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HAKOAHNEREN
Officielt organ for Jødisk Idrætsforening Hakoah. 59. årgang  nr. 1 februar 2008

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

mandag d. 10. marts 2008 kl. 19:30 i Ny Kongensgade 6

D A G S O R D E N :

1) Valg af dirigent

2) Godkendelse af dagsorden

      3)  Formandens beretning

4) Regnskabsaflæggelse

5) Indkomne forslag

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

7) Valg af 2 revisorer
   1 revisorsuppleant

8) Eventuelt
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Jødisk Idrætsforening Hakoah er stiftet den 12. oktober 1924.

BESTYRELSE:

Formand: Alan Melchior, Østerbrogade 23,4., 2100 Ø             Tlf. 35 42 35 55

Kasserer: Yoram Rubinstein, Vangeledet 70, 2830 Virum Tlf. 45 85 36 06

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

Ungdomssek.: Martin Norden, Alfevej 5 A, 2730 Herlev Tlf. 44 92 44 34
Oskar Klinghoffer, Vandtårnsvej 43, 2860 Søborg Tlf. 39 69 30 47

Seniorsektion: Martin Salamon, Virumgade 46b, 2830 Virum Tlf. 45 83 20 99
Uri Krivaa, Dag Hammarskjølds Allé 34, 2100 Ø Tlf. 35 38 53 68

PR-sektion: Jan Ivar Metz, C.F.Richsvej 138, 2000 F. Tlf. 38 87 06 68
Simon Bergmann, Hvilevej 12, 2900 Hellerup Tlf. 39 61 23 34

Ungdomsleder: Morten Margolinsky, Vadgårdsvej 22A, 2860 Søborg Tlf. 35 37 36 75

Redaktion: Jan Ivar Metz

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

Foreningen er tilsluttet: Danmarks Idrætsforbund, Københavns Bordtennis Union, Københavns
                               Badminton Kreds, Københavns Boldspil Union, Københavns Håndbold Forbund,
                                 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. 10/1 (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 10/5 og 10/9.
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

 FEJRING AF ISRAEL'S 60 ÅRS

 FØDSELSDAG.......................................  s.    4

 REGNSKAB 2007..................................  s.   6

 FOREBEREDELSERNE TIL PGT 2008

 I STOCKHOLM ER I FULD GANG........  s.  8

 ER MIRAKLERNES TID FORBI?..........  s. 10

 FASTPITCH SOFTBALL.......................  s. 12

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

Der er mange tidspunkter for en jødisk idrætsforening,
hvor det er tid til at opsummere hvad der er sket i årets
løb. Nu er det tid til årets generalforsamling, hvor jeg vil
kigge tilbage på et meget begivenhedsrigt 2007 og
selvfølgelig også kigge fremad.
Det er tid for vores medlemmer til at komme med ris og ros til bestyrelsen og
måske endda komme med ønsker for fremtiden. Det kunne være hyggeligt at
se en masse Hakoahnere til generalforsamlingen, så vi kan opleve noget af
det der fandt sted i gamle dage, hvor generalforsamlingen var det store
tilløbsstykke.
Som man har kunnet læse i de Hakoahnere der udkom i 2007 – det sidste i
december måned – har der været en enorm aktivitet i året der er gået, med
store arrangementer som PGT her i byen, samt maccabiaden i Rom. Store
oplevelser for både spillere og ledere, men hårdt arbejde i kulisserne fra
mange mennesker, for at dette skulle blive til noget de aktive aldrig glemmer.
Uden økonomisk og anden form for støtte, kunne disse ting da heller ikke
lade sig gøre og til alle jer (og til dem der eventuelt ikke skulle læse disse
linier) skal lyde en stor tak herfra.
Dagligdagen i klubben kører videre og fodboldspillerne i alle aldre er ved at
gøre sig klar til den nye sæson, medens vores 2 bordtennishold er ved at
afslutte deres turnering. Vores 1. hold ligger på en 2. plads med udsigt til en
kvalifikationskamp om oprykning og vores 2. hold, som også spiller i serie 2,
ligger på en 8. plads, med god luft til nedrykningspladserne. Der spilles
bordtennis hver onsdag aften i Hillerødgadehallen.
Udover bordtennis og vores mange fodboldhold, har vi 2 ungdomsdansehold,
der optræder ved forskellige arrangementer i MT. Vores badmintonafdeling
for unge holder en lille pause, da interessen ikke har været så stor de seneste
år, men er interessen der, er mulighederne der også for andre aktiviteter i
klubben.
Derfor kunne vi godt tænke os at høre jeres mening om vores arbejde i
bestyrelsen og på hvilke områder vi måske kunne blive bedre. Mød op til
generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008 kl. 19.30 i Ny Kongensgade
6 og lad os få en rigtig hyggelig Hakoahaften. Velkommen.

Mange sportslige hilsner og på gensyn

Alan
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Fejring af ISRAEL’s 60-års fødselsdag

Stor gallafest
torsdag d. 8. maj 2008 kl. 19.30 i SAS Radisson’s

Falconersal, Falkoner Allé 9, Frederiksberg.

Taler: Statsminister Anders Fogh Rasmussen,
Israels ambassadør, David Walzer

Optræden: Erann DD
Den kendte israelske sangerinde Ronit Ofir

Henrik Goldschmidt’s gruppe
Noomi Vainer & Sabrina Karwowski

Efter festforestillingen, dans i foyeren

   ******************************
Kæmpefamiliefest

 søndag d. 18. maj 2008 fra kl. 13.00
på Carolineskolen, Bomhusvej 18, København Ø.

Festlig fejring af Israel med optræden, musik,
lækker mad, boder og lodtrækning.

Aktiviteter for børn i alle aldre.

Gæstetaler: Hanne Foighel

Musikalske indslag

Billet med lod kun kr 50,00 – børn under 18 gratis adgang

Reservér datoerne!
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ADVOKAT

Finn Altschuler
LINDE & ALTSCHULER A/S

MØDERET FOR HØJESTERET

BREDGADE 23 . 1260 KØBENHAVN K

TELEFON 33 14 19 40
TELEFAX 33 13 30 35

E-MAIL: LA-Law@danjur.dk

ROBERT
VALBY LANGGADE 34

2500 VALBY LSH DLA

Finn Schwarz
Partner
(Møderet for højesteret)

Tlf. 77 30 40 50 * Fax 77 30 40 77
Direkte tlf. 77 30 41 50 * Mobil: 51 56 41 50

E-mail: finn.schwarz@dianordic.dk

   Advokatfirma DLA Nordic A/S
   Ved Stranden 18
   Postboks 2034
   1012 København K        Advokat: Dan Moalem

  NORDIC

JØDISK BRIDGEKLUB
af 1961

hver onsdag kl. 19
på Retortvej 1, 2500 Valby

Kontakt

Ben Vainer på tlf. 39 65 69 39
eller

Rolf Fardan på tlf. 39 61 00 53

HUSK
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DRIFTSREGNSKAB FOR J.I.F.HAKOAH 1. JANUAR 2007 - 31. DECEMBER 2007

KONTINGENTER M.V.: 2006

Kontingenter   0 - 18 år 36.590,00 63.490,00

Kontingenter 19 - 25 år 20.825,00 18.260,00

Kontingenter over 26 år 67.575,00 81.200,00

Deltagerbetaling 0 - 18 år 42.141,00 86.216,00

Deltagerbetaling 19 - 25 år 43.850,00 0,00

Deltagerbetaling over 26 år 88.350,00 6.816,00

Materialetilskud 49.570,75 76.751,32

Lokaledriftstilskud 88.191,00 74.144,00

Sponsorer 35.000,00 15.000,00

Renter 1.270,82 1.055,36

Andre indtægter 413,00 0,00

Kontingentindtægter m.v. i alt 473.776,57 422.932,68

SEKRETARIAT:

Porto 1.655,75 1.566,50

PBS/Multidata 5.164,12 5.256,29

Kontingenter 7.902,65 9.082,95

Opmærksomheder 339,85 1.123,25

Forsikringer 9.641,56 10.147,96

Kontorartikler 3.911,11 3.721,86

Diverse 6.430,02 11.266,25

Sekretariatudgifter i alt 35.045,06 -42.165,06

HAKOAHNEREN:

Annonceindtægter 4.400,00 4.700,00

Avispostkontoret 6.369,81 7.039,51

Trykning m.m. 15.800,00 15.250,00

Udgifter i alt 22.169,81 22.289,51

RESULTAT HAKOAHNEREN -17.769,81 -17.589,51

AKTIVITETSSEKTIONER:

Sponsortilskud ungdom 80.000,00 60.500,00

Andre indtægter ungdom 45.263,75 0,00

Indtægter ialt 125.263,75 60.500,00
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Løn og godtgørelser 54.368,75 52.396,25

Sal- og baneleje 89.527,50 81.810,00

Materialer seniorer 9.669,00 6.808,20

Materialer ungdom 6.098,75 11.542,50

Turneringsudgifter seniorer 38.244,30 37.426,20

Turneringsudgifter ungdom 33.925,60 35.769,20

Rejser seniorer 132.200,00 0,00

Rejser ungdom 23.637,00 146.453,87

Kursus ungdom 100,00 100,00

Porto seniorer 0,00 50,00

Porto ungdom 95,00 0,00

Afdelingsfester seniorer 2.141,75 1.847,50

Bøder seniorer 1.400,00 600,00

Bøder ungdom 500,00 0,00

Diverse 147.121,68 411,56

Udgifter i alt 539.029,33 375.215,28

RESULTAT AKTIVITETSSEKTIONER -413.765,58 -314.715,28

SAMLET DRIFTSRESULTAT 7.196,12 48.462,83

STATUS PR. 31. DECEMBER 2007 2006

AKTIVER:

Bank, giro beholdning 293.248,57 94.266,62

FOS-bankkonto 0,00 9.386,42

Ungdomsafd. støttekasse 0,00 36.754,45

Depotkonto 44.576,01 42.958,76

Obligationsbeholdning 6.383,87 6.976,17

Tilgodehavende kontingenter 20.315,00 173.565,00

Tilgodehavende andet 26.300,00 16.500,00

Forudbetaling 300,00 600,00

Depositum, DAI 500,00 500,00

Beholdning emblemer 3.000,00 3.000,00

Vandrepokaler 200,00 200,00

Materialer 8.000,00 8.000,00

Aktiver i alt 402.823,45 392.707,42

PASSIVER:

Skyldige omkostninger: 93.376,59 95.196,68

Skyldig godtgørelser 5.827,50 1.087,50

Egenkapital:

Primo 296.423,24 247.960,41

Overført resultat 7.196,12 48.462,83

Ultimo 303.619,36 296.423,24

Passiver i alt 402.823,45 392.707,42
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FORBEREDELSERNE TIL PGT
2008 I STOCKHOLM ER I
FULD GANG

Den 5-6årige PGT-cyklus når i år
tilbage til byen, hvor hele PGT-ideen
startede under navnet Makkabi Cup i
1979; Stockholm.

Skandinaviens største menighed har
gennem de sidste 10-15 år ikke været
særligt langt fremme i skoene i PGT-
sammenhæng. Kun i de alleryngste
årgange har stockholmerne samlet guld
ind, og der har endda været år, hvor
det har været særdeles småt med
deltagelsen fra byen med det største
antal af jødiske ungdommer.

På hjemmebane er Makkabi dog en
betydelig større magtfaktor. Det er
ikke usandsynligt, at Stockholm stiller
op i alle aldersgrupper, hvilket vil være
en frisk fornyelse, ikke mindst for de
ældre, og hvis Norge, Helsinki og
København er i stand til at stille med
lige så mange deltagere som vanligt, kan
dette give mulighed for endnu et
rekordår rent antalsmæssigt. Foreløbig
har Stockholm åbnet mulighed for
tilmelding i ikke mindre end 5 drenge-
rækker og 4 pigerækker.

Hvor svenskerne har åbnet for et
herligt stort antal deltagere, er der til
gengæld ikke så stor sandsynlighed
for, at de er lige så hurtige til at åbne
deres hjem og gæsteværelser. Over-
raskende nok har der de sidste gange,
PGT er foregået i Stockholm, været
store problemer med at finde privat
indkvartering til alle.

En gang har man løst problemet ved at
afholde turneringen på menighedens
lejrsted Glæmsta, 150 km nord for
Stockholm, men med kun en fodbold-
bane, er der ikke kapacitet til alle de
mange kampe, der skal spilles. Det er
overvejende sandsynligt, at adskillige
hold atter skal indkvarteres på Hillel-
skolen, og vi kommer fra Københavns
side igen til at lægge vægt på, at det
bliver de ældste, der skal have deres
frirum og sociale samlingssted dér.

Selve fodboldturneringen kommer til at
foregå på kunstgræsbanerne ved Stora
Mossen. Hakoah København satser på
at deltage med flg hold:

Junior 90/91/92  – hvor vi er
forsvarende mestre og har givet
håndslag med Oslo på, at holdene i år
mødes for hvad der nok vil blive sidste
gang (det har vi dog frygtet et par
gange før, men det er alligevel lykkedes
at forlænge PGT-livet)
Pigejunior 91/92 – har revanche til
gode hos Norge, men hvis det lykkes at
stille hold, er der god sandsynlighed
for, at det vil være forstærket i
forhold til sidste år.
Drenge 93/94 – blev efter adskillige
år urørlige på toppen, overrasket af
Gøteborg sidste år. Holdet må samles
for at genvinde pokal og ære.
Pige 93/94 – spillede deres allerførste
fodboldkampe sidste år i København,
blev smittet af PGT-feberen og har
siden efteråret trænet målbevidst mod
turneringen i Stockholm.
Lilleput 95/96 – hvor vi de sidste år
har stillet med et 95-hold, der har taget
patent på guldet, og som træner fast
hver søndag med deres fædre med
henblik på at forsvare positionen, og
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med et (ganske stort) 96-hold, der i år
er Hakoahs ældste ungdomsturnerings-
hold, og som arbejder hårdt på at
overtage pladsen.
Lilleputpige 95/96 – der aldrig har
prøvet at tabe en PGTkamp, men som nu
er spredt for alle vinde og skal samles
specielt for turneringen.
MP 97/98 – hvor vores 98-hold sidste
år stillede med to hold, men hvor der i
år måske spilles 7M-fodbold i stedet
for 5M, så vi måske skal samle
kræfterne i jagten på guldet.

Da vi forsøgte at indhente interesse-
tilkendegivelser, var der også åbent for
Minipige 98/99 og Mikroput 99/00,
men der var ikke interesse fra dansk
side, så vi samler kræfterne om 7 ud
af de 9 rækker, der muligvis spilles i.

Ved siden af fodbolden er der selv-
følgelig de ikke mindre vigtige sociale
begivenheder, startende torsdag aften
med fest i Judiska Center. Lørdag er
der speciel ungdomsgudstjeneste i
synagogen, hvor man håber på, at alle
deltagende byer stiller med en
repræsentant til lejnen fra tora, mens
shabbatfrokosten bliver en kæmpe-

begivenhed for 500 personer på
Skansen, Stockholms Tivoli.

Stockholm er langt væk, så selv om det
hurtige X2000 nu er standard-
forbindelsen mellem Malmø og den
svenske hovedstad, må vi af sted
onsdag eftermiddag for at være
fremme og ordentlig klar til turnerings-
starten torsdag ved middagstid, hvilket
giver en ekstra overnatning i Stockholm.

Heldigvis har MT gennem de sidste
mange år været villige til at støtte
arrangementet økonomisk og med støtte
fra nogle private fondsmidler oveni,
kan turen nok klares for kr. 750,-

Tilbage står så alle de spændende
spørgsmål, bl.a.:

• Vil København atter blive mest
vindende by?

• Hvem skal jeg bo sammen med?
• Hvordan er dommerne?
• Hvad får vi at spise?
• Sner det? (Sidste gang PGT

blev afviklet så tidligt som 1.
maj i Stockholm, sneede vi inde)
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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

ER MIRAKLERNES TID FORBI?

Skuffelsen over nedrykningen har
efterhånden lagt sig, og træningen
genoptaget til den kommende sæson i
serie 3. Dette skulle være indledningen
til mit indlæg til denne Hakoahner, men
men men ….

Hvis der er nogen der mener, at
miraklernes tid er forbi, så må man tage
det op til overvejelse igen. I sidste
spillerunde af sidste sæson, bad vi om
et mirakel, men det kom som bekendt
ikke. Nedrykning til serie 3 var derfor
en realitet.

Men forleden fik vores allesammens
fodboldprofet, Tage S., en opringning
fra de højere magter i KBU. De kunne
meddele, at vores nedrykning var annul-
leret og vi fortsat vil være at finde i
serie 2 den kommende sæson, da et hold
havde trukket sig. En dårlig practical
joke, en alt for tidlig aprilsnar var min
første kommentar, men nej miraklet var
ægte nok.

Nu er det op til os at vise, at vi er
værdige til et sådant mirakel. Vi må
vise, at vi har lært af de sidste mange
sæsoner, hvor det har handlet om
overlevelse fra start til slut. At vi ikke
er gode nok til serie 2, hvis ikke

træningen bliver passet og har en mere
stabil trup til turneringskampene. Kan
vi desuden undgå for mange skader, så
kan vi sagtens begå os i serie 2.

Vi har to måneder til at forberede os
med træning og træningskampe søndage
kl.11.30 og tirsdage kl.19.30 på Ry-
parkens kunststofbane samt torsdage
kl. 19.00 på Carolineskolen.

Målsætningen må realistisk set være en
midterplacering. Et opnåeligt mål, hvis
ovenstående bliver opfyldt. Så ned med
armene og på med træningstøjet. Der
venter hårdt arbejde forude.

Uri K.
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********************
Deadline for næste

nummer af
Hakoahneren er den

10.juni 2008
********************
Støt op om ungdoms-
arbejdet i Hakoah!

Bliv annoncør i
Hakoahneren!

Henvendelse til
redaktionen.

********************




