
Hakoahneren nr. 3 2011     1

KLIK ind på www.hakoah.dk

Hakoahs bestyrelse ønsker medlemmerne
en god Chanukah og et godt nytår!

HAKOAHNEREN
Officielt organ for Jødisk Idrætsforening Hakoah. 62. årgang  nr. 3 december 2011

Danmarks bronzehold ved EMG i Wien



2        Hakoahneren nr. 3 2011

KLIK ind på www.hakoah.dk

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: 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
 MACCABIADEN I WIEN ................... s.  6
 1. SENIOR ........................................... s. 17
 U17 EFTERÅR .................................... s. 18
 HAKOAH'S 7-MANDSHOLD .............. s. 21
 SUPERVETERANHOLDET ................ s. 22
 U10 PIGERNE ..................................... s. 23
 BORDTENNIS ..................................... s. 24
 FODBOLDTABELLER ........................ s. 25

Foreningens gironummer:  907-5496     Grafisk design:      Philip Rothschild
Foreningens banknr:  4180-3307075911 i Danske Bank      Korrektur & tryk:  DaMi Colour Print - dami.dk



Hakoahneren nr. 3 2011     3

KLIK ind på www.hakoah.dk

Formanden har ordet!

Atter en efterårssæson er gået med mange positive resultater for
såvel senior som ungdom.

Der er selvfølgelig to begivenheder, der står stærkest i billedet, som
vi lige akkurat nåede at få med i den seneste Hakoahner under
"Breaking news". Jeg tænker naturligvis på U16-17 holdets flotte præstation til
Maccabiaden i Østrig med de velfortjente bronzemedaljer. Mere om det inde i bladet,
skrevet af en af de dygtige spillere.

Den anden glædelige begivenhed var naturligvis, at vores 1. seniorhold forblev i serie 3.
da ét af de tilbageværende hold måtte trække sig.

Efter en lidt træg start på efteråret, har vores 1. seniorhold spillet rigtig godt i de seneste
kampe. Det er blevet til 15 point på kontoen, og en pæn placering i midten, hvilket lover
godt for den anden halvsæson til foråret. Vi håber, at holdet kommer til at se mere op
mod toppen end ned mod bunden og nedrykning. Vores trænerteam samt ikke mindst
vores utrættelige æresmedlem, holdleder Tage, har gjort en kæmpe indsats for holdet,
som stadig trækker nye spillere til, både ældre med rutine og unge, som skal være med
til at holde holdet på sporet, så de inden længe kommer tilbage til serie 1, hvor vi var for
nogle år siden. Holdet har vel rækkens laveste gennemsnitsalder.

Man skulle ikke tro det, men på trods af alt den tid, Tage bruger på holdet, både til
kampene og under træning, har han også haft tid til at nyde tiden sammen med sit første
barnebarn. Tillykke til morfar Tage, morbror Ronnie og hele jeres familie.

Vores 7 mands seniorhold blev placeret midt i rækken.

"Gammelmandsholdet" afsluttede året med nogle fine resultater og sluttede som nummer
tre, med stor "risiko" for at rykke op i mesterrækken. Tak til holdleder Yoram og Amnon
for jeres store engagement.

På ungdomssiden har det været et roligt efterår.

Det normalt meget sikre U17 hold må acceptere, at selvom man er Europas tredje bedste
hold, kan man godt have problemer i den hjemlige turnering, ikke mindst når der er et
par spillere, der ønsker at holde lidt pause fra folbolden.
Pige 11 med den entusiastiske leder, Linda Berkowitz kæmper videre og holdet har haft
flere sejre i efteråret. Flot piger!

Det er glædeligt, at vi har fået spillere i de helt unge aldre. Nu er der fodboldtræning for
både piger og drenge i alderen fra 4 år og opefter.
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Samtidig starter vi op igen med én af de senere års sucesser, nemlig dans for piger og
drenge i de mindre klasser på Carolineskolen. Vi håber, at tilslutningen bliver så stor, at de
får mulighed for at lave en opvisning i slutningen af sæsonen. Tak til vores to nye trænere,
Ariella og Liyam for initiativet.

I efteråret har bestyrelsen holdt et par visionsdage for at finde ud af, om vi går den rigtige
retning med vores klub. Efter et par sæsoner, hvor medlemstallet og aktive hold er faldet,
forsøgte vi at finde ud af, om vi kunne ændre denne udvikling eller om vi bare skulle
acceptere tingenes tilstand. Vi konkluderede, at der er mulighed for at øge aktiviteterne,
især ved tilgang af de helt unge 6 - 10 årige. I de ældre ungdomsårgange får vi rigtigt svært
ved at trække flere til Hakoah end vi allerede har, da det er meget små årgange. Vi vil meget
gerne starte nye hold i fodbold eller i andre sportsgrene, men som sagt tidligere, vil vi ikke
starte hold op før der er både nok deltagere og ledere, så vi ikke starter på halv kraft. Vi
håber, at det til den kommende generalforsamling vil være et emne, som vores medlemmer
vil bringe til debat.

Næste års store projekt bliver PGT i Helsingfors i Finland, som foregår 17. - 20. maj 2012.
Vi er allerede i gang med at finde deltagere til Skandinaviens største jødiske begivenhed. Er
du mellem 10 og 16 år eller kender du nogen piger eller drenge i den aldersgruppe, som kan
og vil deltage i PGT næste år, så kontakt Morten Margolinsky. Det kan jo være vi lige står og
mangler din deltagelse, så vi kan sende et hold af sted i netop din aldersgruppe.

Sidst, men ikke mindst. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til Hakoahs generalforsamling,
som finder sted mandag den 26. marts 2012 kl. 19.30 med en let middag forinden. Vi finder
det vigtigt at deltage aktivt til vores generalforsamling.

God Chanuka til jer alle. Vi nærmer os jo snart den hyggelige tid.

Med sportslig hilsen

Martin Norden
Formand

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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JIF HAKOAH - AKTIVITETER 2011-2012

Fodbolden ruller på Carolineskolen
En ny sæson er kommet smukt fra start.

Både piger og drenge spiller indendørsfodbold på skolen.
Det sker om eftermiddagen, hvor de yngste årgange trænes af skolens ældre elever.

Træningen foregår på skolen i gymnastiksalen.

Har du kammerater i klassen eller på en anden skole, som også gerne vil spille
Hakoah-fodbold, skal du bare tage dem med til træning. Man kan også kontakte

Hakoah's ungdomsleder, Morten Margolinsky, og høre om de enkelte holdtider og
hvem som er træneren. Holdene bliver også tilmeldt indendørsturneringer, så man

kan møde andre hold i Københavnsområdet.

Mortens kontaktdata: jifhakoah@tiscali.dk

Spænd skoene. Vi ses omklædte i Hakoah's klassiske blå farver.

T r æ n i n g s t i d s p u n k t e r

Mandag          Tirsdag  Onsdag Torsdag
    Børnehave 15.00
    Drenge 5-6 år           15.30
    Drenge 9-10 år           14.00
    Piger 9-11 år + drenge 7-8 år   15.30
    Piger 12-13 år   15.00
    Drenge 14-16 år   16.30 16.30
    Seniorer           19.30
     Veteraner  19.00
    Dans 9-10 år           14.00
    Bordtennis   19.00

For yderligere information er du velkommen til at kontakte:
Ungdomsfodbold: Morten Margolinsky: jifhakoah@tiscali.dk

Senior/veteranfodbold og dans: Uri Krivaa: uri.krivaa@mail.dk
Bordtennis: Alan Melchior: alkamel@post10.tele.dk

Generelle spørgsmål: Martin Norden: martin.norden@tdcadsl.dk
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Hakoah u17 imponerer til Maccabiaden i Østrig

Hakoah u17 var blevet sat på en rigtig svær
udfordring, da de i den Europæiske
Maccabiade skulle kæmpe mod stornationer
som Storbritannien, Tyskland og Spanien.

Af Jonas Blüdnikow

Siden PGT turneringen i Gøteborg i 2009,
har det ligget i kortene, at Hakoah's u17 hold
med Morten Margolinsky og Saki Bassan i
spidsen skulle deltage ved den 13. European
Maccabi Games i Wien, Østrig.

Forberedelserne til denne store sports-
turnering krævede både hård træning på
Ryparkens perfekte baner, samt penge-
indsamling. Vi har i over et år ugentligt
trænet hårdt og fokuseret frem mod denne
sportslige udfordring i Wien. Vi har endda

haft det privilegium at få besøg af 1.
divisionsholdet Akademisk Boldklubs (AB)
træner, Kasper Kurland, som selv har
deltaget i en Maccabiade. Derfor følte
Hakoah u17 sig godt rustet til opgaven i
Wien.

Den 5. juli var afrejsedato. Vi ankom til
Wiens lufthavn, hvor vi blev mødt af en
lokal tv kanal, som interviewede deltagerne
ved Maccabiaden. Blandt andet gav Saki et
interview om, hvorfor Maccabiaden er
noget specielt. Efter at vi havde fået vores
kufferter, fik vi alle udleveret vores
identifikationskort. Disse kort var grund-
laget for, at hver enkelt spiller kunne deltage
i turneringen. Politiet fulgte os ud af
nødudgangen og hen til bussen, som ventede
på os. Indlogeringen fandt sted på det flotte

Jonas B står med den danske fane, medens det danske holds indmarch vises på storskærmen.
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Hilton hotel sammen med alle de andre
juniordeltagere. Med en imponerende
panoramaudsigt over Donau floden og
hundredvis af unge mennesker, blev det en
rigtig hyggelig første aften, hvor bl.a.
aktiviteter sørgede for, at man lærte de andre
deltagere lidt bedre at kende.

Den 6. juli var det den første spilledag, og
Danmark var som det eneste hold i junior-
fodboldturneringen oversidder, fordi
Holland, af uvisse årsager, en måned før
turneringen havde trukket deres hold. Det
var faktisk en fordel for os ikke at skulle
spille den dag, da vi så kunne iagttage de
andre hold i puljen, som var Storbritannien,
Tyskland, Østrig og Spanien. Der blev så
analyseret og taget notater, imens vi sad
ude på de perfekte græsbaner, der normalt
anvendes af det østrigske landshold.
Spanien, som var det første hold vi skulle
møde, fandt vi hurtigt ud af var det svageste

hold i puljen. Vi havde overværet deres
første kamp mod Østrig, hvor de stensikkert
havde tabt med cifrene 1-5. Vi talte om, at
hvis vi ville have forhåbninger om at komme
på podiet, var det nødvendigt at vinde over
Spanien, da vi ikke vidste, om vi havde en
chance mod de andre hold.

Fantastisk åbningsceremoni
Senere samme aften skulle åbnings-
ceremonien af den 13. European Maccabi
Games 2011 finde sted. Hele showet skulle
foregå på rådhuspladsen, med det utrolig
flotte rådhus som baggrund. Efter længere
ventetid i hotellets reception, med en
nærmest euforisk stemning, hvor alle
juniordeltagere snakkede på kryds og tværs,
blev vi transporteret til rådhuspladsen i
centrum af Wien. Vi blev ført ind i rådhus-
pladsens indergård, hvor der blev sunget
og festet. Man hørte bl.a., meget højlydt,
delegationen fra Storbritannien synge

Et imponerende EMG åbningsshow på Rathausplatz i Wien
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"when the saints go marching in". Det var
en meget stor oplevelse at stå sammen med
de 2.500 andre maccabiadedeltagere. De
mest eksotiske lande var repræsenteret ved
Maccabiaden, som f. eks Afrikas mindste
land, Guinea Bissau, Asiens perle
Kasakhstan, og både lande som Mexico,
Brasilien og Australien havde delegationer
med. Ligesom til en olympiade, skulle alle
landes delegationer præsenteres for
publikum, og da vi blev ført ud på rådhus-
pladsen, kunne vi se flere tusinde tilskuere
samt tv kanaler overvære ceremonien. Mens
vi gik ind, blev vi filmet og vist oppe på de to
storskærme, som omkransede den store
scene.

Selve showet var bygget op om et skuespil
mellem de to værter og den nu for længst
afdøde zionistiske leder, Theodor Herzl.
Værterne fortalte Herzl, der jo var død
allerede i 1904, om bl.a Holocaust, og S.C.
Hakoah Wiens skæbne i 20'erne og 30'erne.
Til det havde de knyttet en masse fantastisk
flotte og kreative shows, som hver fortalte
en historie, der havde relationer til det
jødiske samfund i Wien. Jeg er sikker på, at
både Wiens borgmester og den østrigske
præsident, Dr. Heinz Fischer, som var til-
stede under hele åbningsceremonien,
sikkert nød det. Da Maccabiaden er bygget
op som Olympiaden, var aftenens højde-
punkt tænding af den maccabiske flamme.
Det var et meget stort projekt, som havde
taget længere tid, da flammen skulle
transporteres helt fra Israel og op gennem
Europa. Hele showet sluttede af med forskel-
lig optræden af israelske og europæiske
popstjerner, som skabte stor jubel blandt
publikum. Man kan ikke andet end rose
arrangørerne fra European Maccabi Con-
federation, som havde sørget for et utroligt
imponerende show.

Danmark på internationalt niveau
Den 7. juli skulle vi spille vores første kamp
mod en af de store fodboldnationer og ny-
kårede verdensmestre fra Spanien. Vi havde
dagen forinden observeret, at de havde to
farlige kort på hånden. En meget offensiv
spiller med en glimrende teknik og en mere
defensiv spiller, som spillede sikkert og
solidt. Den dag sneg temperaturen sig op
over 30 grader, hvilket må siges at have
været til Spaniens fordel. Udover varmen
havde nattesøvnen nok heller ikke været
optimal for mange af os spillere, da vi for
det første kom sent hjem til hotellet efter
åbningsceremonien aftenen inden, og for det
andet havde vi det meste af natten hygget
os og haft det sjovt.

Reglerne var en del mere professionelle end
dem, vi var, vant til i den hjemlige liga i
København. Vi spillede bl.a. med linje-
dommere, hvilket ingen af os spillere havde
prøvet før. Desuden gjaldt gule kort ikke som
en 10 minutters udvisning, som dét gør i
Danmark, men fungerede som et helt
almindeligt gult kort, hvor man får lov til at
spille videre. Mange af disse opgraderinger
af reglerne, og det, at vi skulle til at spille
mod et andet land, var særdeles motiveren-
de og spændende.

Det ændrede dog ikke på, at vi fik en relativ
nervøs start på kampen mod Spanien. Vi
spillede egentlig udmærket. Vi fik kombi-
neret os gennem det spanske hold, og fik
sat vores angriber Joel Raymond i spil, som
blev snydt for et straffespark i kampens
indledende minutter. Forståeligt nok var vi,
efter et års forberedelse op til Maccabiaden,
en smule nervøse, og det viste sig også i
vores spil. Vi begyndte mere og mere at
lægge lange bolde op til angriberen, som så
prøvede at løbe i dybden. Dette var stik imod
vores koncept, som er at spille positions-
fodbold, der går ud på at spille bolden rundt
i egne rækker og kombinere sig frem til
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chancerne. Blandt andet det danske
landshold og FC Barcelona mestrer
positionsfodbold som nogen af de bedste.

Adam Solovej kom i midten af første halvleg
ind som angriber, og var meget uheldig med
ikke at score på sin første boldberøring, da
han modtog bolden lidt udenfor feltet og
lobbede den over målmanden. Desværre
hoppede bolden lige akkurat over målet.
I pausen foretog trænerteamet Morten og
Saki enkelte udskiftninger. Dette var bl.a.
nødvendigt, da varmen gjorde, at man efter
bare en enkelt halvleg var fuldstændig tap-
pet for kræfter. Anden halvleg startede godt.
Danmark havde nogenlunde kontrol over
Spanien, men efter blot 15 minutter skete
det, som bare ikke måtte ske. Spanien
scorede direkte på frispark fra 30 meters
afstand. Man kan selvfølgelig let tro, at
dette gav anledning til interne skænderier
og opgivenhed på det dansk-jødiske

ungdomslandshold, hvilket vi desværre før
har været lidt for gode til. Men i denne kamp
kæmpede vi videre og begyndte efterhånden
at spille bedre og spille den form for
positionsfodbold, som vi har trænet med
Morten og Kasper Kurland. Vores første
mulighed kom efter et godt gennemspillet
angreb, hvor bolden endte hos den nyind-
skiftede angriber Jonas Blüdnikow, som i
løb tog bolden med sig og prøvede at lobbe
bolden over målmanden. Desværre gik
bolden lige over målet. Fornyet håb var
kommet ind på holdet. Kort tid efter spillede
vi bolden op gennem banen, og med en
præcis aflevering fra vores midterforsvarer
David Bassan op til angriberen Tobias
Gelvan, kunne Tobias udplacere mål-
manden, og stillingen var nu 1-1. Glæden
og forløsningen var enorm efter Tobias'
scoring. Man kunne bl.a. høre en spiller råbe
"jeg elsker dig, Tobias".
Danmark havde faktisk overtaget herfra,

Dansk EMG trup i Østrig:
Stående fra venstre: Saki Bassan, Simon, Daniel, Yair,

Jonas B, Tobias, Adam S, David, Marcus, Joel, Matias og Morten.
Siddende: Sasha, Jonathan, Joakim, Elias, Noah, Adam R, Joshua og Jonas S.
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bl.a. fordi vi bare var et bedre sammen-
spillet fodboldhold med bedre individuelle
spillere på stort set alle pladser. Trods
udligningen steg presset hos os, da vi var
klar over, at det var absolut nødvendigt af
få en sejr over Spanien, hvis vi ville nå
finalen. I de døende minutter blev det til et
decideret bombardement i det spanske
målfelt. Efter en del kaos, fik vi bolden under
kontrol lidt udenfor feltet, en flad bold blev
lagt ind i udkanten af feltet til Jonas
Blüdnikow, som med et skud, der var meget
langsomt, trillede gennem det spanske
forsvar, men alligevel formåede at sætte
bolden tilstrækkeligt langt ud i det lange
hjørne. Så stod det 2-1 til os. Jubelscenen
var endnu en gang højlydt, samtidig med, at
de spanske spillere forståeligt nok gik med
nedbøjede hoveder. Kampen blev fløjtet af,
og den nervøse stemning før kampen var nu
erstattet af glæde og lettelse.

Det sociale, kulturelle og historiske
Ideen med Maccabiaden er selvfølgelig ikke
udelukkende, at en masse jøder fra hele
verden skal konkurrere i sport, men, at et
socialt sammenhold, samt læren om den
jødiske kultur og historie skal danne rammer
for venskaber. Det formåede arrangørerne
fuldt ud. De havde arrangeret det de meget
fornemt kaldte "educational program", som
gik ud på, at man, sammen med de andre
Maccabiadedeltagere tog hen i det
nybyggede Hakoah center, hvor turneringen
foregik. Der spiste vi sammen med 500
andre unge og lavede forskellige aktiviteter.
Der var også arrangeret guidet tur i Wiens
gader, hvor vi blandt andet så synagogen,
Juden Platz, og det eneste mindesmærke i
hele Wien for østrigsk - jødiske ofre for
Holocaust. Under byturen havde EMC fået
unge jøder fra den wienske menighed til at
spille kendte jøder fra 1800 – 1900 tallet.
Vi gik derfor en bestemt rute, hvor vi jævnligt
mødte disse skuespillere. Vi stødte bl.a på
Sigmund Freud, Gustav Mahler og den

hakoahnske olympiske medaljetager i
svømning, Judith Deutch. Skuespillerne
fortalte os om livet i Wien i deres tid, og om
tiden i Hakoah. Dertil fik vi udleveret
høretelefoner med en tilhørende radio, så
vi kunne høre, hvad guiden sagde. Dette gav
et godt historisk indblik i det jødiske Wien.
Et af dagens højdepunkter var, at alle
deltagere blev inviteret ind af EMC i én af de
mange gamle cafeer i centrum af Wien, hvor
folk som Sigmund Freud og Theodor Herzl i
sin tid havde studeret og filosoferet. Vi
kunne bestille alt, hvad hjertet begærede
på arrangørernes regning. Imens kunne man
få en psykoanalyse af en af skuespillerne,
som spillede Sigmund Freud.

Vi besøgte synagogen, hvor bl.a mindes-
monumentet for de dræbte østrigske jøder
under 2. verdenskrig gjorde et stort indtryk
på os. Synagogen havde også et museum
tilknyttet med historiske genstande, hvor
man i flotte omgivelser kunne studere de
mange udstillede ting.

Danmark i første krise
Efter sejren over Spanien, var selvtilliden i
top, og da vi begyndte at fokusere på kampen
mod Tyskland, var vi overbeviste om, at vi
kunne give dem kamp til stregen. Tyskland
havde i 1. spillerunde tabt 2-0 til favorit-
terne fra Storbritannien. Vi vidste, at
tyskerne fysisk var langt stærkere end os.
Til gengæld havde vi en masse dygtige
teknikere samt et solidt forsvar, som i
kampen mod Spanien havde gjort det
glimrende. Vi lagde godt ud, med et pres højt
oppe på banen. I de første 10-15 minutter,
sad vi fuldstændig på kampen, og havde
endda chancer, som med lidt mere skarphed
i afslutningerne, godt kunne have resulteret
i en føring.

Trods den gode start, gik det galt lidt inde i
1. halvleg. En relativ ufarlig situation ud-
viklede sig, da tyskerne lobbede en bold over
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det danske forsvar, der helt chanceløse
kunne se bolden blive sparket ind til 0-1.
Værre gik det 5 minutter senere, da der blev
scoret direkte på frispark og vores dygtige
1. målmand, Joakim Eriksen lige akkurat ikke
kunne få fat på bolden. 0-2.
Til forskel fra kampen mod Spanien, hvor vi
gjorde et flot comeback, gik det helt ander-
ledes i denne kamp. Der kom interne
stridigheder på holdet, hvor der blev råbt
og skreget til hinanden. Vi begyndte at lave
flere fejl og kunne ikke få vores positionsspil
til at fungere. Det resulterede i, at tyskerne
kom foran 0-3 på et flot hovedstødsmål, og
håbet om en sejr blev mindre. Til vores
forsvar skal det siges, at vi var meget præget
af skader.

I 1. halvlegs overtid, fik Tyskland scoret til
0-4, da de ramte ét af vores svage punkter,
nemlig at følge op på returbolde. Et tysk
skud på overliggeren resulterede i en
returbold i feltet, hvor flere tyske spillere
var over bolden med det samme og scorede
sikkert. Kampen var på det tidspunkt reelt

afgjort. På dette tidspunkt var 4 af vores
stamspillere skadet. Morten og Saki var
derfor nødsaget til at rokere en del om i
vores formation.
I 2. halvleg trak tyskerne sig mere tilbage
på banen og lå meget kompakt, hvilket gav
mulighed for Danmark til at have en bedre
og mere sikker boldomgang, og med en
meget sikker bagkæde, bestående af David
Bassan, Jonathan Solovej, Matias Gabay og
Noah Groth , gjorde det, at vi kunne føle os
trygge omkring vores kombinationsspil og
vi kunne satse mere. Vi kom frem til en del
chancer, bl.a et farligt skudforsøg fra Joel
Raymond. Der blev da også reduceret fra
Danmark, da Jonas Blüdnikow forlængede
et frispark fra midten. Kampen sluttede
ærgerligt med et contramål fra tyskerne –
1-5.

Med lidt mere disciplin og samarbejdsvilje,
kunne u17 godt have udfordret modstander-
en og måske endda have hentet point. For at
kunne gøre os i turneringen, skulle vi
forbedre vores sammenhold på banen, og

Danmark - Tyskland: Marcus når højest til vejrs ved tysk hjørnespark.
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bruge en mere konstruktiv form for
kommunikation. En velfortjent hviledag ven-
tede foran os, hvilket var en nødvendighed,
grundet de mange skader på holdet.

Det engelske bombardement
Vi var godt klar over, at det ville blive en
svær opgave at true England. De havde
forinden slået Tyskland med 2-0 og Østrig
2-1. England mestrede stort set alle fod-
boldens facetter, lige fra kommunikationen,
boldomgang, overblikket, det tekniske, til det
fysiske. Det vil nok ikke være en overdri-
velse, hvis man siger, at det engelske hold
ville kunne gøre sig i den bedste årgang
1995 række i Danmark.

Kampen mod England var mærkelig på den
måde, at det var dem vi havde mest at gøre
med uden for det sportslige. På hotellet
boede vi på samme gang som dem, og vi
havde lavet forskellige aktiviteter sammen.
Englænderne havde haft ca. 170 ansøgere
til Maccabiaden, men man måtte ifølge
reglementet udtage 18. Der havde derfor
været stor konkurrence på holdet op til
Maccabiaden, hvilket naturligvis har givet
et bedre spillermateriale. Flere af deres
spillere udstrålede stort talent og dygtighed,
bl.a. en dreng fra London, som havde spillet
på det højeste niveau i klubben Tottenham,
og var ét af de store håb og talenter i
klubben.

Vi blev ikke sat under et hårdt pres i kamp-
ens begyndelse i modsætning til, hvad vi
havde forventet. De spillede bolden sikkert
rundt i egne rækker uden chance for, at vi
kunne bryde deres spil. Relativt hurtigt kom
de foran med 0-1, på en dødbold. I første
halvleg formåede vi at komme frem til
enkelte chancer, dog uden at true
englænderne. Mange af de engelske mål blev,
ligesom i kampen mod Tyskland, scoret på
returbolde. En ærgerlig måde at komme
bagud på, men vi måtte kæmpe videre og i

2. halvleg, trods en 0-4 føring til England,
begyndte vi at spille mere positivt, og mere
positionsfodbold. Kampen endte 0-8 til Eng-
land.

Selvfølgelig var det et skuffende resultat for
os, da vi inden kampen troede på, at vi
måske kunne ryste favoritterne. Et lyspunkt
var der dog i disse mørke tider. I de få
instanser af kampen, hvor danskerne havde
bolden, havde vi spillet flot kombinations-
spil, og den engelske træner havde i
englændernes taktikmøde efter kampen,
rost det danske u17 hold, for vores flotte
kombinationer. Efter rygterne havde den
engelske træner endda sagt til sine spillere,
at de kunne lære noget af danskerne, hvilket
var en lille trøst for os.

Finalen inden for rækkevidde
Danmark kunne med rette bevare håbet om
en finaleplads. Det krævede dog, at et
mindre puslespil skulle gå op. Spanien
skulle tage point fra Tyskland, og vi skulle
tage point fra Østrig i den sidste spillerunde.
Spanien havde indtil videre ikke imponeret
synderligt, og vi kunne da godt se, at
chancerne for en spansk overraskelse mod
Tyskland ville være særdeles tvivlsom. Det
gjorde dog ikke håbet mindre. Vi havde igen
været uheldige med spillerne, da vore
kantspiller, Sasha Beck uheldigt var blevet
syg et par timer før kampstart, og vores
backspiller, Joshua Raymond var blevet
skadet under opvarmningen og Simon Karlin
havde døjet med en lyskenskade i længere
tid.

De to kampe skulle fløjtes i gang cirka 30
minutter forskudt, og det var da også
bekymrede miner fra de tyske spillere, der
overværede Danmarks kamp, da Østrig,
efter blot 1 minut, kom foran med 0-1. Hvis
Tyskland skulle nå finalen, måtte Østrig ikke
vinde over os. Man forstod godt tyskernes
bekymring. Målet til 0-1 var et resultat af
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en meget nervøs start og ubeslutsomhed på
vores centrale midtbane. Til forskel fra
kampen mod Tyskland, hvor vi havde en
meget opgivende mentalitet på holdet, var
det noget helt andet mod Østrig. Der foregik
flot kombinationsspil mellem kæderne og
Danmark havde hele spillet. Med elegante
afleveringer og kloge løb, formåede vi at
skabe store chancer. Det var heller ikke
ufortjent, at Danmark udlignede til 1-1 efter
et perfekt hjørnespark lige i panden på
Matias Gabay, som med hovedet hamrede
bolden lige ind i målets bagstolpe så hårdt,
at de fleste ude på sidelinjen faktisk ikke
troede der var mål. Det var en kæmpe
forløsning, og vi kunne nu spille mere frit.
Danmark spillede bolden hurtigt rundt i
egne rækker og fik de østrigske spillere ud
på lange løbeture, hvilket selvfølgelig
gjorde, at vi havde overskuddet og ikke
mindst bolden det meste af tiden. Yair
Salomon og Adam Solovej fik, sammen med
holdkammeraterne, efter et par flotte opstil
gennem banen, sat deres præg på kampen,
da de testede den østrigske målmands
parader, med muligheder, som kunne have
bragt u17 holdet foran. Desværre var
afslutningerne efterfulgt af gode redninger
fra østrigeren.

Da 2. halvleg blev fløjtet i gang, var det med
fornyet energi, da vi havde fået sat Adam
Roth ind på kanten. Hurtigt viste det sig, at
vi ikke var færdige med at vise Østrig,
hvordan man spiller fodbold. Midt i anden
halvleg kom det længe ventede danske mål
til 2-1, da Matias Gabay scorede på hoved-
stød, hvilket er blandt hans spids-
kompetencer. 10 minutter senere satte
Danmark punktum på denne fantastisk gode
fodboldkamp set fra dansk side, da Daniel
Wegloop scorede på straffespark.
Vi kunne være rigtig stolte over vores over-
raskende 3-1 sejr over Østrig.

Da vi efter kampen sad ude på sidelinjen i

den bagende hede, og talte om kampens
forløb sammen med Morten og Saki, kunne
vi høre en jubel, og se 18 tyske spillere
komme løbende hen over mod os. De kom
hen til hver dansk spiller og takkede os for
den gode indsats mod Østrig, hvilket var en
vigtig kamp for dem, da Østrig ikke måtte
vinde over os, hvis tyskerne ville spille
finale. Senere på dagen modtog vi på hotellet
to store indkøbsposer fyldt med slik, som
gave fra Tyskland. Det var en fin gestus, der
helt klart åbnede for venskaber på tværs af
de to lande.

Desværre var fakta, at Danmark ikke havde
nået den eftertragtede finaleplads, men
derimod måtte nøjes med at spille om
bronze. Skuffede var vi selvfølgelig, men at
nå til bronzefinalen i den Europæiske Mac-
cabiade, er slet ikke dårligt, og vi glædede
os meget til den store kamp.

Højdramatisk bronzekamp
Vi danske Hakoah spillere er vant til det. Til
hver PGT turnering er det nærmest blevet en
uskreven regel, at dommerne skal være
under acceptabelt niveau, og modstanderen
skal være irriterende, og hvad ville PGT være
uden al dramatikken. Det pres, vi derfor
vidste, ville blive lagt på os til Maccabiaden,
både fra modstanderen, tilskuerne og dom-
merne, vidste vi, at vi havde prøvet før. Vi
havde også indtil videre klaret presset på
flot vis, da vi i alle kampe var kommet bagud
med 0-1, men alligevel i to af kampene
formåede at reducere og endda vinde. Det
må siges at være tegn på høj moral og stor
selvtillid. Da vi dagen forinden havde spillet
den sidste puljekamp mod Østrig, var der
efter kampen en del dramatik, da der efter
rygterne var blevet sagt nogle provokerende
ting til mange af de danske spillere. Det
skabte selvfølgelig en ekstra motivation i
den danske lejr til at slå østrigerne af podiet
og dermed vinde bronze.
Vi havde under hele turneringen bemærket
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den østrigske aktivitet ude på sidelinjen. De
havde, inden turneringsstarten, ansat en
østeuropæisk pensioneret fodboldspiller,
som træner, der havde et temperament, som
vi danskere ikke kendte til. Meget af østrig-
ernes motivation kom fra denne træner, som
altså motiverede sine spillere ved
bogstaveligt talt at råbe dem op i hovedet
én efter én, imens alle andre kiggede på.

Det lykkedes meget godt for os ikke at hidse
den østrigske træner op, da vi efter bare 5
minutter kom bagud med 0-1. Vores ellers
så flotte positionsspil fungerede ikke fuldt
ud, og det endte ofte med, at vi bare slog
lange bolde op til angriberne. Efter 15
minutters spil var vores midtbanespiller,
Jonas Blüdnikow heldig med at modtage
bolden inde på midten af banen, hvorefter
han tog et træk udenom en modstander og
fyrede et skud af fra 25 meters afstand.
Bolden sad så godt placeret, at den østrigske
målmand ikke kunne få fat på den. Danmark
fik klart bedre fat i spillet, og da et fabel-
agtigt kombinationsspil ude på venstre-
kanten mellem Adam Solovej og Daniel
Wegloop endte med en stikning til Yair
Salomon, kunne han på elegant vis lobbe
bolden over i det lange hjørne. Efterfølgende
fulgte en jubelscene man ikke før har set i
Hakoah's historie. At føre 2-1 efter at have
været bagud med 0-1, er et flot comeback til
en Maccabiade. Føringen gav en positiv
stemning på holdet, og man kunne hele tiden
høre optimistiske råb, både fra de danske
supportere, som havde taget den lange tur
fra Danmark, samt den entusiastiske og
medlevende danske bænk, bestående af
trænerteamet og udskiftere, der virkelig
formåede at skabe en fantastisk stemning.
Desværre var det ikke nok, da Østrig, kort
efter, på en dobbeltchance, via begge stolper
fik udlignet til 2-2. Et uheldigt udgangspunkt
at gå til pause på.

Efter et velfortjent hvil i pausen, var vi klar

til at gå ud og forsvare den danske ære. Vi
lagde et højt pres, og fik ofte sendt Joel
Raymond af sted mod målet, men desværre
stod modstanderens forsvar meget kompakt.
Hvis man ikke kan score på den ene måde,
må man finde alternativer. Danmark fik
tilkendt et frispark et stykke ude fra feltet,
og med et perfekt indlæg, kunne Matias
Gabay heade bolden ind til 3-2. Med god
grund lagde Østrig et enormt pres på os, og
da vi to kampe tidligere havde været under
det engelske bombardement, var vi nu under
det østrigske bombardement.
Af mærkelige årsager, havde dommeren
denne dag set sig sur på os, for midt i anden
halvleg, i en fuldstændig uskyldig nær-
kampssituation, fløjtede dommeren for fri-
spark til Østrig, og gav til alles overraskelse
Joshua Raymond rødt kort. Både træner-
teamet og de danske spillere kogede af
raseri. Hvis vores træner Morten ikke før
havde været på temperamentsniveau med
den østrigske træner, var han det i hvert fald
nu, forståeligt nok. Ikke desto mindre blev
vi ved med at kæmpe, trods en mand i
undertal. Vores målmand, Elias Gozal
reddede os virkelig i den kamp med et par
verdensklasseredninger. Vores danske
supportere støttede os fantastisk, og man
kunne hele tiden høre dem råbe og synge.

Det var lige ved at gå galt, da en høj bold
blev sparket ind i vores felt. Heldigvis fik
Jonas Slotorub headet bolden langt væk, og
alle de danske spillere, som var forpustede
og tappet for kræfter, kunne puste ud. I
kampens døende minutter, nærmere overtid,
begik Danmark frispark lige uden for eget
straffesparksfelt. Det var så nervepirrende,
at alle holdt vejret. Endnu engang fik Elias
Gozal, med de yderste fingerspidser, skubbet
bolden over målet. Under dette totale kaos
opstod endnu en chance. En bold blev sendt
af sted mod det danske måls lange hjørne,
og Marcus Blachmann fik, i det absolut
sidste sekund inden bolden ville være dømt
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inde, skudt bolden ud af målet og langt langt
væk.

Dommeren fløjtede kampen af, og vi var nu
officielt bronzevindere af den 13. European
Maccabi Games 2011 i Wien. Vi konstru-
erede konspirationsteorier om, at dom-
meren var betalt af Maccabi Østrig til at
dømme til det østrigske holds fordel. Vi
glemte nu dommeren rimeligt hurtigt og var
lykkelige over podiepladsen, som fra start
af havde været succeskriteriet. Rækkens
vinder blev Storbritannien, som med sikker
stil vandt over Tyskland i finalen. Efter vores
afsluttende kamp, tænkte vi over, at på en
god dag, uden skænderier og slagsmål
internt på holdet, kunne vi godt have spillet
lige op med Tyskland og måske have sikret
os en finaleplads. Til gengæld blev vi på
holdet enige om at, hvis vi havde nået
finalen, ville vi højst sandsynligt have tabt

til Storbritannien. I stedet sluttede vi af med
en fantastisk sejr mod en jævnbyrdig mod-
stander. Det syntes vi var bedre end at tabe
stort i finalen.

Den store fest, afslutningsceremonien
Maccabiadetraditionerne blev fulgt til
punkt og prikke ved afslutningsceremonien.
Alle byttede trøjer på tværs af landene, flere
af de danske spillere kom hjem med spiller-
dragter fra den Gibraltarske delegation.
Nationale batches blev byttet for andre
batches og en stor scene lagde bund for et
fantastisk show med alt fra dans til sang.

Det har uden tvivl været en uforglemmelig
oplevelse for alle deltagere, og vi danskere
har nydt at være med. Vi takker alle dem,
som har støttet den danske delegation
gennem Facebook, økonomisk, via mail, alle
som hjemme i Danmark har tænkt på os, og

Danmark får overrakt bronzemedaljer ved EMG i Wien
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selvfølgelig dem, som rejste helt til Østrig
for at deltage i denne store fest, og støtte
det danske fodboldhold. Det har virkelig
betydet meget for os.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag den 26. marts 2012 kl. 19:30 afholder vi generalforsamling i
Det Jødiske Hus, Krystalgade 12, 1172 København K.

Inden generalforsamlingen inviterer bestyrelsen
til en let buffet samme sted fra kl. 18.30.

Har du lyst til at spise med, så kontakt venligst Martin Norden
på mn@dinbilraadgiver.dk eller på tlf. 40 13 89 76.

 Smoking fra 999.-
Smoking sæt:
Smoking · Smokingskjorte · Butterfl y

Wool-blend kun 1.199.-
Luksus Super100 uld kun 1.999.-
Hvidt sæt   kun 2.399.-
Føres også i Cerruti Superissimo, 
samt Zegna metervare.
Danmarks største udvalg i størrelser, 
fra 44 til 136. Føres også i korte og lange.

Jakét Inklusiv stribet buks 

Før pris 3.599.-  2.599.-
Silke vest, Kravat/Pyntetørklæde samlet 799.-
Lang selskabshabit
i skyggestrib., fås i sand og sort. 2.999.-

Vort speciale er fest og selskabstøj! 
Se vort store udvalg på Jardex.dk

Lyngby Hovedgade • Roskilde Algade
Rødovre Centrum

Kjole og hvidt sæt
Super 100 Wool. Inklusiv: 

Skjorte 599.- 
Sløjfe 99.- 

Hvid vest 599.-
Normal pris 4.796.-

3.999.-

Sort vest 799.-
Playboy Laksko 1.299.-

Tak til Morten og Saki, som har gjort en
fantastisk indsats for, at deltagelsen ved
Maccabiaden overhovedet kunne lade sig
gøre, og som både før og under turneringen
har fået det hele til at hænge sammen.
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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

1. seniors første halvdel af sæson 2011/12

1. holdet var rigtig heldig, at vores ned-
rykning til serie 4 blev annulleret. Dette
skete, da en klub fra serie 3 trak sig fra
turneringen. DBU København besluttede
herefter at tildele os 1. senior pladsen, på
trods af, at der var tale om, at det skulle
være nr. 3 fra serie 4 eller slet ingen. Vi skulle
så bevise, at vi godt kunne klare os i serie 3.
Sidste efterårskamp er netop spillet.
Desværre blev det til et nederlag, men set
over hele efterårssæsonen kan vi være en
smule tilfreds, dog ikke fuldstændig tilfreds
– det vil vi først være når vi vinder alle vores
kampe. Vi har hentet 15 point hjem fra 5
vundne ud af 12 kampe og overvintrer på en
8. plads ud af 13 hold. Sammenlignet med
hele forrige sæsons pointhøst, er vi allerede
nu blot 1 point fra. Dog har vi fortsat
problemer med at score mål og holde
modstanderen væk fra det samme. Vores
målscore er pt. 21-37. Ydermere ligger vi i
toppen af Fair match day stillingen, hvor
vinderen får et pænt stort beløb.
Der er samtidig god grund til al mulig
optimisme omkring 1. seniors fremtid. Der
kommer til stadighed flere unge ind under
1. seniors fane, og vi har til og med haft
flere 16-årige fra U17 holdet inde omkring
holdet og med i en del kampe samt til

træning. Med flere hjemvendende fra
udenlandsophold, ser truppen til forårs-
sæsonen allerede nu bredere ud end de
seneste par år.
1. senior er i gang med en større forandring
og det tager tid for spillerne at lære nye
positioner at kende, lære hinanden spille-
mæssigt at kende, trænernes ideer og tanker
og det tager tid at bibeholde en kontinuitet
i en trup.  Som Mourinho altid har sagt: "Det
er først i sæson to med den samme trup,
man skal måle sig på".  Kan vi beholde denne
trup intakt, vil sæson 2012/13 se meget
lovende ud og en top 5 placering kan absolut
være indenfor rækkevidde.
Først er der imidlertid dømt en velfortjent
vinterpause med indendørs hyggebold til
følge, og så skal der dernæst tages fat i den
kommende forårssæson, der starter op
tirsdag den 31. januar.
 Kan vi ligeledes hente 15 point hjem her,
har sæsonen været en mindre succes.
Ønsker du mere info omkring 1. seniors
kampe mm., så tjek seniorafdelingen på
Hakoah's hjemmeside.

Trænertrioen
David Feldman, Miki Fhima
og Jonathan Schalimtzek

19
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U17 EFTERÅR – UFORLØST POTENTIALE

Vores U16-holds efterårssæson i U17-
rækken var på forhånd imødeset med
spænding.
Ganske vist havde holdet markeret sig
glimrende ved EMG, hvor man med kun to
ekstra U17-spillere, havde vundet bronze,
men samtidig syntes en 16-mands trup med
kun 1 U17-spiller, 13 U-16'ere og 2 U15-
spillere, lidt vel tynd.

Sæsonens første kamp var, for tredje ud af
de sidste fire sæsonåbninger, på udebane
mod B1903, som vi endnu ikke har slået på
deres bane. Med fire ugers pause og kun en
uges træning siden EMG, var overførsels-
effekten fra det flotte spil og den gode form
i Wien begrænset, og da vi - under
hensyntagen til, at B1903 endnu ikke havde
haft træningsstart – accepterede, at de
brugte alle 19 spillere fra deres trup i
kampen, havde vi et fysisk underskud som
udgangspunkt.

Det blev en livlig og i perioder velspillet
kamp. Med 15 minutter tilbage var vi bagud
med 1-3 med Marcus som eneste målscorer
og havde brugt vores udskiftnings-
muligheder på skader til Daniel og Simon,
men scoringer af Adam S og Tobias bragte
os på 3-3 fem minutter før tid. Den flotte
slutspurt gav holdet blod på tanden, og i
stedet for at stille sig tilfreds med at komme
bagfra og køre det uafgjorte resultat hjem,
satsede vores spillere på et sejrsmål og
måtte i stedet indkassere et B1903 mål efter
en for kort tilbagelægning. 4-4 var tæt på,
da vores venstre back Joshua brød igennem
i det allersidste minut, men B1903s
målmand reddede alle tre point hjem til dem.

Små 14 dage efter skulle vi møde det

ubeskrevne blad, Hekla, som vi aldrig havde
spillet mod før. I den mellemliggende tid
havde vi mistet både Jonathan og Tobias,
der efter det foregående års målbevidste
forberedelse mod EMG, havde tabt fodbold-
motivationen. Med et par andre afbud og
en udeblivelse, måtte vi stille op med kun
10 mand og kæmpe med ryggen mod muren.

Det første kvarters tid af kampen blev over-
stået, uden Hekla kom frem til store chancer,
trods stor overlegenhed i boldbesiddelse,
men da kampens dommer sendte vores
forsvarskrumtap, Matias, ud af banen for
at få behandlet en minimal skramme på
knæet, efter der var blevet begået et frispark
mod ham, udnyttede Hekla de to mands
fordel til at bringe sig foran. Vi var nødt til
at rokere lidt rundt, da vi ikke længere kunne
undvære en spiller i offensiven og kom
bagud 0-2 inden pausen.

Vi kom langt bedre ud til 2. halvleg og Daniel
fik reduceret til 1-2, men Hekla svarede
omgående igen, inden dramatikken for alvor
tog fart. Vi fik et frispark lidt uden for deres
straffefelt, og Hekla stillede en mur op
åbenlyst mindre end 9 m væk. Matias
forsøgte at gøre dommeren opmærksom på
det, men blev truet med et gult kort, og vi fik
intet ud af situationen. Kort efter var det så
Heklas tur til at få et frispark i vores ende,
og denne gang gjorde dommeren et
demonstrativt stort nummer ud af at skridte
den korrekte afstand af, hvilket fik Noah til
at komme med en bemærkning, som sikrede
først ham et gult kort og efterfølgende
undertegnede en bortvisning. Hekla
udnyttede deres anden 11 mod 9 periode til
at afgøre kampen med en scoring til 4-1, og
selv om vi senere i kampen, som følge af et
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gult kort til én af dem, pressede voldsomt
på i 10 mod 10, fik vi ikke scoret yderligere.

LANGE PAUSEPERIODER

Sæsonen var hele vejen igennem præget af
lange pauseperioder, som forhindrede os i
at komme ind i en stabil periode, og med 9.
klasses Israeltur var vi nu ude i hele 4 ugers
kamp- og træningspause. Da vi mødtes igen
til kamp mod Fremad Valby, som vi havde
revanche til gode mod efter et ærgerligt 1-2
nederlag i foråret, var formen i bund, men
humøret i top, da vi havde fået Sebastian
med i truppen.

På mål af netop Sebastian, Marcus og
Daniel kom vi hurtigt på 3-0 mens kræfterne
endnu strakte til, men midtvejs i 2. halvleg
nåede Fremad op på 2-3 og rystede os en
del i en periode, hvor rigtig mange spillere
ikke havde mange kræfter tilbage. Heldigvis
satte Jonas B, der havde holdt formen ved
lige ved at træne og endda spille for senior-
holdet, mens de andre var i Israel, et flot
langskudsmål ind, og da Fremad atter
reducerede til 3-4, svarede Adam S igen med
et perlemål, hvor han i fuldt løb på tværs af
banen firsttimede en lang fremlægning over
den fremstormende målmand med en
helflugter – en detalje, der kun lykkes én
gang ud af 20, men netop Adam går efter
den slags og havde vel allerede prøvet noget
tilsvarende 19 gange før.

Heklakampen var indledningen på den
eneste periode i efteråret med noget
stabilitet i både kampprogram, træning og
hold. Ugen efter fik vi besøg af Vanløse på
Ryparkens lækre kunstbaner, og truppen var
blevet yderligere forstærket af EMG-
spilleren Joels tilslutning. Det blev en flot
kamp i et højt tempo, og en scoring fra netop

Joel så længe ud til at sikre os en smal 1-0
sejr, men fem minutter før tid udlignede
Vanløse og sikrede en pointdeling.

ÅRETS FLOTTESTE KAMP VISTE POTENTIALET

Kun to dage senere skulle vi atter i kamp på
Ryparken, denne gang i kunstlys mod hidtil
ubesejrede KFB, der lagde hårdt ud og satte
os under et voldsomt pres, men vi viste
omstillingsspil af høj klasse, og et flot sam-
arbejde mellem Sebastian og Marcus på
venstrekanten iscenesatte Sebastians 1-0
scoring. KFB fik udlignet kort tid efter, men
Hakoah-holdet havde vundet selvtillid og
ikke mindst den centrale midtbane med
Jonas B og Sebastian løftede vores spil op
til årets højeste niveau. Joel gjorde det til 2-
1, og på årsdagen for den gamle Hakoah-
kæmpe, Raymond Raymonds død, var den
tredje af hans fire børnebørn på banen,
venstre back Joshua, tæt på at følge sine
fætre og gøre det til 3-1 på et fremragende
langskud, der passerede tæt forbi fjerneste
målhjørne. Det var en kamp, vi havde fortjent
at vinde, men KFB fik kæmpet sig frem til en
udligning til slutresultatet 2-2.

AFSLUTNING MED ANTIKLIMAKS

Vi havde nu atter små 14 dages pause, inden
vi i efterårsferien skulle møde Fremad
Amager, der havde udnyttet KFBs pointtab
til at nå op på rækkens 1.plads. Sebastian,
Joel, Matias, Adam R og Marcus var blandt
vores mange afbud, og vi kunne kun lige nå
op på 11 spillere, som spillemæssigt ikke
helt kunne hamle op med topholdet, men
som alligevel – ikke mindst pga Joakims
gode målmandsspil – holdt kampen åben
næsten hele vejen, men vi tabte dog 1-3 med
Daniel som enlig målscorer.
I sidste runde skulle vi møde Dragørs 2. hold,
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E F T E R L Y S N I N G
Haves: Nyt fodboldhold for de mindste

Søges: Flere spillere m/k

Der er startet et nyt hold for de mindste
(4-5 år), som træner fodbold i

gymnastiksalen på Carolineskolen på
torsdage kl. 15.00-16.30.

På holdet træner både piger og drenge.
Formålet er at give de små kendskab

til boldspilet gennem leg.

Er du interesseret,
kan du kontakte Henrik på

henrik_bodnia@hotmail.com
eller på mobil 4098 1300.

Der er træningspause i december,
men vi starter igen til januar.

På gensyn !

LSH

der lå i bunden af rækken, men hvis 1. hold
havde kampfri… Under alle omstændig-
heder var det en flok boldsikre og
hurtigtløbende amagerkanere, der mødte op
på Ryparken, og som kunne straffe os på to
altafgørende områder: En god indarbejdet
offside taktik, suppleret med en målmand,
der var særdeles stærk i mand-til-mand
situationer, og en uimodståelig evne til at
time dybdeløb ind i vores straffefelt i forhold
til flade indlæg fra højre. I en kamp, der
kunne have endt noget i retning af 7-7, hvis
vi havde haft overblikket til at udnytte
offside-taktikken, fik vi kun scoret, da

Matias tog turen fra forsvarslinjen op
gennem banen og spillede Daniel helt fri
ved fjerneste stolpe – et nummer, den anden
midterforsvarer, Noah, få minutter efter var
ved at kopiere i den modsatte side. Dragør
derimod, scorede på det meste og vandt
deres første kamp i rækken med hele 7-1!

Vi går nu indendørs og regrupperer os og
håber virkeligt, at vi kan få suppleret
truppen med yderligere et par spillere, før
det atter går løs til foråret i en sæson, der
også kommer til at byde på PGT i Helsinki
og Norway Cup i Oslo.
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LSH

Endnu en sæson på næstbedste klasse
Man må sige, at Hakoah's 7-mandshold på
seniorplan har fundet sit naturlige leje i
KBUs næstbedste række. Efter endnu en
sæson på dette niveau, er holdet igen sluttet
i midten af rækken, denne gang på en 5.
plads. Der er langt til oprykningen, men også
langt til nedrykningen i rækken, der består
af 10 mandskaber. I år blev det til tre sikre
sejre over rækkens tre svageste hold, 4
nederlag til rækkens stærkere elementer,
mens halvsæsonens højdepunkt var det
flotte uafgjorte 3-3 resultat på hjemmebane

mod B.93, en forrygende kamp, hvor
Hakoah var foran flere gange, men desværre
ikke kunne holde føringen helt til sidst mod
et stærkt B.93 hold, der bestod af flere
tidligere divisionsspillere. Den kommende
vinterpause byder som altid på indendørs-
bold, inden vi igen rykker udenfor til foråret
2012. Endnu en sæson blandt Københavns
30 bedste 7-mandshold ud af 80 venter på
Hakoah.

David Jano, holdleder

Next stop Helsinki - PGT 2012

PGT når i år til Finland og Helsinki.

Hvis du var med sidste år, får du en indbydelse tilsendt, men hvis du selv,
eller én du kender, gerne vil med uden at have været med i Stockholm,

kan du give din træner besked eller sende en mail til jifhakoah@tiscali.dk

Vi skal flyve til Finland, så det er vigtigt at få alle tilmeldinger i hus i god tid.

Afrejse: Onsdag d.16/5 – Hjemkomst: Søndag d.20/5.

Pris: Ca. 1500 kr.

Årgange:
1996/97 – drenge
1998/99 – pigehold og drengehold
2000/01 – drenge
2002/03 – piger og drenge
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Superveteranholdet slår til igen

Alt peger på, at holdet næste år skal spille i
en højere række (mesterrækken) og det
glæder vi os til.
Der bliver sagt meget om holdet, at de
begynder at blive gamle og, at de løber som
kameler (det er rigtigt ?). De kan ikke ramme
hinanden, og ja, det har de aldrig kunnet,
heller ikke som seniorer. Nu kan de slet ikke,
fordi de ikke har briller på når de spiller
kamp, men der er ingen, som kan tage fra
dem, at de kæmper som løver. De har et
fantastisk forsvar og midtbane og samtidig
scores der mange mål.
Holdet har efterhånden opnået en vis
stabilitet. Vores målmand, Simon Bergmann,
som er fysisk stærk, vores holdleder, Yoram
Rubinstein, som prøver at tackle i forsvaret,
Martin Norden, som er offensiv forsvars-
spiller, ja Martin løber frem og tilbage og
scorer en del mål. På midtbanen finder vi
stærke spillere som Jan Sandler, Moshe
(Duracel) Haliva, Gil Zchout og Steen
Lilienfeldt. I år har holdet fået tilgang af en
spiller, som løber nonstop, Anders Kold
(turbo Duracel). Anders spiller overalt og
har også scoret en del mål. Angrebet består
af Joram Felbert, og Amnon (bomber)
Salimanov.

Alle, som har spillet i år, har scoret mindst
ét mål, hvilket også var holdets strategiske
og taktiske plan. I lighed med andre hold,
gælder det om altid at score mindst ét mål
mere end modstanderne, hvilket lykkedes i
12 ud af 21 kampe. Således sluttede super-
veteranerne sæsonen af med at banke det
hold, som endte på andenpladsen med
tenniscifrene 6-0.
Desværre har truppen været smal i år, bl.a.
pga. nogle skadede spillere, Gili Bassan, Dan
Asmussen og fra efteråret, Steen Lilienfeldt.
Vi håber, at de igen kan spille med til næste
år.
Holdet sluttede på 3. plads ud af 8 hold (vi
spillede en triple turnering). Se slutstillingen
andet sted i bladet. Vi scorede 97 mål og
der gik 36 ind. Vi blev kun overgået af holdet,
som vandt turneringen. De scorede 123 mål
og der gik 27 mål ind. Grunden til, at vi
forventer at rykke op, skyldes, at holdet, som
vandt rækken, har et hold i Mesterrækken,
hvorfor de ikke kan rykke op. Holdet, som
endte på 2. pladsen, har benyttet
dispensationsspillere (under grænsen på
45 år) og kan derfor ikke rykke op.

Af anfører Amnon Salimanov

Hakoah
ønsker

medlemmerne
god Chanukah
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U10 pigerne
Så er første halvdel af sæsonen forbi. Det
har været en blandet landhandel for U10
pigerne med store nederlag og store sejre.
Vi er blevet forstærket med Rebekka Elul og
vi har fået et parallel hold i drengene fra 1.
og 2. klasse.

For at tage det sidste først - drengene, der
træner sammen med U10 pigerne kan som
bekendt desværre ikke deltage i kampene.
Derfor blev der gjort er stort hvervearbejde
og som følge deraf er der blevet oprettet et
drengehold i samme alder, som pigerne har,
der træner på samme tid som pigerne. De
deler gymnastiksalen og der er blevet tilført
en træner. Det går rigtig godt. Foreløbig er
der ca. tre-fire drenge, der træner. Håbet er,
at det bliver et hold, der er stort nok til at
deltage i turneringen, således at drengene
også kommer i kamp.

Vores sæson begyndte med en forstærkning.
Rebekka Elul fra anden klasse på Caroline-
skolen spiller nu med i den faste trup af
U10 piger. Rebekka har vist sig at være en
entusiastisk spiller, som yder sit både på
træningsbanen og i kampene. Der er nu 12
U10 piger, hvoraf 9 kommer fra 3./4. klasse
og 3 kommer fra 2. klasse på Carolineskolen.

De første kampe, vi spillede, vidnede om den
lange pause, som pigerne har haft i løbet af
sommeren og det var, som om de havde
glemt, hvad de havde lært. Eller rettere - de

vidste godt, hvad de skulle, men rutinen var
blevet brudt og den skulle lige tilbage. Det
vil sige, at vi tabte de tre første kampe og
vandt de to sidste. Da vi vandt, havde
pigerne da også meget brug for en sejr, da
de var helt desillusioneret efter de første
nederlag i turneringen. Heldigvis vendte
bøtten og pigerne tog sagerne i deres egne
hænder. Det resulterede i to flotte sejre på
henholdsvis 6-2 og 6-3 lige inden sæsonen
sluttede. Alle var stolte og kunne gå til
turneringspause i godt humør med store
forventninger til foråret, når turneringen
begynder igen.

I mellemtiden bruger pigerne kræfter på at
træne voldsomt under ledelse af vores to
uforlignelige trænere og man har kunnet
spore fremskridt fra kamp til kamp i det
forgangne efterår. På nuværende tidspunkt
står vi overfor to stævner i henholdsvis
Karlslunde i slutningen af november og på
Nørrebro i begyndelsen af december. Pigerne
glæder sig allerede og hver og en håber de
på, at netop de bliver udtaget.

Sammen med jer ønsker jeg derfor alle U10
pigerne pøj, pøj i de kommende stævner!
Gå ud og giv den gas, piger. Vis, hvad I kan
og bring nogle sejre med hjem til JIF Hakoah.

Linda Berkowitz
Holdleder

AISENS ØNSKESKABE A/S
GL. Kongevej 89 * 1850 Frederiksberg C.

Tlf. 33 21 12 08

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

Så er bordtennis sæsonen i gang igen. Vi
træner om onsdagen i Hillerødgade hallen
fra kl.20.00. Efter problemer sidste år
(sygdom, forretningsrejser o.l.), startede vi 
i år med et hold i serie 3.
Foreløbig har vi spillet 4 kampe med en
uafgjort (mod Herlev 5-5), og tre vundne
(Kildeskoven 6-4, Vedbæk 7-3 , og Kbhs BTK
8-2). Vi har været 5 spillere, som har spillet
på skift (3-mands hold). Det er Jonas Bikov,
Shay Gamiely, Lennart og Simon Leiboschitz

Serie 3 Kreds 16

Hold K V U T Score  P
1 Brønshøj 9 5 5 0 0 40-10 10
2 Gladsaxe 4 4 3 1 0 27-13   7
2 Hakoah 1 4 3 1 0 27-13   7
4 Virum 7 4 2 0 2 19-21   4
5 Københavns BTK 12 5 2 0 3 22-28   4
6 Herlev 9 5 1 1 3 20-30   3

og undertegnede. Jeg håber, at vi vinder
rækken.  Alle disse var udekampe, fordi
Hillerødgade Hallen var lukket indtil d. 14.
nov., grundet stormskader.
Der er altid plads til flere. Der er 4 borde at
spille på og alle er velkomne, både
begyndere og øvede. Hvis du vil vide mere,
så kontakt mig gerne på sf@dbmail.dk

Med sportslig hilsen
Simon Fish

OBS! Nye betalingsdatoer mv.

Kontingentsatsen for passivt og aktivt medlemskab af Hakoah er ikke blevet
reguleret i mange år. Dette har vi heller ikke tænkt os at gøre foreløbigt. Derimod
har bestyrelsen besluttet, at opkrævningsdatoen for aktivkontingentet fra og med
næste år vil blive opkrævet en måned tidligere, således at betalingsdatoen fremover
vil være 1. april og 1. august.

De af jer, som modtager et girokort i forbindelse med kontingentopkrævningen,
opfordres endnu engang til at tilmelde betalingen til betalingsservice (Nets).
Fordelen er, at girokortet bliver betalt på forfaldsdagen – ikke før og ikke efter. Du
sparer porto- eller indbetalingsgebyr, såfremt du er én af dem, som betaler i bank
eller på posthus. Samtidig er du med til at skåne miljøet, når der hverken skal
bruges papir, kuvert eller brændstof, når regningen skal frem til dig. Når du ultimo
december 2011 modtager din opkrævning for 2012, kan du let tilmelde betalingen
via din netbank eller via www.hakoah.dk.
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Fodboldtabeller
Serie 3, P7 11/12, P7

 K  V U   T Score  P
1 Sunred Beach 12 10 1   1 48-15 31
2 Politiets IF 12   9 1   2 46-13 28
3 B.1960 12   6 4   2 30-16 22
4 FC Nyhavn 12   7 1   4 24-27 22
5 Bk. Heimdal 12   6 3   3 32-21 21
6 Rikken FC 12   5 2   5 30-23 17
7 Bk. Vestia 12   5 1   6 26-34 16
8 JIF Hakoah 12   5 0   7 21-37 15
9 Bk. Amalie 12   4 2   6 25-30 14
10 ØKF 12   4 1   7 19-31 13
11 Bk. Volvox 12   3 3   6 20-25 12
12 Sundby KFUM 12   2 2   8 14-36   8
13 B09 12   1 1 10 11-38   4

7MH 1 E, P151 E
K V U T Score  P

1 KFB 9 7 1 1 35-17 22
2 Firkanten 9 7 0 2 57-30 21
3 B.93 (2) 9 6 2 1 46-19 20
4 Bk. Amalie 9 5 0 4 24-29 15
5 JIF Hakoah 9 3 2 4 27-28 11
6 HIK (2) 9 3 1 5 29-38 10
7 Real Copenhagen 9 3 0 6 29-31   9
8 Bk. Rødovre 9 3 0 6 35-42   9
9 FB 9 2 1 6 22-39   7
10 Østerbro IF 9 2 1 6 16-47   7

U17 Drenge 3 E (95-96), P73E
K V U T Score  P

1 Bk. Fremad Amager 7 5 1 1 27-6 16
2 KFB 7 5 1 1 19-6 16
3 Vanløse 7 3 2 2 11-13 11
4 Bk. Hekla 7 3 2 2   8-12 11
5 B 1903 7 3 1 3 13-14 10
6 Dragør Bk. 7 2 0 5 14-17   6
7 JIF Hakoah 7 1 2 4 14-24   5
8 Bk. Fremad Valby 7 1 1 5   7-21   4

DAI KBH 7-VET., Super - A.
 K  V U  T   Score  P

1 Fox United- 2 21 18 3  0 123-27 57
2 Tempo 21 12 6  3   74-44 42
3 HAKOAH 21 12 3  6   97-36 39
4 B 1984 21 11 6  4   93-47 39
5 B. Cito-3. 21  9 1 11   51-77 28
6 Nord-Vest 66 21  7 2 12   70-104 23
7 L.K. 21  3 2 16   29-83 11
8 Trianglen-1 21  0 1 20   18-137   1
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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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