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HAKOAHNEREN
Officielt organ for Jødisk Idrætsforening Hakoah. 57. årgang  nr. 1 marts 2006

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

mandag d. 27. marts 2006
kl. 20:00

i Ny Kongensgade 6

Dagsorden:

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)  ungdomssektionsleder
e)  seniorsektionsleder

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

1.holdet + fodboldskolestøtte    s.  4

Regnskab 2005    s.  6

Rekordernes PGT    s.  8

Minipige95-holdet    s. 10

Foreningens gironummer:  907-5496    Layout: Philip Rothschild
Foreningens banknr: 3307-075911 i Danske Bank     Korrektur & tryk: DaMi Colour Print, Vanløse
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FORMANDEN HAR ORDET!!

Foråret venter lige omkring hjørnet og det er igen tid til
den årlige generalforsamling. I år afholdes generalfor-
samlingen mandag d. 27. marts 2006 kl. 20.00 i Ny Kongens-
gade 6. Denne gang vil vi have fornøjelsen af at kunne hylde
adskillige rækkevindere og oprykkere fra vores store
fodboldafdeling. Alene dette skulle være nok til at møde frem d. 27. marts.
Nu er det kun et par måneder siden den seneste Hakoahneren blev sendt ud
og siden da, er der ikke de store nyheder at berette om. Indendørsstævner
og træning, som forberedelse til den kommende udendørsturnering, har stået
på programmet for vores fodboldhold og der bliver gået til den, lyder
rapporterne fra gymnastiksalen. Der er så sandelig også noget at leve op til,
hvis vi skal nå sidste års meget flotte resultater.
Forberedelserne til vores store skandinaviske ungdomsfodboldturnering PGT
er også i fuld gang og denne gang med rekorddeltagelse. Vores finske venner
i Helsinki får hænderne fulde når de til maj skal modtage ikke kun vores
mange hold, men sandelig om ikke også Stockholm ser ud til at komme tæt på
København i antallet af hold.
For dem der ikke kommer i vores center så ofte, vil jeg fortælle, at Hakoah i
cafeen har en lille udstilling med billeder, pokaler og vimpler fra både fortid
og nutid. Den er absolut værd at bruge lidt tid på og det kunne jo passende
ske i forbindelse med vores generalforsamling. I gamle dage var generalfor-
samlingen det store tilløbsstykke. Nu ved jeg godt, at sådan er det heller ikke
længere ude i det store samfund, men denne ene gang om året, kunne det da
være rart at se, ikke kun de aktive, men også nogle af vores heldigvis mange
passive medlemmer.

På gensyn og mange sportslige hilsner

Alan
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1. holdet
Siden slutningen af januar har 1. holdet trænet tre gange om ugen.
Som træner for holdet ser jeg et stort potentiale i truppen. Vi har en god blanding
af rutinerede kræfter og unge spillere, der sammen kan gøre livet surt for alle
hold i serie 2. Vi har i skrivende stund haft en træningskamp mod et serie 1 hold,
som vi i store dele af kampen spillede lige op med. Vi måtte dog tage til takke med
et „hæderligt“ 2-3 nederlag.
De næste mange søndage vil holdet spille træningskampe for at optimere spillet
til turneringsstarten i begyndelsen af april. Truppen består af ca. 20 spillere, så
der er håb om, at der i år bliver kamp om pladserne, hvilket kunne være en positiv
udvikling i Hakoah. Målsætningen er, traditionen tro, udstukket af 1. holdets
største fan, Poul A, der, i forbindelse med sidste sæsons afslutningsfest, satte
en top 5 placering øverst på ønskelisten. En målsætning, der bestemt ikke er
urealistisk, men det kræver, at spillerne tager deres træning seriøst og har viljen
til at kæmpe for sagen.

Uri

FODBOLDSKOLE-STØTTE
Hakoah støtter som sædvanligt de af vore medlemmer, der vil
tilbringe en sommerferie-uge på én af DBUs mange fantastiske

fodboldskoler.

Tilmeld dig, køb billetten og aflevér en kopi af kvitteringen
sammen med en kontoangivelse til Morten – så refunderer vi

kr.100,-
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ROBERT
VALBY LANGGADE 34

2500 VALBY LSH

JØDISK BRIDGEKLUB
af 1961

hver onsdag kl. 19
i Ny Kongensgade 6

Kontakt
Catherine Fogel

på tlf. 39 63 53 79

HUSK

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
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Den ældste af Skandinaviens Maccabi-
klubber, Maccabi Finland, runder i
2006 imponerende 100år, og som et
naturligt led i den store fejring, har
finnerne påtaget sig værtskabet for
den største jødiske idrætsbegivenhed,
Pierre Gildesgame Tournament.

I hele Skandinavien synes der at være
enighed om, at alle vil være med til at
fejre finnernes enestående jubilæum.
Gøteborg, Oslo, København og ikke
mindst Stockholm har alle meldt deres
ankomst med rekordstore deltager-
antal, trods den store distance.

Der kommer til at blive spillet turnering
i 5 rækker, og Helsinki og Stockholm
vil endda supplere med et par ekstra
aldersgrupper blandt de allermindste
og de allerstørste.

Hakoah, København deltager med hold
i alle fem turneringsrækker – og i et
par af aldersgrupperne stiller vi endog,
ligesom sidste år i Oslo, med to hold.

Junior 90-92: Rækken er blevet ud-
videt til også at omfatte 90-årgangen,
så Oslo kan være med uden at skulle
have speciel dispensation til at deltage
med 5 spillere, der var for gamle til
den egentlige 91/92-årgang.

Derved ser vores talentfulde drenge-
hold ud til at skulle op mod særdeles
stærke modstandere. Sidste år tabte
vi finalen til netop Oslo med de mange

dispensationsspillere, og de foregående
to år var det Helsinki, der snød os for
vinderpokalen. Begge disse hold må
forventes at stille op med endnu
stærkere hold i år, hvor Oslo kan bruge
alle deres 90-ere på én gang, og hvor
Helsinki ikke alene har hjemmebane, men
også kan inddrage deres 90-ere.

Vi har selv ikke mindre end 13 drenge i
truppen til 7M-holdet, men stillet over
for muligheden af at inddrage nogle 90-
ere ́ udefra´ og dele os op i to hold, ville
spillerne hellere holde truppen samlet og
sammen kæmpe for guld til Danmark.

Drenge 93/94: Rækken har været
domineret af Danmark, siden den kom
med for første gang i København for tre
år siden, hvor gæsteholdet Frankfurt
snuppede guldet for næsen af os. Siden
har 93-holdet to gange på suveræn vis
snuppet førstepladsen, mens det danske
94-hold har stået for en bronze og en
sølv.

I årets turnering må København atter
finde sig i favoritværdigheden, selv om
vi nok splitter kræfterne på to mere
jævnbyrdige hold, da vi har rekrutteret
flere 93-ere og til gengæld må undvære
nogle af 94-erne. Spørgsmålet bliver om
vi dermed sætter os mellem to stole, men
det er næppe sandsynligt, at hverken
Oslo, Helsinki eller Gøteborg vil formå
at true os. Dark horse er her, som i alle
andre rækker, Makkabi Stockholm, der
ikke rigtig har været med de sidste år.

REKORDERNES PGT
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Lilleput 95/96: Efter i 2004 at have
overstået det obligatoriske, danske
læreår, hvor vi ikke kan vinde guld, var
vores MP95hold sikre vindere sidste år
i Oslo. Holdet var ved den lejlighed
suppleret med to 97-ere, men stiller i
år op med et ´rent´ 95-hold og bør
kunne vinde rækken – udfordringerne
må ventes at komme fra Stockholm og
Helsinki.

Mere spændende bliver det, hvor langt
vores eget MP96-hold kan drive det i
lilleputrækken. Ved debuten sidste år
var holdet tæt på bronze og kæmpede
fantastisk mod de større modstandere.
I år stiller vi med op mod 13 spillere på
holdet, der har alle muligheder for at
overraske positivt.

Pige 91-93: Pigerne deltog for første
gang sidste år, og spillede tre drabelige
kampe mod Oslo, som til sidst blev
overvundet, så drengenes uheldige vane
med aldrig at vinde guld i første PGT
optræden blev brudt. Igen i år kommer
der til at være masser af piger at tage
af – også her kommer truppen op på 12-
13 spillere. Oslo var sidste år på deres
hjemmebane en ligeværdig modstander
og i år har Stockholm også meldt sig i
ræset.
MPpige 95/96: Debuterede også med
guld sidste år, da holdet viste sig at
være en tand bedre end Oslo. Vi er en
anelse forstærket i år, men skal også
op mod Stockholm. Mon ikke vore piger
alligevel hiver guldet hjem igen!

Alt i alt har næsten 80 spillere allerede
meldt deres deltagelse på de danske

hold, og vi har to gange måttet bede
flyselskabet om at skaffe ekstra plads-
er. Helsinki kan vente en rekordstor
dansk deltagelse, men det kommer til
at blive svært at forsvare sidste års
fremragende resultat med 4 gange guld
og to gange sølvmedaljer.
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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

Minipige95-holdet var tæt på semifinalen,
men tabte i kvartfinalen efter

straffesparkkonkurrence mod FC Bella.

Holdet består af (bagerst fra venstre): Sara Balagul, Sophia,
Sarah Bay og Hanna

Forrest: Jamit, Leah, Rosa, Thea og Sara Luna
Fraværende: Tenna
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**********************
Deadline for næste

nummer af
Hakoahneren er den

25. maj.
********************
Støt op om ungdoms-
arbejdet i Hakoah!

Bliv annoncør i
Hakoahneren!

Henvendelse til
redaktionen.

********************
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Skal du have ny bil –  
så kom ud til 

 Martin & Jytte Norden.  
 

De står klar med et godt tilbud til dig. 
 

             
 

AUTONORDEN 
Biler på Amager 

 

Englandsvej 391-393 · 2770 Kastrup 
Tlf. 32 47 60 00 

www.autonorden.dk  
salg@autonorden.dk 

KØBENHAVNS SMEDE & MASKINVÆRKSTED APS


