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Jødisk Idrætsforening Hakoah er stiftet den 12. oktober 1924.
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Formanden har ordet!
Nu er sommeren over os efter et forrygende forår. Vores
mange ungdomshold har spillet en masse flotte kampe og
der er kommet mange nye hold, ikke mindst i børnehave-
alderen. Nu har vi hold, der starter i 2-3 års alderen. Vi har
deltaget i det største PGT nogensinde i Göteborg med flotte
resultater, og så har vi hele 4 seniorhold i fodbold, hvoraf vores flagskib, 1.
holdet, opnåede den længe ventede oprykning i sidste turneringskamp. Stort
tillykke til holdet, trænerstaben og ikke mindst hele Hakoah, som har fulgt
med i den intense afslutning, hvor holdet havde hele tre "matchbolde", før
det lykkedes til sidst. Holdet havde nok, lang tid i forvejen, besluttet sig til, at
de skulle holde spændingen til sidste kamp, så der ville komme mange til-
skuere til alle tre kampe, og det kom til at holde stik.
Den præstation, som holdet har vist, er ekstra flot, set i lyset af, at gennem-
snitsalderen i næsten hver kamp har ligget omkring 21-22 år. Der har som altid
været en del skader, bl.a. har holdets anfører, Simon Reuveni, desværre slet
ikke kunnet være med i hele foråret, så andre måtte dele den byrde og det
ansvar, der normalt påhviler en erfaren anfører. Det lykkedes og holdet har
næsten hele sæsonen ligget på én af de to oprykningspladser.
Som de fleste nok kan huske, lå holdet på førstepladsen hen over vinteren.
Den succes førsteholdet har haft, har skabt så stor interesse for seniorfodbold
i Hakoah, at der var mulighed og potentiale til at starte et ekstra 11-mands
seniorhold, som både kunne deltage i egen turnering og være backup og
"fødekanal" til 1. holdet. Det har haft sin berettigelse. Herfra kom én af forårets
helt store profiler, Noah Raymond Groth, som med sine kun 16 år har bidt sig
eftertrykkelig fast på førsteholdet, hvor han har været kampens spiller i flere
af de sidste kampe.
Placeringerne for vores to andre seniorhold har været moderate. Vort 2.
seniorhold sluttede i den nedre halvdel medens vores 7-mands seniorhold
desværre sluttede i bunden.
Os "unge" veteraner er kun igennem den ene halvsæson og det går væsentlig
bedre end sidste år. Vi ligger lige over midten på en 5. plads, efter at have
vundet de seneste 3 kampe mod hold, der lå over os. Der er en god stamme af
rutinerede spillere på holdet og vi får lagt et pres på vores modstandere,
fordi vi er blevet rimelig gode til at holde på bolden og spille den rundt i
mellem os, indtil målchancen byder sig.

KLIK ind på www.facebook.com/jifhakoah
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PGT i Göteborg var, som altid, en stor oplevelse for alle, både deltagere, ledere
og de mange supportere, der var med for at heppe på kammerater, børn og
børnebørn. Vi deltog med hele 8 hold og fik både guld, sølv og bronzemedaljer
med os hjem. Meget mere om PGT inde i bladet, men jeg vil gerne takke alle de
mange ledere og trænere, som tager en lille uge fri for at hjælpe vores hold
under PGT. En speciel tak skal gå til Kenneth Gutterman, som med sine fantastiske
billeder visualiserer for resten af menigheden de dejlige dage i Göteborg. Bil-
lederne kan ses på vores Facebook side: facebook.com/jifhakoah. Det var jo
langt fra første gang, at Kenneth har været vores fotograf.
Derfor blev Kenneth meget fortjent æret og hyldet til vores generalforsamling
med en lederpokal.
Atter i år havde vi, med stor succes, valgt at gøre generalforsamlingen til et hel-
aftens arrangement.
Omkring 50 Hakoahnere i alle aldre havde valgt at deltage i generalforsamlingen,
som startede med Prebens gode middag, hvorefter formanden fik lov til at tale.
Morten, vores ungdomsleder, kom atter med en flot billedkollage, som tryllebandt
forsamlingen.
Igen i år havde vi fundet kompetente Hakoahnere til at stå for overrækkelsen af
ungdomspokalerne, som vi uddelte til spillere for deres flid og dygtighed i det
forgangne år.
Gert Unterschlag fik æren af at give Selma Nachemsohns pokal til sit barnebarn,
Emily Bach.
Vores evig unge Poul Abrahamsen kunne, efter en for ham kort tale, dele
følgende pokaler ud:
David P Benedikts juniorpokal til Jonathan Edelsten.
Renè Strassmanns mindepokal til Gabriel B. Udsholt
samt DZFs ungdomspokal til Benjamin Bensimon.
Tillykke til alle pokalmodtagerne!
Bestyrelsen blev genvalgt. Tak for det. Noget må vi jo have gjort godt i året der
gik. At sidde i bestyrelsen kan til tider være ganske krævende, men også meget
inspirerende og lærerigt!
Aftenen sluttede med en spændende Champions League kamp.
Se alle billederne fra generalforsamlingen på vores facebookside.

Der er heldigvis også andre sportsgrene end fodbold i Hakoah. I år deltog vi med
hele tre seniorhold i bordtennis.
I midten af turneringen så det lidt sort ud for alle tre hold, men med en god
slutspurt, kom to af holdene lidt op i tabellen. Trods den lave placering opnåede
Shay Gamliely en flot 5. plads på toplisten.
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Som altid deltager Hakoah også i den store menigheds Yom Haatzmautfest på
skolen, hvor vi arrangerer basketballturneringen. Igen i år var der mange hold,
både af skolens elever og lidt ældre udefra. Med hjælp fra rabbiner Jair Melchior
og Noah Bodnia lykkedes det bestyrelsen for første gang at vinde nogle kampe.

I foråret valgte vi også at blive venskabsklub med FCK. Det
"venskab" har givet Hakoah en masse billetter til kampe i
Parken, til stor glæde for de fleste spillere, familier og venner.
Vi afholdt bl.a., i fællesskab med Chabad, et grillarrangement
i Fælledparken med efterfølgende sølvmedaljefodbold hos
FCK. Vi håber også, at vi vil få glæde af nogle af de mange
faciliteter og andre tilbud, som FCK udbyder til deres ven-
skabsklubber.

Til sidst vil jeg se lidt fremad, da der også er et meget spændende efterår i
vente. Ud over alle de mange sportsaktiviteter for små som store drenge og
piger, har vi snart 90-års fødselsdag i Hakoah. JUBIII !!!!
Det skal naturligvis fejres !!!!! Vi er i fuld gang med at tilrettelægge den HELT
STORE MENIGHEDSFEST, der vil blive afholdt lørdag den 31. januar 2015. Sæt
derfor allerede nu et kryds i kalenderen. Mere om festen inde i bladet.

Vi arrangerer også en ungdomsfest i september, hvor vi håber, at HELE ungdoms-
afdelingen kan og vil deltage og, at vi derigennem kan få flere piger og drenge
til at være med i vores elskede sportsklub.

Selv om der er et helt år til, er vi også i gang med at planlægge næste sommers
deltagelse i Den Europæiske Maccabiade. I slutningen af juli 2015 skal vi til
Berlin, hvor vi håber, at vores fodboldhold kan gentage succeserne fra Rom
2007, hvor det blev til guld og fra Wien 2011, hvor ungdomsholdet fik bronze.

Formanden og bestyrelsen ønsker alle en god sommer og ser frem til endnu en
spændende sæson, som bl.a. byder på serie 2 fodbold og Hakoahs 90-års fødsels-
dag samt meget mere ….

Med sportslig hilsen fra formanden

Martin Norden

KLIK ind på www.facebook.com/jifhakoah
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Troede aldrig det ville være muligt med en oprykning

For få år siden diskuterede spillerne
og jeg om vi igen ville kunne rykke op
fra serie 3 efter, at vi var rykket ned i
efteråret 2008. Godt nok havde vi en
rimelig god sæson i 2009 med en 5.
plads, men siden er det gået støt ned
ad bakke, da vi mistede mange af vore
stamspillere, som stoppede. I ét af de
mellemliggende år blev vi sågar reddet
på målstregen efter, at vi sluttede
næstsidst i serie 3, men vi fik lov at
blive i rækken, da et hold trak sig ud af
rækken. Det var et kæmpeheld for
klubben, da det nemt kunne have givet
dødsstødet for vores eksistens, idet
det er utroligt svært at rykke op igen
samt at holde på spillerne, når man
rykker ned.

Vores 3 daværende spillende trænere,
Jonathan Schalimtzek, Miki Fhima og
David Feldman var rigtig dygtige til at
give spillerne rum og lyttede meget
til deres ønsker, så det, trods resultat-
erne, var en stor glæde at komme til

træningen, hvilket afspejlede sig i, at
der begyndte at komme rigtig, rigtig
mange.

Alle i afdelingen sled og slæbte for at
tiltrække flere medlemmer, hvilket jo
var voldsomt tiltrængt, men desværre
måtte de tre trænere stoppe af private
årsager i sommeren 2012. Alle 3 var
stamspillere, så det hastede derfor
med fornyelse. Uri Krivaa, holdets
tidligere træner, fik nu lysten igen
efter et par års fravær, og der begyndte
også at komme enkelte spillere med
kvalitet fra ungdomsafdelingen. Sam-
tidig fik spillerne fat i tvillingerne
Jacob og Thomas Vain-Nielsen, som så
i starten af 2013 slæbte næsten et halvt
hold med sig fra deres nedlagte klub,
Gentofte, hvilket gav os en ballast.
Vores system blev ændret af Uri fra en
defensiv præget taktik til en mere of-
fensiv taktik, som passede spillerne
meget, meget bedre.
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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

I sommeren 2013 var holdet til Mac-
cabiaden, hvor deltagerne var i kanon-
form efter den megen træning. Det
viste sig at være en klar fordel efter, at
vi kom hjem derfra og skulle starte i
den hjemlige turnering, idet vi der-
med var et skridt foran vores konkur-
renter i rækken. Vi begyndte at vinde
vores kampe, hvilket resulterede i, at
vi overvintrede på 1. pladsen. Samtidig
fik vi i efteråret 2013 efteranmeldt et
7-mandshold, som skulle være tæt
forbundet til 1. holdet og fra 2014 blev
holdet ændret til et 11-mandshold, så
alle ville få mulighed for at spille 11-
mands fodbold. Dette hold fik Morten
Margolinsky som træner/udskiftnings-
leder, da Morten fik tid til overs efter,
at vores succesfulde 95/96 årgang blev
sprængt af forskellige årsager. Flere af
vores spillere tog deres kammerater
med, så vi nærmede os 40 spillere i
afdelingen, men i 2014 blev vi desvær-
re ramt af utrolig mange skader, så det
ofte var meget svært at stille 2. hold.
Mange af vores tidligere 1. holdspillere
var også trådt til, men når man er
fodboldmæssigt oppe i årene, kom-
mer skaderne desværre også lettere
måtte de sande, så glæden af dem var
desværre kortvarig.

1. holdet derimod kørte bare på skin-
ner og holdt topplaceringen frem til
10. juni, hvor vi desværre tabte 2
kampe i træk og dumpede ned på en
3. plads, så vi måtte helt hen til sidste
spillerunde for at sikre os en opryk-
ning. Kampen var mod AIK Frederiks-
holm. Mange af vore spillere var dagen
forinden rystende nervøse, men ikke
Uri og undertegnede, da vi mente, at
vi havde holdet til at kunne vinde, idet
AIK stod godt til os og intet havde at
spille for. V i havde dog visse ud-
fordringer, da flere stamspillere var
tvivlsomme, grundet skader, så vi
måtte bede en reservespiller om at stå
til rådighed, hvis de skadede spillere
ikke blev kampklare. Heldigvis blev de
alle klare, men en stor tak til Daniel
Wegloop for at stille sig til rådighed
som reservespiller denne tidlig søndag
morgen.

Kampen endte med en sejr på 3-1 efter
3-0 i pausen og champagnepropperne
sprang lystigt, hvilket kan ses på vores
Facebookside.

Blot 23 spillere har gennem sæsonen
efteråret 2013 og foråret 2014 sikret os
oprykningen og det er bestemt ikke

KLIK ind på www.facebook.com/jifhakoah
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mange. Derfor har vi også præget ræk-
ken.

For spillerne og os træner/leder har
det været en stor fornøjelse at se så
mange bruge deres tid på at følge os
på sidelinjen samt de mange, både i
ind- og udland, som har fulgt os på
Hakoahs Facebookside og er kommet
med dejlige kommentarer på denne
aktive side. Spillerne læser det med
glubende appetit. Derfor en stor tak
til jer og også en stor tak til David Jano
og Morten M. for at lægge nyhederne
m.m. på vores Facebookside. Dette har
virkelig været en succes. En stor tak til
vores 2 sponsorer, Moalem Weite-
meyer Bendtsen samt Promoters og
en tak til bestyrelsen for opbakningen
af vores afdeling. Vores træner, Uri skal
have meget stor ros for at videregive
sine taktiske færdigheder til spillerne
og være velforberedt til træning og til
kampene, hvilket utroligt mange har
høstet glæde af både på 1.- og 2. hold-
et.

Nu håber jeg, at vi kan modne os i serie
2, som virkelig bliver en stor udford-
ring. Hvis alle spillerne fortsætter, tror
jeg nok, at vi kan klare os, men en top-
placering bliver nok svært at opnå.
Samtidig håber jeg også, at vores 2.
hold må bestå og gerne rykke op fra
serie 5, da holdet er vigtigt for 1.
holdet og afstanden p.t. er for stor
mellem serie 2 og serie 5.

Tillykke til holdet, trænerstaben og
klubben med oprykningen til serie 2,
som jeg havde drømt om, men ikke
havde forventet kunne lade sig gøre
igen.

Den 29/6 var vinderholdet ude og spise
i DalleValle for at markere, at vi er
rykket op.

Tage



Hakoahneren nr. 1 2014     9

KLIK ind på www.hakoah.dk

DU SKAL DA MED TIL JUBILÆUMSFESTEN!
Det er efterhånden ikke længere
nogen hemmelighed, at JIF Hakoah
befinder sig i sit halvfemsindstyvende
leveår. Vi plejer ikke at lade en rund
fødselsdag passere uden at det bliver
fejret, hvorfor du allerede nu skal sæt-
te kryds i kalenderen ud for lørdag den
31. januar 2015. På denne aften inviter-
er Hakoah til 90-års jubilæumsfest i
flotte og festlige rammer på Radisson
Scandinavia på Amager i København.
Traditionen tro bliver det en forryg-
ende aften, du ikke må gå glip af. Der
vil blive serveret en lækker middag i
ét af hotellets flotte festlokaler. Der
vil blive holdt en festtale af en ganske
prominent herre fra fodboldens
verden. Skuespillere i topklasse
kommer og leverer den traditionsrige
Hakoahrevy. Der kommer kendte

danske navne og leverer musikalske
indslag og efter maden spiller Daniel
Shitrit og band op til dans og fest.
Daniel er kendt fra bl.a. TV2s under-
holdningsprogram Vild med Dans.
Aftenens konferencier er tv-vært
Martin Krasnik. Vi glæder os til at se
dig til hvad der bliver en skøn aften! Vi
vil dog også gerne gøre noget for vores
unge medlemmer, så allerede den 21.
september 2014 holder vi fest på
Carolineskolen. Her vil der være en
masse spændende aktiviteter og
underholdning for de mindste. Husk,
at du løbende kan følge med i vores
aktiviteter på vores hjemmeside og
vores populære Facebook-side. Her
kommer der også nyt i løbet af efteråret
om både festen for de mindste og den
store jubilæumsfest i januar 2015.

Hold-the-date
Hakoah holder 90-års fødselsdag for børn i alle aldre

SØNDAG D. 21 SEPTEMBER 2014 KL. 12.00 - 15.00
på Carolineskolen.

Der bliver sjov underholdning, hoppeborg, popcorn 
og forskellige lege/spil - alt sammen i børnehøjde.
Derudover vil der være et stort jubilæumslotteri 

samt mulighed for at købe pølser fra grillen.
Reservér allerede dagen nu!

Vi ses til september.
Venlig hilsen og god sommer!

Hakoah, ungdomsafdelingen

KLIK ind på www.facebook.com/jifhakoah
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Mestrenes kamp
98/99 rækken udgjorde ved årets PGT
banernes ældste spillere. Der var lagt
op til spændende kampe mellem
Stockholm, to Københavnerhold samt
et mixhold, bestående af spillere,
hovedsagelig fra Oslo og nogle fra
Helsinki.

Med en trup på 16 spillere, var vi lige
nøjagtig nok til at kunne stille med to
hold af 7 mand, med den luksus at have
en enkelt spiller pr. hold som udskifter.
Der var stor variation på begge hold,
med drenge, som spiller flere gange
om ugen, og dem der kun triller med
en bold, når vi drager til PGT.

Jeg trænede det røde hold, som
hovedsagelig bestod af drenge fra
Carolineskolens 8. klasse. Vi mødte
Stockholm i den første kamp. På trods
af en rigtig god indsats, var der ikke
meget at stille op mod et bedre
samspillende Stockholmmandskab,
som formåede at sende 6 mål i kassen.
Senere samme dag stod kampen mod
Oslo. Her gik det noget bedre, men klø
fik vi og tabte 0-3. På turneringens 2.
dag havde vi, efter intensiv mental-
træning og et solidt morgen-måltid, sat
næsen op efter en sejr. Vi skulle møde
"De Blå" – det andet Københavner-
hold. Der blev spillet intens fodbold

Boys99 (rød) vandt bronze medens Boys98 blev nummer fire:
Bagerst fra venstre: David K, Lukas, Eias, Adam Bay,

Benjamin, Marcus, Simon K, Jonas og Adam KB
Siddende: Adam F, Leon, Isak, Gustav, Jonathan, David T H og Simon T

Liggende: Luca (blå) og Simon H O (rød)

8 HOLD DELTOG I DEN STØRSTE PGT TURNERING NOGENSINDE
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og ikke taget hensyn til, at man skulle
sove sammen på sovesal og måske låne
penge af hinanden senere på aftenen.
Kampen var utrolig jævnbyrdig, men
til trods for, at en forbipasserende
rabbiner havde givet mit hold sin
velsignelse, vandt blåt hold en kneben
sejr på 4-3. Én ting var at tabe til de
andre nordiske brødre, men at tabe til
kammeraterne, udfordrede motiva-
tionen noget.

Ud af de fire hold, var det således lyk-
kedes os at placere os i bunden, så vi
skulle spille semifinale mod det bedst
placerede hold, Stockholm. Vi var spil-
let varme og klarede os betydeligt
bedre i den match, hvor vi nøjedes
med at lukke to mål ind.

På turneringens sidste dag skulle vi
spille om 3. - 4. pladsen mod "De blå"

djævle igen. Ved at lokke drengene
med gode pladser i bussen på vej hjem
i tilfælde af en sejr, var rødt hold rigtig
opsatte på at tage revanche. Efter en
intens fight og flere gode chancer lyk-
kedes det, og bronzen var hjemme.
Målscorer var en til kampen indkøbt
spiller, Simon Karlin, som var udlånt
fra sin tjans som træner for de yngste
piger. Tak til Simon K, Simon T, Simon
O, David T, Marcus B U, Adam F, Gustav
S, Leon S og Jonas K.

De fire dage sammen med alle
drengene var en sand fornøjelse. De
hyggede sig supermeget sammen i og
udenfor banerne og var med god hu-
mor, gode driblinger og et altid godt
råd til deres elitetræner med til at
gøre PGT 2014 til noget ganske særligt.

Jan Karlin

KLIK ind på www.facebook.com/jifhakoah
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Yderst velfortjent, da B00 / 01 endelig vandt PGT
B00/01 fik en glimrende start på PGT,
da vi i torsdagens enlige kamp vandt
5-2 over Oslo/Malmø-fusionen, som vi
på forhånd havde frygtet, da de i Oslos
Marcus Melchior råder over årgangens
ubetinget bedste spiller, som allerede
er scoutet af Ajax Amsterdam.

Oslo stillede sig dybt på banen og
satsede på bolderobringer og contra-
angreb fra egen banehalvdel med
Marcus og et par andre spillere som
boldførere, og vi fik i kampens første
minutter et par gevaldige forskræk-
kelser, når Marcus satte fart, men
heldigvis tog Simon W i målet den
bedste af afslutningerne, medens et
par andre susede forbi fjerneste
stolpe.

Stormvejret drev dog hurtigt over, da
Grand fik læst, hvor han skulle placere
sig i forsvaret, så Marcus kunne
bremses. Samtidig fik vi også trukket
Oslo-holdet tyndt i deres kompakte
defensiv ved gode diagonalbolde
direkte fra Grand og Wiwak til vores
angriber, Benjamin W og de to kanter,
Jonathan E og S.

Det blev Jonathan E, der fik åbnet
scoringen, da han viste, at der også var
driblekunst på dansk side og over-
listede målmanden ved nærmeste
stolpe. Umiddelbart før vi, midtvejs i
den meget korte halvleg, skulle i gang
med den store udskiftningsrunde,

gjorde han det også til 2-0. Indskiftede
Ruben øgede kort tid efter, at han var
kommet på banen til 3-0, og selv om
nordmændene lykkedes med at
reducere før pausen. var kampen reelt
afgjort.

Vi kom på både 4-1 og 5-1 i 2. halvlegs
start ved henholdsvis Jonathan R og
Ruben, inden Oslo, med en ekstra spil-
ler på banen, fik stoppet blødningen,
men et sent reduceringsmål rystede
ikke vores forsvar, der sluttede af med
en lidt alternativ konstruktion med
Simon G og Gabriel.

En kamp mod Stockholm, der vil blive
husket.
PGT erindringerne er ofte gjort af
dramaer, og opgøret fredag morgen
mod Stockholm Hvid vil blive ét af de
dramaer, der vil kunne huskes af 00/
01-årgangen i årene fremover.

Vi arbejdede med et rotationsprincip
og havde sat Jonathan R 'Rubin' på mål,
ladet Simon W danne makkerpar med
Jonathan A i forsvaret og prøvede
Grand på midtbanen. Vi kom aldeles
fornuftigt fra start i en kamp, der ikke
bød på særligt mange målchancer,
men én af de få, fik sidste års mål-
mand, Ruben udnyttet til en dansk 1-0
føring.

Bagud med ét mål, skruede svenskerne
vanen tro bissen på. Der blev skubbet,
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hevet og sågar også slået, og ved den
modsatte sidelinje stod en svensk
træner, der vinkede hvert eneste ind-
kast til svensk side. Kampens unge
dommer holdt sig til at dømme, det
han kunne overskue: Forkerte indkast,
og stemningen udviklede sig rigtigt
ubehageligt. Det lykkedes for Stock-
holm at få udlignet, og desværre mis-
sede Julian to store chancer for at blive
matchwinner, da han to gange, med få
minutters mellemrum, timede sine
indløb ved bagerste stolpe perfekt,
men den ene gang fik han ikke ordent-
lig ram på bolden og den anden gang

stod målmanden for en fantastisk
redning, så i sidste ende måtte vi nøjes
med 1-1 og en ordentlig diskussion om
fairplay kun handler om at stille sig op
og råbe hurra for hinanden efter
kampen, eller om der skulle være
andre elementer i begrebet.

Nøglekamp mod hjemmeholdet
Til dagens anden kamp mod Gøteborg,
var Simon W tilbage i målet og Simon
G og Grand tilbage i forsvaret, men ikke
usædvanligt for andendagen i PGT,
skulle vi tage højde for en del små-
skader. Jonathan S B havde med sine

B00 blev årets eneste danske guldvindere:
Bagerst fra venstre: Jonathan 'Rubin', Gabriel, Adam,

Ruben, Jonathan Aktor, Benjamin "Weggie" og Morten
Forrest: Benjamin Grand, Julian, Jonathan SB, Simon G, Jonathan "Jonni" og Simon W

KLIK ind på www.facebook.com/jifhakoah
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små driblinger fået en hård medfart i
kampen mod Stockholm, og var tvivl-
som ligesom Jonathan 'Jonni' E, mens
Julian var helt ude med lyskenpro-
blemer.

Gøteborg kom bedst fra start og fik
tidligt et straffespark for hands, men
Simon W hentede en flot redning, da
der var allermest brug for den, og det
var i høj grad med til at få holdet i gang
efter den hårde Stockholm-kamp.
Midtbanen med Gabriel, Adam og Ben-
jamin W arbejdede stenhårdt og stod
for nogle farlige spilvendinger, og i
sidste minut af halvlegen kom vi for-
tjent på 1-0 ved Ruben.

Anden halvleg havde vi fuldstændig
kontrol over, og vi kunne glæde os over
to flotte scoringer, først ved Jonni, der
tog ét af sine karakteristiske rush dia-
gonalt over modstandernes banehalv-
del, og netop som alle troede, at bold-
en løb fra ham og ud over mållinjen,
hamrede han den fra 0 graders vinkel
op i måltaget. Kort efter var det så
Jonathan A, der tog en tilsvarende tur
og endte på baglinien, hvorfra han med
det kolde højreben fik sendt bolden
ind over til Rubin, som med papegøjen
overrumplede Gøteborgs stærke mål-
mand.

Kampen endte med en ciffermæssig
gentagelse af sidste års 3 - 1 sejr, og da
de andre resultater i den meget lige
pulje magede sig perfekt, havde vi

allerede inden vores sidste kamp
vundet puljen.

'Hvile'kamp mod ærkefjenden
Vores sidste kamp mod Stockholm Blå
var uden betydning for os, men stock-
holmerne kunne med en sejr sikre sig
puljens andenplads og en finalekamp
søndag mod os, hvilket ikke var vores
umiddelbare ønskescenarie, så selv
om vi rokerede rundt og hvilede
Gabriel på målet og kun gav halv spille-
tid til alle andre end Simon W – Julian
og SB var heldigvis klare igen, så vi
kunne skifte ud i ishockey-kæder – var
der fuld fokus på endnu en sejr.

Målsætningen blev også holdt. Adam
bragte os på 1-0, da han fulgte op på et
par returer efter Stockholms forsvar og
målmand havde blokeret et dansk
bombardement, og samarbejdet mel-
lem vores to rubiner udmøntede sig i
endnu et mål, da Ruben lagde op for
Rubin.

Med 5 minutter tilbage, røg vi desvær-
re ind i en udvisning, da Simon W
stsede for hårdt med en tackling højt
oppe på den svenske banehalvdel, og
dommeren, selv om tacklingen egent-
lig var ganske ren, syntes, at den var så
voldsom, at Simon måtte ud. Stock-
holmerne øjnede en ny mulighed for
at snyde Gøteborg for finalepladsen,
men selv om de faktisk fik scoret to
mål og udlignet på de 5 minutter, faldt
det sidste mål alt for sent til, at de
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kunne nå at komme i nærheden af et
sejrsmål.

Finale med dramatik og nervøsitet,
men uden nerve.
En finalekamp med selvmål, udvisning,
brændt straffespark og annulleret mål
burde være opskriften på en nerve-
pirrende PGT-kamp med tilskuerne
langt inde over sidelinjen og trænerne
oppe i det røde felt, men faktisk var
finalen hurtigt afgjort og blev aldrig for
alvor spændende.

Vi havde Simon W tilbage i målet, og
havde valgt at lade Grand være makker
med Simon G i forsvaret for at skaffe
Grand pladsen til at udnytte sit overblik
og sine lange pasninger. På midtbanen
startede Adam, Gabriel og Ruben – en
garanti for hårdt arbejde og disciplin,
mens Rubin åbnede som angriber.

Gøteborg åbnede bedst spillemæs-
sigt, men vores hårdtarbejdende for-
svar og midtbane tillod dem ikke at
komme til chancer, og i stedet kom vi
selv på 1-0, da Grand lagde en af sine
karakteristiske lange afleveringer
frem til Rubin, der pressede en af de
svenske forsvarsspillere så hårdt, at
han løftede bolden over sin frem-
stormende målmand og til et klassisk
selvmål.

Allerede inden vores indarbejdede
udskiftningsrunde midt i halvlegen,
kom vi på 2-0 ved Rubin, der headede
Gabriels perfekte hjørnespark ind. Ud-

skiftningsrunden bragte 3 x Jonathan
på banen: A i forsvaret, og SB og E på
midtbanen, men det blev den fjerde
indskifter, Weggie, der afgjorde
kampen, da han iskoldt udplacerede
målmanden til 3-0 efter at være blevet
spillet alene igennem med sidste
skanse hos svenskerne. Weggie fik
således en god revanche, da han et par
minutter forinden var blevet snydt for
et straffespark, da han blev nedlagt af
målmanden efter at have rundet ham
på en ny god fremlægning fra Grand.

Fra starten af 2. halvleg lagde hjemme-
holdet den ekstra 8. spiller, de fik ind,
da vi kom foran med 3, helt op som
fisker i vores straffefelt, hvilket tvang
Jonathan A og Grand til at orientere
sig meget bagud. Vi havde selv bragt
Julian ind på hans faste højrekant, og
svenskernes sidste mulighed for at
komme tilbage i kampen forduftede
helt, da deres stærke, centrale
midtbanespiller fik brokket sig frem til
både gult og rødt kort og dermed
annullerede deres numeriske overtal.

En enkelt mulighed for et trøstmål
åbnede sig dog for Gøteborg, da de
blev tilkendt et straffespark, men
nervøsiteten efter at Simon havde
snuppet et straffespark fra dem i
indledende pulje, sad åbenbart stadig
i skytten, og sparket blev sendt over
målet.

I kampens slutfase blev det kun et
spørgsmål om sejrens størrelse.

KLIK ind på www.facebook.com/jifhakoah
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 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.-

Svenskernes målmand forsøgte at gå
med frem til et hjørnespark, og han var
mere en heldig med, at dommeren lod
ham slippe ustraffet for at hive fat i
Weggie, der var ved at løbe fra ham i
et dansk contraangreb. I slutminut-
terne var det så Adam, der var uheldig
med ikke at komme på måltavlen, da
han først ramte trekantsammen-
føjningen med et frispark og siden fik
et mål annulleret, fordi dommeren
fløjtede af, netop som han skulle til at

trille bolden ind i det tomme mål i
(eller rettere lige efter) slutsekund-
erne.

For 00-årgangen var det andet år i
træk, de vandt PGT, men for 01'erne
var det første triumf efter at have tabt
de to sidste finaler. Det var absolut
fortjent, at de endelig kunne løfte
PGT-pokalen.

Morten M.
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B02 tog sølvet
1. kamp - torsdag
Vi mødte et PGT hold, sammensat fra
Malmø, Oslo, Gøteborg og Helsinki.
Vores drenge havde ikke spillet sam-
men siden sidste år, men det var dog
ikke til at se på spillet. De spillede i
store dele af kampen rigtig flot fodbold
med god forståelse for spillet.
Vi kom hurtigt foran 3-0, hvorefter de
kom på 1-3 ved et flot frisparksmål. Vi
slog dog hurtigt tilbage med et mål til
4-1, hvorefter kampen reelt var afgjort.
Kampen blev 6-1 til os, en super kamp
af drengene.
Målscorere i kampen var
Simon K - 3 mål
Noah      -  2 mål
Jakob T   - 1 mål

2. kamp - fredag
Vi mødte Stockholm i en meget tæt
kamp, hvor vi kom til at mærke, at vi
kun havde én udskifter.
Vi kom bagud 1-0, men udlignede i
slutningen af første halvleg.
I anden halvleg lagde vi godt ud med
at holde et højt pres på modstanderen,
når de havde bolden.
Det gav pote, og vi kom foran 2-1, men
vi fik desværre et gult kort, 10 min. før
tid, så vi var i undertal i 5 min. Det ud-
nyttede de med 2 hurtige mål, og nu
førte de så 3-2. Stockholm vandt
kampen 4-2, men det skal lige nævnes,
at dommeren desværre ødelagde
kampen, da han overså alt for mange
grimme frispark.

Målscorer i den kamp blev Jonas W
med 2 mål.

3. kamp - fredag
Vi mødte igen det sammensatte PGT
hold, men de var nu forstærket på 3
pladser – dvs. reelt et nyt hold.
V i var desværre ikke klar i første
halvleg og kom hurtigt bagud 0-2.
I anden halvleg vågnede vi dog lidt op
og pressede dem helt i bund i hele
halvlegen, men det gav dog kun ét mål,
så kampen endte med et nederlag på
1-2.
I denne kamp var dommeren desværre
heller ikke egnet, da han fløjtede for
et frispark til os, efter at vi havde
scoret, men han så bort fra forholds-
reglen!!
Nu var vi for alvor presset med 2
nederlag i træk - ikke noget holdet var
særlig tilfreds med.
Målscorer i denne kamp var Noah T
med 1 mål.

4. kamp - fredag
Vi mødte Stockholm igen, og drengene
var virkelig opsat på revanche fra deres
første møde. Vi var klar fra start og
lagde et højt pres på dem. Det endte
med et flot langskudsmål lige inden
halvleg, hvor vi kom foran 1-0. Stock-
holm kom ud til anden halvleg med 100
km i timen, men vi modstod presset
og vandt kampen 1-0.

KLIK ind på www.facebook.com/jifhakoah
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Helt klart drengenes bedste kamp ind-
til nu, en kæmpefight af dem, super-
flot!
Målscorer i denne kamp: Noah T.

5. kamp - søndag. Semifinale mod PGT
holdet.
De stillede endnu en gang op med et
helt nyt hold, denne gang med årgang
01 spillere på dispensation.
Vi lod os ikke slå ud af det, men spil-
lede vores eget spil. Vi kørte over dem
i 1. halvleg med gode afleveringer og
godt samspil. Vi førte 3-0 efter 1. halv-
leg. De reducerede til 1-3, men vi kom

på 4-1 efter et flot kombinationsspil
op af banen.
De fik et trøstmål, men kampen endte
4-2 til os, og vi var derved finaleklar.
Målscorer i denne kamp:
Jakob T   - 1 mål
Jonas W - 3 mål

6. kamp – søndag. Finale mod Stock-
holm.
En tæt kamp, men Stockholm kom
foran med 1-0.
I anden halvleg fik vi udlignet til 1-1,
men vores problem i denne kamp var
helt klart mangel på kræfter. Vi havde

B02 vandt sølv:
Fra venstre: Jakob, Adam, Benjamin, Noah, Jonas, Jonathan, Simon og Samuel
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ikke mere til sidst, og Stockholm vandt
finalen med 3-1.
Drengene spillede en meget flot tur-
nering. Stor tak til dem alle for nogle
super oplevelser sammen med dem.

Sølvholdet, spiller for spiller:

Benjamin A: Målmand
Nogle flotte redninger af ham. Meget
dygtig i sine refleksredninger på streg-
en.
Hans bedste kamp var helt klart vores
anden kamp mod Stockholm, hvor han
havde en stor andel i sejren med
mange store redninger.

Samuel W: Meget sikker i sit spil.
Spillede mest venstre midt eller i
forsvaret. Supergode afleveringer og
han kom virkelig op i tempo for hver
kamp, han spillede.
Hans bedste kamp må være vores and-
en kamp mod PGT holdet, hvor han
havde mange gode løb på fløjen.

Jacob E: Spillede mest i forsvaret og
venstre midt.
God stopper med et super venstre ben,
virkelig dygtig til at læse spillet og
lynhurtig.
Super indsats af ham.

Jonni: En super allround spiller, selv
om han som 04'er var rækkens yngste
spiller.
Spillede i forsvaret, men trak også med
op, når muligheden var der.

Det er svært at fremhæve en god
kamp, da han spillede rigtig godt i alle
kampe, men hvis jeg skal nævne hans
bedste kamp, må det blive den anden
kamp mod Stockholm, som vi vandt
med 1-0 og hvor der virkelig blev gået
til den.

Jonas W: Spillede højre fløj.
Super hurtig, dygtig dribler. Sparker
godt til bolden. Rigtig god spilfordeler.
Stor indsats af ham.

Noah T: Spillede midt eller fløj. Hurtig
og kropsstærk. Rigtig svær at tage
bolden fra, godt skud, lavede et stort
arbejde i alle kampene. Super indsats
af ham.

Jakob T: Spillede midt eller på top.
Rigtig god spilforståelse. Havde det
lidt svært fysisk, men var rigtig god som
bandespiller og kæmpede med alt
hvad han havde. Super indsats også af
ham.

Simon K: Spillede i forsvar og på top.
Hurtig og med rigtig gode afleveringer
og et godt skud. Fantastisk spilfor-
ståelse og rigtig gode løb med bolden
- en stor indsats af ham.

Bedste hilsner
Jørgen Taboul Henriksen

KLIK ind på www.facebook.com/jifhakoah



20        Hakoahneren nr. 1 2014

KLIK ind på www.hakoah.dk

B06 fik kamp til stregen
Lige siden PGT i København i 2013, hvor
nogle af U8-spillerne fik lov til at snuse
til stemningen, har drengene set frem
til PGT i Gøteborg. Vi har brugt DBUK-
turneringen og de mange trænings-
tirsdage som forberedelse til den
store PGT-turnering og det viste sig at
være alle de mange timer værd.

Rent sportsligt fik vi kamp til strengen
og fik spillet en række spændende
kampe, med semifinale mod Malmø og
B-finale mod Helsinki B som de store
højdepunkter. Med Elias A. som anker-
mand på mål, lykkedes det at holde os
inde i kampen om de bedste placering-
er, godt støttet i forsvaret af Tobias,
Samuel K., Elias B og Gabriel. Holdet
er bygget op omkring Itamar, som igen
viste stort overblik og sågar fik scoret
vigtige mål. Med Allon, Joel, Samuel
SH og David på den offensive midt-
bane, forblev vi en evig trussel for
vores modstandere, og de havde alle
mål i støvlerne.

Gennemgående en meget disciplin-
eret indsats fra vores yngste Hakoah-
deltagere, som gav alt hvad de havde i
sig - og lidt til. Det lover rigtig godt for
den kommende efterårsturnering her
hjemme, hvor holdets sammenhold er
den vigtigste grundpille for succes.

Endnu engang var det lykkes de mange
lokale frivillige at stable en fantastisk
weekend i Gøteborg på benene.
Kol hakavod og 1.000 tak ;-) Alt lyk-
kedes - selv vejret var med os, så vi
kunne bade os i sol hver eneste dag.

Allerede i forbindelse med afslutning-
en på PGT 2014, er drengene begyndt
at glæde sig til næste års PGT 2015 i
Oslo.
Her håber vi på Fair Play, god fodbold,
fin sol og masser af hyggeligt samvær
med alle vores nye venner fra hele
Skandinavien.

Henrik Bodnia
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B04 blev nummer 5:
Bagerst fra venstre: Noah S, Oliver, Jonathan S G, Jonathan G og Samuel

Forrest: Taus, Sofia, Noah Z, og Adam

B06 vandt bronze:
Stående fra venstre: Joel, Elias A, Itamar, Samuel S-H og Allon

Siddende fra venstre: Samuel K, Tobias, David, Elias B og Gabriel
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Fra førsteplads til sidsteplads
Det var med stor spænding, at B04/05
holdet skulle deltage til deres andet PGT.
En god blanding mellem årgangene 2004-
06 var klare til årets PGT i Göteborg.
Spændingen og forventningerne var store.
Holdet bestod af Samuel Bareket,
Jonathan Skili Goldschmidt, Oliver Mizrahi,
Sofie Sårde Baastrup, Noah Zylber, Adam
Nadelmann, Noah Salomon og Taus
Meyerowitz. (Jonathan Givskov hjalp til i
de kampe, der var mulighed for det, da
han ellers var lånt ud til B02/03 holdet).

Vores første kamp var mod de kommende
værter fra Oslo. Spiller og træner var alle
spændte på niveauet samt på at komme i
gang. Det var en åben kamp, hvor der var
spil til begge mål. Oslo kæmpede en brav
kamp, men mod de danske drenge måtte
nordmændene alligevel se sig slået med
en sejr på 4-3 til Danmark. De danske mål
blev scoret af Jonathan G (3 stk.) og af Noah
Z (1 stk.)
Da det var den eneste kamp vi havde på
førstedagen, var vi alle ved godt mod inden
en lang andendag med 3 kampe.
Andendagen var nu kommet og vi skulle
spille fra tidlig morgenstund. Vejret var med
os og solen bagte til en perfekt fodbolddag.
Vores første kamp var mod Stockholm hvid,
som også havde vundet deres første kamp.
Kampen var tæt og begge hold spillede en
god gang fodbold, hvor der blev kæmpet
bravt, men et hattrick fra Samuel Bareket
var desværre ikke nok og vi måtte se os
besejret med 4-3.
Efter en kortere pause, var tiden kommet
til vores tredje kamp mod Gøteborg.
Kampen var vigtig, hvis vi stadig skulle være
en del af topstriden. Holdet var top-
motiveret. Målmændene Adam og Noah

S, som delte en halvleg i mellem sig i hver
kamp, var klar til at redde hver en bold,
der skulle komme mod dem.
Taus og Oliver fik på skift lukket godt af i
forsvaret, men igen måtte vi se 3 mål gå
ind. Som vi alle ved, er det vigtigste i
fodbold at score et mål mere end de andre.
Noah Z fik i sidste minut lobbet bolden i en
fin bue over Göteborgs målmand til slut-
resultatet 4-3 til Danmark.
Vi var nu oppe på 6 point og en delt første-
plads med Gøteborg og Stockholm hvid.
Efter to hårde kampe og en bagende sol,
var humøret på sit højeste, men en smule
træthed begyndte at kunne mærkes.
Så var vi kommet til sidste gruppekamp,
som skulle vise sig at være meget af-
gørende. Vi skulle spille mod Stockholm
Blå, men trætheden fra dagens to første
kampe lå stadig i benene, modsat Stock-
holm, som kun havde spillet én kamp.
Holdene spillede en god kamp og kæm-
pede alt hvad de havde lært. Sofie og
Jonathan S kæmpede bravt til sidste fløjt,
men vi måtte desværre se os besejret med
5-1.
Gruppespillet var nu overstået og alle 5
hold i gruppen havde spillet alle kampe.
Jævnbyrdigheden mellem alle holdene var
sådan, at alle 5 hold havde 6 point. Des-
værre for Danmark, var vi det hold med
dårligst målscore, hvorfor vi skulle spille
en afgørende kamp mod Stockholm hvid
om kvalifikation til bronzekampen.
Bronzekampen blev desværre uden os, da
Stockholm var for stor en skalp for holdet,
hvor vi desværre måtte se os besejret.

Vi glæder os til endnu et PGT i Oslo.

Philip Zylber
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PGT for pigeholdet årgang 98/99
Atter en gang stillede Danmark et hold
i den ældste pigerække.
Vi kunne desværre ikke stille med et
fuldt hold, men så var det godt, at vi
kunne få hjælp fra andre byer. Isabell
fra Malmø var fast på holdet gennem
hele turneringen. Göteborg havde på
forhånd sagt, at de kom med tre spil-
lere, men den ene spiller, Melisa var
udtaget til en træningssamling for ud-
valgte spillere i Göteborgområdet, så
hende fik vi først glæde af på finale-
dagen. Den anden spiller, Alexandra,
havde desværre en dårlig fod, så hun
kæmpede med smerter igennem hele
turneringen. Den tredje spiller så vi
aldrig!!

I første kamp var modstanderne
Stockholms unge spillere. Det blev en
meget lige kamp over de to gange 19
min. vi spillede, men marginalerne var
ikke på vores side. Hannah havde et
superhårdt og præcist langskud, som
desværre rammede indersiden af
stolpen og gik på langs af målet, men
IKKE ind. ØV! Kort efter fik Stockholm
scoret. Vi gav ikke op og fik også for-
tjent udlignet ved endnu et godt skud
fra Hannah, som halvklaredes og Laura
fulgte op og satte den ind. I 2. halvleg
fortsatte spillet at bølge frem og til-
bage, men igen var vi uheldige og
Stockholm fik scoret det afgørende
mål til 2-1, til trods for flere chancer til
os.

Den 2. kamp var mod et ungt Oslo hold,
der havde fået forstærkning af tre
store finske piger, som med deres
store fysik, fik stor indflydelse på
kampens resultat. Dommerne tillod

desværre alt for hårdt spil, som i
starten fik kyst vores spillere. Efter-
hånden lærte vi også at spille med
musklerne. En nogenlunde lige 1. halv-
leg med chancer i begge ender, blev
dog alligevel vundet af Oslo/Helsing-
fors med hele 3-0 på en blanding af
kontant og hurtigt spil, samt nogle fejl
fra vores side. Efter pausen fik vi mere
styr på det og med et flot langskudsmål
fra Hannah, efter flot opspil fra vores
meget stabile forsvarskæmpe, Saphir,
var der lidt spænding om resultatet,
men endnu et mål til Oslo, lukkede
kampen til slutresultatet 4-1.

Fredag skulle vi spille mod Stockholm
i den sidste puljekamp. Desværre var
Alexandras fod så dårlig, at hun kun
kunne spille i 5 min. for derefter at
være ude resten af kampen. Vi måtte
så spille kampen uden udskiftninger.
Det var vores hidtil bedste kamp. Vi
spillede flot sammen og kom frem til
flere chancer, men desværre straffede
Stockholm os, når vi lavede fejl. Derfor
kom de på 1-0 tæt på halvlegen. Efter
pausen kom de op på 4-0, og så var den
kamp afgjort. V i fik dog pyntet på
resultatet med endnu et godt spark fra
Hannah, efter fint forarbejde af Isabell,
så slutresultatet blev 4-1.

Da vi havde tabt alle tre kampe, skulle
vi i semifinalen møde vinderen af
rækken, som var det Stockholmhold vi
havde mødt to timer tidligere. Inden
kampstart meddelte Alexandra, at
hun slet ikke kunne spille. Vi fik over-
talt en anden spiller fra Göteborg til at
spille med, men da hun var for gammel
(og for god), ville Stockholm ikke
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tillade det, så de samme syv spillere
måtte igen spille hele kampen. Det
kunne ses i slutningen af kampen. Vi
startede friskt og med meget mod.
Spillet blev bedre og bedre og det var
ikke ufortjent, at vi kom foran på endnu
et mål af vores målsluger, Hannah.
Bolden blev flot flyttet rundt mellem
pigerne og med lidt held var vi også
kommet på 2-0, men som så ofte før i
denne turnering, gik det ikke vores
vej. Ved halvleg havde Stockholm ikke
blot udlignet, men også kommet foran
med 2-1. Deres store fysik med, (efter
danske forhold), ureglementeret skub

og voldsomme tacklinger, havde vi
svært ved at acceptere, men da dom-
merne tillod det hårde spil, måtte vi
prøve at give igen. Saphir og Lea i
forsvaret fik givet meget godt igen, så
modstanderne fandt ud, at man også
kunne få knubs, når de løb ind i vores
spillere. I Danmark havde de mange
skub givet to-tre straffespark, men her
måtte man godt!! Det kostede dog
mange kræfter, at spillet var så fysisk
betonet, så selvom vi endnu en gang
havde forbedret vores spil, var der
udsolgt i slutningen af kampen. V i
måtte indkassere et 5-1 nederlag.

Girls98 vandt bronze:
Bagerst fra venstre: Martin Norden, Laura, Alexandra (Gøteborg), Anna og Lea

Forrest: Saphir, Hannah, Juliana og Isabell (Malmø)
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I bronzekampen søndag mod Oslo/
Helsingfors, havde vi endelig en ekstra
spiller på holdet, Melissa fra Göteborg.
Det var nok rækkens bedste spiller, så
det hævede igen vores spil væsentligt.
Samtidig havde turneringsledelsen
fundet en rigtig dommer til kampen,
så der blev lagt vægt på at spille
fodbold og ikke på at skubbe og slås.
Med Melissa på midtbanen fik vi en
spiller, der både kunne erobre bolde,
drible, spille medspillerne og ikke
mindst  kaste lange indkast. Nu kunne
vi det hele. V i fik presset Oslo så
meget, at det meste af spillet foregik
fra midtbanen og ned mod deres mål.
Atter en gang var Hannah på pletten
med sit fjerde mål, efter forarbejde af
Melissa. Der var nu optræk til flere mål.
Laura kæmpede sig frem til et par gode
chancer. I slutningen af 1. halvleg
sparkede Melissa os foran med 2-0.
Det gode spil fortsatte i 2. halvleg.
Efter et langt indkast fra Melissa, op-
stod der lidt klumpspil foran deres
mål. Bolden ramte en spiller og gik ind.
3-0 til os og vi styrede begivenhed-
erne. Vores målvogter, Juliana, som
inden kampen havde voldsomt ondt i
foden, grundet en stor vabel, havde
ikke meget at lave i denne kamp og
det der var, tog hun sig fint af. Melissa
fik også lov til at score det sidste mål
til slutresultatet 4-0 og bronze-
medaljerne var således hjemme. En
velfortjent sejr efter 5 tætte kampe.
Med Melisa på holdet fra turnerings-
start, vil jeg tro, at vi havde haft gode
muligheder for ikke kun at spille
finalekampen, men også vinde den.
Holdet bestod af Juliana K. Glahn på
mål for første gang ved et PGT. Hun
tog rigtig mange bolde og var en god
sidste skanse. Da det jo var hendes

debut på mål, kom der naturligvis et
par smuttere, men som helhed klarede
hun sig flot. Hun fik startet et angreb
hver gang hun havde målspark, da hun
kunne sparke bolden op i nærheden
af modstandernes målfelt.

Forsvaret med Lea Roth-Z. og Saphir E.
David og delvis også Dina Beck
kæmpede bravt i alle kampene. Da de
fandt ud af hvor meget dommerne
tillod, var de parate til at give sig fuldt
ud. Vi måtte stoppe spillet, da både
Dina og Saphir ville vise træneren, at
de slås til blodet bogstavlig talt sprang.
"Blodbadet" kunne heldigvis stoppes
hurtigt og de var klar til at spille videre.
Midtbanen med Isabell Lernesjö,
Hanna A. Busk, Alexandra og Dina Beck
og i sidste kamp Melissa, fik løbet rigtig
meget i kampene. Frem over midten,
når Juliana sparkede sine lange mål-
spark og hjem og hjælpe, når vi blev
angrebet. Det var også herfra, at 7 ud
af vores 8 mål kom.

Laura Kaznelson var vores enlige
angriber, som var den, der havde det
hårdest mod vores fysisk store mod-
standere, som måtte skubbe og sparke
til alt. Med lidt held havde hun scoret
flere mål, men måtte nøjes med det
ene i den første kamp.

Kære piger! Tak for en god turnering.
Det er altid rart at slutte med en sejr.
Håber I har lyst til at deltage i den
næste PGT, som bliver afholdt i Norge,
og som slutter på Norges nationaldag
d. 17. maj, så der skal nok blive fest i
byen.

Med sportslig hilsen
Martin Norden

KLIK ind på www.facebook.com/jifhakoah



26        Hakoahneren nr. 1 2014

KLIK ind på www.hakoah.dk

Simons piger
Klokken var 07.15, og på trods af det
tidlige tidspunkt, var 10 meget friske
og forventningsfulde G02/03 piger pa-
rate til at stige på bussen, der skulle
køre dem til PGT i Gøteborg. En sup-
porter og ni spillere skulle op og gøre
deres træner stolt.

Første kamp stod mod Oslo. De danske
piger havde fra starten meget boldbe-
siddelse og allerede 10 minutter inde
i kampen, kunne der havde været to
mål til Danmark, hvis målet blot havde
været 5 cm bredere. Det lykkedes
nemlig Lea at hamre bolden ind på
stolpen flere gange. Forløsningen kom
et godt stykke ind i 1. halvleg, da Lea
på allerfineste vis udnyttede et præ-
cist indlæg fra Sofia. Turneringens
første mål var sat ind. 2. halvleg
startede ligesom 1. halvleg med Dan-
mark i den boldbesiddende rolle. 10
min. inde i halvlegen, tog Lea tingene
i egne hænder ved at drible fra midt-
banen langt op på modstanderens
halvdel. På et langskud, der fik lov at
kysse indersiden af stolpen, fik Lea
gjort det til 2-0. Kampen endte således
2-0 til Danmark.

2. kamp, der blev spillet mod Stock-
holm, skulle vise sig hurtigt at byde på
mål. Allerede 2 minutter inde i kampen
formåede Lea at firsttime et hjørne-
spark fra Sarah direkte i kassen. Dan-
mark havde styr på kampen, og gjorde
det hurtigt til 2-0 ved at Emily selv tog

turen fra midtbanen og scorede. Sidste
mål fra Danmarks side scoredes af Lea
på et langskud i 2. halvleg. Stockholm-
erne nåede dog ved kampens afslut-
ning at pynte på resultatet. Kampen
endte således 3-1.

I pigernes 3. kamp til dette års PGT,
var Oslo igen modstanderne. Denne
kamp endte 2-1 til Danmark. Første mål
kom efter et skud fra Sarah, der ud-
løste et norsk selvmål. Vores bagerste
midtbanespillere, Sarah og Melanie
holdt flot i bolden, hvilket resulterede
i total dansk dominans. Alligevel for-
måede nordmændene at svare igen
fem minutter ind i 2. halvleg, ved et
ligeså kluntet mål. Tram gjorde som
altid sit allerbedste, men havde ikke
en chance i denne situation for at
holde bolden ude af målet. Sidste mål
blev smukt krøllet op i det korte hjørne
på et frispark, tre meter udenfor mod-
standerens målfelt, skudt af Emily.

Det var nu tid til den 4. kamp, og denne
gang var modstanderen Stockholm. En
sejr ville betyde en direkte plads i
finalen, så der var meget tilbage for
Danmark at kæmpe for. Det skulle dog
vise sig ikke at blive ligeså let som i de
tre tidligere kampe. Kun en fantastisk
præstation af vores defensive spillere,
bestående af Miriam, Maya, Tram og
Hannah, holdt vi Stockholmerne fra at
score. Første halvleg var målløs. Midt-
vejs inde i 2. halvleg begyndte tingene
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dog at lysne for det danske hold, da
Lea bragte os foran 1-0. Kort tid efter
tog Emily turen hele vejen fra højre
side af eget forsvarsfelt, og da hun
nåede modstanderens mål, satte hun
den køligt ind i kassen. Danmark havde
sikret sig en finaleplads.
Da Stockholm havde vundet semi-
finalekampen over Oslo, skulle finalen
spilles mod dem. Kampen startede på
uheldigste vis ved at Stokholm bragte
sig foran på et straffespark. Stock-

holmerne pressede danskerne hårdt,
og det gav pote kort før pausen med et
velspillet mål, hvor de danske piger
kun måbende kunne se til. Fem minut-
ter inde i 2. halvleg fik Danmark til-
kendt et hjørnespark. Emily tog sig af
det og sendte bolden ind til Sofia, som
puttede den i mål. 1-2 og pigerne
begyndte at tro lidt mere på tingene.
Kort efter fik de danske piger tilkendt
et straffespark, som dog på aller-
ærgerligste vis ramte stolpen. Tiden

Girls02 vandt sølv:
Bagerst fra venstre: Simon Karlin, Maya, Miriam, Emily og Lea

Forrest: Hannah, Tram, Melanie, Sofia og Sarah
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var knap, og ingen af holdene kom her-
efter frem til de store chancer.

Danmark vandt altså sølv til dette års
PGT, og med fire sejre i rap kan vores
dygtige piger godt klappe sig selv
mange gange på skulderen. Træneren
er særdeles tilfreds. Pigerne gjorde
ham MEGET stolt.

Spillerne én for én:
� Holdet har i Tram fået en sær-

deles stabil målmand, som
leverede mange flotte red-
ninger.

� Hannah spillede samtlige 190
minutter til PGT. Hun er, med
sit yderst stabile forsvarsspil,
uundværlig.

� Maya spillede også et rigtig flot
PGT. En lignende kampgejst er
sjældent set.

� Miriam tog afsted til PGT på trods
af problemer med ryggen.
Dette lod hun sig bestemt ikke
mærke af, og som sine to
forsvarskollegaer gjorde hun
det superflot.

� Melanie, vores fightende
defensive midtbanespiller,
formåede i al sin spilletid at
sætte ro på det danske spil
med et altid stort overblik.

� Sarah, som få dage før PGT fik
armen i gips, leverede en
sikker præstation og havde,
ligesom Melanie, et super flot
overblik.

� Sofia, holdets dribledronning,
levede op til sit navn og
tørrede mange svenske og
norske spillere.

� Emily kan med sin speed sætte
enhver modspiller af og det
demonstrerede hun endnu en
gang til fulde.

� Uden Lea havde Danmark scoret
betydeligt færre mål .

En stor tak skal også lyde til Esther,
vores altid fantastiske PGT-supporter.

Simon Karlin
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Målpenge 2013
Igen i år har I medlemmer taget positivt
imod ungdomsledernes målpenge-
brev, hvori det blandt andet fremgik,
at der i den almindelige DBU-Køben-
havn turnering blev scoret 194 mål.
Ungdomsafdelingen takker neden-
stående bidragsydere, som i skrivende
stund totalt har støttet med Kr. 12.182.

I kan stadig nå at sende et bidrag. Alle
beløb, store som små, er velkomne. I
kan enten indbetale til vor bankkonto
4180-3307075911 eller til vores giro-
konto nr. 9075496.

Fortsat god sommer!
Hilsen Yoram

Abrahamsen, Poul
Adelsson, Mizzie
Aisen, Allan Ajsik
Aisen, Benny
Altschuler, Finn
Asmussen, Dan Rosenberg
Bergmann, familien
Bergmann, Leo
Berkowitz, Isak
Berkowitz, Linda
Bermann, Ingar
Bodnia, Arne
Bodnia, Henrik
Cohn, Flemming
Elbaum, Markus
Fardan, Rolf
Fingeret, Michael
Fish, Malka og Simon
Fogel, Catherine og Bent
Funt, Jacob
Gorlén, Thomas
Gritzman, Helen og Alex
Guttermann, Harriet
Hansen C og K. Guttermann
Hanuka, David Avihu
Isaak, Stefan
Jacobsen, Helen og Ino
Karlin, Lennart
Karpantschof, Bjarne
Kern, Martha og Bjørn
Klinghoffer, Janina og Oskar
Krivaa, Kate og Erling

Kvetny, Mogens
Kærhøg, Samuel
Lewinsky, Marianne og Bent
Lexner, Bent
Lexner, Jan
Løwenstein, Kim
Melchior, Lilian og Bent
Melchior, Marianne og Dan
Melchior, Nina og Arne
Maaravi, Nicky
Nadelmann, Ivan
Norden, Dorrit og Jan
Posin, Asta
Posin, Sonja og Arne
Rappeport, Eli
Rosenbaum, Georg
Rosenbaum, Jan
Roth, Nina
Rothschild, Milton
Rothstein, Freddy
Rothstein, Kjeld
Salimanov, Amnon
Saul, Charlie
Skolnik, Tage
Schneider, Ib
Skop, Aron
Solovej, Adam
Sårde, Allan
Unterschlag, Gert
Unterschlag, Inge og Benny
Vainer Wegloop
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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

Poul bliver 90 år
Når navnet Poul nævnes, er yderligere præsentation ganske overflødig. Hvem
kender ikke Poul og hvad han står for! Selv om han ikke mere kan løbe 100
meter på under 11 sek., så tager det ham kun et splitsekund at få det gamle
glimt frem i øjet, når talen falder på Hakoah. For nogle uger siden, havde han
inviteret til frokost i Thereses og hans hyggelige stuer på Strandvejen, så vi
sammen kunne finde gamle minder og oplevelser frem, der skulle bruges til en
samtale i forbindelse med foreningens kommende 90-års jubilæum.

Det var som om tiden pludselig var skruet tilbage til aftenerne i Bagerstræde 9.
Kan du huske dit og kan du huske dat? Jo, du kan sagtens huske både dine egne
sportslige præstationer fra ungdommens år, og vi andre glemmer aldrig din
indsats for det store fællesskab. Vort 50-års jubilæumsarrangement i 1974 er
gået over i historien, takket være din indsats og din inspiration. Mange har
gennem tiden haft glæde af dit bekendtskab, ikke mindst den varme og de
vittigheder, vi er blevet fodret med. De ældre husker dine mange revyer og vi,
der ikke kan huske helt så langt tilbage, husker din gavmildhed overfor alt hvad
der har med Hakoah at gøre. Det skylder vi dig en stor tak for.

Du løber ikke så hurtigt mere, kun når det gælder foreningens årlige general-
forsamling og seniorfodboldafslutningsfesten. Her insisterer du på selv at være
til stede for at overrække din pokal, og vi slipper heldigvis ikke for indpisk og
inspiration i dine glødende taler. Vi har meget at være dig taknemmelig for og vi
håber, at din stjerne må lyse til de 120, som man jo siger. Vi kan næppe undvære
din inspiration.

Kære Poul! Vi ønsker dig en rigtig god 90-års fødselsdag, hvor vi vil tænke på
dig.

BU
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Arne Rabuchin har rundet de 70 år
Siden Arne for 30 år siden valgte at slå sig ned i Israel med sin familie, har han
været en trofast og meget flittig kontakt mellem Israel og Danmark, især når det
gælder Hakoahs interesser i verdensforbundet Maccabi World Union. Han har
ved de sidste 10 Maccabiader været den direkte årsag til, at det danske jødiske
landshold fik særlige privilegier.

Mange husker sikkert Arnes engagement i Hakoah og især Dansk Maccabi
Forbunds arbejde, inden han drog sydover og fik sig en god tilværelse der. Han
er altid villig til at udføre et stykke arbejde til gavn for deltagerne, såvel her
som i udlandet. Det skylder vi ham mange tak for. Arne har derfor som en naturlig
og velfortjent ting modtaget Hakoahs ærestegn i sølv.

Arne er det man kan kalde en "flink fyr", vellidt i alle de foreninger og organisa-
tioner, han har haft sin gang i gennem årene. Det er ikke kun Hakoah, som har
haft stor glæde af hans ildhu, men også i organisationer for danskere i Israel,
har han gjort sin indsats.

Tak for kammeratskabet og alt godt for fremtiden - bis 120!

BU

Bordtennis
Vi holder en lille sommerpause nu, men der er mulighed for at træne

hver onsdag fra kl. 17 - 18.00 i Hillerødgadehallen.

Sæsonen starter i september måned, hver onsdag fra kl. 19.30.
Kampene starter i slutningen af september.

Vi regner med at stille op med 3 hold,
ét i klasse 2 og 2 hold i klasse 3 (lige som sidste år).

 Vi glæder os til at spille igen og regner med, at det vil gå godt.

Har du lyst til at være med, så kan du bare komme.

Simon
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 K   V  U   T  SCORE    P
1 CBS Sport 24  16  2   6 101 - 42   50
2 JIF Hakoah 24  15  5   4   77 - 32   50
3 Bispebjerg 24  15  4   5   65 - 35   49
4 PI Fodbold 24  15  4   5   87 - 44   49
5 FC Nyhavn 24  14  5   5   78 - 38   47
6 Bk. Vestia 24  12  3   9   78 - 61   39
7 ØKF 24    8  6 10   39 - 46   30
8 AIK Frederiksholm 24    7  5 12   61 - 82   26
9 Bk. Pioneren 24    7  5 12   52 - 75   26
10 Sundby KFUM 24    8  1 15   34 - 58   25
11 Nørrebro Bk. 24    6  4 14   53 - 97   22
12 TKC 24    6  0 18   31 - 99   18
13 Volvox 24    4  2 18   22 - 69   14

Serie 3, P7 13/14 (P7)

Slutstillinger forår 2014

Serie 5, P18/22 Forår (P20)
K V U T SCORE  P

1 Rikken 9 8 0 1 57 - 19 24
2 ØKF (2) 9 8 0 1 33 - 18 24
3 FB (2) 9 7 0 2 47 - 17 21
4 KFUM 9 6 1 2 36 - 23 19
5 FC Sydhavnen 9 5 0 4 25 - 29 15
6 KFB (1) 9 3 0 6 20 - 35   9
7 Bk. Skjold (1) 8 3 0 5 11 - 19   9
8 JIF Hakoah 9 2 1 6 21 - 31   7
9 Bk. Rødovre 8 0 0 8 11 - 56   0
10 Phoenecia F.C 9 1 0 8 14 - 28   3
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Herre Senior 3 7M Forår (P7)

Slutstillinger forår 2014

K V U T SCORE  P
1 Bk. Skjold 9 8 0 1 46 - 16 24
2 SSB 9 8 0 1 48 - 23 24
3 AIK. Fr.holm (1) 9 6 1 2 62 - 29 19
4 BK Absalon 9 6 1 2 36 - 16 19
5 Vanløse 9 6 0 3 34 - 23 18
6 PI Fodbold 9 4 0 5 36 - 40 12
7 Bk. Olympia 1921 9 2 1 6 39 - 29   7
8 Hvidovre IF 9 2 1 6 29 - 29   7
9 JIF Hakoah 9 1 0 8 20 - 52   3
10 FB 9 0 0 9 10 - 103   0

U14 Drenge (00) 7M Forår (P1)
K V U T SCORE  P

1 SSB 7 6 0 1 54 - 24 18
2 B.93 (1) 7 5 1 1 51 - 25 16
3 JIF Hakoah 7 4 1 2 20 - 24 13
4 Dragør Bk. 7 4 0 3 40 - 33 12
5 B.93 (2) 7 3 0 4 37 - 32   9
6 KFUM 7 2 0 5 26 - 28   6
7 KFB 7 2 0 5 15 - 33   6
8 Bk. Pioneren 7 1 0 6   9 - 53   3

KLIK ind på www.facebook.com/jifhakoah
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 K  V U  T SCORE  P
1 Fox United 11 10 0  1 48 - 10 30
2 Fremad Forsing 11   9 0  2 58 - 21 27
3 FC Krogen 12   8 0  4 36 - 21 24
4  B 1984 11   7 0  4 43 - 33 21
5  Hakoah 11   6 1  4 37 - 24 19
6 Tempo 12   5 1  6 34 - 35 16
7 Boldklubben Søborg 13   5 1  7 38 - 54 16
8 Røde Stjerne I.F. 11   4 1  6 33 - 38 13
9  SBV09 11   4 1  6 33 - 43 13
10 Firkantens Boldklub 11   3 2  6 32 - 41 11
11  B 1978 12   3 1  8 26 - 72 10
12 FC Frederiksberg 12   1 0 11 26 - 52   3

7. Veteran., Super M.
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