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Formanden har ordet!

Så er vi meget tæt på vores store 90 års jubilæumsfest,
lørdag den 31. januar 2015. Over et års forberedelser skal
kulminere om under 1 måned. Har du fået tilmeldt dig,
ellers er det ved at være lige op over. Gå ikke glip af de
mange gode kunstnere, spændende taler, Hakoahrevyen, hædersuddeling-
erne og ikke mindst hyggeligt samvær med familie og venner.

Vores ungdomsafdeling har allerede fejret klubben med et dejligt efterårs-
arrangement søndag den 21. september på Carolineskolen. Der var pølser,
popcorn, Pannabane, skyde på mål konkurrencer, stor hoppeborg og lotteri
med mange flotte præmier. Løven Leo fra vores venskabsklub, FCK, var også
på besøg. Vi sluttede dagen af med at se FCK - Brøndby i Parken sammen med
over 32.000 tilskuere.
En god dag, som vi kan takke Henrik Bodnia for. Han var primus motor for det
store arrangement. Der var små 100 personer fra Hakoah på skolen og i Parken.
Henrik har også hjulpet til med at skaffe gevinster til lotteriet, som vi afholder
til jubilæumsfesten. Der er mange flotte præmier, bl. a. smykker, ur, kaffe-
maskine, fotokurser, Tivoli-kort og meget mere.
Nu skal alt selvfølgelig ikke kun dreje sig om jubilæet, for dagligdagen skal jo
også fungere.

Vores fodboldhold har afsluttet efterårssæsonen. 1. holdet har klaret sig flot
efter oprykningen til serie 2 med en midterplacering efter 1. halvdel af
sæsonen, til trods for, at træner Uri var bortrejst i tre uger med skolen, men
den vikarierende træner, Miki Fhima kan prale af, at med ham ved roret,
tabte holdet ikke én eneste kamp.

2. holdet var snublende tæt på oprykning, men desværre tabte de den sidste
og afgørende kamp, så de må nok blive en halvsæson mere i serie 5. Der er
stadig uklarhed om et kampresultat i sidste runde.

KLIK ind på www.facebook.com/jifhakoah
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Vores 7-mands seniorhold havde store udfordringer i deres række, og med kun
et enkelt point, var en sidsteplads uundgåelig.

Superveteranerne klaret sig lidt bedre i år, men manglende effektivitet gjorde,
at vi tabte en del kampe, selv om vi spillede lige op med de fleste hold.
Mere om senior fodboldholdene inde i bladet.

Til gengæld er vores bordtennishold i fuld gang med deres turneringer. Igen i år
har vi tre hold med i turneringen. Halvvejs igennem, er førsteholdet placeret i
midten, andetholdet er på en flot andenplads og tredjeholdet var tæt på at
vinde deres første kamp, men tabte 4-6.
De træner stadig flittigt hver onsdag i Hillerødgadehallen.
Fra januar vil vi starte juniorbordtennis på Carolineskolen med evig unge Simon
Fish som træner.
Se også mere om det nye tiltag inde i bladet.
Vores ungdomshold i fodbold deltager her i vinterperioden i flere indendørs-
turneringer, ofte med flotte resultater, som kan følges på vores velbesøgte
facebook side, JIF Hakoah.
Vi nærmer os også Hakoahs generalforsamling, som vil finde sted onsdag den
11. marts 2015 i Det Jødiske Hus.
Traditionen tro starter vi med et måltid mad, efterfulgt af generalforsamling
med nyt fra både senior- og ungdomsafdelingen. Vi slutter af med en forhåbentlig
spændende Champions League kamp.

Håber I vil bakke op om de kommende arrangementer i vores klub.
Jeg glæder mig til at byde jer velkommen til vores store jubilæumsfest og til
vores generalforsamling.

Sportslig hilsen fra formanden
Martin Norden
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HUSK DEN KOMMENDE GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 11. MARTS 2015

Hakoahs bestyrelse indkalder hermed foreningens medlemmer til den
årlige generalforsamling, som igen i år bliver afholdt i Det Jødiske Hus,
Krystalgade 12. Der er, traditionen tro, formandens beretning, valg af
bestyrelsesmedlemmer og resten af den officielle dagsorden. Igen i år
inviterer vi medlemmerne til et let måltid og drikke inden generalfor-
samlingen, mens traditionen også foreskriver, at vi efter generalfor-
samlingen vil se Champions League på storskærm, Chelsea - Paris SG.
Vi glæder os til at se dig. Tilmelding skal ske til formand Martin Norden
eller på hakoah@hakoah.dk senest d. 5. marts 2015.

Programmet til årets generalforsamling ser således ud:

18:00 Mad og drikke
19:00 Generalforsamling
20:45 Champions League på storskærm

1. HOLDET SENIOR SLÅR FRA SIG
Efter vores oprykning i sommer til Serie 2
med vores meget unge seniorhold, skulle vi
i efteråret se om vi kunne klare os på det
nye, højere niveau. Jeg havde ikke forventet
en topplacering, men forhåbentligt en
placering i midten af rækken.

Det startede med en heldig sejr over Bk.
Olympia, men herefter tabte vi tre kampe
på stribe. Tempoet var noget højere end vi
var vant til fra de mange år i Serie 3, men
træning gør som bekendt underværker
samt, at spillerne hurtigt har vænnet sig til
at slippe bolden kvikkere.

Desværre var vi også ramt af, at holdets
anfører gennem et par år, Simon Reuveni,
måtte sige farvel til fodbolden, grundet

knæproblemer, som måske ville give ham
problemer på langt sigt samt, at midtbane-
profilen Philip Rosenbaum blev skadet i
starten af vores første kamp og først kom i
gang igen i den 5. kamp. Ydermere kom
angriber Adam Oksbjerg slet ikke til at
spille nogle kampe i efteråret, grundet de
mange skader han konstant løb ind i.

Tidligere topscorer, Ronnie Wennick har
også været langtidsskadet og er fortsat ikke
rigtig kommet i gang igen. Til gengæld kunne
vi glæde os over, at dribleren Jakob Chang
var tilbage efter 8 måneders skadespause,
som følge af hans lyskenskade. Ligeså var
det unge talent, Anton Bjerg tilbage i sidste
halvdel af efteråret efter sin skade, så
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ovennævnte havde også stor betydning for
vores placering og dårlige start.

26 spillere har været brugt i det forgangne
efterår 2014, så en del af 2. holdsspillerne
har været i brug på 1. holdet, men disse
har gjort det godt.

Af bemærkelsesværdige resultater skal
nævnes vores resultater mod topholdene
Sunred Beach på 2-2, hvor Sunred udlignede
langt inde i overtiden samt vores sejr over
Stefan på 3-1. Vi var også meget tæt på at
få point mod FC Culpa samt mod B1960,
der også begge ligger i toppen af rækken.

At vi har klaret os så godt, skyldes ikke
mindst, at topscorer Kenneth Risør har haft
et forrygende efterår med hele 14 scoringer.
Han har haft enorm betydning for holdet
her i efteråret og spiller med et stort over-
skud af selvtillid. Forsvaret med den bag-
erste kæde, bestående af Noah Raymond
Groth, Thomas Vain-Nielsen, anfører Daniel
Sandler og især David  Altschuler bør også
fremhæves, da de igennem hele sæsonen
har været bundsolide, ofte suppleret af
Patrick Wurzel.

Desværre blev David Altschuler skadet i

Hakoahs flagskib, 1. holdet i seniorafdelingens fodboldafdeling, er her fanget efter en af de
mange flotte sejre i kalenderåret 2014. Fra venstre mod højre: David Altschuler, Christian
Toftegaard, Daniel Sandler, Simon Norden, Thomas Vain-Nielsen, Jacob Vain-Nielsen, Ronnie
Wennick, Sebastian Raymond Groth, Jonas Blüdnikow, Kenneth Risør, Philip Rosenbaum,
Victor Heiberg og Noah Raymond Groth.
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Finn Altschuler
LINDE & ALTSCHULER A/S

MØDERET FOR HØJESTERET
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knæet i vores næstsidste kamp. Heldigvis
har diverse undersøgelser vist, at der ikke
er sket noget med hans korsbånd eller, at
der var et brud, men tale om knogleødem,
som gør, at han forventes at være klar igen
i marts måned 2015.

Vi overvintrer på en 9. plads, men kun ét
point adskiller os fra en 6. plads ud af 14
hold. Kan vi fortsætte, hvor vi sluttede, ser
det lovende ud. Vi får i hvert fald brug for
det, idet der vil være op til 5 hold, som
rykker ud, grundet omlægningen af 2.
division i sommeren 2015. Jeg kan derfor
kun håbe på, at spillerne giver den en skalle
på træningsbanen under Uris kyndige
vejledning fra slutningen af januar, så vi
ikke starter turneringen op uden at være i
den fornødne form.

2.holdet har i øvrigt gjort det fortræffeligt i
efteråret og var meget meget tæt på en
oprykning. Deres træningsflid har været
enestående. Læs David Janos indlæg andet
sted i dette blad.

Vores årlige afslutningsfest vil komme til
at foregå sammen med jubilæumsfesten
den 31. januar 2015, hvor hædersbevis-
ninger bliver uddelt, men jeg tror også, at
oprykningsholdet bliver præsenteret på
scenen denne aften.

Tak for et dejligt år til spillerne og trænerne,
Uri Krivaa og Morten Margolinsky, suppler-
et af Miki Fhima samt vores mange sup-
porters på sidelinjen og på Hakoahs
populære Facebook-side. Lad os sige vel-
kommen til 2015, hvor vi, udover den
hjemlige turnering, også håber at kunne
sende et Maccabiadehold til European
Maccabi Games (EMG) i Berlin fra den 25.
juli til 5. august 2015.

Vores træningskampe starter den 15.
februar og vi regner med at spille fem kampe
inden turneringen starter igen.

Godt nytår!

Tage

AISENS ØNSKESKABE A/S
GL. Kongevej 89 * 1850 Frederiksberg C.

Tlf. 33 21 12 08

E-mail: aisen@aisen.dk
Website: www.aisen.dk
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SERIE 4 VAR ÉN KAMP FRA AT BLIVE REALISERET

Alt hvad Hakoahs 2. hold skulle bruge i den
sidste kamp, var en sejr. Kunne man besejre
gæsterne fra Vestia hjemme på Ryparken,
ville oprykningen til Serie 4 være en realitet
efter blot to sæsoner som nystartet hold i
Serie 5. At man overhovedet igen har et 2.
hold i seniorafdelingen, er en succeshistorie
i sig selv, da det vidner om den store tilgang
af spillere til klubben i de senere år og en
stigende interesse for at snøre sine støvler
i Hakoah. Det er de mange spillere til
træning, der også er en af forklaringerne
på 1. holdets oprykning til Serie 2, da
sparringen og træningen med mange spil-
lere styrker den samlede seniortrup uge
efter uge på kunstbanerne på Ryparken.
Sejren mod Vestia kom bare ikke, da Hakoah,
efter et hav af chancer, ikke kunne score
mere end én gang og da koncentrationen

desværre kiksede et par gange i den anden
ende, kunne Vestia afslutte sæsonen med
en 1-3 sejr til følge. Skuffelsen stod malet i
ansigterne hos spillerne fra Hakoah, da
oprykningen til Serie 4 dermed glippede på
sæsonens yderste dag, en  tidlig søndag i
november 2014.

Ugen forinden var humøret oppe i helt andre
højder, da 2. holdet leverede en magt-
demonstration i effektiv angrebsfoldbold,
da man gennembankede rækkens bundhold
TKC med hele 12-0. Det var den største sejr
i hele rækken gennem sæsonen og viste
efterhånden, at Hakoah på sigt sagtens kan
spille med længere oppe i rækkerne. Det
kan man selvfølgelig ikke basere udeluk-
kende på en afklapsning af et bundhold,
men set over hele sæsonen har Hakoah
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spillet lige op med samtlige hold i rækken.
Nørrebro United, som vandt rækken, spil-
lede man uafgjort 3-3 med, hvor Hakoah i
store dele af opgøret havde gæsterne på
hælene. Også rækkens nummer to og
dermed den anden oprykker, Skjold, fik hård
modstand af Hakoah, da man helt tilbage i
sæsonpremieren i august så et Hakoah-
mandskab vinde 3-2 efter et tæt opgør i
Fælledparken. Også hold som KFB, Upload
18 og Viktoria blev besejret i løbet af
sæsonen med hhv. 2-0, 3-0 og 5-2.

Alligevel endte Hakoah på en 3. plads i
rækken, da man løb ind i ærgerlige nederlag
til FB, Hellas og som før omtalt Vestia. I en
række, som var utrolig tæt, manglede
Hakoah lige de afgørende tre point for at
nå en oprykning, men spillet, gejsten,
kontinuiteten og humøret har været der hos
spillerne gennem hele sæsonen. Man har
som nævnt spillet mindst lige op med alle
hold i rækken og man kan da også bryste
sig af, at vi blev rækkens mest scorende
mandskab med hele 33 mål, banket ind bag
modstandernes målmænd i ni kampe.
Holdet har været en god rugekasse for unge

spillere, der spiller deres første år i senior-
afdelingen, mens de lidt ældre spillere,
tættere på en udløbsdato, med deres store
rutine har givet et godt miks på holdet. Det
ville have været rart med en oprykning til
serie 4, men kan man fortsætte med den
samme stamme af spillere gennem hele
forårssæsonen, burde mulighederne for en
oprykning bestemt være til stede endnu
engang.

Holdets anfører har været Jonathan Leh-
mann, som på sin højreback plads har
spænet op og ned af sidelinjen gennem det
meste af sæsonen. Flest kampe har David
Jano dog spillet, som gennem alle sæsonens
kampe har ryddet op nede i midterforsvaret,
primært med Jonas Koch som partner, men
også med spillere som David Feldman,
Christian Toftegaard, Patrick Wurzel og
Anton Bjerg ved sin side. På venstreback-
pladsen har Lasse Sørensen fortrinsvis
været brugt, men gamle "veteraner" som
Ronnie Skolnik og Philip Blüdnikow har
også givet deres besyv med. Som midtbane-
styrmand har Jacob Vain-Nielsen været én
af sæsonens store profiler. Med sig på
midten har man i flere kampe set Adam
Bashary, Søren Brauer, André Rothschild,
Jonathan Zagouri og Joel Raymond. Mange
af de offensive profiler gennem sæsonen
har været unge fremadstormende spillere
som Daniel Wegloop, Jonathan Salomonsen
og Joshua Raymond, mens ældre rutinerede
spillere som David Samucha, Miki Fhima,
Jakob Chang, Jens Holm, Kevin Polano og
Ronnie Wennick også har givet en tørn med
i løbet af sæsonen. Man må heller ikke
glemme målmændene Joakim Brandt
Eriksen, Simon Norden og Uri Harlam.

David Jano

2. holdet var tæt på oprykning til Serie 4, men
endte på en 3. plads i efterårets Serie 5. Der er
blevet brugt 33 forskellige spillere på holdet i
løbet af efterårssæsonen og på billedet ses de
to målscorere i oktober måneds hjemmesejr
over KFB, Jacob Vain-Nielsen og Ronnie Skolnik.
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U10 HOLDETS EFTERÅRSSÆSON
Så er efterårssæsonen gået på hæld og U10
holdet har haft en sæson med masser af
sejre og godt spil. Vi har haft en rigtig god
sæson, hvor spillerne virkelig har rykket
sig, spillet er blevet bedre og spillerne er
blevet bedre fodboldspillere. Vi har haft
mange rigtig gode stunder med mange sejre,
hvor holdet har domineret kampene. Holdet
blev desværre i sommers amputeret ved
afgang af holdets eneste 4. klasse spiller,
hvorfor holdet kun har bestået af 3. klasse
spillere, i alt 6 spillere. Vi fik heldigvis, i
midten af sæsonen, tilgang af Jacob Leon
fra 4. klasse, hvorfor vi igen er en trup på 7
spillere. Både træner og Hakoah håber på,

at flere af drengene fra 4. klasse vil støtte
op omkring holdet, da børnene virkelig
nyder træningen og har det sjovt til vores
kampe. Det vil lette presset, der er på holdet,
da vi spiller 5-mands fodbold og på nuvær-
ende tidspunkt ikke rigtig har råd til sygdom
eller aflysninger fra holdets spillere. Vi har
fået mere styr på det fodboldorgani-
satoriske, hvor vi i dag har Adam Nadel-
mann som vores faste målmand. Adam har
virkelig fundet sig til rette i målet, hvor han
har stået flere pragtkampe og holdt målet
rent. Han har reddet holdet med feber-
redninger og hurtigt sat angreb i gang med
sine lange udspark. I forsvaret har Oliver

Spillerne fra vores U8 og U10 hold på besøg hos vores venskabsklub, FCK
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Mizrahi været en sand forsvarskrumtap,
hvor han flere gange har vist sin store iver
i at lukke modstandernes angreb ned. På
midtbanen har vi haft fornøjelsen af
hovedsageligt at bruge vores nytilkom-
mende Jacob Leon, som har vist stor iver og
fight, hvor man virkelig kan se, at Jacob
har bevæget sig meget i det taktiske, siden
sin start. Vi har store forventninger til Jacob
i forårssæsonen, hvor vi glæder os til at se
hans energiske tilgang til spillet. Yderligere
på midtbanen har vi Sofie Baastrup, som
jeg vist nok tror, er holdets topscorer. Sofie
har ingen problemer med at føre sig frem
blandt modstanderdrengene, som aldrig
har det sjovt, når de står overfor Sofie, som
tørrer dem alle efter behag. Sidste mand på
midtbanen er Noah Zylber, som måske er
den delte topscorer, men så absolut vores
assistkonge. Den allestedsværende Noah er
både nede og redde kastanjerne fra bålet,
når det kræves og fremme og lave mål og
bygge spillet op. Han tager tingene i egen

hånd, når det kræves. Helt fremme har vi
Jonathan Goldschmidt og Noah Salomon.
Jonathan er den på holdet, som har rykket
sig mest. Hans fodboldspil er blevet meget
bedre og han er nu også begyndt at lave
mål. Han kan løbe solen sort og er altid
klar til at tage det lange løb ned ad banen
for at hjælpe sit hold, når det kræves. Noah
S, vores anden angriber, som også er vores
reservemålmand, er en sand driblekonge.
Han elsker at drible forbi sin modstander,
hvor vi talrige gange har set eksempler på
hans dribletalent samt hans øje for den
målgivende aflevering. Vi glæder os til igen
at få græs under fødderne og holde formen
ved lige indendørs, hvor vi spiller inden-
dørsstævner samt stifter bekendtskab med
Futsal.
Vi ses i det nye år med en forhåbentligt
større trup samt en stor glæde og forvent-
ning om en god sæson og et godt PGT.

Philip Zylber

Siden sidste nummer af Hakoahneren har følgende valgt at støtte
ungdomsafdelingen ved at indbetale 1 kr. pr. mål, scoret i 2013:

Adam Solovej
Ivan Nadelmann

Eva og Albert Rosenbaum
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DET GÅR IKKE ALTID SOM FORTJENT….
… kunne være mottoet for Hakoahs
veteranhold, som netop har afsluttet uden-
dørssæsonen. I blæst, regn og høj sol har
vi spillet vore 7-mandskampe, som næsten
alle foregik på Valby Idrætsanlægs kunst-
stofbaner. Sæsonen bød på en række gode
kampe, fint spil og en hel del mål. Desværre
var fordelingen ikke helt ligeligt fordelt
mellem modstanderne og os. Kendetegn-
ende for en del på holdet er, at vor gennem-
snitshøjde og vægt er lavere end typiske
danske spillere på vikingefodboldhold. Det
kunne mærkes på spillet, hvor modstand-
ernes store angribere var svære at holde
væk, men til gengæld kunne vore små
hurtige folk sno sig bedre i den anden ende.

Den af vore spillere, som kom tættest på en
professionel kontrakt, var vor målmand
Gustavo, og nogle af vore modstandere var
efter et par (for dem) frustrerende kampe,
klar med pen og papir. Desværre for
Hakoahs økonomi, var transfervinduet
netop lukket. Gustavo har stået glimrende i
det meste af sæsonen og kan ikke klandres
for, at målregnskabet ikke altid var i vor
favør. Simon stod på mål som stand-in og
kunne med sine lange arme af og til trylle
en (hvor kom den fra) redning frem. Ellers
har han mest tøffet rundt på højre-midt og
forsøgt at liste sig frem på hjørnespark, for
at udnytte sin højde.

Vort forsvar har primært bestået af Martin
og Yoram, der har arbejdet energisk for
sagen. Martin havde giftige skud på mod-
standernes mål og blev noteret for indtil
flere scoringer direkte på frispark. Taktik-
ken var klar – Amnon havde kigget mod-

standerne ud og gennemførte peptalks
inden kampene. Selv var han på toppen som
angriber og fik banket en hel del mål ind i
modstandernes netmasker. Vor målstatistik
var et vigtigt samtaleemne i omklædnings-
rummet – Gili og han blev vist aldrig helt
enig om, hvem der var den skarpeste. Gili
var ubetinget den bedste dribler og kunne
(hvis ellers lungekapaciteten tillod det)
drøne rundt med modstandernes forsvar.
Joram gjorde sig også godt som angriber,
men mest i 2. halvleg, da han jo først skulle
møde op og i tøjet, mens vi andre spillede
1. halvleg.

Vor midtbane var besat med en række gode
spillere; Gil, Moshe, Michael, Steen, Anders
og Jan skiftedes til at styre spillet. Vi for-
søgte at udføre hvad vi havde trænet og
aftalt; netop hurtige pasninger med bolden
frem og tilbage, for at styrke samspillet og
undgå solospil. Én ting er teori og en anden
er praksis – men hvor om alting er, så var
vore bedste kampe, de kampe, hvor vi kunne
gennemføre denne taktik.

Efter endt sæson er vi startet med indendørs-
træning, som foregår onsdage på Caroline-
skolen. Der er pæn intensitet og stor til-
slutning, også for enkelte, der endnu ikke
har alderen til at være en ægte veteran. Vi
har nu mulighed for at holde formen vedlige
og træne mere samspil, så vi er helt klare
til endnu en udendørssæson i 2015.

På holdets vegne
Simon Bergmann
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BORDTENNISAFDELINGEN BLOMSTRER I JUBILÆUMSÅRET
Først og fremmest skal der fra bordtennis-
spillerne lyde et stort tillykke til Hakoah
med de 90 år. Det var imponerede læsning
om vores forenings historie i det flotte
jubilæumsskrift og jeg vil gerne tilføje lidt
mere fra de sidste 40 år, hvor jeg har været
med i bordtennisafdelingen.
Vi fik medaljer til Danmark ved den Euro-
pæiske Maccabiade for første gang i 1976,
hvor både de voksne og børnene, med Eli
Skop, der dengang kun var 11 år gammel,
gjorde Danmark og Hakoah ære. Det blev
til flere medaljer for de unge spillere til
Maccabiader gennem årene, hvor jeg blandt
andet husker de herlige stunder i
Antwerpen i 1983 og i Marseilles i 1991. Vi
har såmænd også haft Hakoahs seneste
Danmarksmestre, i form af de skønne piger,

søstrene Vanessa og Natasha Swerdloff. Vi
har haft piger på 1. divisionshold og drenge
i drengedivisionen. Jeg kunne nævne meget
mere, som der bestemt er noget at prale med.

Til stor glæde for mig, går det også rigtig
godt den dag i dag. Vi har på nuværende
tidspunkt 3 hold i seniorafdelingen, ét hold
i Serie 2 og to hold i Serie 4. 1. og 2. holdet
har klaret sig rigtig godt i det forgange
efterår. 1.holdet ligger i midten af rækken
og 2. holdet er flot placeret som nummer 2.
Begge hold har også spillere på den indi-
viduelle spillerliste i top 10. 3. holdet klarer
sig bedre og bedre, men ligger stadig
nederst i deres række. Holdet mangler
rutine, men øvelse gør mester. Jeg håber det
går bedre for dem til foråret.

En familie, som har betydet meget for bordtennisafdelingen gennem årene, som i disse år
har følgeskab af en lang række spillere. 4 x Lajboschitz, her i skikkelse af Noah Lajboschitz,
Simon Lajboschitz, Eli Lajboschitz og Lennart Lajboschitz.
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NY MULIGHED FOR BORDTENNIS-TRÆNING PÅ CAROLINESKOLEN

Hakoah starter bordtennis på Carolineskolen.
Man kan træne hver tirsdag fra 14.00 - 16.00.

Træningen er organiseret og man kan
træne omkring 30 minutter hver gang.

Hvordan tilmelder man sig?
Uanset hvilken klasse man går i, kan man lære

at spille bordtennis eller blive endnu bedre.

Man tilmelder sig ved at møde op mellem 14.00
og 16.00 i Mediateket, hvor træningen foregår.

Man aftaler så det konkrete tidspunkt, hvor der skal spilles.   

Hvad kræves det af udstyr?

Har man ikke selv et bordtennisbat, kan man låne.
Der er bolde til træningen.

Kan man træne, selv om man skal i lektiecafé?

Ja, man kan blot planlægge træningen efter lektiecafeen er færdig.

Kom og mød op til træning i Mediateket hver tirsdag i det nye år.

Vi glæder os til at udvikle dit bordtennistalent.

Vi er også stadig flere til den ugentlige
træning om onsdagen. Så mange spillere
har vi ikke været i virkelig mange år. Vi
prøver derfor også på at skaffe mere plads,
(flere dage), da vi er for mange de dage,
hvor der er kampe. Til gengæld er der altid
rigtig god stemning. Efter nytår regner vi
med at starte træning for de unge, der har

lyst til det. Det vil komme til at foregå på
skolen. Vi starter én dag om ugen, tirsdag
mellem kl. 14 og 16.
Jeg glæder mig til at se jer alle sammen til
en forhåbentlig fremragende jubilæums-
fest!

Af Simon Fish
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Serie 2 – Kreds 9 – stillingen efter efterårssæsonen 2014

Individuel Top Liste i Serie 2 – kreds 9 for efterårssæsonen 2014:

Nr.   3  Shay Gamliely -  19 vundne ud af 24 kampe
Nr.   6  Eli Skop -  17 vundne ud af 24 kampe
Nr. 26  Lennart Lajboschitz -    7 vundne ud af 15 kampe
Nr. 35  Jonas Bikov -    5 vundne ud af 18 kampe
Nr. 44  Simon Lajboschitz -    2 vundne ud af   3 kampe

BORDTENNISSTILLINGER 2014

Serie 4 – kreds 23 – stillingen efter efterårssæsonen 2014

Individuel Top liste i Serie 4 – kreds 23 for efterårssæsonen 2014:

Nr.   2  Simon Lajboschitz - 17 vundne ud af 18 kampe
Nr.   7  Noah Lajboschitz - 16 vundne ud af 21 kampe
Nr.   9  Jonathan Fischer - 11 vundne ud af 15 kampe
Nr. 16  Simon Fish -   9 vundne ud af   9 kampe
Nr. 30  Eli Lajboschitz -   3 vundne ud af   9 kampe
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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.-

Serie 4 – kreds 24 – stillingen efter efterårssæsonen 2014

Individuel Top liste i Serie 4 – kreds 24 for efterårssæsonen 2014:

Nr. 38 Richard Oros - 3 vundne ud af 18 kampe
Nr. 39 Kamil Vrabec - 3 vundne ud af 21 kampe
Nr. 44 Michal Sinklerr - 2 vundne ud af 18 kampe
Nr. 49 Jonathan Clivaz - 1 vundet  ud af 21 kampe
Nr. 50 Michael Altschul - 0 vundne ud af   3 kampe
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Serie 2, P4 14/15

     Hold    K  V U    T     Score P

1  BK Fix   13 10 1    2     48 - 19      31
2  Bk. Stefan   13    9       3       1         33 - 18 30
3  Sunred Beach 13 9 2       2        39 - 19       29
4  B.1960 13 9 1       3     40 - 20       28
5  FC Culpa 13 7       1       5        26 - 20 22
6  FC Sydhavnen 13        5       3       5       36 - 29 18
7  Sønderbro Fight 13        5       3       5       27 - 30 18
8  CBS Sport 13        5       2       6       26 - 29 17
9  JIF Hakoah 13        5       2       6       34 - 33 17
10  Amalie 13        4       1       8       21 - 35 13
11 Bk. Viktoria 13        4       0       9       22 - 39 12
12 Bk. Olympia 1921 13        3       3       7       26 - 23 12
13 Valby Bk. 13        3       1       9       25 - 51 10
14 CIK 13        1       1     11       21 - 59   4

FODBOLDSTILLINGER 2014

Serie 5, P18/21 Efterår (P20)

     Hold K V U   T  Score  P

1  Nørrebro United (2) 9 7 1   1 26 - 12 22
2  JIF Hakoah    9 5        1      3     33 - 16 16
3  Vestia     9  5          1      3                   28 - 15 16
4  Bk. Skjold (3)     8  5          1      2                   24 - 13 16 *
5  Bk. Hellas     8  5          0       3                  23 - 18 15
6  KFB     9  4          0       5                  22 - 26 12
7  FB (1)     9  2          4       3                  18 - 21 10
8  Bk. Viktoria     9  3          0       6                  21 - 25   9
9  Upload 18     9  2          1       6                  14 - 23   7
10  TKC     9  1          1       7                  15 - 55   4

* Kampen mellem Skjold og Hellas blev afbrudt. Disciplinærsag.
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Herre Senior 3 7M Efterår (Pulje 7)

     Hold K V U T Score  P

1  Nørrebro United (3) 7 6 1 0 35 - 5 19

2  Bispebjerg Bk.    7    5     2   0    46 - 11 17

3  Hvidovre IF (1)    7    4     0   3    20 - 19 12

4  Olympiakos København    7    3     1   3    30 - 13 10

5  PI Fodbold    7    3     1   3    16 - 27 10

6  FB (2)    7    3     0   4    15 - 22   9

7  Bk. Olympia 1921 (1)    7    1     0   6    13 - 42   3

8  JIF Hakoah    7    0     1   6    12 - 48   1

DAI Superveteran Række 1

     Hold  K     V    U  T   Score           P

1  Fremad Forsing  22  17  3  2 122 - 43       54

2  Fox United                      22  18 0   4      101 - 25      54

3  B 1984                      22  12 3   7  79 - 57       39

4  FC Krogen                      22  12 1   9  60 - 46       37

5  Tempo                      22  10 3   9  56 - 56       33

6  Røde Stjerne I.F.                      22    9 3  10  63 - 74      30

7  Firkantens Boldklub                      22     8 4  10   55 - 63      28

8  BK Søborg                      22    8 2   12   60 - 88      26

9  Hakoah                      22    7 4   11   51 - 60      25

10  SBV09                      22    7 4   11   57 - 73      25

11  FC Frederiksberg                      22    4 3   15   48 - 87      15

12  B 1978                      22    4 2   16   38 - 118    14
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LSH

Advokatpartner-
selskab

Mange Hakoahfester gennem årene har været uløseligt forbundet med populære
revyer. Æresmedlem Sally Kur stod bag mere end 25 revyer gennem årene og ses her
på billedet som nummer to fra venstre. På billedet ses i øvrigt yderst til venstre
Bernhard Schwartzmann og til højre Isak Paikin og Leo Karpato. l 90-års
jubilæumsfesten vil der igen være revy på programmet, med bl.a. skuespiller Roger
Kormind blandt de medvirkende.
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ikke, så jeg solgte mig selv ved at synge: „I am from
Denmark, and I can sale“. Afdelingschefer og direktører
ku’ godt li’ den glade sælger, og det gik bedre og bedre.
Faktisk solgte jeg røven ud af bukserne og blev en holden
mand med firmaerne Poul A og In Fashion.

Hans erhvervsmæssige succes smittede af på Hakoah,
som han brugte mange af de få fritimer på. År efter år
efter år… såvel som formand for foreningen som på alle
mulige andre poster. Mange af os husker ikke mindst
indsatsen og det smittende engagement ved De
Europæiske Maccabi-mesterskaber i København i 1974,
hvor Poul var primus motor.

Godt 10 år senere blev han hyldet som æresmedlem i
forbindelse med fejringen af Hakoahs 60-års jubilæum
på Hotel Sheraton. Mere fortjent udnævnelse skal man
lede længe efter og naturligvis har han også de
efterfølgende 30 år ofret tid, penge og arbejde for
klubben, som han har våget over som en skytsengel. Man
henvender sig aldrig forgæves til Poul, der glæder sig
over fodboldholdets oprykning i 90-året.

- Hvis bare Hakoah kan bevare sine stærke ledere og
evne at finde nye, inden folk som Tage Skolnik, Morten

Margolinsky og Benny Unterschlag kører trætte, så skal
det nok gå. Fremtiden er at være et samlingssted for
jøder, for den jødiske ungdom, ikke at blive verdens
største klub. Det har vi naturligvis ingen mulighed for.
Vi kan fejre de 90 år med optimisme. Der er meget at
være glad for – blot vi kan få lov til at være i fred for
mørkemænd og andre, der ikke vil os noget godt!

På sine ældre dage har Poul blandet mere alvor ind i
gøglen.
- Jeg er begyndt at få tårer i øjnene og kan være
melankolsk, når jeg taler. Jeg har altid gerne ville være
den sjove, den alvorlige, den dybsindige, den der siger
tingene ligeud – og det har jeg fået lov til. Nu holder jeg
tale om, at livet er øjeblikke, store og små øjeblikke, der
farer forbi os; tidsrøvere, som vi ikke lægger mærke til.
Vi skal være mere nærværende, vi skal komme hinanden
ved, og vi skal være noget for dem, der har behov for
hjælp og sørge for, de får den!

De første 90 år med Poul Abrahamsen har ikke været
kedelige. Må han sammen med sin tålmodige,
overbærende og fantastiske hustru, Ann-Therese, børn
og børnebørn få lov at leve og opleve mange flere små
og store øjeblikke.

Mange Hakoahfester gennem årene har været uløseligt forbundet med populære revyer.
Æresmedlem Sally Kur stod bag mere end 25 revyer gennem årene og ses her på billedet som
nummer to fra venstre. På billedet ses i øvrigt yderst til venstre Bernhard Schwartzmann og til højre
Isak Paikin og Leo Karpato. l 90-års jubilæumsfesten vil der igen være revy på programmet, med
bl.a. skuespiller Roger Kormind blandt de medvirkende.
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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
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jøder, for den jødiske ungdom, ikke at blive verdens
største klub. Det har vi naturligvis ingen mulighed for.
Vi kan fejre de 90 år med optimisme. Der er meget at
være glad for – blot vi kan få lov til at være i fred for
mørkemænd og andre, der ikke vil os noget godt!

På sine ældre dage har Poul blandet mere alvor ind i
gøglen.
- Jeg er begyndt at få tårer i øjnene og kan være
melankolsk, når jeg taler. Jeg har altid gerne ville være
den sjove, den alvorlige, den dybsindige, den der siger
tingene ligeud – og det har jeg fået lov til. Nu holder jeg
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Vi skal være mere nærværende, vi skal komme hinanden
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hjælp og sørge for, de får den!

De første 90 år med Poul Abrahamsen har ikke været
kedelige. Må han sammen med sin tålmodige,
overbærende og fantastiske hustru, Ann-Therese, børn
og børnebørn få lov at leve og opleve mange flere små
og store øjeblikke.

Mange Hakoahfester gennem årene har været uløseligt forbundet med populære revyer. 
Æresmedlem Sally Kur stod bag mere end 25 revyer gennem årene og ses her på billedet som 
nummer to fra venstre. På billedet ses i øvrigt yderst til venstre Bernhard Schwartzmann og til højre 
Isak Paikin og Leo Karpato. l 90-års jubilæumsfesten vil der igen være en forrygende revy på 
programmet, med skuespillerne Roger Kormind, Helen Lexner Munck og Michael
Altschul på rollelisten. Revyen er i kyndige hænder hos Dan Melchior og Finn Schwarz. 
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være glad for – blot vi kan få lov til at være i fred for
mørkemænd og andre, der ikke vil os noget godt!

På sine ældre dage har Poul blandet mere alvor ind i
gøglen.
- Jeg er begyndt at få tårer i øjnene og kan være
melankolsk, når jeg taler. Jeg har altid gerne ville være
den sjove, den alvorlige, den dybsindige, den der siger
tingene ligeud – og det har jeg fået lov til. Nu holder jeg
tale om, at livet er øjeblikke, store og små øjeblikke, der
farer forbi os; tidsrøvere, som vi ikke lægger mærke til.
Vi skal være mere nærværende, vi skal komme hinanden
ved, og vi skal være noget for dem, der har behov for
hjælp og sørge for, de får den!

De første 90 år med Poul Abrahamsen har ikke været
kedelige. Må han sammen med sin tålmodige,
overbærende og fantastiske hustru, Ann-Therese, børn
og børnebørn få lov at leve og opleve mange flere små
og store øjeblikke.

Mange Hakoahfester gennem årene har været uløseligt forbundet med populære revyer.
Æresmedlem Sally Kur stod bag mere end 25 revyer gennem årene og ses her på billedet som
nummer to fra venstre. På billedet ses i øvrigt yderst til venstre Bernhard Schwartzmann og til højre
Isak Paikin og Leo Karpato. l 90-års jubilæumsfesten vil der igen være revy på programmet, med
bl.a. skuespiller Roger Kormind blandt de medvirkende.
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ikke, så jeg solgte mig selv ved at synge: „I am from
Denmark, and I can sale“. Afdelingschefer og direktører
ku' godt li' den glade sælger, og det gik bedre og bedre.
Faktisk solgte jeg røven ud af bukserne og blev en holden
mand med firmaerne Poul A og In Fashion.

Hans erhvervsmæssige succes smittede af på Hakoah,
som han brugte mange af de få fritimer på. År efter år
efter år… såvel som formand for foreningen som på alle
mulige andre poster. Mange af os husker ikke mindst
indsatsen og det smittende engagement ved De Euro-
pæiske Maccabi-mesterskaber i København i 1974, hvor
Poul var primus motor.

Godt 10 år senere blev han hyldet som æresmedlem i
forbindelse med fejringen af Hakoahs 60-års jubilæum
på Hotel Sheraton. Mere fortjent udnævnelse skal man
lede længe efter og naturligvis har han også de efter-
følgende 30 år ofret tid, penge og arbejde for klubben,
som han har våget over som en skytsengel. Man hen-
vender sig aldrig forgæves til Poul, der glæder sig over
fodboldholdets oprykning i 90-året.

- Hvis bare Hakoah kan bevare sine stærke ledere og
evne at finde nye, inden folk som Tage Skolnik, Morten
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over fodboldholdets oprykning i 90-året.
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jøder, for den jødiske ungdom, ikke at blive verdens
største klub. Det har vi naturligvis ingen mulighed for.
Vi kan fejre de 90 år med optimisme. Der er meget at
være glad for – blot vi kan få lov til at være i fred for
mørkemænd og andre, der ikke vil os noget godt!

På sine ældre dage har Poul blandet mere alvor ind i
gøglen.
- Jeg er begyndt at få tårer i øjnene og kan være
melankolsk, når jeg taler. Jeg har altid gerne ville være
den sjove, den alvorlige, den dybsindige, den der siger
tingene ligeud – og det har jeg fået lov til. Nu holder jeg
tale om, at livet er øjeblikke, store og små øjeblikke, der
farer forbi os; tidsrøvere, som vi ikke lægger mærke til.
Vi skal være mere nærværende, vi skal komme hinanden
ved, og vi skal være noget for dem, der har behov for
hjælp og sørge for, de får den!

De første 90 år med Poul Abrahamsen har ikke været
kedelige. Må han sammen med sin tålmodige,
overbærende og fantastiske hustru, Ann-Therese, børn
og børnebørn få lov at leve og opleve mange flere små
og store øjeblikke.

Mange Hakoahfester gennem årene har været uløseligt forbundet med populære revyer. 
Æresmedlem Sally Kur stod bag mere end 25 revyer gennem årene og ses her på billedet som 
nummer to fra venstre. På billedet ses i øvrigt yderst til venstre Bernhard Schwartzmann og til højre 
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