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Formanden har ordet!

Nu er vi kommet til de dejlige og hyggelige stunder med indendørs
aktiviteter, som ikke bliver påvirket af vores lunefulde danske vejr.
Vores bordtennishold er i fuld gang, og de forskellige ungdoms- og
seniorfodboldhold er så småt startet med deres hyggetræning på
Carolineskolen. Vi håber, at vi gennem træning og leg med bolden
står endnu bedre rustet, når vi skal tage fat på næste års udendørs
fodboldsæson med flere aktive ungdomshold.
Vores helt store fokusområde bliver PGT 2013, som vi jo skal afholde i dagene 9. - 12.
maj ved Gladsaxe Stadion. Derudover afholdes den 19. Maccabiade i Israel, som vi
håber får deltagelse af vores fodboldhold samt enkelte individuelle udøvere. Mere om
det inde i bladet.
Efterårssæsonen har som sædvanlig budt på blandede bolcher.
For at starte aldersmæssigt i "toppen".
Superveteranerne var rykket op i mesterrækken og klarede sig over forventning. Med en
sejr i den sidste kamp, var vi endt på andenpladsen, men desværre tabte vi 2-1 og
sluttede derfor som nummer 4.

11 mands seniorholdet spiller de sidste kampe i skrivende stund. De har gjort det rigtig
godt på det seneste.
Efter en sløj start, har de fået 13 point i de sidste 5 kampe. I en meget lige turnering, hvor
der er to tophold og et bundhold, er der ikke mange point mellem de resterende 11 hold.
Om det er fordi Uri Krivaa er kommet til som træner, eller det er fordi, vi har fået tilgang
af nye, unge kræfter, skal jeg lade være usagt, men gejsten er kommet tilbage og holdet
spiller seværdigt fodbold. Det lover godt for fremtiden, især hvis holdet skal danne
stammen til næste års Maccabiade.

Vores 7-mands seniorhold startede til gengæld godt, men sluttede med nogle mindre
gode resultater.
De holdt dog deres placering lige under midten. Med træning gennem vinteren håber vi,
at de kan være med i topstriden til foråret.

På ungdomssiden har det desværre igen været et efterår, hvor vi har sagt farvel til et
ungdomshold.
Vores succesfulde U16 hold stoppede som elever på skolen, og derfor blev de spredt
over det danske land. Dog har flere af spillerne allerede været med til seniortræning og
kampe, så vi håber, at de inden længe vender tilbage til vores forskellige seniorhold.

Vi har også godt gang i de helt unge årgange. Vi har hold for både piger og drenge i
alderen 4 år og opefter, så fremtiden ser lidt lysere ud, end den har gjort på længe. Kan
vi bibeholde interessen og gejsten hos både spillere, forældre og trænere, er der gode
chancer for, at Hakoah får rigtig mange aktive hold, når vi skal fejre vores 90-års fødsels-
dag i 2014.

Som altid har Hakoah også været aktive i andre arrangementer i menigheden.
Til WIZO basaren afholdt vi en stor bordfodboldturnering. Til Simchat Torah i synagogen
fik vi produceret vores "egne" Hakoahchokolader til stor begejstring for alle.
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I dette efterår har vi også haft den glæde at kunne fejre to af vores æresmedlemmers "halv-
runde" fødselsdage.
Arne Bodnia har fejret sin 75-års fødselsdag. Da han er flyttet til Jylland, fik han tilsendt et
diplom på KKL træplantning.
Jan Ivar Metz blev 65 år. Det fejrede flere fra bestyrelsen på dagen hos ham på Deborah
Centret. Jan modtog også et KKL diplom.
Stort tillykke til jer begge!

Vi glæder os til et spændende forår/sommer med både PGT og Maccabiaden i Israel. Håber
alle vil tage positivt imod opfordringer til at støtte begge arrangementer, når I bliver spurgt
i den nærmeste fremtid.

Husk også vores generalforsamling, tirsdag den 5. marts med mad, spændende power
point beretning og en god Champions League kamp.

Med sportslig hilsen

Formanden

Efter Hakoahs frist om tilkendegivelse af om man har lyst til at deltage i næste års
verdensmaccabiade i Israel mellem den 18. og 30. juli 2013, satser vi nu på at sende en
mastersvømmer og et 11- mandshold på 16-18 deltagere til Israel. Der er på fodboldsiden
30-35 mænd, der har givet udtryk for deres lyst til at blive en del af truppen, men her vil
truppen så på sigt blive barberet ned til det påkrævede antal.

Det bliver Uri Krivaa, der som træner for det kommende fodboldhold, er sportslig ansvarlig
i det kommende halvår. Uri vil senere melde ud om træningstider og program, men man skal
forvente en massiv træningsmæssig indsats, navnlig i perioden lige op til Maccabiaden.
Tage Skolnik har endnu engang påtaget sig at stille sin store erfaring til rådighed og agere
holdleder for den danske delegation.

Det ansvarlige udvalg for Danmarks Maccabiadedeltagelse i sommeren 2013 består hermed
af følgende personer:

Uri Krivaa, sportslig ansvarlig
Tage Skolnik, holdleder for den danske delegation
David Jano, repræsentant fra Hakoahs bestyrelse
Simon Reuveni, repræsentant for spillertruppen

Danmark har deltaget i samtlige Maccabiader gennem tiden, og det skal der selvfølgelig
ikke laves om på, så Dannebrog vil også være at finde på banen til åbningsceremonien den
18. juli 2013 på et fyldt Teddy Stadium i Jerusalem med plads til over 33.000 tilskuere.

På Hakoah og Maccabiudvalget 2013s vegne,

David Jano
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Til Pesach spørges:
Hvorfor er denne aften anderledes end alle andre aftener?

Et tilsvarende spørgsmål kunne man stille
omkring vores 1. hold: Hvorfor er dette efter-
år anderledes end tidligere efterår?

Årsagen er flere nemlig,
1) at holdets træningsindsats har været
markant bedre det seneste års tid, takket
være 3 trænere, Jonathan, Miki og David,
som har forstået betydningen af mand-
skabspleje

2) at de unge, som vi har haft rigtig mange
af de seneste år, har fået meget mere rutine
og nu er trådt i karakter

3) at vi har fået flere unge spillere fra ung-
domsafdelingen samt udefra, som alle har
kvalitet til at klare sig på vores niveau

4) at vores "gamle", nye træner, Uri har
pustet en masse energi og lærdom ind i
spillerne, som de har manglet samt, at han
har ændret spillekonceptet fra at være af-
ventende til at være et højt presspil

5) at vi nu scorer mål på vores store chancer,
som vi ikke gjorde tidligere, hvilket giver

holdet en masse selvtillid.

De første 3 kampe i efteråret tabte vi, men
herefter er det gået strålende. Af de sidste
10 kampe, har vi kun tabt 1, ellers har vi
fået point i alle de øvrige og er nu oppe på
17 point. Vi overvintrer på en 9. plads, dog
er der kun 2 point op til en 5. plads og 8
point ned til en 13. plads, så holdene ligger
meget tæt.
Vi ligger igen tæt på toppen i Fair Match
day, som vi jo vandt sidste sæson og derved
fik 11.000 kr. til spillerne. Blot 1 point ad-
skiller os fra 1. pladsen.
Kan vi holde sammen på dette meget unge
mandskab og evt. få nogle flere spillere, tror
jeg, at vi om få år vil komme til at præge
toppen i serie 3.
Nu er vi gået i vinterhi og hygger os inden-
dørs hver tirsdag på skolen, frem til slutning-
en af januar.
Herefter følger 5-6 træningskampe, inden
vi tørner ud den 28. marts.
Tak til alle trænere og spillere for et godt år,
især et godt efterår.

Tage

Stående fra venstre: Træner Uri Krivaa, Daniel Kawa, Daniel Sandler, Nicolas Palm Perez, Thomas Vain Nielsen,
Jacob Vain Nielsen, Adam Melchior, Ronnie Skolnik, Simon Reuveni, holdleder Tage Skolnik.
Siddende fra venstre: Philip Blüdnikow, Daniel Elul, Jonathan Lehmann, Jonas Blüdnikow, Ronnie Wennick.
Mangler: David Serner, David Altschuler, Simon Norden, David Samucha, Jonathan Schalimtzek, Adam
Oksbjerg.
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Årets afslutningsfest den 24/11 blev for første gang afholdt i Det Jødiske Hus med Prebens
lækre menu, takket være et generøst tilskud fra bestyrelsen. Vi gik alle mætte derfra, og
stemningen var særdeles god blandt de 17 tilstedeværende.

De sædvanlige taler blev holdt af formand Martin N., Poul Abrahamsen, Uri og undertegnede,
Tage.

Udover dette, var der pokaloverrækkelse samt traditionen tro, konkurrencer.

Stor tak til festkomiteen, bestående af Nicolas, Simon og Philip.

FLIDSPOKALEN 2012: Proportionerne for flidspokalen er den spiller, som møder flittigst til
træning samt går op i træningen og samtidig er en god kammerat. Mange bejlede til den,
men Ronnie Skolnik havde mødt 4 gange oftere end nærmeste forfølger for kalenderåret
2012.

Ronnie, som har spillet hele sin ungdomstid i Hakoah, kom på 1. holdet allerede som 18-
årig.  Han er blevet fysisk stærk gennem intensiv træning i klubben og i styrkerummet. Han
har altid ligget højt mht træningsindsatsen. Han siger aldrig nej til at stille op eller til at
få specialopgaver på banen, selv om disse måske passer ham dårligt.

Han er ikke den bedste tekniker, men har alligevel formået at klare sig på 1. holdet, især på
hans fysiske kompetence. Ronnie er et klart eksempel på, at træning gør mester.

Ronnie fik også pokalen i 2009.

STORT TILLYKKE!

ÅRETS SENIORSPILLER 2012: For at opnå status som årets spiller, der er afdelingens højeste
udmærkelse, skal man have opnået højeste gennemsnit pr. kamp samt have deltaget i 85%
af disse. Dette følger kalenderåret. Samtidig skal man være en god kammerat samt være en
god repræsentant for klubben, såvel udenfor som inde på banen. Man skal naturligvis
også have mødt flittigt til træning.

Ud af de sidste 5 års indgraveringer på pokalen, har David Feldman's navn stået på de 4,
så jeg er glad for, at der endelig er en ny spiller, som får pokalen i år, en spiller, som aldrig
tidligere har fået den tildelt, hvilket sikkert også glæder David, som var mentor for årets
spiller i flere år.

Valget faldt på unge Daniel Sandler på blot 20 år, som altid har spillet i klubben og som
blev rykket op på seniorholdet 2 år før tid. Han har udviklet sig til at være en habil kæmpe
i forsvaret og efter David F's afrejse, har hans ansvar været betydeligt. Daniel er altid
venlig og behagelig at omgås og siger aldrig nej, når man beder ham om noget.

Det er fuldt fortjent og glædeligt, at Daniel er blevet årets seniorspiller.

STORT TILLYKKE!

Tage
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U17 holdet sluttede løbebanen blandt de bedste i Norway Cup

Efter næsten 10 års succesfyldt fodbold-
historie sluttede vores U17 drenge af med
deltagelsen i Norway Cup.

Netop fordi det skulle være en afslutning
med et brag før gymnasietiden, efterskolen
og udlandet, var der lagt stor vægt på at få
holdet afsted, og U15 spillerne David og
Elias var blevet inviteret med, så truppen
kunne tælle 15 spillere.

Det kom der en både fodboldmæssigt og
socialt set harmonisk gruppe ud af, og vi
kunne allerede inden afrejsen tillade os at
stille forventninger til gode resultater.

Fremragende start på turneringen

Norway Cup er verdens næststørste ung-
domsfodboldturnering. I år deltog 1610
hold. Turneringen har enorm prestige i
Norge, hvor næsten alle storklubber er

repræsenterede, men vi lagde heldigvis
blødt ud mod forholdsvis ukendte Rønnebu.

Traditionen tro havde det regnet kraftigt
dagen inden turneringsstarten, og de smalle
baner på Abildsø, hvor vi skulle åbne ballet,
blev endnu smallere, da mosebunden under
fodboldbanen sluprede og gyngede kraftigt
ude i den ene af siderne, men vi lagde  over-
bevisende fra land.

Truppen talte 4 stærke alternativer til de to
centrale midtbanepladser. Vi havde valgt at
stille op med de to, der havde de største
defensive kompetencer, Sebastian og
Marcus, mens Jonas B blev sat på venstre
midtbane, og Joel lå som hængende angriber
i en 4–4–1–1 opstilling.

Betænkelighederne ved at have Jonas lig-
gende på kanten og måske ikke få nok ud af
hans talenter, blev affærdiget på ganske få

Farvel til et stort hold:
Siddende fra venstre: Joakim - Jonas S - Joshua - Sebastian - Sasha - David - Elias

Stående: Morten - Joel - Yair - Jonas B - Daniel - Simon - Marcus - Matias - Noah - Uri
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minutter, hvor vi fik ham sat i scene adskil-
lige gange, og efter 10 minutters spil havde
både Jonas og Sebastian scoret efter angreb
ført frem i vores venstreside, hvor banen
var forholdsvis tør.

Vores spil fungerede fremragende. Midter-
forsvarerne Simon og Matias havde godt
styr på Rønnebus stjernespiller, som vi
havde spottet i researchen inden kampen.
Noah kom godt frem i sit angrebsivrige
backspil på den våde højrekant, og Yairs
hurtige pasningsspil skabte mange mulig-
heder fremad banen for ham. Fremme fandt
Joel hele tiden gode rum mellem nord-
mændenes forsvar og midtbane.

Kun een gang i 1. halvleg formåede Rønnebu
at ryste os, da det unægtelig så ud til, at de
burde have et straffespark, men da dommer-
en ikke reagerede, førte Matias i stedet bold-
en frem i et hurtigt contraangreb, der endte
med Jonas scoring til 3-0, som lukkede
kampen.

Anden halvleg blev kørt igennem på cruise-
control, og vi kunne tillade os at lade Jonas
B hvile, da han tidligere har haft problemer
med hoften. Han  blev afløst af Jonas S, mens
Sasha afløste Yair på den anden midtbane-
kant. I forsvaret kom Elias ind for Noah, og
med Davids debut i angrebet, kunne først
Joel og siden Marcus spares til de kom-
mende dage, uden at vores sejr kom i fare –
faktisk var David, ved to lejligheder, tættere
på at udbygge føringen, end Rønnebu var
på at reducere.

A-slutspillet sikret efter kun to kampe
Næste dags modstandere fra Selje var en
tak stærkere end Rønnebu, men vores hold
var i stand til at gå yderligere en tak op.

Fra starten af kampen var der fuld knald på
vores venstreside. Samarbejdet mellem
backen Joshua og Jonas B flåede det norske
forsvar op adskillige gange, og Joshua nåede
frem til et par én-mod-én situationer, som
den dygtige norske målmand klarede. Aller-
tættest på at bringe os foran var Yair, da
han stødte frem til en tværbold fra venstre,
men hans velovervejede afslutning mod
bagerste stolpe ramte stolpen og sprang i
spil igen. I stedet blev det forårets suveræne
topscorer, Daniel, som for alvor meldte sig
ind i turneringen, da han headede Jonas B's
perfekte hjørnespark i nettet og bragte os
foran 1-0.

Trods stor overlegenhed i spil, måtte vi nøjes
med at gå til pausen med 1-0 føringen, men
straks inde i 2. halvleg gjorde Daniel det til
2-0, da han vandt en løbeduel i venstresiden
og hårdt presset udplacerede målmanden.
Vi havde atter sendt David på banen i halv-
legen for at hvile Joel og have ham klar til at
afløse vores stærkt spillende centrale midt-
banespillere, og David viste stor koldblodig-
hed, da han fik chancen i straffefeltet og
fintede en forsvarer væk, inden han pas-
serede målmanden med 3-0 scoringen.

Vi begyndte atter at tænke fremad og gik
ned i gear – bl.a. med en udskiftning af
Sebastian - mens Selje godt kunne se, at
løbet var ved at være kørt og i desperation
begyndte at spille på ægte norsk manér med
at hælde bolde op i hovedet på Simon,
Matias og co i midterforsvaret. Ved en enkelt
lejlighed fik Jonas S kærligheden og Drillo-
stilen at føle, da to nordmænd landede oven-
på ham, efter at han havde headet bolden
væk.

Et norsk reduceringsmål til 1-3 gav dem lidt
håb tilbage, og vi sendte atter Sebastian ind
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for at stabilisere defensiven, men kort efter
blev han sparket ned og pådrog sig en skade,
der stoppede hans videre turnerings-
deltagelse – ikke mindst ærgerligt, da vi med
sejren allerede havde sikret os en af de to
pladser i puljen, der gav adgang til A-slut-
spillet.

Ressourcerne slipper op

Mange internationale stjerner har trådt
deres barne-fodboldstøvler i Norway Cup.
For to år siden slog vi brasilianske
Pequninos, der tidligere har vundet
turneringen med navne som Ze Roberto og
Julio Cesar på holdet.

I gruppefinalen ventede Lørenskog, der er
kendt som en talentudviklingsklub, som har
vundet adskillige rækker i Norway Cup igen-
nem årene. Ved en enkelt lejlighed var det
John Carew, der scorede det afgørende mål
i finalen.

Op til kampen var der gjort kraftige indhug
i vores smalle trup. Sebastian var ikke alene
ude af kampen – han måtte tilbringe dagen
sammen med Uri på skadestuen og nåede
ikke en gang frem til det lækre Valle/Hovin-
stadion. Under opvarmningen måtte midter-
forsvareren Simon melde fra med hans
drilske lysken, og forsvarsalternativet, Elias
havde for store problemer med låret til at
kunne være med, så truppen var helt nede
på 12 mand. Vi måtte trække Noah ind i
midterforsvaret og Sasha ned som back i
hans sted.

Lørenskog viste sig som et fysisk stærkt,
teknisk velfunderet og taktisk disciplineret
hold. De skubbede deres backs helt op på
midtbanens kanter og tvang vores to midt-
banekanter, Yair og Jonas S helt ud på

siderne, hvilket skabte et stort rum på
midten af den store, lækre kunstgræsbane,
hvor Jonas B og Marcus spillede 2 mod 3.
Da Marcus efter 5 minutters spil fik ødelagt
resten af sin turnering med en slem for-
stuvning, var vi tvungne til en helt ny central
midtbane med Joel og Jonas B på urias-
posterne, hvor de hele tiden var i undertal.

Vi kom under stort pres i 1. halvleg og kun
storspil af Joakim i målet forhindrede, at vi
blev kørt helt over, men mismodet var ud-
præget, og vi formåede slet ikke at slå contra
over for Lørenskogs offensive backs ved at
bringe David og Daniel i spil mod deres to
direkte modstandere i midterforsvaret.

Bagude 0-3 ved pausen, formåede vi i anden
halvleg at stoppe hullet i midten ved at træk-
ke David tilbage og nøjes med en enkelt an-
griber, men uden udskiftningsmuligheder
var ressourcerne brugt op, og Joakim var
afgjort stadig den travleste af de to mål-
mænd, men heldigvis bekom det ham vel,
og hans fortsatte storspil, en solid defensiv
med Sasha, Noah, Matias og Joshua samt
det lukkede hul på midtbanen, begrænsede
nederlaget til 0-4.

Handshake for Peace mellem Matias og
Sundals anfører i U17 holdets sidste kamp
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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

En enkelt halvleg tilbage i posen
Tidlig onsdag morgen skulle vi så tage hul
på knald-eller-fald kampene i A-slutspillet
mod Sunndal – et forholdsvist ubeskrevet
blad, der dog havde imponeret ved at vinde
deres pulje foran storklubben Lyn.

Optakten til kampen på en halvkold tidlig
morgen, var ikke præget af optimisme.
Sebastian og Marcus var ude, David meldte
om store knæproblemer, og selv om Simon
havde satset på at være med i denne kamp,
var han ikke helt fit – eneste plus i forhold
til kampen mod Lørenskog var, at Elias
meldte sig klar.

Sunndal spillede med større tempo end
Lørenskog, men havde ikke helt samme
taktiske finesse. De havde været ude at se
vores kamp mod Lørenskog og udtrykte bl.a.
respekt for Matias' defensive betydning og
Daniels offensive kvaliteter, men blev over-
rasket, da det så var Matias, der tændte lys
i vores mismodsstemning med et flot fri-
sparksmål, efter vi havde stået imod de
første 10 minutters pres. Det rystede nord-
mændene og gav os forhåbninger om måske
at kunne overraske og en frygt for at skulle
ud i endnu en kamp senere på dagen. En
heldig Sunndal-scoring annullerede vores
fordel, og med yderligere et mål kunne de
gå til pause med en 2-1 føring, som blev
udbygget i 2. halvleg til en velfortjent 5-1

sejr. Vi kunne nøjes med at ærgre os over, at
Noahs fantastiske fremstød fra midterfor-
svaret i slutsekunderne endte med en afslut-
ning tæt forbi mål i stedet for en scoring.
Noah havde fortjent bedre efter en stor
indsats, men han havde generelt set en
uheldig dag.

Tæt løb om titlen
Efter hver kamp gav spillerne 3, 2 og 1 point
til de tre bedste spillere, så vi til slut kunne
kåre turneringens spiller. Der var stor jævn-
byrdighed i den konkurrence, hvor alle spil-
lere fik points i mindst én kamp, og 6 spillere
– Noah, Joel, Joshua, Daniel, Jonas og
Matias – fik points i samtlige.

Sebastian støvsugede pointposen i første
kamp med Jonas B som den eneste, der
kunne følge med. I anden kamp gjorde
Daniel ham kunsten efter med Joshua som
runner-up, mens Joakim blev noget tættere
udfordret af David i kampen mod Lørenskog.
Den samlede jævnbyrdighed var dog så
stor, at det var David, der førte foran Jonas
i det akkumulerede regnskab før sidste
kamp, uden at nogen af dem havde været
dagens spiller. I sidste ende overhalede
Matias dem alle med jætteindsatsen i op-
gøret mod Sunndal – med Elias på anden-
pladsen – og han sikrede sig nok points til
at vinde det endelige regnskab med 61 points
foran Jonas B's 56.
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En sæson med store udsving

Generalforsamling tirsdag den 5. marts 2013 i Det Jødiske Hus

I lighed med sidste års generalforsamling,
vil vi afholde generalforsamling efter Prebens delikate middag.

Efter en kort beretning, spændende powerpoint om ungdommen og
pokaloverrækkelse, vil vi slutte aftenen af med en god og forhåbentlig spændende

Champions League match på storskærm med dertil hørende snacks og drikkelse.

Vi håber I kan og vil deltage i respekt overfor de mange trænere og ledere,
som bruger mange ulønnede timer på klubbens medlemmer.

Se mere om generalforsamlingen i næste Hakoahner.

Det er velkendt for spillerne på senior-
afdelingens 7 mandshold, at 3 sejre ud af 9
mulige pr. sæson som regel er nok til at
overleve i rækken. Igen i dette efterår lyk-
kedes det Hakoah at leve op til denne på-
stand, da man hentede tre sejre i sæsonens
første tre kampe og siden tabte resten af
årets kampe. Dermed sluttede holdet på sin
velkendte placering i midten af den næst-
bedste 7 mands-række i byen, en række man
nu har befundet sig i de sidste tre år.
Sæsonen bød dog på ganske store udsving,
hvor man i starten af sæsonen hentede
holdets største sejr nogensinde, da FC97
hjemme på Ryparken blev banket hele 9-1.
Dette skete på en varm sensommeraften i

september, men da temperaturerne blev
koldere og vejret mere vådt, faldt også frem-
mødeglæden og det flotte spil. Det blev
dermed til markant store nederlag senere i
sæsonen, men som sagt overlevede holdet
igen med det mindst nødvendige antal point.
I årets sidste kamp luftede holdet deres nye
lækre Hummel-sæt, men der er stadig ikke
fundet nogen sponsor til dragterne. Skulle
du have lyst til at få dit tryk på  trøjerne, så
hold dig endelig ikke tilbage. I løbet af vinter-
en står den på indendørstræning, så bold-
følingen kan holdes ved lige i den lange
pause frem til april 2013.

David Jano

Betalingsservice BS

Hjælp os med at holde administrationsomkostningerne nede. Pr. 1/1 2013 hæver Nets
sine priser for at sende giroindbetalingskort ud med 0,49 øre pr. stk. Der er desværre
stadig en del af vore medlemmer, som får tilsendt et indbetalingskort. I denne forbindelse
opfordres I hermed til at tilmelde jeres kontingentindbetaling til BS. Tilmeldingen foregår
nemt hjemmefra via jeres respektive netbanker. Alle de ønskede informationer fremgår
af det modtagne indbetalingskort. Kom nu ud af starthullerne.
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PGT-foldbolden kommer til byen

Når den traditionsrige PGT-turnering åbner næste gang, er det med København som værtsby.

Mange drenge og piger kommer derfor rejsende fra de nordiske menigheder. De kommer i
Kristi Himmelfartsferien, fra onsdag den 8. maj til søndag den 12. maj.

Når vores mange Hakoahhold drager af sted, åbner de andre dørene og sætter ekstra
madrasser frem. På den enkle måde, er der sovepladser til alle i de mange hjem, som læg-
ger hus til vores børn.

Nu er det vores tur til at sikre, at der er overnatningsmuligheder til alle de unge bold-
entusiaster. Sådan er den hyggelige tradition.

Kan alle træde ind i den vigtige værtsrolle?

Ja, vi forventer, at mindst 50-60 familier åbner dørene, så vi kan tilbyde overnatnings-
muligheder privat.

Man kan sagtens melde sig til denne gode og hyggelige indsats, selvom man ikke har børn,
der deltager i turneringen.

Hvad skal man gøre når turneringen kører?

•  Turneringen afholdes på AB's baner i Høje Gladsaxe. Det kræver transport.
•  Kost og logi. Gerne til 2-3 børn, så de ikke føler sig alene.
•  Være ansvarlig for børnene under PGT.

Hvordan tilmelder man sig og bliver en del af den vigtige PGT-værtsfamilie?

Send en mail til: jifhakoah@tiscali.dk

Skriv hvor mange børn du kan have boende, om I holder kosher, selv har børn og andre ting,
som du mener er vigtige at infomere os om.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Morten Margolinsky på 2856 3532
eller Jens Peter Blachmann Udsholt på 2173 5582.

Vi glæder os til en rigtig flot turnering og mange gode oplevelser, både på og udenfor
banerne.
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De sociale medier er fremtiden

I forbindelse med PGT i Helsinki i maj 2012
lancerede Hakoah sin nye Facebook-side.
Efter over et halvt år med dette nye tiltag,
kan man konkludere, at det foreløbig har
været en stor succes. Med langt over 100
followers, noget der er ganske flot for en
forening på Hakoahs størrelse, er der blevet
skabt en ny platform for stedet, hvor man
kan hente information om den daglige gang
i vores gamle traditionsrige klub. På siden
kommer der informationer om de afviklede
kampe, både i senior- og ungdomsafdeling-
en, samtidig med, at mærkedage og anden
information bliver publiceret. Hakoah har
selvfølgelig også stadig sin egentlige hjem-
meside, hvor der i 2013 vil komme et kraftigt
designmæssigt løft, så også vores officielle
hjemmeside bliver tidssvarende.

Vores nye FB side har stor tilslutning. Således
kunne vi allerede for et stykke tid siden byde
fan nr. 100, der likede gruppen og løbende
følger med i opdateringer, Philip Blüdnikow,
velkommen.

Fantastisk - Hakoah superveteran sluttede 2012 sæsonen på toppen igen
Hakoahs superveteraner spillede i en
spændende og stærk række i år. Sidste
sæson sluttede vi på en 3. plads i en lavere
række med en fantastisk målscore. I år slut-
tede vi på toppen igen i den højeste række
for superveteran. Hver kamp i år var ud-
fordrende og uforudsigelig. Rækken var
stærk og meget tæt. Vi startede sæsonen
med at vinde 4-2 over dem, som lå nummer
1 i sidste sæson. Relativt tidligt i sæsonen
var der en tydelig tendens til, at vi var 7
hold, som skulle konkurrere om 1. pladsen,
og vi var én af dem. Det var kun marginal-
erne, som afgjorde om vi skulle slutte som
nummer 1 eller nummer 7.  To gange spillede
vi 3-3 mod dem, som sluttede på 1. pladsen,
hvor vi begge gange var foran 3-2 og i begge
kampe udlignede de i det sidste minut. I hele
sæsonen var vi et godt og stabilt hold. Vi

var tændte og moralen var høj.
Vi har i år benyttet 12 spillere, hvoraf grund-
stammen består af følgende 9 spillere:

På mål
Simon Bergman "Den stærke". Simon har
reddet os i flere tilfælde i sæsonen. Med
sin størrelse og styrke har det været svært
for modstanderne at score mod ham. Simon
er blevet bedre og bedre for hver kamp.

I forsvaret
Yoram Rubinstein "The  Rock". Yoram er
vores stærke og solide bagerste mand. Med
sin gode placering og hurtighed kan han
matche enhver modstander og han er også
nogle gange med i den offensive del og som
afslutter.
Martin Norden "Den fantastiske". Martin
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placeres i forsvaret, men er en meget offensiv
spiller. Martin er vores centrale person på
banen, og han er kæden mellem forsvar,
midtbane og angreb. Martin har en stor
betydning for holdet, da han med sin styrke
kan drible, aflevere og score.  Han har scoret
9 mål i år.

På midtbanen
Moshe Haliva "The Power".  Moshe er vores
styrke på den centrale midtbane. Han
kæmper, han bygger og han scorer en del
mål. I år er det blevet til 8 stk. Moshe er et
mareridt for enhver modstander.  Der er
ingen modstander, som kan komme forbi
Moshe uden at bande.
Steen Lilienfeldt "Hjertet". Steen spiller
typisk på venstre midtbane og er vores
hjerte på holdet. Steen kæmper og bliver ved
med at kæmpe. Han er med i vores angreb,
han afleverer flot fra venstre side og laver
også nogle afgørende mål. 6 stk. er det blevet
til.
Jan Sandler"Den elegante". Sandler spiller
efter behov på forskellige pladser. Han spil-
ler typisk på højre midtbane og nogle gange
i forsvaret. Sandler er en elegant spiller på
et højt teknisk niveau. Hvis der er nogen på
holdet, som kan aflevere en præcis genial
aflevering, så er det Sandler.
Gil Zchout "Den solide". Gil spiller typisk på
højre midtbane og efter behov på venstre
midtbane. Gil er en meget solid og stabil
højre midtbanespiller. Nogle af hans af-
leveringer var med til at afgøre en del kampe.
Han har overblik og arbejder hårdt for hold-
et.
Anders Kold "Duracel". Anders spiller efter
behov på venstre eller højre midtbane. Han
er en positiv type, som giver hele hjertet i
kampen. Han kæmper og løber non-stop, og
med sin styrke scorer han også mål. I år er
det blevet til 5 stk.

Gili Bassan "Den geniale". Gili spiller på alle
pladser, i forsvaret, på midtbanen eller i
angrebet. Han har været af stor betydning
for holdet. Med sit hurtige og teknisk høje
niveau, kan han typisk komme hele vejen
fra forsvaret eller midtbanen og score mål,
hvilket vi oplevede i et par kampe her i efter-
året. I år scorede han 12 mål.

I angrebet
Amnon Salimanov "Bomberen". Amnon står
typisk, hvor en angriber skal stå, på det
rigtige sted på det rigtige tidspunkt og har
scoret mange mål. 16 stk. er det blevet til.
Amnon har også været med til at bygge  an-
greb op med sine fine afleveringer.
Vi sluttede sæsonen med en pæn placering
som nummer 4. Med en sejr i sidste kamp,
var vi endt på en 2. plads. Vi har spillet 22
kampe, vundet de 13, spillet 3 uafgjort og
tabt 6. Vores udebanestatistik var bedst. Her
hentede vi flest sejre og opnåede både at
score flere mål og lukke færre mål ind.
Sammen med holdet, som vandt rækken, var
vi dem, som lukkede færrest mål ind! Vi kan
godt være stolte af vores indsats. Stemning-
en på holdet er dejlig, og nu er vi på vej til
indendørstræning for at være klar til næste
sæson. Vi satser på en top tre placering til
næste år.

Vi håber at se rigtig mange af jer til inden-
dørstræning.

Amnon, anfører

Målpenge 2011
Siden sidste nummer af Hakoahneren

har ungdomsafdelingen modtaget
målpenge fra

Nina Roth og Jan Lexner.

Vi takker på ungdommens vegne.



Hakoahneren nr. 3 2012     15

KLIK ind på www.hakoah.dk

 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.-

PIGER U14
Martin Norden blev så imponeret over ind-
satsen og pigernes begejstring under PGT i
Helsinki, at han tilbød at fortsætte træning-
en med pigerne efter PGT. De var til gengæld
blevet så glade for deres midlertidige
træner under PGT, at de var motiveret til at
fortsætte med fodbold. Desværre er truppen
ikke stor nok endnu til, at pigerne kan del-
tage i en almindelig række og spille kampe
regelmæssigt, men træneren forsøger at ar-
rangere 7-mandskampe, når det er muligt.

Vi har trænet hele efteråret med høj del-
tagelse og engagement. Spillerne har fået
mærkbart mere boldfornemmelse og teknik,

så der er bestemt potentiale for, at vi kan
skabe et godt hold til foråret. Lige nu består
truppen af to piger fra 8. klasse og 5-6 piger
fra 7. klasse, men der er selvfølgelig plads
til flere, ikke mindst til PGT 2013, hvor vores
mål er at vinde PGT på hjemmebane.

Træningen er lige rykket indendørs og foregår
fra kl. 16.00–17.30 om onsdagen på Caroline-
skolen.

Der er også plads til dig!!!

Venlig hilsen
Nina Roth, holdleder
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PIGER U11
Så er efterårssæsonen slut for vores 11 U11
piger, og vi er trukket indendørs. Grundet et
ændret kampsystem, spilles der stævner i
vores række, og man skal tilmelde sig til
disse. Desværre ligger de fleste stævner i
weekenden, hvilket betyder, at vi burde spille
både lørdage og søndage. Det kan vi jo ikke,
så derfor har vores kampprogram set lidt
magert ud.

Vi deltog i et stævne i Sundby i begyndelsen
af sæsonen, og selvom vi ikke blev nr. 1,
blev det en god dag med to vundne, to tabte
og en uafgjort kamp. Desuden havde vi besøg
af Solrød Boldklub og den kamp vandt vi
med 3-0.

BORDTENNIS
Vi er i fuld gang med turneringen.
I år spiller vi i serie 2, som vi rykkede op i
sidste år, hvor vi vandt rækken. Vi har spillet
4 kampe og fået 3 point, 1 vundet, 1 uafgjort
og 2 tabt. På toplisten er Eli nr. 2 med 10
vundne kampe ud af 12, Shay nr. 6 med 8
vundne kampe ud af 9, og Jonas har scoring
på 4 ud af 12.
Vi har fået en forstærkning, da Eli Skop er
startet på holdet igen efter en pause.

U 11 pigerne har fået nye trænere, som har
brugt efterårssæsonen på at lære dem at
kende. Når vi forældre kommer for at hente
spillerne, er de altid i fuld vigør og i gang
med træningen, og som oftest har de delt
holdet op og spiller kamp. Den tager de
meget alvorligt, og der bliver kæmpet om
hver eneste bold.

Vi håber, at DBU vil ændre måden, hvorpå
vi får vores kampe, så vi igen kan komme på
kampbanen og spille nogle kampe. I mellem-
tiden vil vi glæde os til stævne i Tåstrup og
Dragør, og så glæder vi os naturligvis også
til PGT i København til foråret.

Mange sportslige hilsner fra holdlederen

Vi er seks spillere med Eli Skop, Shay
Gamliely, Jonas Bikov og Lennart som stam-
spillere og Menasche Tal og undertegnede
som reserver.
Når vi har alle på holdet, går det rigtig godt.
Der er en god stemning på holdet og til
træning og der er altid plads til én til, så
kom bare, hvis du vil være med.
Vi spiller hver onsdag fra kl. 19.30 til 22.00.
Simon Fish

Stillingen Serie 2 Kreds 9

Hold K V U T Score P
  1 Amager 5 4 4 0 0 48-8 8
  2 Københavns BTK 9 4 4 0 0 39-17 8
  3 KFUM 1 4 2 0 2 31-25 4
  4 B 77 2 4 2 0 2 28-28 4
  4 Herlev 4 4 1 2 1 28-28 4
  6 HBK 89 2 4 2 0 2 25-31 4
  7 Hakoah 1 4 1 1 2 26-30 3
  8 Glostrup 3 4 1 0 3 20-36 2
  9 Brønshøj 9 4 1 0 3 16-40 2
10 CIK 3 4 0 1 3 19-37 1
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Fodboldstillinger
Serie 3, P7 12/13, P7

 K  V U  T Score  P
  1 Bk. Amalie 13 12 1  0 43-7 37
  2 Bk. Heimdal 13 11 0  2 69-22 33
  3 Rikken FC 13  9 1  3 38-27 28
  4 FC Nyhavn 13  8 2  3 37-28 26
  5 Bk. Vestia 13  6 1  6 33-30 19
  6 Bk. Volvox 13  5 3  5 25-26 18
  7 Sundby KFUM 13  5 3  5 18-20 18
  8 ØKF 13  6 0  7 28-32 18
  9 JIF Hakoah 13  5 2  6 29-37 17
10 Bispebjerg Bk. 13  4 1  8 26-40 13
11 AIK Frederiksholm 13  4 0  9 26-38 12
12 B09 13  4 0  9 23-44 12
13 Dynamo F. 05 13  3 0 10 26-45   9
14 Politiets IF 13  2 0 11 21-46   6

Herre Senior 1 7M Efterår, P 151 E
K V U T Score  P

1 B.93 (1) 7 6 1 0 53-20 19
2 Kastrup Bk. 7 5 2 0 38-19 17
3 Sundby Bk. 7 4 1 2 35-24 13
4 Vesterbro All. 7 2 3 2 21-20   9
5 HIK 7 3 0 4 26-26   9
6 JIF Hakoah 7 2 0 5 17-38   6
7 FC 97 7 1 1 5 24-49   4
8 FB 7 1 0 6 25-43   3

Veteran, Super M., Række 1
 K  V U  T Score  P

1 Røde Stjerne I.F. 22 14 6  2 102-43 48
2 Tempo 22 16 0  6 65-44 48
3 B 1984 22 14 2  6 118-64 44
4 Hakoah 22 13 3  6 70-43 42
5 Fox United 22 12 4  6 86-51 40
6 SBV09 22 12 2  8 69-49 38
7 Firkantens Boldklub 22 10 1 11 60-62 31
8 Nord-Vest 66 22 10 1 11 55-73 31
9 FC Krogen 22  7 2 13 59-71 23
10 BK Søborg-2 22  7 2 13 59-102 23
11 FC Utterslev 22  2 2 18 32-100   8
12 Boldklubben Cito 22  2 1 19 33-106   7
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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

HAKOAH IN ACTION
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LSH

Advokatpartnerselskab


