
Hakoahneren nr. 1 2010     1

KLIK ind på www.hakoah.dk

HAKOAHNEREN
Officielt organ for Jødisk Idrætsforening Hakoah. 61. årgang  nr. 1 februar 2010

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Mandag d. 8. marts 2010 kl. 19:30 i Ny Kongensgade 6

D A G S O R D E N :

1) Valg af dirigent

2) Godkendelse af dagsorden

3) Formandens beretning

4) Regnskabsaflæggelse

5) Indkomne forslag

6) Valg af bestyrelse:
a)  kasserer
b)  seniorsektionsleder
c)  ungdomssektionsleder
d)  PR-sektionsleder

7) Valg af 2 revisorer
 1 revisorsuppleant

8) Eventuelt

HYGGE FØR GENERALFORSAMLINGEN

BESTYRELSEN INVITERER TIL EN LET BUFFET I CAFEEN KL. 18:30 PRC.
FOR AT DELTAGE I DETTE ARRANGEMENT, BEDES I TILMELDE JER PÅ

mn@dinbilraadgiver.dk

VI HÅBER, AT SÅ MANGE SOM MULIGT
VIL STØTTE OP OM DETTE TILTAG.
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Jødisk Idrætsforening Hakoah er stiftet den 12. oktober 1924.

BESTYRELSE:

Formand: Martin Norden Alfevej 5 A, 2730 Herlev
Tlf. 44 92 44 34, martin.norden@tdcadsl.dk

Kasserer: Yoram Rubinstein Vangeledet 70, 2830 Virum
Tlf. 45 85 36 06, rubinsteins@email.dk

Sekretær: Morten Margolinsky Vadgårdsvej 22A, 2860 Søborg
Tlf. 35 37 36 75, jifhakoah@tiscali.dk

Ungdomssek.: Martin Salamon Virumgade 46b, 2830 Virum
Tlf. 45 83 20 99, martinsalamon@yahoo.dk

Simon Bergmann Hvilevej 12, 2900 Hellerup
Tlf. 39 61 23 34, dina.simon@mail.dk

Seniorsektion: Alan Melchior Østerbrogade 23,4., 2100 Ø
Tlf. 35 42 35 55, alkamel@post10.tele.dk

Uri Krivaa Dag Hammarskjølds Allé 34, 2100 Ø
Tlf. 35 38 53 68, uri.krivaa@mail.dk

PR-sektion: Jan Ivar Metz C.F.Richsvej 138, 2000 F.
Tlf. 38 87 06 68, molltan@live.dk

Oskar Klinghoffer Vandtårnsvej 43, 2860 Søborg
Tlf. 39 69 30 47, danliljan@get2net.dk

Ungdomsleder: Morten Margolinsky         Adr., tlf. & e-mail, se foroven.
Redaktion: Jan Ivar Metz                    Adr., tlf. & e-mail, se foroven.

Hakoahneren er udgivet af idrætsforeningen Hakoah. Indlæg i bladet er ikke nødvendigvis på linie
med bestyrelsens meninger.

Foreningen er tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Københavns Bordtennis Union, Københavns Badminton Kreds,
Københavns Boldspil Union, Dansk Arbejder Idræt, Skandinavisk Jødisk Ungdomsforbund,
Maccabi World Union, European Maccabi Federation, Dansk Maccabi Forbund og Dansk Zionistforbund.

Kontingentsatser:
Grundkontingent dækkende 1/1 - 31/12,
forfald d. 2/1 (betales af alle):
Ægtepar kr. 375,-
Enkel kr. 300,-
Ungdom kr. 120,-
Pensionist kr.   50,-
Gebyr ved for sen betaling kr.   25,-

Aktivkontingent dækkende et 1/2 år ad gangen,
forfald 1/5 og 1/9.
Aktiv voksen kr. 350,-
Ved flere idrætsgrene, pr. gren kr.   80,-
Aktiv ungdom kr. 190,-
Gebyr ved for sen betaling kr.   25,-
Dansegebyr kr. 100,-

Indholdsfortegnelse:
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Foreningens gironummer:  907-5496     Grafisk design:      Philip Rothschild
Foreningens banknr:  4180-3307075911 i Danske Bank      Korrektur & tryk:  DaMi Colour Print, Vanløse
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FORMANDEN HAR ORDET!

Netop hjemkommet efter en flot Ben Adam menighedsfest, hvor
jeg havde det store privilegium som formand at udnævne to nye
æresmedlemmer i Hakoah, Tage Skolnik og Jan Ivar Metz.

De er, hver på sin måde, blevet til en institution i Hakoah.
Mere om deres udnævnelse på side 4 og 5 i bladet.
Lige nu er det, som optager bestyrelsen, den kommende generalforsamling, som vi
afholder mandag den 8. marts.
Da der formodentlig skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen, er det vigtigt, at vores
medlemmer deltager aktivt denne aften. Har de nuværende gjort det godt nok eller skal
der nye kræfter ind med nye ideer og visioner?
Det vil være muligt at komme til orde, såvel med ros som med ris.

Det er også denne aften vi vil gratulere vores dobbelte rækkevinder. Det dygtige U 14
hold vil modtage ungdomsnål for deres flotte resultater i 2009.
For at vi ikke skal starte mødet på tom mave, vil vi godt invitere alle deltagere i
generalforsamlingen til en let anretning i cafeen lige inden mødet. (Det er ikke
aftensmad.)
Selvom vi er gået indendørs, er der stadig gang i de forskellige sportsgrene. Bordtennis
er i fuld gang med deres turnering, og begge hold ligger pt. i den øvre del af deres
række. Flere af vores spillere er i top 10 ranglisten over flest vundne kampe. Flot og
tillykke til begge hold.
Ungdomsfodboldholdene deltager, vanen tro, i forskellige indendørsturneringer med
blandet succes.
Danseholdene er desværre stadig uden træner, men vi arbejder hårdt på at finde en
træner til vores mange unge dansere. Kontakt Martin Salamon for yderligere
information.
Vi skal jo også se lidt fremad, så fra dette efterår har vi planer om at starte badminton
op igen, hvis der er interesse for det.
Er du mellem 8 og 15 år og har lyst til at spille badminton i Hakoah fra efteråret, så giv
besked til Morten Margolinsky. Der skal være mindst 15 personer for at kunne starte
et hold.
Håber det vil blive godt modtaget, så vi fra næste indendørssæson igen kan skrive
badminton i vores aktivitetskalender.

På gensyn den 8. marts
til generalforsamlingen.

Med sportslig hilsen
Martin Norden

FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTER
PÅ GENERALFORSAMLINGEN.

Vedtægtsændring
Sidste linje i §10 foreslås ændret til:

• Valgbar til bestyrelsen er medlemmer
af foreningen, der er fyldt 18 år.
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I Hakoah har vi to personer, som hver på
sin måde har ydet en kæmpe indsats for
Hakoah og på den måde også for vores
menighed.
Vi mener, at Hakoah er en stor og vigtig
integreret del af vort jødiske samfund.
Derfor er det en fin anledning i dag, at hele
menigheden er med til at fejre vores to nye
æresmedlemmer.
Ja, det er den hæder, jeg i dag vil tildele de
to herrer, to gode Hakoahnere, som begge er
en institution på hvert sit felt.

Tage Skolnik

Tage var i 1960'erne en aktiv ungdomsspiller
og senere seniorspiller samt træner og
ungdomsleder i mange år.
Tage var bl.a. leder på et indendørs
fodboldhold, som havde så store kvaliteter,
at Tage selv kun kom på banen når sejren
var sikker i hus.
Spillerne blev både hentet og bragt af deres
altopofrende leder.
Efter en kort pause, kom Tage tilbage til
klubben, da vi manglede en træner/
holdleder for vores seniorhold.
Det har så holdt ved lige siden, hvor Tage
har været træner for flere seniorhold, men
endnu mere holdleder for vores 1. hold.

Tage har ikke kun været leder til kampe og
træning, men i ligeså høj grad også mellem
kampene.
Spillerne har altid kunne ringe til Tage på
alle tider af døgnet for at få råd eller
vejledning, ikke bare om fodboldspørgsmål,
men om alt mellem himmel og jord.
Flere spillere har kaldt Tage en reservefar.
Tage har også været meget aktiv når vi skulle
samle penge ind til de Europæiske
Maccabiader og ikke mindst de meget dyre
Verdens Maccabiader i Israel.
Kære Tage Skolnik! Hakoah vil i dag godt
takke dig for det kæmpe arbejde du har gjort
for og med Hakoahs spillere i omkring 50
år. Derfor vil jeg godt bede dig komme herop
og få denne æresnål og dette diplom som et
bevis på den store indsats du har ydet. I
går, i dag og forhåbentlig også i fremtiden.

Jan Ivar Metz

Den anden person, vi godt vil hædre i aften,
er også en fast del af Hakoah.
Det er på bestyrelsesniveau. Jan Ivar Metz
(JIM) har været med i bestyrelsen i over 30
år, i store perioder med samme funktion,
som han startede med tilbage i 1970'erne,
som PR og bladansvarlig.
JIM startede dog som badmintonleder i

Formandens udnævnelse af to nye æresmedlemmer
ved Ben Adam festen d. 30. januar 2010
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1975. Senere blev det håndbolden, som JIM
kastede sig over, både som spiller og som
leder.
I 1979 var JIM også næstformand og for, at
det ikke skal være løgn, var han sekretær i
1989-1990.
JIM's hjerte brænder så meget for Hakoah,
så da han stoppede i bestyrelsen i 1991, gik
der kun omkring et år, så blev formanden
kontaktet om der ikke var en plads til ham
igen, for JIM savnede bestyrelsesarbejdet
så meget. Selvfølgelig var der det.
JIM har ofte været ude og følge klubbens
hold spille kampe, det være sig badminton,
bordtennis eller fodbold, såvel senior som
os gamle veteraner.
JIM har også været aktiv i andre foreninger
i menigheden, bl.a. JU, hvor vi også sad
sammen i mange år. Der er sikkert mange
omkring bordene i aften, der har siddet i
forskellige bestyrelser med JIM.

Kære Jan Ivar Metz, i daglig tale kaldet
”Frøen”: Kom herop og modtag en velfortjent
æresnål for en lang og tro tjeneste i Hakoah.
Du fortjener at få skiftet din guldnål ud med
denne æresnål.
Til Jan I Metz behøver jeg ikke sige også i
fremtiden, for du er jo en fast del af
bestyrelsen, og som den eneste har du
kunnet klare hele seks forskellige formænd.
Nu må vi se om du også kan holde den
nuværende formand ud.

7 æresmedlemmer + nuværende formand, samlet til festen
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DRIFTSREGNSKAB FOR J.I.F.HAKOAH 1. JANUAR 2009 - 31. DECEMBER 2009DRIFTSREGNSKAB FOR J.I.F.HAKOAH 1. JANUAR 2009 - 31. DECEMBER 2009

KONTINGENTER M.V.:KONTINGENTER M.V.: 2008

Kontingenter   0 - 18 år 35.220,00 46.510,00

Kontingenter 19 - 25 år 19.550,00 12.400,00

Kontingenter over 26 år 70.400,00 65.225,00

Deltagerbetaling 0 - 18 år 75.470,00 84.312,50

Deltagerbetaling over 26 år 2.438,00 3.000,00

Materialetilskud 81.645,36 63.158,00

Lokaledriftstilskud 76.694,60 94.954,51

Tilskud 13.000,00 0,00

Renter 873,19 1.417,99

Øvrige indtægter 726,77 28,74

Kontingentindtægter m.v. i altKontingentindtægter m.v. i alt 376.017,92 371.006,74

SEKRETARIAT:

Porto 1.778,50 1.758,50

PBS/Multidata 5.269,14 5.189,65

Kontingenter 9.006,55 9.831,40

Repræsentation 2.045,00 2.500,00

Forsikringer 9.579,65 9.463,89

Kontorartikler 9.654,00 3.391,00

Diverse 12.886,85 10.690,99

Sekretariatudgifter i alt -50.219,69 -42.825,43

HAKOAHNEREN:

Annonceindtægter 9.550,00 7.950,00

Udsendelse 7.705,97 7.394,63

Trykning m.m. 21.063,13 17.250,00

Udgifter i alt 28.769,10 24.644,63

RESULTAT HAKOAHNERENRESULTAT HAKOAHNEREN -19.219,10 -16.694,63

AKTIVITETSSEKTIONER:

Sponsortilskud ungdom 7.762,50 8.490,26

Andre indtægter ungdom 630,00 8.000,00

Indtægter ialt 8.392,50 16.490,26

Løn og godtgørelser 39.042,75 52.090,00

Sal- og baneleje 85.758,33 90.533,18

Materialer seniorer 4.817,75 7.426,25

Materialer ungdom 10.087,50 8.791,25

Turneringsudgifter seniorer 36.542,19 38.322,63

Turneringsudgifter ungdom 33.385,00 32.592,27

Rejser ungdom 82.626,03 84.328,35

Porto seniorer 11,00 38,50

Afdelingsfester seniorer 4.124,00 2.000,00

Afdelingsfester ungdom 1.325,00 0,00

Bøder seniorer 100,00 1.300,00

Bøder ungdom 0,00 100,00

Diverse 745,00 0,00

Udgifter i alt 298.564,55 317.522,43

RESULTAT AKTIVITETSSEKTIONERRESULTAT AKTIVITETSSEKTIONER -290.172,05 -301.032,17

SAMLET DRIFTSRESULTATSAMLET DRIFTSRESULTAT 16.407,08 10.454,51
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STATUS PR. 31. DECEMBER 2009 20082008

AKTIVER:

Bank, giro beholdning 376.069,49 359.080,78

RN Mindefond 46.758,06 46.088,51

Obligationsbeholdning 5.959,23 6.143,10

Tilgodehavende kontingenter 18.735,00 20.210,00

Tilgodehavende andet 1.500,00 4.750,13

Forudbetaling 350,00 5.350,00

Depositum, DAI 500,00 500,00

Beholdning emblemer 3.000,00 3.000,00

Vandrepokaler 630,00 200,00

Materialer 8.000,00 8.000,00

Aktiver i altAktiver i alt 461.501,78461.501,78 453.322,52

PASSIVER:

Skyldige omkostninger 127.973,33 134.973,65

Skyldig godtgørelser 3.047,50 4.275,00

Egenkapital:

Primo 314.073,87 303.619,36

Overført resultat 16.407,08 10.454,51

Ultimo 330.480,95 314.073,87

Passiver i altPassiver i alt 461.501,78461.501,78 453.322,52

LSH
Ved Stranden 18
boks 2034
DK-1012 København K

Tlf. +45 7730 4050
Fax +45 7730 4077

www.horten.dk

FINN SCHWARZ
Partner

Tlf. +45 7730 4150
Mob +45 5156 4150

fs@horten.dk

JURIDISK RÅDGIVNING
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Uddeling 
af vareprøver 
virker

Tlf:  +45 70 27 30 27    www.promoters.dk    danny@promoters.dk

Det kan også virke for dit produkt! kontakt indehaver Danny Fogel
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Det har været svært at finde u14 stævner i
denne sæson, og derfor har en række af
vores spillere utålmodigt måttet se til, mens
holdkammeraterne har været af sted til u13
stævner.

Sæsonens sidste stævne i Hillerød var
endeligt et u14 stævne og med mamutpuljer
med 6 hold i hver og en spilletid på ikke
mindre end 9 min. pr. kamp, var der også
rigeligt med banetid til alle 7 spillere, der
var med.

Vi arbejdede i hovedparten af kampene med
to kæder, Matias og Yair i forsvaret med
Tobias over midten og en kæde med Joel og
Simon i forsvaret og Adam S over midten.
Daniel passede målet bag begge kæder, men
skulle med frem som spilstyrer med enten
Matias eller Joel.

Det blev en meget sikker puljesejr, hvor vi
allerede inden sidste kamp mod Helsingør
var sikre på at ende som nr.1.

Vi slog Ålholm2 med 5-3 i åbningskampen
med en føring på 5-1 undervejs efter godt
contraspil og et par flotte langskudsmål af
både Daniel og Matias fra egen banehalvdel.

Anden kamp blev vundet over FC Storebælt1
fra Korsør med 4-3. Også her var vi sikkert i
front, men Storebælt1 fik reduceret i sidste
øjeblik.

Med en 7-0 sejr over KFUM3 var vi næsten
sikre på mindst 2. pladsen og en semifinale
inden de to sidste indledende runder, og vi
formåede derfor uden de store problemer
at ryste en dum start i kampen efter mod
KFUM4 af os, da Adam blev udvist efter

mindre end et halvt minuts spil, og vi efter
næsten 3 minutters godt spil i undertal
måtte indkassere et contramål, da vores
topscorer, målmand Daniel, fik et skud
blokeret og KFUM i stedet scorede. Selv om
tempoet var lavt, var hovedet koldt, og vi
kørte en sikker 3-1 sejr hjem.

Sidste puljekamp mod Helsingør var
derefter ligegyldig for vores vedkommende.
Efter 1 sejr og 3 uafgjorte skulle Helsingør
bruge en sejr for at komme videre, men de
fik ikke hjælp fra vores side, og blev sendt
ud med et 2-4 nederlag.

Det var en dag med meget lange ventetider
og mere end en times venten på semifinalen
gjorde os ikke godt. Vi kom meget dårligt ud
til kampen mod KFUM1 og var alt for
stationære i vores angrebsspil, som udeluk-
kende havde Daniels langskud som trussel.
Vi kom bagud 0-2 og fik endda på en dom-
merfejl Joel udvist, men var alligevel tvunget
til at bryde forsvarsrytmen og jage bolden
for at lægge pres på KFUM, der spillede med
utroligt lange angreb. Til alt held lykkedes
taktikken. KFUM fik også en mand smidt ud,
og vi fik taget frisparket hurtigt og scorede
endelig i omstillingsspillet. Pludselig lyk-
kedes det at få tempo ind i kampen og få
gang i vores contraspil, hvilket gav yder-
ligere to scoringer ved Matias og en 3-2 sejr.

I finalen umiddelbart efter ventede 'Park
holdet', som havde vundet deres pulje lige
så overlegent som os, men i modsætning til
os havde de slet ikke den samme bredde på
holdet og havde kun 4 kampklare spillere
til finalen. Lidt overraskende var det os, der
sad i førersædet kampen igennem. Tobias
bragte os på 1-0 med et flot mål fra spids

U14 vinder sæsonens sidste indestævne
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vinkel, og kampen igennem var Parkholdet
aldrig tættere på os end et mål bagud. I
sidste ende blev det til en 5-4 sejr, hvilket
lyder tættere end det egentlig var med tanke
på, at Parkholdets 4-5 reducering faldt med
10 sekunder tilbage. Vi var simpelthen
hurtigere på fødderne og mere direkte i
spillet end modstanderne, der virkede slidte
efter en lang dag.

Stort tillykke til u14!

BREDGADE 23
1260 KØBENHAVN K

TELEFON 33 14 19 40
TELEFAX 33 13 30 35

E-MAIL: LA-Law@danjur.dk

ADVOKAT

Finn Altschuler
LINDE & ALTSCHULER A/S

MØDERET FOR HØJESTERET

Husk at tilmelde
jeres kontingent-

opkrævning til PBS,
enten via www.hakoah.dk

eller via jeres netbank

Billedtekst: U14 vinder årets sidste indestævne - Novo-Nordisk Cup i Hillerød:
Fra venstre: Morten - Adam - Daniel - Simon - Yair - Matias - Joel - Tobias
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Aktionsgruppen for Jøderne i Skt. Petersborg
HVEM ER VI OG HVORFOR ?

Starten på Aktionsgruppen var at hjælpe refusniks
 i det skjulte under Sovjet-tiden.

Ved Sovjets fald blev arbejdet koncentreret om at hjælpe de mange
gamle, syge og fattige jøder i Skt. Petersborg. De sociale forhold for

de svagt stillede er langt under hvad vi i Danmark vil kalde forsvarligt.
Det er derfor vor hjælp er så vigtig.

Aktionsgruppen består af seks personer, som alle arbejder helt frivilligt.
Derfor går alle indkomne beløb til Skt. Petersborg, hvor vor samarbejds-

partner, Hesed Avraham, uddelegerer vor hjælp til de hårdest ramte familier.

UDEN DIN HJÆLP - KAN VI INGENTING GØRE -
MED DIN HJÆLP - KAN VI GØRE MEGET.

Giro konto : +01 427 67 79 - mrk. Hakoah.

På forhånd hjertelig tak.
Aktionsgruppen for Jøderne i Skt. Petersborg.

AISENS ØNSKESKABE A/S
GL. Kongevej 89 * 1850 Frederiksberg C. * Tlf. 33 21 12 08

E-mail: aisen@aisen.dk  *  Website: www.aisen.dk


