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FORMANDEN HAR ORDET!!

En flot fodboldsæson er godt overstået og vores mange
spillere er nu rykket indendørs. Godt overstået er måske mildt
sagt, da det faktisk har været en sæson jeg ikke kan huske
har været bedre.

Der har været adskillige rækkevindere og oprykkere og i det hele taget har
der været fremgang over hele linien. For at starte med de yngste rækkevindere,
så vandt vores 7-mands lilleput i suveræn stil med lutter sejre. De spillede kun
med i efterårsturneringsrækken, da en del af spillerne var væk fra klubben i
vintersæsonen og da de var tilbage igen, var det for sent at efteranmelde
holdet i byens eneste 7-mandsrække. Det blev til 6 kampe og 44 scorede mål.
En endnu større præstation var det, at vores drengehold vandt deres turnering.
Det var kun 2. sæson de spillede 11-mands bold og det må siges, at det gjorde
de imponerende flot. De spillede 14 kampe, hvoraf de vandt de 11, spillede 2
uafgjorte og tabte én (den sidste i sæsonen). Holdet scorede 62 mål og de
vandt rækken med 10 point ned til nr. 2 og det hele var allerede afgjort efter
10. kamp. Vores målpengebidragsydere kan godt begynde at spare sammen!!
Tillykke til de 2 hold. Held og lykke med næste sæson.

Foruden de 2 hold har vi haft 7 andre ungdomshold (både drenge og piger)
med i turneringer og stævner, også her med flotte præstationer og masser af
mål. Desuden har vi haft succes med fædre/børnefodbold hver søndag på
Ryparken. Håber for jer alle, at I fortsat må have det sjovt når I spiller
fodbold i Hakoah. Meget mere om vores ungdomsfodboldhold inde i bladet.

De næste oprykkere/rækkevindere var Hakoahs 7-mands 2. hold i
seniorrækken. I foråret vandt de B-rækken og i efteråret blev de nr. 2 i A-
rækken og dermed 2. oprykning i 2005. Det betyder, at de næste sæson skal
spille i den bedste 7-mands række, så det er nok på tide at overveje at komme
til træning!!

Det sidste oprykkerhold var 7-mands veteranholdet, der efter 3 år på 3. og 4.
pladser uden at ville rykke op, besluttede sig for, at i år skulle det være. Som
målmand på holdet har jeg haft masser af muligheder til at overvære en hel
del rigtig gode fodboldkampe og mange af dem endte også med store sejre til
os. Det blev til en 2. plads med 38 point og en målscore på 80-34 efter de 18
spillede kampe. Vi er spændt på næste sæson, men flinke mennesker hos vores
modstandere i år, mener, at vi sagtens kan klare os i A-rækken. Måske skal
også vi til at tænke på at øge træningsmængden!!  Tillykke til både seniorer
og veteraner.



4        Hakoahneren 2005 nr. 3

KLIK ind på www.hakoah.dk

Klubbens flagskib, naturligvis 1. holdet, har haft en lang og hård sæson, trods alt
med rimelig gode resultater, selv om jeg er overbevist om, at vi, med en større
træningsflid, både kunne have været med blandt de bedste ved Maccabiaden i
Israel og i vores turnering her hjemme. I Maccabiaden blev det til 2 uafgjorte
kampe mod Storbritannien og Uruguay, samt 2 knebne nederlag. Vigtigst af alt
var det dog, at spillerne havde en fantastisk oplevelse. Igen skal lyde en tak til
de mange der støttede med både tid og penge, så det var muligt for vores spillere
at komme af sted. Mere om Maccabiaden inde i bladet.

I turneringen endte vi på en 10. plads, med et stort spring ned til nedryknings-
pladserne og kun 5 point op til en 5. plads. Efteråret sluttede godt med 4 sejre og
1 uafgjort (mod det suveræne tophold) i de sidste 7 kampe. Sidste år måtte vi ud
i nedrykningskamp for at overleve i serie 2, så også her stor fremgang, selv om
mange spillere holdt ferie i starten af efteråret, grundet den omtalte Maccabiade.
Vores træner, Kenneth Bech slutter i klubben og herfra skal lyde en tak for 2
gode år under ind i mellem svære betingelser og et held og lykke fremover. Den
nye træner er pt. ikke helt på plads. Vi er optimistiske mht. næste sæson, hvor vi
håber, at nye unge spillere kommer til.

Vores 2 bordtennishold er i fuld gang med turneringen. 1. holdet med 3 sejre i
deres første 4 kampe og 2. holdet med 1 uafgjort i deres første 3 kampe. Begge
hold spiller i serie 2, dog ikke i samme kreds. Der trænes hver onsdag kl. 20-23
i Hillerødgadehallen.  Nye spillere skal være meget velkomne.

Ungdomsbadminton måtte vi desværre midlertidigt indstille, da vores træner måtte
melde forfald i sidste øjeblik. Vi håber stadigvæk på, at vi finder en ny efter
nytår.  Vores dansehold for de yngre fortsætter i fin stil.

For et par år siden fik jeg en forespørgsel vedr. basketball i klubben. Jeg
undersøgte om der var ledige haltider. Det var der, men vi kunne først komme til
efter kl. 22. Nu har jeg fået en god kontakt i en af Københavns store basketklubber
og vil derfor gerne høre fra en flok seniorspillere DER HAR LYST TIL AT SPILLE
BASKETBALL. Er der interesse herfor, vil jeg gå videre med projektet, så vi
forhåbentligvis vil få en lidt mere forbrugervenlig træningstid!!

Afslutningsvis vil jeg takke såvel aktive som ledere for den store indsats der
bliver ydet i klubben og de mange der økonomisk støtter klubben. Ingen kan
undværes i det arbejde der allerede er gjort og fremover skal gøres for, at
Hakoah fortsat skal være en klub, vi alle kan være stolte af.

Mange sportslige hilsner, god Chanuka og Godt Nyt År

Alan
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Fodboldsæsonen 2005
Tiden er inde til at gøre status for
sæsonen 2005 for Hakoah’s 1. hold.
Overordnet set er vi tilfredse med at
slutte som nr. 10 i rækken med 33 point,
fordelt på 10 sejre, 3 uafgjorte og 13
nederlag.

Bedste kamp leverede vi mod Pioneren,
som vi vandt 4-2 over. Sally var den helt
store helt med 4 kasser. Største chok
for mig er fra foråret, hvor vi satte en
3-0 føring over styr i de sidste 10 min.
af kampen mod Vigerslev.
Enkelte blackouts er det også blevet til.
Her tænker jeg specielt på efterårets
kampe mod Bispebjerg og CIK. I kampen
mod Bispebjerg tabte dommeren kampen
på gulvet og mod CIK (1-9) var der tegn
på opløsning, da for mange havde været
på bytur om lørdagen.

System 4-4-2 har været det
gennemgående tema her i efteråret og
det har fungeret upåklageligt når vi har
haft fuld trup til rådighed. Forsvaret
har været særdeles stærkt, bygget op
omkring David, Fish, Kevin og Daniel i
en flad 4-formation, og netop en
ændring fra et 3-mandsforsvar til
denne formation har betydet en lang
større stabilitet end i foråret.
Målmandsposten har været besat af
ikke mindre end 4 personer, hhv. Dan,
Daniel Kawa, Daniel Hertz og ikke
mindst Krølle, som her i efteråret har
udvist en enorm sikkerhed og stabilitet.

På midtbanen har vi ligeledes opereret
med en flad 4’er, hvor teknik har

overstrålet saft og kraft. Kanterne har
bestået af Jonathan, Andreas P, Adam,
Ronnie W og Andreas T - mens vi
centralt har spillet med Anthony, Allan
og Miki.
Helt fremme har Sally ofte været en
enmandshær med i alt 20 scoringer i
17-18 kampe, ret imponerende af denne
store „tankforward“.

Træningsmængden har desværre været
yderst begrænset. Som oftest har vi
været mellem 5 til 8 mand, hvilket i
sagens natur er alt for lidt til at lave
en rigtig træning. Jeg har mange gange
været frustreret over det ringe antal
af spillere til træning, men jeg vælger
at tolke dette som, at fodbold ikke er
særlig højt prioriteret blandt spillerne.
Normalt er det træningen der skaber
fundamentet til spillet på banen, men
ikke i Hakoah. Havde træningsindsatsen
været bedre, tror jeg, at vi havde haft
en top -5 i sigte, dvs. yderligere
minimum 5-6 point.

Slutteligt vil jeg sige tak til spillerne,
Uri, Tage og Alan for et par rare år i
Hakoah. Jeg kommer helt sikkert til at
savne jer.

Held og lykke i 2006.
Kenneth Bech
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YOU CAN´T WIN THEM ALL
Det ligger i sagens natur, at ingen
fodboldklubber kan få alle deres hold
ubesejrede igennem en hel sæson – der
vil både være sejre og nederlag.

DRENGEHOLDET TABTE I DEN ALLER
SIDSTE KAMP

11 M - Drengeholdet fik det gamle
mundheld at føle i den mest bogstav-
ligste forstand. Efter at være gået
ubesejrede igennem næsten hele
sæsonen, tabte holdet – noget ufortjent
– i aller sidste kamp, da Skovshoved,
med to mål i de sidste 5 minutter, slog
vores turneringsvindere med 4-2.

Selvfølgelig slog det noget skår i
glæden hos holdet, der heller ikke var
på banen, da rækken blev afgjort med
Skjolds pointtab til Vanløse i
tredjesidste runde. Læg dertil, at
holdets træner og 4 spillere var i
Israel, da den reelle afgørelse var
faldet med 4-2 sejren over Skjold i
runden inden, og så må det stå klart, at
der manglede et direkte tidspunkt til
at række armene i vejret og lade
champagnepropperne springe.

På trods af, at slutfacit viste et
forspring på 10 points til de nærmeste
forfølgere, var de fleste kampe ret
tætte, og det krævede hele holdets
bredde at bevare status som ubesejret
helt frem til sidste runde. Den største
sejr for holdet var nok faktisk, at det i
det hele taget lykkedes at gennemføre
turneringen: det var dette hold, som

mistede 5-6 spillere hen over vinteren,
men som kunne byde alle – plus to ekstra
– velkommen hjem lige op til sæsonen
og i løbet af sæsonen.

Læs mere om holdet spiller for spiller.

LILLEPUTHOLDET SUVÆRENT
IGENNEM AMPUTERET SÆSON

Vores LPhold var i en lignende situation
med afvandring i løbet af vinteren. 5
spillere væk fra et 7M-hold gav ikke
anledning til at tilmelde holdet til KBU-
turneringen, og da spillerne – ligesom
drengespillerne – vendte hjem, var det
for sent at få dem med i KBU; de måtte
nøjes med en overlegen PGT-
guldmedalje.

I efteråret var Hakoah til gengæld
klar, hvilket desværre ikke kunne siges
om modstanderne. 3 hold blev trukket i
løbet af turneringen, og bundholdet
havde så stor respekt for os, at man
ignorerede, at der skulle spilles om
pointene og i stedet blot indtastede, at
Hakoah havde vundet en virtuel kamp
4-1.

Det må siges at være billigt sluppet, for
bortset fra KFUM, der i sidste kamp
"kun" blev slået 7-5, måtte de andre
hold lægge ryg til flg. serie: 7-4, 7-1,
13-6 og 8-1.

- OG SÅ TIL NEDERLAGENE
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Der var også resultater i den anden
ende af skalaen:

MP94/95-holdet blev sprængt hen over
sommerferien, da yderligere et par
spillere besluttede sig for at dyrke
deres karriere i større klubber.
Ærgerligt, fordi der efterhånden
render en del potentielle Hakoah-
spillere rundt i andre klubber, og fordi
vi har Hakoahnere, der gerne ville have
spillet turneringsfodbold sammen med
dem. Positivt er det dog, at en del af
spillerne er blevet samlet op af de far/
søn-fodboldaktiviteter, der foregår
hver anden søndag på Ryparken eller
på Carolineskolen.

Heller ikke Pige91-holdet overlevede
sommerferien.

Et forår med en flot PGT-tur og en hård
KBU-turnering, der ikke gav mange
sejre, men dog Hakoah-scoringer i hver

eneste kamp, blev det foreløbigt
sidste, vi har set til holdet. Da der efter
sommerferien skulle skiftes træner og
træningstider, var det umuligt at få
samlet nok spillere til at fortsætte i
turneringen, der også blev gjort
sværere af 8. klasses tre-ugers tur til
Israel.

Et lille set-back må vi også konstatere
omkring MP96-holdet, der ellers tæller
en af vores største og mest talentfulde
trupper.

Både foråret og efterårets start gav
alt for mange aflysninger og
misforståelser. Holdet, der spillede i
en B-række og derfor mødte rimelig
gode modstandere, fik kun spillet tre
kampe i efteråret ud over McDonalds
Cup, men træningen ser nu ud til at have
fået faste former under ledelse af
Itzik og Maor, så vi glæder os til at
høre nyt fra denne front.

Pige95 holdet
med ny

sponsor:
Texthexen

Bagerst fra
venstre: Sara

Balagul,
Sophia, Sarah

Bay, Hanna
Felding

Forrest fra
venstre: Jamit,

Leah, Rosa,
Thea, Sara

Luna
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SOLSTRÅLEHISTORIER AT SLUTTE
AF MED

Vores to små pigehold har begge gjort
det resultatmæssigt flot med smalle
trupper.

Pige95 holdet, der spiller i en 7M
række, har i år spillet mod jævn-
aldrende modstandere, og træner Ilan
har derfor haft mange gode resultater
at glæde sig over, men har hele tiden
skulle kæmpe hårdt for at have spillere
nok til kampene.

Pige97 holdet spiller heldigvis ́ kun´ 5M
fodbold, for her er der heller ikke
mange spillere at tage af. Til gengæld
har der også her været gode resultater
mod de faste modstandere Skjold,
Damsø (og Hekla), mens Tårnby var en
overmatchning. Det kunne blive noget
mere spændende, hvis flere køben-
havnske klubber formåede at tiltrække
piger i denne aldersgruppe.

MP99 er nyeste hold på turnerings-
stammen, og også dette hold har
resultatmæssigt gjort det godt med et
ret snævert spillermateriale. Desværre
har det været svært at finde nogle
stabile rammer omkring holdet, og
mange aktiviteter er kun blevet halvvejs
gennemført. Der vil være brug for at
sætte fokus på dette hold henover
vinteren. Meget kunne være vundet med
en forælder som holdleder og tovholder
for holdet.

FORÆLDREENGAGEMENT ER VEJEN
FREM
De væsentligste tendenser for Hakoahs
fremtid findes på MP98 holdet.

Med tre forældre til at skiftes til at
lede træningen og ikke mindst en fuldt
engageret forælder som holdleder, er
holdet så at sige selvregulerende. Der
er kvalitet og stabilitet i træningen,
planlagte aktiviteter bliver gennemført
og kommunikationen til familierne
fungerer.

Sådan ville det være fantastisk, hvis
det var på alle hold, men sådan er det
ikke altid. Ikke i Hakoah og bestemt
heller ikke i andre idrætsforeninger.

Tillad mig at afslutte med følgende,
sakset fra en debat over to sider med
indlæg fra "En forældre til en årgang
97'er" og svar fra ungdomslederne i
medlemsbladet for HIK – Danmarks
største klub i miniputafdelingen:

„Jeg bliver nødt til at give min ærlige
mening, om træningen og kampe, sådan
som jeg ser det i øjeblikket. Min søn
spiller på 3.holdet, og det har måske
ikke største prioritet, men jeg synes ,at
det er useriøst at sætte 10-12 årige
drenge til at træne drenge på 8-9 år.
Nogle gange er de blevet trænet af
drenge, som aldrig har trænet før…

Jeg synes heller ikke det holder, at de
ikke har en fast træner, som kender
deres navne og som kan give dem noget
basistræning…

Jeg håber, du opfatter denne mail som
konstruktiv kritik! – Jeg ved, at min
dreng ellers er glad for at spille
fodbold i HIK sammen med sine
kammerater og jeg har også respekt for
dit arbejde og arrangement. Jeg håber
bare, at det er muligt at gøre
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forholdene bedre for de små årgange,
før de – og forældrene – helt mister
interessen…“

Ungdomsledelsens svar :

„Hej forældre til en årgang 97
mikroput. Indledningsvis vil jeg  takke
for din henvendelse. Hvis vi ikke til
stadighed gør os overvejelser om
hvordan tingene skal fungere, så bliver
klubben ikke bedre.

Selv om intensionerne ofte er gode, så
udmønter det sig sjældent i positive
oplevelser. Vi mangler seriøse trænere
og ledere, der har lyst til at træne
børnene og give dem gode oplevelser,
så de oplever hvad det vil sige at være
forpligtende medlem af en fodbold-
forening, at når alle giver deres bedste
til fællesskabet, så er summen større
end hvad enkelte kunne have udrettet
alene.

Mange forældre i HIK vil gerne hjælpe
med råd til hvordan „hullet skal graves,
men ingen gider selv grave hullet“. Det
er nemt at lave planer for hvordan
tingene kunne fungere bedre, øvelsen
består i at finde de frivillige der skal
udføre opgaven, og få "jord" på
hænderne.

I HIK har vi om nogen hyldet spejder-
bevægelsens tankegang, lad de ældre
børn træne og opdrage de mindre børn.
Det har fungeret, men kravene til hvad
der er ordentlig træning er stigende,
hvilket selvfølgelig er positivt, men

samtidig betyder det også, at vi får
sværere ved at finde trænere der vil
og kan  magte opgaven.

Vi må derfor indrømme, at det som
foregår, fungerer uacceptabelt og, at
de unge trænere ikke møder stabilt nok
op. Konsekvensen kan være én af to
mulige:

A) Vi lukker alle hold, som der ikke er
voksne trænere til, vel vidende, at der
ikke findes voksne, som stabilt vil komme
og træne 3-7 mikroput (ikke 1. hold) ,
hvis deres egen søn ikke er på holdet.
Her har vi hele problematikken i HIK.
Vi er for mange, og forældrene i HIK
yder meget, meget lidt, sammenlignet
med hvad forældre gør i alle andre
fodboldklubber. Så længe en stor
gruppe forældre i HIK tror vi er en
børnepasningsordning og ikke en
FORENING og, at når man har betalt sit
kontingent, så kan man blot læne sig
tilbage og se på, ja så bliver konse-
kvensen af det der kunne have været en
sjov fritidsfornøjelse, en skuffelse. Vi
som ledelse må samtidig blive bedre til
at kommunikere ud, hvad vi forventer og
FORLANGER af forældrene, hvis deres
børn skal være medlem af HIK.

Alternativerne til denne radikale løsning
på problematikken, kunne være:

2) Finde nogle forældre, som det stort
set er lykkedes for i årgang 96, der
træner holdene. Det kører anderledes
velfungerende med meget engagerede og
gode trænere for breddeholdene end
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årgang 97 holdene. Dette er en revolver-
pædagogik, og spørgsmålet er om vi får
engagerede trænere på den måde.

3) Vi kunne sætte kontingentet op, men
selvom vi fik flere penge og kunne betale
trænerne endnu mere, ville de trænere
vi fandt, stadigvæk næppe være stabile
nok. Problemet er, at interessen for at
træne og spille kamp med drenge, der i
HIK regi kommer meget ustabilt, er lav.
De ambitiøse trænere vil have nogle
drenge og forældre, der „comitter sig“,
hvis de skal bruge deres fritid på det
og det har ikke været tilfældet på de
„lavere hold“ i HIK, den tid jeg har
været i klubben. Derfor bliver
forældrenes ligegyldighed omkring
fremmøde/afbud mv., svaret tilbage
med det du med rette opfatter som
endnu mere ligegyldighed fra klubbens
side.

B) Alternativt må de voksne trænere
der er i HIK, træne de drenge der er
lige nu, og der hvor vi voksne trænere
har fri for arbejde og vores egne hold.
Det vil så være i weekenden, så tiderne
f.eks. hedder søndag eftermiddag 12-
13. Sådan er det i udlandet, og så
fortsætte konceptet fra lagkage-
afdelingen. Dvs, ingen kampe og kun
træning i weekenden for de hold, hvor
der ikke er nogen voksen træner.

Så vi gør os mange overvejelser om
hvordan vi kan sætte (forældre)-
egoismen i system, så vi bliver en bedre
fodboldklub.

DRENGEHOLDET
SPILLER FOR SPILLER

Simon N (11 kampe): Har i løbet af
året opnået større selvsikkerhed mellem
stængerne, hvilket er alfa og omega for
hans spil. Bedst blev det set i 4-3
kampen mod AB70, hvor han kom
uheldigt fra start, men spillede sig op
og lukkede af i 2.halvleg. Hurtigt og
rådsnar til at komme ud i mand-til-mand
situationer og gode reflekser.
Indsatsområder: Mindre humørspiller,
bedre til at løbe bagud.

Thomas VN (15 kampe – 1mål):
Fuldkommen som allroundspiller. Har i
løbet af året fået adskillige kampe på
mål, og har ellers roteret mellem
samtlige pladser i forsvaret og på
midtbanen. Stærk med begge ben samt
med hovedet.
Indsatsområder: Bevare det kølige
overblik og ikke gå i panik.

Phillip B (10 kampe): Selvtilliden er
blevet større og større i løbet af året,
hvor han er blevet en mere og mere
offensiv back. Fræk og forudseende i
sit spil, kan lide at drible med en vis
risiko.
Indsats: Huske at passe sin plads,
skudstyrke og hurtighed.

Vi takker for din henvendelse, som var
meget konstruktiv. Du er ikke den
eneste, der har fremsat sådanne syns-
punkter.

Mkh Lars Orthman og Søren Bjerg“
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Joel (11 kampe): Phillips totale
modsætning. Gør ingen ting sværere
end de er. Meget pålidelig i opdækning
og tilbageløb – spilleren, der altid kan
dukke op på stregen.
Indsats: Fremadrettet spil, selvtillid.

Daniel S (15 kampe – 1 mål): Lever i
pålidelighed fuldstændig op til sit
anførerhverv. Sikker bagerste mand i
forsvaret, med overblik og fremad-
rettethed. Melder aldrig afbud og
scorede sit første 11M-mål dagen efter
sin Bar Mitzva.
Indsats: Bedre til at cleare boldene,
når det er nødvendigt.

Jacob VN (14 kampe): Kun lilleput,
men fast mand i midterforsvaret, ikke
mindst fordi han er holdets bedste i
luften. Været tæt på at score ved
adskillige hjørnespark, hvor han kom-
mer med frem.
Indsats: Kommunikation med sweeper
og målmand.

Mathias (7 kampe – 1 mål): Fik til en
vis grad foråret ødelagt af skader, men
var meget mere med i efteråret, hvor
han, på trods af forsvarsplads,
scorede i nøglekampen mod Skjold.
Roligt gemyt, sikker i afleverings-
spillet.
Indsats: Tænding, fremadrettethed.

Jacob G (8 kampe – 8 mål): Har
egentlig forudsætningerne for at
være en af holdets absolut
dominerende spillere. Udgangspunkt
som bagerste midtbanespiller. Godt
venstreben, gode driblinger, hurtig-
hed, men alt for få kampe.
Indsats: Træning.

Maor (14 kampe): Fantastisk tekniker,
der til hver eneste kamp har formået at
finde et Ronaldinho-glansnummer frem
– bortset fra hans mål. Diverterer med
driblinger, hæl, tå og yderside på
venstre midtbane, men har efterhånden
også udviklet det bagudrettede spil.
Indsats: Acceleration, hurtighed,
skudstyrke.

Daniel E (7 – 3): Kom i efteråret tilbage
til Hakoah efter flere år på Skjolds
1.hold, og gjorde det onde mod sin gamle
klub, da han med 2 mål bidrog væsentligt
til at sænke vores 1.udfordrer. Lynhurtig
med bolden på fødderne, når der skal
slås contra. Fræk i driblingerne, god
skudstyrke.
Indsats: Temperament, turde satse i
langskuddene.

Adam (14 – 4): Har året igennem spillet
på den centrale midtbane – mest på den
offensive position. Teknisk dygtig, godt
overblik for at lægge afleveringer, der
kan åbne modstandernes forsvar. Trods
sin lille størrelse også en god bold-
erobrer.
Indsats: Selvtillid i afslutningerne,
fysik.

Phillip N (13 - 9): Holdets arbejdsbi,
der er blevet bedre og bedre efterhånd-
en som sæsonen skred frem. Lynhurtig
og med maksimal speed i hvert eneste
løb. Giver sig 100% for holdet. Er blevet
brugt på alle offensive pladser.
Indsats: Blik for medspillerne, selv om
tempoet er højt.

Benjamin G (12 – 4): Skader og rejser
har gjort, at vi ikke har fået maksimalt
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ud af vores måske dygtigste afslutter.
Har hurtigheden og skudstyrken til at
score mange flere mål. I forreste
række med hensyn til træningsindsats
og teamspirit. Scorede årets mål på
hovedstød i 4-2 sejren over Vanløse.
Indsats:Selvtillid, fylde mere på banen.
.

Micah (6 kampe): Rejste desværre til
England efter sommerferien, men
markerede sig i foråret som vores fysisk
stærkeste defensive spiller, der var
manden for at løse bundne opgaver.
Indsats: Returnering til Danmark,
teknik.

Akiva (9 – 1): Har været brugt i alle
tre kæder, men mest offensivt, hvor han
har været i hård konkurrence om de to
pladser. God dribler, lægger tit sit spil
en anelse for teknisk an. Har absolut
været tæt på flere scoringer end den
ene i forårskampen mod Fremad A.
Indsats: Variation i spil, hurtighed.

Sebastian (14 - 4): Er i besiddelse
af holdets hårdeste spark, men får
sjældent plads til det i kampene. Krops-
stærk, hurtig på længere distancer og
i stand til at rive sig fri til indlæg fra
højresiden. Humørspiller.
Indsats: Acceleration, temperament.

Mads (12 – 30): Med sine mange mål –
kun én kamp uden mål – en nøglespiller
i mesterskabet. Kropsstærk, fræk og
meget koldblodig i afslutningerne.
Næse for at løbe på de rigtige tids-
punkter.
Indsats: Blik for (alle) medspillere.

David S (10 - 2): Teknisk dygtig
angriber med potentiale til mere end
det er blevet til i år. God på snæver
plads, dygtig i bandespil med medspil-
lerne. Har haft svært ved at holde
fokus, når modspillere eller dommer går
ham imod.
Indsats: Temperament, løbevillighed,
træning.

Moran (2 kampe): En af de
dominerende på lilleputholdet; har fået
mulighed for at snuse til 11-
mandsfodbold et par gange. Hurtig og
boldsikker defensivspiller.
Indsats: Fysik, overblik og placering på
stor bane.
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Hakoahs veteranhold
er rykket op

Af Amnon Salimanov

Efter 40 år i „B“ rækken som evig nr.
3, (det føles som om det var 40 år),
lykkedes det endelig Hakoah’s veteran-
hold at rykke op til den eksklusive „A“
række.
Specielt grundet vores efterår, som var
helt forrygende, hvor vi spillede uaf-
gjort 2-2 mod nr. 3 i rækken og kun
tabte een kamp 2-3 (selvfølgelig ufor-
tjent) til nr. 1. Resten af kampene vandt
vi og nogle af dem i en meget
overbevisende stil.
Det skyldtes først og fremmest en
forstærkning på holdet, bredden og
viljen til at rykke op.
Vi afsluttede rækken som nr. 2 med en
målscore på 80-34 og 38 point for 18
kampe.
Vores kendetegn var en offensiv, mål-
rettet stil, med masser af målchancer
og mål samt et meget stærkt forsvar.
På topholdet gik der 29 mål ind.
Vi er et positivt struktureret hold, som
har brugt banen bredt og flittigt.

I det følgende er der kort beskrevet
om stjernernes kvaliteter. For ikke at
artiklen skal blive for lang, vil de spil-
lere, som kun har deltaget i enkelte
kampe ikke blive nævnt.

Alan Melchior (målmand), 13 kampe: En
fantastisk stærk målmand med overblik
og styrke, en målmand, som elsker at
komme helt frem nogle gange. Når vi
ikke kan score mål, vil Alan vise os vejen.

Ifølge ham, er han den bedste målmand
i vores række!!

Yoram Rubinstein (forsvar), 17 kampe:
Helt klart vores styrke bagerst, en
fysisk og hurtig spiller, som ingen kan
komme forbi. Sparker hårdt og er god
til at dirigere forsvaret.

Simon Bergmann (forsvar), 4 kampe:
Simon har spillet med i nøglekampene,
specielt i foråret. En stor og stærk
forsvarsspiller, som er meget svær at
komme forbi. Sparker hårdt og præcist.
Gør et godt stykke arbejde i forsvaret.
Vi glæder os til at se mere til ham
næste sæson.

Oren Shafir (forsvar, midtbane), 5
kampe: Oren har desværre ikke spillet
så mange kampe, grundet skader, men
har været en fantastisk forstærkning,
en meget elegant og teknisk spiller, som
kan aflevere en præcis bold. Vi glæder
os til at se mere til ham næste sæson.

Martin Norden (all round), 11 kampe:
En fantastisk forsvars- og midtbane-
spiller. En stærk og hurtig spiller,
målrettet med overblik. Martin løber
over hele banen („Duracel“), har scoret
nogle vigtige mål, også i eget net!

Martin Salamon (all round), 7 kampe:
Martin har spillet i alle positioner,
målmand, forsvar, midtbane og angrib-
er. Martin er en type spiller, som kan
placeres hvor som helst, så man rolig
kan slappe af. Man ved, at han nok skal
klare opgaven. En rigtig fightertype,
som elsker at komme frem på banen selv
om han også spiller målmand.
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Veteranholdet:
Stående fra venstre: Rafi S., Amnon S., Martin N., Henrik B., Yoram R.
Nederst fra venstre: Jan S., Steen L., Alan M., Gili B.

Martin Hirsch (midtbane), 4 kampe: En
stærk midtbanespiller, som kan løbe
non stop, en intelligent spiller, som kan
aflevere, score mål og løbe stærkt. (Vi
håber, at I huskede at stemme på vores
dygtige agent med trøje nr. 007 til
Kommunevalget).

Jan Sandler (all round), 17 kampe: Jan
har spillet i alle positioner, en fantastisk
intelligent spiller med overblik og
teknik. Jan har reddet os flere gange.
Både som målmand og som midtbane med
nogle geniale afleveringer og scoringer.

Steen Lilienfeldt (midtbane), 7 kampe:
En genial venstrebensspiller, som løber
stærkt med et hårdt skud. Steen har
en fantastisk kondition (kan løbe med
seniorerne) og stærk vilje.

Joram Felbert (midtbane), 13 kampe:
En typisk højre midtbanespiller, som
elsker at komme frem og score mål og
nogle gange lykkes det, specielt i nogle
afgørende kampe.

Henrik Bodnia (midtbane, angriber), 12
kampe: En fysisk stærk spiller, som kan
aflevere og score nogle vigtige mål, en
vindertype, som hader at tabe.
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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

Ram Salomon (midtbane), 4 kampe: En
spiller, som bliver bedre og bedre med
årene, en spiller, som kan aflevere og
score nogle vigtige mål. Har ikke spillet
så meget med os, men har alligevel
været en matchvinder i nogle kampe. Vi
glæder os til at se mere til ham i næste
sæson.

Gilli Basan (midtbane, angriber), 12
kampe: En fantastisk fodboldspiller. Et
stort talent med en stor betydning for
vort hold, en ganske elegant spiller, som
dribler, scorer mål og kan aflevere
genialt.
En spiller, som alene kan afgøre kampen
når han ikke sover eller har spist for
mange bananer inden første fløjt.

Amnon Salimanov (angriber), 17 kampe:
En spiller, som stadigvæk kan score
mange mål. Han skal bare være lidt
tættere på modstandernes mål, top-
scorer på holdet. Sparker med begge
ben og kan både aflevere og afgøre en
kamp.

Som nævnt har vi haft mange andre
vigtige spillere, som ikke er blevet
nævnt her, men som har hjulpet holdet
med at rykke op. Der skal også lyde en
tak til dem. Vi ser positivt fremad og

glæder os til at møde stærkere mod-
standere næste år.

Vi takker Hakoah, vores holdleder
(Yoram Rubinstein), vores sponsorer,
vores trofaste publikum i Danmark og
udlandet, Dronning Margrethe og alle
dem, som har støttet os.

Vi har besluttet, at Joram Felbert skal
udnævnes til årets spiller. Joram er en
man kan stole på. De kampe han blev
udtaget til, kom han altid til tiden,
nemlig 10 min. efter første fløjt.
Tillykke!

På vegne af veteranholdet ønsker vi jer
alle sammen en god Chanukah.
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SENIOR SERIE 2
PULJE 4 – 26 KAMPE
1. Olympia 72-25 60p
2. Bispebjerg 60-26 58
3. Su.KFUM 59-32 52
4. Pioneren 63-41 48
5. ØKF 52-41 38
6. CSC 66-56 38
7. Rikken 58-52 38
8. CIK 54-46 37
9. Vigerslev 40-52 36
10. HAKOAH 50-66 33
11. Amalie 52-65 24
12. Sønderbro 33-75 20
13. Politiet 40-76 18
14. Vesterbro 39-85  7

Hakoahs slutstillinger i fodbold

SENIOR 7MH SERIE1
EFTERÅR – 9 KAMPE
1. Vesterbro All. 35-  9 24p
2. HAKOAH     28-21 20
3. Politiets IF     29-23 18
4. Kastrup     50-29 15
5. AB 70     26-21 13
6. Bk. Hekla     20-27 11
7. Brønshøj Bk.   26-34 10
8. Bk. Olympia    19-36  8
9. Hvidovre IF 2  17-31  6
10. Valby     20-39  5

DRENGE6
14 KAMPE
1. HAKOAH    62-30 35p
2. Bk. Skjold    53-18 25
3. B.93    45-33 25
4. Vanløse    45-44 19
5. Skovshoved  29-30 16
6. HIK    45-48 16
7. KB    34-41 16
8. Fremad A    31-84   7
9. AB 70    18-34   6

7M LP
EFTERÅR 6 KAMPE
1. HAKOAH    44-17 18p
2. Vestia    53-25 15
3. SSB    29-39  9
4. KFUM    29-22  7
5. Bispebjerg    28-31  7
6. Østerbro IF   16-41  4
7. CIK    14-38  1

DAI 7M VETERAN
SERIE B – 18 KAMPE
1. SBK 75/VSK-2   109-29   51p
2. HAKOAH 80-34   38
3. B. 1978 61-35   35
4. B. Søborg 96-41   34
5. SBK 75 / VSK-1 63-53   28
6. Cph.Celtic-2 39-48   26
7. Nord-Vest 66 52-62   21
8. Mosede BK-2 40-83   14
9. Huga 28-111   9
10. Orion FC 26-98    5
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Opkrævningssservice
Hakoah har de sidste mange år benyttet
PBS’s Opkrævningsservice, hvor
kassereren skulle udfylde diverse
oprettelses- ændringsformularer og
indsende dem til PBS. Desuden blev
kontingentopkrævningerne manuelt
frankeret og udsendt af kassereren.

Disse manuelle arbejdsgange er nu
ophørt, idet vi i bestyrelsen har beslut-
tet at tilmelde foreningen til PBS’s nye
Betalingsservice web. Dette er der
flere grunde til. Her skal bl. a. nævnes,
at det bliver nemmere at vedligeholde
opkrævningsoplysningerne på vore
medlemmer, at indbetalingskortene vil
blive sendt direkte til de af jer, som
endnu ikke har fået tilmeldt sig til PBS,
samt, at der opnås fuld kontrol og godt
overblik. Endeligt bortfalder en del
manuelt arbejde.

I forbindelse med ændringen vil det
være muligt fremover at tilmelde
kontingentopkrævningen til PBS via
www.hakoah.dk. I skal således bare
klikke på BS-logoet.

Når nu emnet alligevel er på banen,
bedes I venligst gerne, via vores
hjemmeside, give os besked når I flyt-
ter adresse osv. Endelig OPFORDRES
de af jer, som endnu ikke har fået
betalt jeres kontingent om at få det
gjort i en fart!

Maccabiaden 2005
7. juli i Københavns lufthavn mødtes
hovedparten af de 20 forventnings-
fulde atleter, der skulle repræsentere
Danmark ved den 17. Maccabiade i
Israel. 18 fodboldspillere, hovedparten
fra Hakoahs egne rækker, krydret med
4 spillere udefra, var klar til at kæmpe
for „Nationens ære“. Forud var gået tre
ugers hård træning og med hjælp fra
Anthony Tullberg havde vi den ære at
træne, først på Vedbæks trænings-
anlæg, og siden på Rudegaard stadion,
et anlæg ethvert superligahold ville
have misundt os.
Der var lagt op til en seriøs trænings-
indsats i ugerne før afrejsen med
træning op til 4 gange om ugen. Om det
var den hårde træning eller træthed
fra forårssæsonen, så blev vi hurtig
ramt af flere små skader, hvilket betød,
at vi ikke  kunne gennemføre træningen
som planlagt.
Vi sluttede af med en træningskamp
mod Bispebjerg fra serie 2 i silende
regn, som endte uafgjort. Ikke just
lovende med tanke på, at vi skulle ned
og spille mod hold, der ligger væsentlig
over det serie 2 niveau, vi var vant til.
Ved ankomsten til Tel-Aviv blev vi vel
modtaget og kørt i bus til Haifa, hvor
vi blev indlogeret på hotel Har
Ha‘Carmel. På samme hotel boede
holdene fra mange andre lande, så som
Canada, Argentina, Brasilien, Chile
m.fl., hvilket gav en god Maccabiade-
stemning.
Allerede dagen efter ankomsten skulle
vi møde den modstander, som var
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5 par benklæder

rens & pres
kun 115 kr.

frygtet mest, den israelske sommer-
varme. Selv om vi var tidligt oppe og på
det dejlige stadion Neve Shaanan, hvor
også vores kampe skulle spilles kl. 9.00,
var varmen til at mærke.
Shabbat blev brugt på afslapning og
taktikmøde forud for søndagens kamp
mod England. En kamp, der skulle vise
sig at blive højdramatisk og som vil blive
husket i mange år. Efter en god start
med nogle nærgående forsøg fra vores
side, arbejdede det meget velorgani-
serede engelske hold sig ind i kampen,
dog uden at blive nærgående foran mål.
Et minut før halvlegsfløjt bragte
englænderne sig foran efter en for-
svarsfejl. Et yderst uheldigt tidspunkt
og bedre blev det ikke, da englænderne
kort ind i 2. halvleg bragte sig på 2-0
og vi kort tid efter blev reduceret til
10 mand. Vi stod nu overfor valget om
at begrænse nederlaget eller satse hele
butikken i håb om at få point. Vi valgte
det sidste og med held. I kampens sidste
minutter omsattes to straffespark til
slutresultatet 2-2. Selvom vi ikke havde

spillet prangende fodbold, havde hold-
et vist høj moral og fighterhjerte.
Efter den gode sportslige start, kunne
vi nu se frem til Maccabiadens højde-
punkt, åbningsceremonien på Ramat-
Gan stadion. Indmarchen var en op-
levelse, som ikke kan beskrives med ord.
Den skal opleves. At træde ind til jublen
fra 30.000 tilskuere, var aldeles
overvældende. En særlig rørende be-
givenhed var det, da de ca. 6500 del-
tagere, sammen med tilskuerne, sang
Hatikva. Selv om kommunikationen til
tider kunne være svær, atleterne imel-
lem, på grund af diverse sprogbar-
rierer, var det en ubeskrivelig følelse,
der gik gennem kroppen, da man stod
blandt jøder fra hele verden og sang
Hatikva. En følelse af samhørighed
svævede over Ramat Gan Stadion. I
dette øjeblik var kampene i arenaerne
lagt til side, og man stod sammen som
ét hold. Åbningen var et gigantisk show
med musik og dans, som sædvanen tro
blev afsluttet med et gigantisk fyr-
værkeri.

Efter et par hviledage
med en let omgang
træning, var det tid til
at komme tilbage på
banen. Tre kampe på
tre dage var, hvad der
ventede.
Næste modstander var
Mexico, et hold flere
af os havde været ude
og se dagen forinden
sikkert slå Uruguay 3-
0. Et teknisk godt hold
med flere dygtige
individualister. Det
stod da også hurtigt
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klart, at vi ville få det svært mod
mexicanernes hurtige kombinationsspil
og da vi ikke kunne udnytte deres
forholdsvis uorganiserede forsvarsspil,
kunne de, med tre scoringer på 25
minutter, gå til halvleg med en sikker
føring. Efter miraklet mod England, var
der håb, men denne gang måtte vi
trække os, trods en reducering 15
minutter før tid. Miraklet udeblev og
objektivt set var mexicanerne et bedre
hold og det er jo ingen skam at tabe til
et bedre hold. Vi kunne se os selv i
spejlet og være vores indsats bekendt.
Trods nederlaget var der stadig gode
muligheder for avancement. Det
krævede dog to sejre af to mulige mod,
på papiret, mere overkommelige mod-
standere. Først i rækken stod arve-
fjendeopgøret mod Sverige. Det skulle
vise sig at blive vores bedste, fodbold-
mæssigt set, og trods mange gode
muligheder i en tæt og hård fight, hvor
vi kontrollerede store dele af kampen,
blev det hele afgjort på et svensk
hovedstødsmål efter et hjørnespark, 15
minutter før slutfløjtet. Vi var derfor
færdige i turneringen og den sidste
kamp mod Uruguay var uden betydning.
Kampen mod Uruguay blev et kultur-
sammenstød efter meget forskellige
opfattelser af hvordan man spiller
fodbold. Jeg har, i mine par og tredive
år på diverse fodboldbaner, aldrig set
et hold spille så groft og usympatisk og
få en fodboldbane til at ligne en
slagmark i kamp for liv eller død. Et utal
af grove frispark, som dommeren
desværre var alt for længe om at få
gjort noget ved, betød, at vi i den sidste
kamp ikke fik vist noget særligt
fodboldspil. Kampen endte 1-1, men
personligt var jeg glad for, at alle mand

kunne forlade banen uden alvorlige
skrammer.

Dermed var fodboldturneringen slut for
vores vedkommende og det var tid til
status.

• Vi må erkende, at vi ikke var
dygtige nok til at udnytte vores
chancer og, at vi fysisk ikke var
i god nok form til en turnering
med så mange kampe på så få
dage og i den varme. På positiv-
siden skal det noteres, at der
blev vist stor seriøsitet,
fighterhjerte og mandsmod i
alle kampe.

Da de sportslige aktiviteter efter den
første uge var forbi, var der rig
mulighed for at opleve Israel på den
mere turistprægede måde. Dagligt var
der tilbud om ture til nord, syd, øst og
vest, alt hvad hjertet kunne begære.
Disse tilbud blev udnyttet på frivillig
basis med stor succes.
Den officielle del af Maccabiaden blev
afsluttet i Jerusalem med et show i
Sultans Pool, med Jerusalems gamle
bymur som baggrund. Inden da havde
den danske delegation, i samlet trup,
besøgt Grædemuren, hvilket var et
naturligt punktum for en tur, der gav
os alle en oplevelse for livet, både
sportsligt og menneskeligt.

Tilbage står kun at takke alle de, der
har bidraget og gjort vores deltagelse
mulig. Efter min bedste overbevisning
er udbyttet for deltagerne enormt og
det kan kun gavne vores menighed og
Hakoah i særdeleshed.

Uri Krivaa
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Billeder fra Maccabiaden 2005

Det danske Maccabiade-fodboldhold 2005:
Øverst fra venstre: Uri Krivaa, Allan Rechtmann, Daniel Hertz, Benjamin Feldman,
Anthony Tullberg, Henrik „Sally“ Jacobsen, Henrik Dworsky, Benjamin Feldman, Jossi
Nivaro
.Nederst fra venstre: Miki Fhima, Benjamin Haim, Andreas Thulin, Daniel Schalimtzek,
Dan Kragelund, Ronnie Wennich, Michael Fish, Jonatham Schlimtzek og Daniel „Krølle“
Posin.
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Hakoah ønsker
alle sine

medlemmer
 en rigtig god

Chanukah!
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******************
Deadline for næste

nummer af
Hakoahneren

er den 10. februar.
******************

Støt op om
ungdomsarbejdet

i Hakoah!
Bliv annoncør i
Hakoahneren!

Henvendelse til
redaktionen.

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