til mange forskellige børne- og ungeaktiviteter i CIK’s afdelinger, og 
uddeler også støtte til individuelle børnemedlemmers aktivitet i forbindelse 
med særlige situationer. 
Man kan læse en grundig omtale af Gokke liv på TV2 hjemmeside: 
https://tv.tv2.dk/2016-02-20-verdens-naestaeldste-talentdeltager-se-
billederne-fra-91-aarige-gogges-lange-liv  
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Æresmedlem Viggo Møller 

 

Fodbold 
Æresmedlem: 1981 
 
Født: 1924 
Død: ukendt 
 

 
Viggo Møller fungerede som seniortræner i CIK Fodbold i 1957 og i 1959, og i 
perioder fra 1953 og frem til 1963 havde Viggo Møller flere forskellige poster 
i bestyrelsen - herunder formandskabet i 3 perioder.  
Han modtog ærespokalen i 1955 og i 1961 
Endvidere startede Viggo Møller CIK Fodbolds old-boys hold. 
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Æresmedlem Karl Hansen 

 

Fodbold 
Æresmedlem: omkring 1984 
 
Født: 1928 
Død: omkring 1987 
 

 
Karl Hansen er desværre ikke nævnt i bestyrelsesprotokollen fra 1971, hvor 
CIK fejrede sit 50-års jubilæum. Det er ikke lykkedes at opspore oplysninger 
om Karl Hansen i særligt stort omfang. Karl Hansens fornavn staves efter 
vores bedste overbevisning med K – men som æresmedlem udnævnt af 
brydeafdelingen er navnet også stavet med C.  
Karl Hansens dødsår kendes ikke præcist. 
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Æresmedlem Jørgen Friland 

 

Håndbold 
Udnævnt: 1984 
 
Født: omkring år 1932 
Død: omkring år 1999 
 

 
Jørgens fulde navn var Jørgen Jensen Friland. Jørgen var fra 1965 – og i tiden 
frem til 1979 - formand for CIK Håndbold. Det var før sammenslutningen med 
håndboldspillerne i Dameafdelingen i 1989. Han var også holdleder for – 
herrernes - førstehold i flere år, og han virkede desuden som hovedformand 
fra 1967 til 1969.  
Fra CIK’s 60-års skrift citerer vi: I denne periode satte man meget ind på det 
sportslige resultat, skaffede flere medlemmer, bedre træningstimer og dyrere 
trænere, og dette toppede blandt andet ved sammenslutningen med Gullfos, 
resultatmæssigt ved oprykning fra A rækken til københavnerserien og videre 
til danmarksserien. 
Jørgen Friland var ansat i Københavns Havnevæsen, hvor han blandt andet 
arbejdede som tung dykker i havnen. Jørgen kunne fortælle gode historier 
om denne til tider ret anstrengende, farlige og dramatiske beskæftigelse.  
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Æresmedlem Søren Jensen 

 

Fodbold 
Æresmedlem: 1986 
 
Født: 1947 
 

 
Søren Jensen har i CIK’s hovedbestyrelse både været kasserer og formand. 
Formandsposten bestred Søren i to perioder á 3 år - fra 1972 til 1974 og igen 
fra 1976 til 1978. 
I CIK Fodbold er Søren også husket for at have modtaget afdelingens 
ærespokals 4 gange i perioden fra 1967 til 1978, og han huskes som en leder, 
der varetog adskillige andre - meget forskellige - poster. 
Endelig har Søren - har sammen med sin hustru Tulle - i mange år været 
redaktør for CIK’s medlemsblad, der dog ikke længere udgives, og ved CIK’s 
60-års jubilæum var Søren Jensen jubilæumsskriftets redaktør. 
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Æresmedlem Joan Vedersøe 

 

Håndbold 
Æresmedlem: 1997 
 
Født: 1934 
 

 
Joan Vedersøe var i 1980’erne - sammen med vort æresmedlem Lene 
Ahrenst - primus motor i de store bankospil, som blev afholdt to gange om 
ugen i Sportscenteret i Bådsmandsstræde. I disse bankospil var en stor del af 
CIK’s afdelinger aktive, og bankospillene samlede mange menneske, som 
derved støttede de involverede afdelingers økonomi. 
Sammen med æresmedlem Bent Lind gjorde Joan en væsentlig indsats i 
forbindelse med flere andre arrangementer i CIK, og i en længere stod de to 
for trykning, samling og fordeling af CIK’s medlemsblad. 
Joan er medlem af Dameafdelingen4, og som fløjspiller spillede hun også 
håndbold i mange år.  
Joan var et stort aktiv ved indtægtsgivende aktiviteter i 1970’erne og 
1980’erne – for eksempel ved uddeling af telefonbøger, som gav et stort 
tilskud til forskellige idrætsaktiviteter.  
I begyndelsen af det første årti i 2000-tallet har Joan også i mange år også 
været tidtager til CIK Håndbolds afholdelse af beach-håndbold på Amager 
Strand.  

 
4 Dameafdelingen er det navn, der ofte bruges for CIK’s gymnastikafdeling. 
Dameafdelingen rummede oprindeligt både håndbold og gymnastik, men efter 
foreningen af herrer og damer i CIK Håndbold er navnet Dameafdelingen noget 
misvisende.  
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Æresmedlem Inge Henriksen 

 

Håndbold 
Æresmedlem: 1997 
 
Født: 1938 
Død: 2008 
 

 
Æresmedlem Inge Henriksen var i mere end 10 år – både før og efter år 2000 
- kasserer i CIK Sportscenter og desuden også i CIK Håndbold. Som kasserer 
havde Inge sine egne meninger om, hvorledes et regnskab skulle opstilles, og 
det var ikke nemt at få Inge til at øge gennemskueligheden af regnskaberne, 
når den årlige revision skulle gennemføres. Til gengæld kunne revisionen 
altid være sikker på, at regnskabet var et hundrede procent omhyggeligt og 
pålideligt bogført. 
Inge Henriksen var aktiv i arbejde med søgning af støtte fra fonde til CIK’s 
arbejde med børn og unge. Inge skrev blandt andet et brev til A. P. Møller og 
Hustrus Fond, da Mærsk Mc-Kinney Møller bekendtgjorde, at fonden ville 
opføre Operahuset. Inge spurgte, om fonden også ville støtte et byggeri af et 
sportscenter på Christianshavn. Selvom svaret ikke var positivt, fik Inge i det 
mindste et personligt svar fra Mærsk Mc-Kinney Møller om, at det ikke indgik 
i hans planer. For Inge var dette en anderkendelse af hendes arbejdes 
seriøsitet. 
Vort æresmedlem Annie Hvid havde et godt forhold til Inge Henriksen, og 
dette gav også anledning til, at Annie fandt på et kælenavn til Inge, som 
rigtigt mange medlemmer udelukkende brugte. Kælenavnet var ”Bøffen”. Før 
eller siden kom dette navn naturligvis til Inges kendskab – men det 
accepterede hun nemt, selvom det i år 2021 ville blive opfattet som en 
kæmpe krænkelse.  
CIK Håndbold havde i 1970’erne en venskabsklub i Nordtyskland, Tuss-Jahn 
håndbold, og Inge var i flere år en habil chauffør i det VW-rugbrød, som 
bragte damespillerene til Tuss-Jahn hver sommer. 
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Æresmedlem Lene Ahrenst 

 

Håndbold 
Æresmedlem: 1997 
 
Født: 1938 
 

 
Lene Ahrenst var sammen med æresmedlemmerne Inger Rasmussen, Joan 
Vedersøe og Inge Henriksen meget aktiv i de store bankospil, som blev 
afholdt to gange om ugen i Sportscenteret i Bådsmandsstræde i 1980’erne.  
Desuden har Lene med sine kompetence til stenografi i mange perioder 
været en meget omhyggelig sekretær i CIK’s hovedbestyrelse. 
Lene har desuden været ungdomstræner i Dameafdelingen, hvor hun i øvrigt 
blev valgt som sekretær i bestyrelsen den første gang allerede i 1959. 
Som aktiv spillede Lene også håndbold som bagudspiller, og hun opnåede på 
førsteholdet at spille over 300 kampe. Senere har Lene været personen, der 
passede dommerbordet til damernes førsteholdskampe. 
Lene følger stadig afdelingen, og har i mange år været tidtager til CIK 
Håndbolds afholdelse af danmarksmesterskaberne i Beach Håndbold på 
Amager Strand sammen med Joan Vedersøe.  
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Æresmedlem Annie Hvid 

 

Håndbold 
Æresmedlem: 1997 
 
Født: 1939 

 
Annie Hvid er – og har i mange år – været formand for Dameafdelingen. I 
Dameafdelingen dyrkes udelukkende damegymnastik og yoga. Afdelingens 
navn er forblevet uforandret efter at CIK Håndbold siden 1997 har favnet 
begge køn.  
Annie har ydet en stor indsats for CIK med afholdelse af loppemarkeder i 
begyndelsen af 2000-tallet, hvor Annie var også promotor for CIK Fodbold og 
CIK Håndbolds årlige fælles pinseture for ungdommen til Bornholm. 
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Æresmedlem Dan M. Sørensen 

 

Håndbold 
Æresmedlem: 1997 
 
Født: 1947 
 

 
Dan Munkholt Sørensen er Christianhavns Idrætsklub’s nuværende 
hovedformand, og det er en position Dan har haft siden 1991. Dan har i 
samme periode siddet i Lokaludvalget for Christianshavn. Som formand for 
CIK Håndbold, var Dan i 1989 med til sammenlægning af (herre-)håndbold og 
dameafdelingen. Dan er en inspirator, og sætter mange små og store 
forbedringstiltag i gang - især i CIK Sportscenter. Især er Dan optaget af CIK’s 
identitet overfor offentligheden, og Dan har i høj grad været medvirkende til 
at byggeriet af Hal C blev påbegyndt i efteråret 2012. Dan har som 
repræsentant for CIK i 2006 modtaget Lokalrådsprisen og i 2013 
Lokaludvalgsprisen fra København. Denne kaldes i folkemunde for 
”Chistianshavnerprisen” og med udnævnelsen modtog CIK 1 kr per indbygger 
– mere end 11.000 kr. for de over 11.000 indbyggere på Christianshavn. Med 
æren fulgte også, at Dan tændte juletræet på Christianshavns Torv den 1. 
december i 2013. Som håndboldspiller huskes Dan for sin rolle som 
bagudspiller – en rolle, der desværre fik en meget brat ende, da Dan mistede 
sin højre arm ved en arbejdsulykke. Dan er kendt for altid at rejse sig efter 
modgang - han spiller nu glimrende badminton, men med venstre arm.  
I 1992 medvirkede Dan ved sammenlægning af ASK og CIK’s herrehold, og 
året efter også ved sammenlægning dameholdene, som spillede i 1. division 
på dette tidspunkt. 
Fra referatet i Christianshavns Lokalråd den 10. maj 2007 citerer vi: 
Dan Sørensen oplyste, at Kulturministeren havde svaret på Lokalrådets 
henvendelse vedr. en multihal på Christianshavn. Kommune havde ikke 
modtaget penge til en multihal. Det langsigtede arbejde kulminerede 
alligevel med indvielse af Hal C i september 2013. 
En kort video udarbejdet til Dan’s 70-års fødselsdag i 2017 ses på: 
https://christianshavnskvarter.dk/2017/09/reception-for-dan-soerensen-cik-
paa-torsdag/  
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Æresmedlem Frantz Larsen 

 

Håndbold 
Æresmedlem: 1997 
 
Født: 1948 
 

 
Frantz A. Larsen var i mange år storsponsor via sit blikkenslagerfirma 
F.A. Larsen for CIK-Håndbold, Brydning, Boksning og Fodbold. Frantz hustru 
Yvonne er også kendt af næsten alle i CIK Håndbold for sin store og 
mangeårige indsats i bestyrelsen. Både Franz og Yvonne yder stadigt en 
prisværdig indsats til DM i Strandhåndbold, som CIK Håndbold arrangerer 
hvert år på Amager Strand. 
Som flere tilskuere og spillere vil vide fra CIK Håndbolds kampe i 
Sundbyøsterhallen på Amagerbrogade, så sponsorerede Franz også en 
reklame på langside i hallen for et af sine øvrige VVS-firmaer. Firmaet tilbød 
service med højtryksspuling. Desværre var korrekturlæsningen på teksten 
ikke foretaget tilstrækkeligt grundigt inden reklamen blev malet på væggen, 
så højtryksspuling var kun stavet med et enkelt ”s”. 
Franz kørte i et stort antal år holdfællesskabet videre i samarbejde med Jan 
Schumann fra ASK. 
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Æresmedlem Bent Lind 

 

Brydning 
Æresmedlem: 1999 
 
Født: 1935 
Død: 2019 
 

 
Bent Lind blev den første driftsleder af CIK Sportscenter efter det blev stillet 
til rådighed af Københavns kommune i 1971. Bent var desuden et stort aktiv 
for CIK’s brydeafdeling, hvor Bent var formand i 25 år, og hvor han også 
påtog sig flere andre opgaver. Han beskrives ofte som en ”lidt stille fyr”. 
Bent Lind og æresmedlem Joan Vedersøe gjorde sammen en indsats i 
forbindelse med arrangementer i CIK – blandt andet stod de i en længere 
periode for trykning, samling og fordeling af CIK’s medlemsblad. I en lang 
periode var de også begge med til at afholde bankospil i centeret to gange 
om ugen. I det arbejde var en stor del af CIK’s afdelinger aktive, og 
bankospillene samlede mange mennesker. Bankospillene støttede de 
involverede afdelingers økonomi væsentligt. 
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Æresmedlem Hakon Olsen 

 

Brydning 
Æresmedlem: 1999 
 
Født: omkring 1944 
Død: omkring 2002 
 

 
Hakon Olsen var i 1970'erne og flere omgange derefter en god formand for 
brydeafdelingen. Han var i sin ungdom dansk juniormester, og i brydesalen 
var han rigtig god til indendørs fodbold i forbindelse med konditionstræning. 
Ved mindeværdige lejligheder var Hakon også kendt som en god taler.  
Hakon var desuden opråber i de bankospil, der i 1980’erne bidrog væsentligt 
til understøttelse af CIK’s økonomi. 
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Æresmedlem Jørgen Wilsen 

 

Håndbold 
Æresmedlem: 2001 
 
Født: 1942 
Død: 2020 
 

 
Jørgen Wilsen var både medlem af CIK Håndbold og CIK Fodbold - han blev 
indmeldt i 1964. Sportsligt virkede han i mange år som håndboldmålmand 
både på førsteholdet og på tredjeholdet, men var desuden meget aktiv som 
leder af CIK Sportscenter og i CIK Håndbolds bestyrelse.  
I håndboldafdelingen var han med, da håndboldklubben Gullfoss og CIK 
fusionerede, og i 1979 påtog han sig opgaven som formand for CIK Håndbold, 
hvilket han var i en årrække. Med fusionen med Gullfoss fulgte også det 
dengang meget stort anlagte bankospil, som CIK ad åre overtog og førte 
videre til støtte for klubbens økonomi. Bankoarrangementerne var en fest 
med kæmpe præmier, spisning og dans til orkester med mange deltagere. 
Jørgen var et stort aktiv i disse bankospil, og blev selv en habil bankospiller, 
som stadig holdt af spillet, og som sjældent - og meget nødigt - gik 
tomhændet hjem fra et bankospil. 
I 1971 overtog CIK Nobels gamle fabriksbygning, som blev til CIK Sports-
center, som vi kender i dag. Jørgen blev aktiv i centerledelsen og blev 
centerleder i 1980erne, hvilket han var i over 30 år og bestred posten frem til 
sin død. Jørgen var også hovedformand i en periode samtidig med, at han var 
centerleder. Også opgaven som formand for CIKs Ungdomsstøtteforening 
påtog han sig i en periode. Endelig udførte Jørgen også en god indsats for de 
loppemarkeder, der afvikledes i Sportscenteret helt frem til det første årti af 
2000-tallet. 
Jørgen har gennem de mange års virke i CIK påtaget sig mange opgaver og 
båret mange kasketter. Sammen med hustruen Britta blev der lagt mange 
timer i arbejdet for CIK, men også med plads til gode sociale og festlige 
stunder. 
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Æresmedlem Richard Olsen 

 

Boksning 
Æresmedlem: 2008 
 
Født: 1947   
Død: 2020 
 

 
Richard Olsen blev udnævnt som æresmedlem i 2008 på grund af sin store 
betydning for CIK Boksning, og Richard var også en rigtig god repræsentant 
for CIK i eksterne forbindelser. Til trods for, at han bevægede sig i bokse-
verdens professionelle kredse, så var hans store interesse stadig de unge, og 
som træner har Richard medvirket til, at mange undgik usunde miljøer på 
Christianshavn. Richard er også kendt som ”manden bag Mikkel Kessler”, 
som Jyllandsposten beskrev ham i en omtale den 2. november 2007. I samme 
avis citeres Olsen: Jeg hjælper de unge, hvis de vil hjælpes. Jeg har opgivet at 
forsøge at løse folks problemer, og jeg kan ikke overvåge dem 24 timer i 
døgnet. 
Der er talrige omtaler fra dagspressen om Richard Olsen, og CIK Boksnings 
tidligere formand Søren Saugmann har også omtalt Olsen adskillige gange og 
nedenstående er et udpluk af omtalerne ved Richard Olsens død i 2020: 
Det blev til omkring firs kampe samt deltagelse ved flere københavnske og 
danske mesterskaber, og så vidt det huskes kampe på bokselandsholdet. 
Olsen var en dreven slider i en boksering, han åd sine modstandere, drev dem 
rundt, så de ikke anede deres vildeste råd om, hvordan man undgik hans 
næver. 
Efter en boksekarriere med mange kampe blev han hentet til sin gamle klub 
som drengetræner. Senere, som vi kender ham i dag, blev han en bokse-
træner af superhøj kvalitet – vi kender alle Mikkel Kessler og hans bedrifter. 
I snesevis af unge, erfarne og mindre erfarne kampboksere har været gennem 
”Olsens nåleøje” til stor glæde for Dansk Amatørboksning. 
Ud over at være kendt som Mikkel Kesslers træner, så var Richard også 
træner for sin søn Frank.   
TV2s omtale i forbindelse med Richards død findes på nedenstående link:  
https://sport.tv2.dk/boksning/2020-09-17-mikkel-kesslers-tidligere-traener-
ricard-olsen-er-dod 
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 Æresmedlem Inger Rasmussen 

 

Dameafdelingen 
Æresmedlem: 2011 
 
Født: 1937 
 

 
Inger Rasmussen var målmand på Dameafdelingens håndboldhold, men hun 
er kendt af hele CIK for at være køkkenansvarlig i Sportscenteret fra 1971 til 
omkring år 2000. 
Inge har også været dagplejemor for mange CIK-børn.  
Dameafdelingens medlemmer dyrkede tidligere gymnastik i Christianshavns 
skoles gymnastiksal om vinteren, men om sommeren atletik i Sundby 
Idrætspark, og Inger var atletikdommer, når der skulle tages atletikprøver.  
Gymnastikken er nu flyttet til Sportscenteret – hvor Inger selv i en høj alder 
er kendt som en sand billard-haj i Slyngelstuen. Desuden er Inger 
”overdommeren over alle” når de øvrige medlemmerne spiller billard. 
Sammen med æresmedlemmerne Inge Henriksen og Lene Ahrenst var Inger 
desuden meget aktiv i bankospillene, som tidligere blev afholdt i 
Sportscenteret. 
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Æresmedlemmerne, afdeling, udnævnelsesår, fødsels- og evt. dødsår 
 
Navn Afdeling  Udnævnt Fødselsår Dødsår 
Kai Petersen Fodbold 1929 ? 1956 
Ragnar Himmelmann Brydning 1952 1908 1980 
Sv. Aa. Hoffmann-Møller Brydning 1953 1896 o. 1987 
Valdemar "Valde" Olsen Fodbold 1955 1906 1969 
Poul Ras. Larsen Boksning 1956 o. 1905 ? 
Louis Olesen Boksning 1956 o. 1905 1971 
Otto Møller Brydning 1956 o. 1915 o. 1987 
Oluf Sørensen Brydning 1958 o. 1900 1965 
Carl Nielsen Brydning 1961 ? ? 
Erik Otto Østrand Brydning 1966 1918 1989 
Rudolf Dvoracek Boksning 1971 1914 1982 
Georg Olsen Håndbold 1971 1908 o. 1987 
Walther Hansen Brydning 1971 1909 1977 
Erik Brøns-Hansen Fodbold 1971 1929 - 
Jytte Larsen Dameafdeling 1971 1929 2009 
Preben Rasmussen Brydning 1974 1918 o. 1989 
Thorvald Bøtker Fodbold 1975 1923 2019 
Lily Dvoracek Dameafdeling 1977 1920 1999 
Georg "Gogge" Larsen Fodbold 1981 1924 2018 
Viggo Møller Fodbold 1981 1924 ? 
Karl Hansen Fodbold o. 1984 1928 o. 1987 
Jørgen Friland Håndbold 1984 o. 1932 o. 1999 
Søren Jensen Fodbold 1986 1947 - 
Joan Vedersøe Håndbold 1997 1934 - 
Inge Henriksen Håndbold 1997 1938 2008 
Lene Ahrenst Håndbold 1997 1938 - 
Annie Hvid Håndbold 1997 1939 - 
Dan M. Sørensen Håndbold 1997 1947 - 
Frantz Larsen Håndbold 1997 1948 - 
Bent Lind Brydning 1999 1935 2019 
Hakon Olsen Brydning 1999 o. 1944 o. 2002 
Jørgen Wilsen Håndbold 2001 1942 2020 
Rikard Olsen Boksning 2008 1947 2020 
Inger Rasmussen Dameafdeling 2011 1937 - 
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Vi fejrer 100-års jubilæet den 1. oktober 2021 i CIK Sportscenter.  
Ved 40-års jubilæet i 1961 blev festen holdt i Marksmandsgade på Amager, 
som det ses i indbydelsen fra medlemsbladet. 


