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HAKOAHNEREN
Officielt organ for Jødisk Idrætsforening Hakoah. 62. årgang  nr. 1 marts 2011

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Mandag d. 21. marts 2011 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)  formand
b)  sekretær
c)  PR-sektionsleder
d)  seniorsektionsleder
e)  ungdomssektionsleder

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

martin.norden@tdcadsl.dk ELLER PÅ TLF. 44 92 44 34.

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.: Jens Peter Udsholt Serridslevvej 22, 5., 2100 Ø
Tlf. 21 73 55 82 / 35 38 88 68, jpu@pfa.dk

Jan Karlin Valdemarsgade 28 st. tv., 1665 V
Tlf. 22 70 69 82, famkarlin@hotmail.com

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

Suppleant: Philip Wegloop Skelvej 4, 2900 Hellerup
Tlf. 39 40 38 04, vainer-wegloop@mail.tele.dk

Ungdomsleder: Morten Margolinsky Adr., tlf. & e-mail, se foroven.

Hakoahneren udgives 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:

 FORMANDEN HAR ORDET! ............. s.  3

 JOM HAATZMAUT ............................ s.  5

 EUROPEAN MACCABI GAMES

 2011 I WIEN ....................................... s.  6

 REGNSKAB 2010 ................................ s.  8

 U15 FORTSÆTTER DEN GODE STIME

 - NU INDENDØRS ............................... s. 10

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!

Nu nærmer vi os årets vigtigste møde i Hakoah:

GENERALFORSAMLINGEN,

som vil finde sted mandag den 21. marts kl. 19.30 i Ny Kongensgade.
Det vil så blive sidste gang vi afholder generalforsamling i vores gamle menighedscenter.

Lige som tidligere år, håber vi på, at medlemmer og forældre vil møde op og komme med
deres besyv på hvilken retning Hakoah skal arbejde hen imod.

Vi må med stor beklagelse konstatere, at vores medlemstal er faldende, såvel blandt de
unge som blandt seniorerne.
Der er desværre flere af vores ungdomshold, som ikke kan samle spillere nok til en
ugentlig træning samt til sæsonens kampe. I år har vi også måtte sige farvel til det ene
syvmands seniorhold samt senest det ene bordtennishold.  En udvikling, som vi enten
skal have vendt eller må forholde os til, så vi sætter os nye mål og arbejder i en anden
retning, men det er svært når vi ikke ved hvad vores medlemmer ønsker vi skal gøre.
I bedes derfor gøre jeres indflydelse gældende og møde op. Der vil, i lighed med de
seneste år, være en let anretning før mødet. Husk at tilmed jer til spisning på
martin.norden@tdcadsl.dk eller på tlf. 44 92 44 34.

Vi har dog stadig gode og velfungerende hold og dem vil vi gerne værne om og give så
gode forhold og betingelser, som det er muligt for vores lille klub.

Vi ser frem til, at vores U 15 hold til sommer skal deltage i den Europæiske Maccabiade
i Wien.
Vi er også i fuld gang med at samle holdene til dette års PGT i Stockholm. Som altid
forventer vi at deltage med en gruppe på mellem 60 og 80 ungdomsspillere, sammen
med vores trofaste forældre og søskende.

Vores ungdomshold har deltaget i flere indendørsturneringer med blandet succes.
Vores succeshold, U15, har bl.a. vundet begge rækker i Rosenhøj og U9 pigerne har fået
bronze i Måløv.

Det seneste skud på stammen er bordtennistræning for ungdomsspillere på Caroline-
skolen om eftermiddagen. Se mere om det på vores hjemmeside eller kontakt ungdoms-
lederen, Morten Margolinsky.

I det sidste nummer af Hakoahneren, havde vi ilagt et skema, hvor vi bad vores medlemmer
og familier om at svare på, hvad I kunne tænke jer, at Hakoah skulle tilbyde. Om det er
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LSH

fordi vi havde valgt de forkerte aktiviteter eller noget andet, ved vi ikke, men vi har desværre
ikke fået ét eneste svar tilbage. Vi fik dog enkelte besvarelser under WIZO basaren.

Da vi er positive af natur, håber vi, at I vil melde tilbage, når og hvis I får gode ideer til hvad
vi kan tilbyde vores mange trofaste medlemmer.

På gensyn til generalforsamlingen.

Med sportslig hilsen
Martin Norden

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
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Vi holder Jom Haatzmaut på en anderledes måde i år.

Carolineskolen, tirsdag den 10. maj 2011 kl. 17:00

Alle foreninger i menigheden inviteres hermed til at deltage i en sportsbegivenhed,

som vil finde sted på Carolineskolen på Jom Haatzmaut 2011.

Der vil blive afholdt en basketbold- og en bordtennisturnering. De foreninger, der

vil deltage i basketboldturneringen, skal stille med et hold på mindst 4 spillere.

Til bordtennisturneringen kan hver forening opstille max. 3 spillere.

Selvfølgelig håber vi, at alle foreninger møder med rigtig mange tilskuere og fans.

Reglerne for basketboldturneringen er som følger:

Der er 3 spillere på banen fra hvert hold, hver halvleg er på 10 minutter

(kan variere alt efter hvor mange hold, der deltager i turneringen).

Turneringen bliver afgjort på knock-out, dvs., at taberen udgår af turneringen.

Spilleordenen vil blive bestemt ved lodtrækning en uge før turneringen.

Bordtennis spilles efter gældende regler. Her vil turneringen også

afgøres ved knock-out og spilleordenen bestemmes ved lodtrækning.

Stil op i jeres egen forenings sportstøj og farve!

Holdtilmelding hos Yigal Romm: romm@dbmail.dk senest mandag den 18. april 2011.
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200 e-handelsfirmaer står klar til at sponsorere den danske
deltagelse i Den Europæiske Maccabiade i Wien i sommeren 2011

Vores U15 fodbolddrenge står allerede klar til deltagelse i European Maccabi Games 2011
i Wien. Samtidig arbejdes der benhårdt på at sende et særdeles slagkraftigt fodboldhold
af sted for at følge op på de sensationelle danske guldmedaljer ved European Maccabi
Games 2007 i Rom.

Der skal findes sponsorater og støtte i rekordmængder, og vi skal derfor sørge for at
udnytte ikke mindre end 200 e-handelsfirmaers tilbud om sponsorering.

Sådan gør du

På hjemmesiden www.klubsupport.dk finder man Hakoah og tilmelder sig som ny bruger
på Hakoahs side. Man modtager brugernavn og logon-kode, og når man for fremtiden
ønsker at e-handle hos ét af de mere end 200 sites, bruger man navn og logon via
klubsupport.dk, hvorefter ens handel kaster sponsorpenge af til Maccabiadeholdet, enten
i form af et fast beløb eller med en procentdel af beløbet, man har handlet for.

Georg Jensen -Klasselotteriet - Inkclub.com - Smartgirl - Just-Eat - Saxo.com - Unisport -
CDON.com -TDC - COOP - Viasat - Jack & Jones - iTunes - DFDS Seaways - Dansk Fri Ferie - TV-
Shop - Mr. Jet - Foto.com - Ellos- PIXmania - Telia Webshop - FDM- Dyrberg/Kern- Happii-…

Årets European Maccabi Games finder sted i Wien 5. - 13. juli.
Danmark deltager med vores succesrige U15-hold.
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AISENS ØNSKESKABE A/S
GL. Kongevej 89 * 1850 Frederiksberg C.

Tlf. 33 21 12 08

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

Vinteren har budt på store oplevelser for U9-pigerne, som i kampe mod andre
piger har vundet deres første sejre, og i Måløv endda fik en bronzemedalje.

Pigerne står til at blive årets PGT-debutanter, når det går løs i Stockholm i juni.
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DRIFTSREGNSKAB FOR J.I.F.HAKOAH 1. JANUAR 2010 - 31. DECEMBER 2010    

KONTINGENTER M.V.: 2009

Kontingenter   0 - 18 år 23.845,00 35.220,00
Kontingenter 19 - 25 år 15.690,00 19.550,00
Kontingenter over 26 år 71.275,00 70.400,00
Deltagerbetaling 0 - 18 år 65.210,00 75.470,00
Deltagerbetaling over 26 år 4.850,00 2.438,00
Materialetilskud 75.289,00 81.645,36
Lokaledriftstilskud 48.562,00 76.694,60
Tilskud 16.000,00 13.000,00
Renter 2.315,08 873,19
Øvrige indtægter 407,11 726,77

Kontingentindtægter m.v. i alt 323.443,19 376.017,92

SEKRETARIAT:

Porto 1.588,50 1.778,50
Nets/Multidata 4.803,26 5.269,14
Kontingenter 8.952,85 9.006,55
Repræsentation 100,00 2.045,00
Forsikringer 10.299,00 9.579,65
Kontorartikler 3.137,89 9.654,00
Diverse 17.169,64 12.886,85

Sekretariatudgifter i alt -46.051,14 -50.219,69

HAKOAHNEREN:

Annonceindtægter 13.650,00 9.550,00

Udsendelse 6.659,91 7.705,97
Trykning m.m. 19.385,00 21.063,13

Udgifter i alt 26.044,91 28.769,10

RESULTAT HAKOAHNEREN -12.394,91 -19.219,10
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AKTIVITETSSEKTIONER:

Sponsortilskud senior 9.294,93 0,00
Sponsortilskud ungdom 9.187,50 7.762,50
Andre indtægter ungdom 16.142,00 630,00

Indtægter ialt 34.624,43 8.392,50

Løn og godtgørelser 37.342,50 39.042,75
Sal- og baneleje 77.222,50 85.758,33
Materialer seniorer 14.419,18 4.817,75
Materialer ungdom 8.625,00 10.087,50
Turneringsudgifter seniorer 35.903,85 36.542,19
Turneringsudgifter ungdom 31.989,72 33.385,00
Rejser ungdom 96.235,32 82.626,03
Porto seniorer 0,00 11,00
Afdelingsfester seniorer 2.300,00 4.124,00
Afdelingsfester ungdom 0,00 1.325,00
Bøder seniorer 2.150,00 100,00
Diverse 0,00 745,00

Udgifter i alt 306.188,07 298.564,55

RESULTAT AKTIVITETSSEKTIONE -271.563,64 -290.172,05

SAMLET DRIFTSRESULTAT -6.566,50 16.407,08

STATUS PR. 31. DECEMBER 2010  2009

AKTIVER:

Bank, giro beholdning 382.227,38 376.069,49
RN Mindefond 47.247,47 46.758,06
Obligationsbeholdning 5.853,47 5.959,23
Tilgodehavende kontingenter 12.980,00 18.735,00
Tilgodehavende andet 0,00 1.500,00
Forudbetaling 1.125,00 350,00
Depositum, DAI 500,00 500,00
Beholdning emblemer 3.000,00 3.000,00
Vandrepokaler 630,00 630,00
Materialer 8.000,00 8.000,00

Aktiver i alt 461.563,32 461.501,78

PASSIVER:

Skyldige omkostninger 137.648,87 127.973,33
Skyldig godtgørelser 0,00 3.047,50

Egenkapital:
Primo 330.480,95 314.073,87
Overført resultat -6.566,50 16.407,08
Ultimo 323.914,45 330.480,95

Passiver i alt 461.563,32 461.501,78
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Nok har u15-holdet til tider tabt en enkelt
kamp eller to, men 2010/11-sæsonen har
indtil videre absolut budt på et overtal af
sejre, og indestævnerne hen over vinteren
har bestemt ikke ændret på det.

Dobbeltsejr i Hvidovre
Det startede med lidt af en parodi i
Hvidovres stævne på en af årets første
snevejrsdage. Arrangørerne havde ikke det
store overblik over ret meget, og for at få
kampprogrammet til at hænge sammen og
give mening, tilbød vi at lade vores 7 spillere
splitte op og stille med to hold, hvor Daniel
så agerede målmand på begge. Problemet
med det indbyrdes opgør blev løst ved at

låne en målmand fra Hellas, men da træt-
heden og småskaderne meldte sig, måtte vi
også lade andre spillere spille på begge
hold. Kræfterne og ikke mindst talentet holdt
dog hele vejen, og vores to hold besatte både
første- og andenpladsen. Ærgerligt var det
dog, at vi ikke havde fået en melding om
problemerne på forhånd, da vi sagtens
kunne have haft flere spillere med.

Deltagende spillere: Daniel, Jonathan, Noah
RG, Simon, Adam S, Elias og Blüd.

2. plads i Solrød
Vi har gennem de sidste år fast haft Aqua
d´Or Cup i Solrød på programmet og har

Sølv ved Aqua d´Or Cup i Solrød

U15 fortsætter den gode stime – nu indendørs
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spillet en mængde spændende kampe der-
ude.

Ved årets stævne stillede vi med et meget
stærkt hold, og det manifesterede sig også
hurtigt gennem en flot række af kampe i
indledende pulje: Vi slog HTI 4-1, spillede
1-1 mod Hvalsø, vandt 3-2 over KFB (som vi
skal møde udendørs), inden puljefinalen
blev vundet 2-0 over Bjæverskov.

Desværre var Yair småsyg og måtte stå over
både mod Bjæverskov og i finalen mod
Husum, som blev afviklet direkte bagefter.
Med kun en enkelt udskiftningsmulighed og
med hårdt program bag os halsede vi gen-
nem hele kampen efter Husum, der stillede
med 5 spillere fra deres Mesterrækkehold

og en enkelt fra deres Kreds2-hold. To gange
bragte Husum sig foran, begge gange sled vi
os tilbage med en udligning, men da de kom
på 3-2 med et minuts tid tilbage, kunne vi
ikke svare igen trods tre afslutningsforsøg i
det sidste massive pres.

Deltagende spillere: Tobias, Blüd, Adam S,
Daniel, Yair og Matias.

Fuldt hus i Rosenhøj
Sidste programpunkt i vores tour-de-force
på Vestegnen var Rosenhøjs breddestævne,
hvor vi stillede op med hold i både A- og B-
rækken.

B-rækken skulle afvikles først, men var efter
en lang række programændringer i en yngre

Guld i B-rækken til Hakoah u15 ved Rosenhøjs breddestævne
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række mere end en time forsinket og sam-
tidigt hårdt afbudsramt af såvel influenza-
som af håndboldfeber, både blandt mod-
standerholdene og i vores egne rækker.

Vi endte med at spille en dobbeltturnering
mellem Hakoah, Frederiksværk og Lyngby,
og trods et unødvendigt pointtab i det første
af opgørerne mod Lyngby, cruisede Hakoah-
holdet igennem til en flot førsteplads. I den
sidste kamp skulle vi blot have uafgjort mod
Frederiksværk, og selv om de øjenede en
minimal chance, da de reducerede vores
føring til 2-3 med under et minut tilbage,
slukkede Jonas hurtigt deres muligheder
med en scoring til 4-2 angrebet efter.

Deltagende spillere: Sasha, Daniel, Simon,
Jonas og Marcus.

A-rækken var nu så stærkt forsinket, at de
deltagende klubber blev enige om at ud-
skyde den yderligere to timer, så der blev
tid til, at alle satte sig over i Rosenhøjs
klubhus og så VM håndboldfinalen mellem
Danmark og Frankrig, og først efter denne
var afgjort i forlænget spilletid, kom de to
puljer i gang.

Også i vores pulje var der afbud, og vi måtte
spille dobbeltturnering mod Frederiksværk
B og Rosenhøj B. Med to hold videre til
semifinalen fra puljen, var der faktisk råd
til et par blundere, så hverken 1-1 i den ene
kamp mod Rosenhøj, der udnyttede, at vi

Guld i A-rækken til Hakoah u15 ved Rosenhøjs breddestævne



Hakoahneren nr. 1 2011     13

KLIK ind på www.hakoah.dk

19

ikke var klare over, at man kunne score på
målspark, eller 1-4 i den ene kamp mod
Frederiksværk fik konsekvenser for vores
videre deltagelse; Johuas to sene mål i 5-0
sejren i anden kamp mod Rosenhøj, gav os,
sammen med en indledende 3-1 sejr over
Frederiksværk, tilstrækkelig god målscore
til at vinde puljen.

I semifinalen mødte vi det bedste af de tre
deltagende hold fra hjemmeklubben, og det
blev en fantastisk livlig kamp, hvor vi havde
store problemer med deres stærkt skydende
spilfordeler. Trods Hakoah dominans gik
kampen i forlænget spilletid, hvor først
scorede mål ville afgøre, hvem der skulle i
finalen, og vi var flere gange særdeles tæt
på, mens Rosenhøj tegnede sig for et forsøg,
der ramte begge stolper bag Daniel. Til slut
opsnappede Tobias, der i slutfasen blev
brugt over midten, en bold op ad banen og
lagde den stensikkert ind i det tomme mål
til en afgørelse.

Også den anden semifinale var gået i golden
goal, før Frederiksværk B havde slået deres
eget A-hold og var klar til et revancheopgør
mod os i finalen. For tredje gang var vi
spildominerende uden at kunne knække
nordsjællænderne, men denne gang høstede
vi fordel af, at Tobias og Yair, efter egen

insistering, havde byttet side i angrebet, så
Tobias – trods, at han nu kom ind fra højre-
siden – bedre kunne udnytte Yairs tvær-
pasninger foran modstandernes mål. Både
1-0 målet og det afgørende 3-2 mål i den
nye omgang golden goal blev scoret efter
denne recept, så vi kunne sikre os en yderst
velfortjent 1. plads.

Deltagende spillere: Noah RG, Daniel,
Joshua, Tobias, Yair og Matias.

Sæsonens store mål
Foråret 2011 kommer til at byde på nogle
særdeles spændende udfordringer for U15
holdet.
I den hjemlige turnering bliver vi liggende i
Kreds 3, hvor vi skal forsvare vores
turneringssejr fra efteråret, men rækken
bliver betydeligt stærkere efter tilgang fra
B1903s 2. hold, KFB og måske også Hellas.

I juni skal vi atter tage kampen op mod
Skandinaviens bedste 95'ere i PGT i Stock-
holm, og i juli er det hele Europas bedste
95'ere, vi skal møde, når vi, forstærket med
David B og Adam A, stiller op til European
Maccabi Games i Wien – højdepunktet på
et allerede begivenhedsrigt fodboldliv for
vores U15-spillere.
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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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Bagerst stående fra venstre: Miriam Drescher, Esther Rose Rappeport,
Emily Unterschlag, Sarah Zagouri, Lea Raba, Melanie Muntz.

Forrest fra venstre: Tram Berkowitz, Maya Atar.

U9-pigerne til stævne hos HIK


