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Den nye formand har ordet!

Kære medlemmer!

Jeg bør vel starte med at takke for valget. Som de fleste nok ved,
har Hakoah fået ny formand. Desværre var der ikke så mange til generalforsamlingen,
som der burde være, men de der var tilstede, oplevede en historisk aften. Den længst
siddende Hakoahformand til dato, Alan Melchior, gik af og undertegnede overtog det
ærefulde hverv.
Vi har meget at takke Alan for.
I 18 år har han, som formand, arbejdet for én af de mest succesrige foreninger i den
jødiske menighed.
Han har været med til, sammen med en god og stabil bestyrelse at bibeholde det høje
medlemstal, skabe en masse spændende aktiviteter for de unge og os lidt ældre,
været medrejsende leder på flere PGT turneringer, hvor vi altid har mange deltagere,
været primus motor til 3 store jubilæumsfester og hjulpet til som dommer til utallige
ungdomskampe med fløjte samt seniorkampe (uden fløjte).
Alan er ikke stoppet i bestyrelsen, og det er vi selvfølgelig glade for, da en mand, med
hans mange års erfaring, stadig kan gøre gavn mange år frem i tiden. Ligeledes valgte
den samlede bestyrelse at blive, til trods for formandsskiftet. Det vil jeg takke for, da
vi således kan fortsætte det gode samarbejde og det sociale netværk, som er opbygget
de seneste år.
Alan blev, for sin mangeårige indsats, hædret med 70-års jubilæumspokalen.
Til jer, der trods alt kom til generalforsamlingen, var der et nyt og meget flot indslag
fra vore fantastiske søde og dygtige dansepiger. Der var dans fra de yngste på 8-12
år samt de ældre og mere erfarne unge damer, der lavede en opvisning ud fra egen
koreografi. Det hele sat sammen og bearbejdet af deres meget engagerede instruktør,
Iris Thomsen. Tak til jer alle, samt til danseforældrene, som var med til at gøre jeres
optræden festlig.

Så var tiden kommet til Alans sidste gerning som formand. En beretning om en masse
spændende aktiviteter i løbet af året, som I også løbende har kunnet læse om i
bladet, bl.a. om det nye byggeri i og omkring Ryparken, som har optaget os alle.
Ingen ved på nuværende tidspunkt hvad der sker. Bliver det vej, tunnel eller broer?
Uanset hvad der kommer, vil det forringe banefaciliteterne mærkbart.
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Så var det Morten, ungdomslederens tur til at give os sin fantastiske PowerPoint
gennemgang af ungdomsholdenes aktiviteter. Med entusiasme og dejlige billeder, skabte
Morten, som altid, stor glæde hos tilhørerne. Som afslutning var der uddeling af pokaler
til dygtige og flittige ungdomsspillere.
Simon Karlin modtog DZF’s ungdomspokal.
Noah Raymond Groth modtog Rene Strassmanns mindepokal og
Adam Solovej modtog David P. Benedicts juniorpokal.
Nu skal det hele jo ikke kun handle om sidste års aktiviteter, da der også foregår en masse
spændende i Hakoah lige nu. Vi er lige kommet hjem fra Oslo, hvor dette års PGT turnering
blev afholdt.
Over 100 spillere, supportere og medrejsende forældre havde en dejlig tur. Inde i bladet
er der meget mere om turen, der gav Danmark to guldmedaljer, hele fire sølv og to af
bronze. En meget flot høst! Tillykke til jer alle! Herfra skal der også lyde en stor tak til vore
medrejsende ledere, der var med til at gøre turen til en af de bedste PGT- ture i mange år.
Der skal selvfølgelig også lyde en stor tak til Oslo for det store arrangement, som deres
lille menighed havde magtet at afholde. Det er imponerende, hvor stor en del af
menighedens medlemmer, der aktivt tager del i arrangementet. Bortset fra turneringsplan-
lægningen og lidt dommerkiks, var det et super PGT. TAK til OSLO og tak til MT for deres
økonomiske håndsrækning til vores ungdomsspillere.

Den anden store aktivitet er Maccabiaden i Israel. Vi deltager med et futsalhold på 11
personer. Et hold, bestående af nuværende og tidligere spillere fra 11. mandsholdet.
Futsal er "five-a-side" bold, som spilles på en håndboldbane med større mål end til
håndbold.  Det er hårdt fysisk, men vores 11 deltagere har trænet flittigt og vil fortsætte
helt frem til afrejsen den 10. juli. Følg med på maccabiah.com eller via hakoah.dk

Vi vil også gerne takke de mange, der støtter op omkring holdet økonomisk ved at give en
hilsen eller annonce i dette blad. Uden jeres hjælp, MT’s støtte og fondenes håndsrækning,
ville det være umuligt at sende nogen af sted overhovedet. Med en deltagerpris på over
20.000 kr., skal der samles en del penge sammen. Det er lykkedes. Vi ønsker jer alle en god
Maccabiade og håber selvfølgelig I kommer hjem med et flot resultat, vel vidende, at det
er en svær turnering. Danmark er kommet i indledende pulje med Rusland, Mexico, Ungarn
og Guatemala, ikke den sværeste gruppe, men rigelig med ufordringer.

Det lykkedes desværre ikke at samle et 11-mandshold denne gang. Vi håber det kan lykkes
om 2 år, til den europæiske Maccabiade.  Vi skulle gerne forsvare vores EM guldmedaljer
fra Rom i 2007.
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LSH

I Danmark er de forskellige turneringer slut når dette blad læses, men jeg tør godt spå lidt
om hvordan det vil gå de forskellige hold, der, i skrivende stund, mangler et par runder.
Vores 11-mandshold vil klare sig i deres række, selvom der er 5-7 hold, der rykker ned.
Med lidt mere træning skal vi gerne deltage i oprykningskampen i næste sæson. 7-
mandsholdet (stammen til Maccabiaden) fører deres mesterrække. Det andet 7-mandshold
ligger pt. til oprykning. Veteranholdet (den halve bestyrelse) ligger i midten af
mesterrækken. Vi kan ikke rykke op og burde heller ikke rykke ned.

Fra ungdomssiden er vores pigehold begyndt at vinde kampe. Flot! Fortsæt endelig med
at score mål. Det giver glæde på holdet og penge til ungdomsafdelingen gennem
målpengene !!!
I vores drengerækker bliver spillerne yngre og yngre. Det sætter store krav til trænerne,
som ikke kun skal kunne spille fodbold, men også bruge meget tid på det sociale og div.
planlægning af kampe. Det kan være svært at klare for vores mange unge trænere. Derfor
er det meget vigtigt, at vi får forældrehjælp. Der er behov for en holdleder på alle hold. Jeg
håber, når I har læst disse linjer, at I vil ringe til Morten og tilbyde jeres hjælp. Vores mål/
forventning er, at alle hold har mindst en forældre-holdleder inden efterårssæsonens
start.
Sidst, men ikke mindst, vil min bestyrelse og undertegnede ønske alle en dejlig sommer. Vi
håber, at I, der bliver hjemme i DK får dejligt vejr. Dem, der ikke har tillid nok til de danske
vejrguder, må nyde det, hvor I kommer frem, især de af jer, der støtter op omkring vores
Maccabiadehold i Israel.

Med sportslig hilsen
J.I.F. Hakoah

Martin Norden
Formand

Tlf. 44 92 44 34
Bil. 40 13 89 76

martin.norden@tdcadsl.dk
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PGT i Oslo er altid et højdepunkt.

Det er fantastisk at opleve den lille norske
menigheds gæstfrihed, hvor flere familier
tager imod op til 6-8 børn, og menighedens
medlemmer nærmest falder over hinanden
for at komme til at hjælpe til med bevært-
ning, servering, vagttjeneste, madlavning
og alt det, der gør rammerne for fodbold-
turneringen til en god oplevelse. Selve
transporten med båden er også i sig selv
en tilbagevendende oplevelse for vores
spillere sådan ca. hvert 5. år.

I år optog Hakoah 92 pladser på båden +
det løse i form af medrejsende supporters.
Det var noget, der kunne mærkes ombord. I
poolen, til hestevæddeløbet, i Baresso, på
discogulvet, til skattejagten, i taxfree, ja
overalt var der unge, forventningsfulde
Hakoahnere. Til morgenbuffeten i
restauranten, mens vi sejlede ind i den
utroligt smukke Oslofjord, var vindues-
pladserne spækket med fodboldklædte
spillere, og da vi kom væltende ud af
landgangen til vores to ventende busser,
var ingen i tvivl om, at vikingerne eller noget
der lignede, var ved at invadere Norge.

Ved tidligere lejligheder har Maccabi Oslo
satset på at indkvartere alle gæster privat,
men ved denne lejlighed kom der over 200
tilrejsende børn (sidste gang i København
kunne vi ikke engang klare 150 ind-
kvarteringer), og nordmændene måtte
sende de danske Boys95 og Boys96-hold,
sammen med halvdelen af vores Boys93 og
Stockholm96 til indkvartering på en skole,
15 min. gang fra synagogen og Centret.
Faktisk var vores ældste drenge og piger

noget skuffede over, at det ikke var dem,
der fik lov til bo sammen, men den fyrstelige
behandling i deres familier trøstede dem
hurtigt.

For børnene på skolen var der nok at tage
sig til. Hver aften blev aftensmaden serveret
i Centret. Den var overraskende god og om
natten kunne man være heldig at få en god-
nathistorie fra Uri. Om aftenen var der
video eller måske en drabelig fodboldkamp
mod svenskerne. Om lørdagen kunne man
spadsere til centrum og dandere den på
Karl Johan efter shabbatgudstjenesten,
frokosten og aktiviteterne i Centret, og om
dagene var der selvfølgelig fodbold…

Boys99 var ganske vist med for to år siden
i København, men det var først i år, de blev
fuldgyldige medlemmer af PGT-familien.
Som alle andre danske hold før dem, for-
måede de ikke at vinde rækken, det første
år de deltog. Ud af 6 hold spillede de sig
frem til bronzekampen, efter at have misset
muligheden for en finaleplads med et 1-2
nederlag, men med 7-3 kom bronzen sikkert
i hus.

Boys98 deltog som sædvanligt i en 97-ræk-
ke. Atter i år var der spillere nok blandt
vores egne 98'ere til to hold når man trak
de to 97'ere, Marcus og Noah RG, ned fra
u13-holdet og samtidig også lånte 96'erne
Joshua og Sasha på dispensation på Køben-
havn A-holdet. Kampene viste hurtigt, at
Gøteborg også i år var ganske urørlige på
1.pladsen, og at kampen om den anden
finaleplads igen stod mellem de to køben-
havnske hold. I årets udgave af PGT blev
det København B, der trak det længste strå

EN GANSKE SPECIEL OPLEVELSE I OSLO
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i den kamp, men i finalen var de chanceløse
mod Gøteborg. København A spillede om
bronzen mod Stockholm, som de i en stærkt
forkortet regnvejrskamp havde slået 5-1
om fredagen, men med sygdom hos Isak og
skade hos målmand Simon, var truppen for
slidt til at gentage sejren, og kampen blev
tabt 1-2.

Girls95 har i en årrække været Oslo over-
legen, men for to år siden dukkede Stock-
holm op i København med et hold, som vi
kun med besvær slog. Sidste år på hjemme-
bane var vi et godt stykke efter svenskerne,
og i de indledende kampe i år så det heller
ikke rigtig ud til, at vi kunne true stockholm-
erne. Med en klar sejr i semifinalen mod
Norge, kunne vi dog med frisk mod tage
kampen op mod ærkefjenderne i finalen.
For første gang i turneringen skulle holdet
ikke spille samtidigt med Girls93, og Rosa,
Sarah, Hanna og Mina, der alle på skift
havde været udlånt til de ældre piger, var
til rådighed til kampen, om end en del
slidte. Desværre var målmand Tenna blevet
skadet, og da Sarah havde gjort det rigtigt
godt som målmand for G93, valgte man at
lade det normale alternativ, Dalia, blive i

marken, hvor hun havde markeret sig som
næstmest scorende efter Mina.

Kampen viste, at med stærkeste opstilling
var vi i stand til at spille lige op med
svenskerne. Efter 2-2 i ordinær spilletid,
gik vi til Golden Goal, hvor først scorende
hold ville løbe af med sejren, og desværre
var det Stockholm, der fik et heldigt mål, så
pigerne måtte nøjes med en gentagelse af
sidste års sølvmedaljer.

Det samlede PGT-resultat blev 2 guld-
medaljer (B93 og B95), 4 sølvmedaljer (G93,
G95, B96 og B97 B) og en bronzemedalje
(B99) i seks rækker – og det var jo ganske
flot at drage af sted med til båden og dens
disco, dens restauranter, dens biograf, dens
pool, dens udendørs spabad, og selvfølgelig
også til alle forældrene, der ventede der-
hjemme.

Men bare vent: Næste år kommer vi hjem
fra Gøteborg med endnu flere pokaler….

Morten

Se flere PGT-billeder på www.hakoah.dk

Turen til og fra Oslo blev nydt på alle måder
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Årgang 1993/94 var på forhånd udråbt til
storfavoritter i deres gruppe, som udover
Kbh. bestod af Oslo og Malmø. Oslo har vi
altid slået stort og Malmø har voldt os lidt
problemer, men vi har aldrig tabt til dem.
Årets 1993/94 hold var næsten identisk
med sidste års guldvindere. Der var kun en
enkelt spiller mere med, Daniel Delghavi.
Desuden havde vi 4 meget aktive supporters
med, som gjorde alt hvad de kunne fra
sidelinjen for at støtte op omkring holdet,
især når forventningspresset var større end
resultaterne.
Vores 4 højrøstede supportere var Jacob
Thurnhuber, Itamar Lokzinsky, Jonathan
Gelvan og Jacob Norden.
Tak for jeres store støtte.

Første kamp mod Oslo
Første og eneste kamp torsdag var mod
Oslo. Det tog kun 1 minut at ryste rejsen ud
af kroppen, og score det første mål. Der blev
spillet rigtig pænt fodbold over hele banen.
Det var flot i betragtning af, at banen var
både knoldet og vanvittig skæv. Der blev
lukket af i forsvaret, midtbanen styrede og
kontrollerede det fremadrettede spil, og
angriberne kunne både selv samt holde på
bolden til der kom hjælp bagfra.
Oslos spillere blev presset over hele banen.
Derfor var resultatet på 7-1 ikke ét mål for
lidt, tværtimod. Da vi nærmede os kampens
slut, kom der lidt hæl og tå, men det skal
der også være plads til.

Vores målscorer var i første kamp Thomas
VN. 3, Daniel A. 2, Jacob VN. 1 og Adam B. 1.
Turneringen var desværre ikke planlagt af
fodboldkyndige. Vores næste kamp skulle
derfor også være mod Oslo for derefter at
slutte af med to kampe mod Malmø.

Igen mod Oslo
Anden kamp mod Oslo blev væsentlig mere
jævnbyrdig. De havde nu fået tilgang af tre
spillere fra deres yngre hold. Det gav holdet
mere kvalitet og tyngde. Nu blev der kæmpet
over hele banen.
Første halvleg var målløs. Vi havde chancer,
men udnyttede dem ikke. Fra starten af 2.
halvleg, blev presset mod det norske mål
imidlertid for stort, og efter et godt angreb,
fik vi hjælp af en norsk fod, som lavede
selvmål. Hvis han ikke havde ramt den, var
Daniel lige bag ham, så der var nok blevet
mål alligevel. Målet løste lidt op for vores
spil, så det ene angreb efter det andet
begyndte at skylde ind over Oslos mål.
Det blev dog kun til ét mål mere, scoret af
Jonathan S.
2-0 var også et godt resultat. Da turneringen
var lagt på den måde, som den var, skulle
vi bare have ét point i de to sidste kampe
mod Malmø for at være i finalen.

Alibi kamp mod Malmø
Den første og eneste kamp mod Malmø var
en farce.
Malmø havde lige inden tabt deres anden
kamp mod Oslo. Derfor kunne de ikke nå

GULD FAVORITTERNE INDFRIEDE FORVENTNINGERNE, MEN DET HOLDT HÅRDT
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noget. Det bar deres spil desværre alt for
meget præg af. De startede uden deres bedste
spiller, Alexander, som vi alle frygtede lidt
for sit gode spil. Der var ikke gået 5 min før
der stod 3-0 til os.
Der kan desværre ikke siges meget godt om
kampen. Dertil var Malmø alt for svage og
uinspirerede. Vi gjorde hvad vi kunne for
at spille fodbold og få en fodboldkamp ud
af det, men Malmø havde mere travlt med
at lave fis og ballade. Det mest positive, ud
over resultatet på 11-1, var, at alle spillere,
der var omklædt, fik en del spilletid.
Vi styrede kampen totalt. Jacob B. i målet
rørte vel kun bolden 5 gange i hele kampen.
Fremme var der god plads til angriberne,
hvorfor det ikke var overraskende, at Daniel
A. blev måltyven i kampen med 4 mål.
Thomas VN. stod for 3, Sebastian G. for 2,
Jonathan S. lavede ét og så atter igen et
selvmål.
Nu var vi klar til finalen. Sidste kamp mod
Malmø var nu uden betydning og blev derfor
aflyst, også fordi himlens porte åbnede sig
og det styrtregnede 10 min. før kampstart.
Der blev derfor, for alles skyld, besluttet at
aflyse kampen.
Nu kunne vi bare se frem til finalen søndag.
Modstanderen skulle findes i en såkaldt
"semifinale" mellem Oslo og Malmø,
søndag morgen. Ikke overraskende blev det
Oslo, der efter en jævnbyrdig kamp fik lavet
tre mål i de sidste 10 min. af kampen.

Finalekampen mod Oslo
Søndagens sidste PGT kamp blev også den
længste. Det hele startede lidt kaotisk, da

man ikke kunne finde en dommer, men med
25 min. forsinkelse, kom vi endelig i gang.
Inden kampstart sagde den norske leder til
mig, at de havde udvidet truppen med en
enkelt spiller, der nok var et år for gammel,
men da han også havde 3 spillere med, der
var for unge, gik det nok. Det skulle dog
komme til at få en stor betydning.
Vi har aldrig spillet en mere lige kamp mod
et skandinavisk hold i PGT historien. Der
blev, som i de andre kampe, spillet en god
gang fodbold.
Denne gang havde vi fået flyttet kampen over
til kunststofbanen, som var i niveau med et
godt underlag. Dette passede åbenbart også
Oslo godt, da de spillede deres bedste kamp
nogensinde mod os. Vi havde ellers chancer
nok. Vi havde bolden væsentlig mere end
Oslo, men selv ikke på straffespark, midt i
2. halvleg, ville bolden over stregen. Bolden
blev igen pænt spillet rundt. Fra fløjene og
på de mange hjørnespark, kom bolden fint
ind til de forskellige midtbanespillere og
angribere, som havde mange fine hoved-
stød, men ind ville bolden ikke. Jo tættere
vi kom på slutfløjtet, jo større var risikoen
for, at en enkelt løs chance til Oslo ville ud-
løse sejrsmålet, men endnu en gang viste
de to bagerste høj moral og spillefor-
ståelse. Jonas "Smiley" og Jacob VN lukkede
næsten totalt ned for deres angriber. Der
var ikke mange skud mod vores mål i hele
kampen.
Til gengæld fik vi heller ikke mange store
gennemspillede chancer, som vi tidligere i
turneringen havde været vant til. Dertil var
Oslo nu blevet for stærke i forsvaret, ikke
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mindst fordi deres nye spiller både var stor,
god til at dække op og sparke bolden langt
væk.
Da kampen endte målløs, skulle vi ud i to x
5 min. ekstra tid eller til først scorede mål
"Golden goal".
Nu var der lidt nerver på, for igen kunne en
tilfældig bold afgøre det hele. Derfor blev
det en lidt chancefattig, taktisk affære, som
igen afsluttedes målløs.
Nu skulle vi så ud i den afsluttende straffe-
sparkskonkurrence. Først 3 spark til hvert
hold. Hvis der endnu ingen afgørelse var,
så ét spark af gangen til en vinder var
fundet.

Straffesparksforløbet
1-0      Oslo. Flot spark, der sad i krydset.
1-0       Kbh. Vi brænder det første spark.
1-0       Oslo. Thomas VN redder flot det
            andet spark.
1-1       Kbh. Daniel A. sætter elegant det
            andet spark ind ved den ene stolpe.
2-1       Oslo. Leon, deres suverænt bedste
           spiller, sætter den sikkert ind.

Nu var det afgørende, at vi scorede. Ellers
havde vi tabt.
2-2     Kbh.  Jacob VN. var sikkerheden selv,
          hårdt og præcist, uden chance
          for deres ellers gode målmand.
           Og så var det, at Thomas selv
          ville afgøre finalen.
2-2     Oslo. Igen redder Thomas deres
          spark med en superfin parering
           for derefter selv at sparke.
3-2      Kbh.  Thomas har selvtilliden i orden
           og sætter bolden sikkert bag en
           frustreret norsk målmand.
Danmark havde genvundet PGT mesterskabet

Da det var sidste kamp i turneringen, havde
vi samlet rigtig mange tilskuere. Det var
derfor flot, at spillerne kunne holde hoved
koldt, når det virkelig gjaldt.

Årets bedste drengespiller
Som om det ikke skulle være nok, at vi vandt,
så blev Jacob Vain Nielsen kåret som
turneringens bedste drengespiller. En fuldt
fortjent titel. Jacob var sikkerheden selv
gennem hele turneringen. Ved kåringen blev
Jacobs spilforståelse og fornuftige måde
at komme af med bolden på, fremhævet,
samt hans beherskelse af spillet, såvel med
foden som med hovedet.

De 11 guldvindere, én for én:
Jacob Bergmann: Sikker målmand gennem
hele turneringen. Kun passeret to gange.

Jonas Lajboschitz. Forsvarsspiller, den
spiller med bedst disciplin til at blive
hjemme, selvom vi har hele spillet, læser

Boys93 straffekonkurrencen på vej mod en
afgørelse: Thomas redder Norges 4. straffe



Hakoahneren nr. 2 2009     11

KLIK ind på www.hakoah.dk

spillet og modstanderen rigtig godt. Slipper
fornuftigt af med bolden, selv i pressede
situationer.

Jacob VN: Rigtig dygtig spiller, som kan det
meste med bolden. Han fik ikke så mange
chancer fremme, da han var bundet af for-
svarsopgaverne, men som tidligere omtalt,
var der også andre, der havde bemærket
hans kvaliteter.

Moran Boaz Svane: Havde problemer med
benet, som hæmmede hans spil,  og fik der-
for ikke så meget spilletid som normalt. Har

et godt blik for spillet, og kan derfor bruges
såvel på midtbanen som i forsvaret.

Sebastian Groth: Han var klart den spiller
med flest assist på holdet. Sparkede også
de fleste hjørnespark.
Kan lægge afleveringen præcis, både på
kort og på lang afstand. Er god til at presse
medspillerne til at yde lidt mere.

Adam Bashary: Var god til at finde hullerne
i modstandernes forsvar og med lidt mere
koldblodighed, havde han sikkert lavet flere
mål end det ene mod Oslo.

B93 klar til action:
Bagerst fra venstre: Martin - Moran - Thomas - Daniel  A - Jacob VN - Jacob B

Forrest: Daniel D - Adam - Daniel T - Jonas - Sebastian – Jonathan
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Daniel Tajchmann: Gør det nemme når han
har bolden. Kan stoppe modstanderen fra
både forsvaret og midtbanen. Spillede heller
ikke så meget, da han desværre var syg om
fredagen.

Thomas Vain Nielsen: Superdygtig spiller.
Har et godt skud og kan også bruge hovedet.
Har et fantastisk sammenspil med bror-
mand Jacob. Blev topscorer sammen med
Daniel, men vigtigst af alt, var han vores
redningsmand ved straffesparksafgørelsen
i finalen.

Jonathan Salamon: Han er blevet sikker med
bolden, samt god til at presse modstander-
en. Han scorede det meget afgørende 2-0
mål mod Oslo i den anden kamp.

Daniel Delghavi: Er god til at slippe fri fra
sin markering. Har et fint blik for spillet,
skal bare slippe bolden lidt hurtigere. En
rar nyskabelse på holdet, som sagt den
eneste nye spiller i år.

Daniel Abiani: Vores klasseangriber, som er
god til at gøre sig spilbar. Kan også skabe
pladsen til selv at afslutte.

Alt i alt en god turnering med den rigtige
vinder, på baggrund af alle kampene.
Vi håber der bliver endnu en mulighed for
at forsvare guldet næste år i Gøteborg.
Tak for i år drenge og endnu en gang til-
lykke.

Med sportslig hilsen
Martin Norden

ADVOKAT

Finn Altschuler
LINDE & ALTSCHULER A/S

MØDERET FOR HØJESTERET

BREDGADE 23 . 1260 KØBENHAVN K

TELEFON 33 14 19 40
TELEFAX 33 13 30 35

E-MAIL: LA-Law@danjur.dk
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Inden turneringen talte vi en del om, at det
at opnå sammenhold med kammeraterne
var vigtigt og, at formålet med turen om-
handlede at vinde venner fremfor kampe.
Selvom holdet evt. ikke ville vinde PGT, så
ville turen ikke være spildt.

På båden til Oslo fik drengene mulighed
for at være sammen med kammeraterne på
tværs af de forskellige hold – der var god
stemning både ved sandwichspisningen, i
butikkerne, til svømningen, på diskoteket
og ikke mindst i kahytterne.

Overnatning på skolen medførte et godt
sammenhold og nærvær mellem spillerne
på tværs af holdene, hvilket er noget af det
bedste udbytte for denne type arrangement-
er.

På det sportslige plan viste det sig, at vores
trofaste 95-drenge spillede op til deres
bedste og vandt den spændende række for
95/96-spillere.

I en del år har vi spillet søndagsfodbold
året rundt med deltagelse af drenge, fædre
og få gange også døtre og mødre. Dette har
været basis for mange deltagere i alle aldre,
årgang 1950-99. Mht. til de unge, har der
især været mange fra årgangene 93-97. For
95-drengene har det været det faste møde-
sted.

Holdet består af den effektive målmand,
Noam Lahav og forsvaret havde skiftevis
de tekniske spillere, Adam Asmussen, David
Bassan og Joel Raymond på plads. Midt-
banen blev godt udfyldt af sliderne Isaac
Bodnia, Julius Beglaubter og Joshua Shafir.
I angrebet løb Jonas Blüdnikow solen sort.
På sidelinien havde vi Jonas Demsitz som
en vigtig supporter og indskifter.

På vejen mod finalen, spillede holdet først
mod Norge om torsdagen efter den lange
tur på færgen. Det blev en velspillet kamp,
hvor vi vandt 4-1. Jonas B. gjorde det flot til
1-0 efter en fin frispilning af Julius. Der-
næst lavede Isaac et godt mål efter assist
fra Jonas B. Joel fik brugt sit hoved på flere
måder, herunder et målgivende hovedstød.
På et kontraangreb var Noam chanceløs og
til sidst fik Julius virkningsfuldt lobbet
bolden i mål. Josh, David og Isaac gjorde
også gode indsatser.
                          
Ikke flere kampe torsdag, bortset fra om
aftenen, hvor der var diskotek i Centret med
3. halvleg…

Fredag begyndte dagen mod ét af Stock-
holms hold. Det blev til en tæt kamp mod
Stockholm 2. Vore spillere tænkte nok på,
at denne kamp var en slags revanche mod
sidste års vinder, idet det måske var Stock-
holms bedste hold. Spændende blev det hele
vejen, godt hjulpet af, at dommeren ikke
havde en ordentlig fløjte, ikke kendte
reglerne og havde bedt vores modstandere
om at tage tid. Vore spillere kæmpede, men
det holdt hårdt. På mål og i forsvaret havde
Noam, David og Adam sit at se til. Julius
spiller overalt og løber som en hvirvelvind
rundt og snyder sine modstandere med
smarte detaljer. Efter en hed kamp med et
flot mål af Joel, kæmpeindsats på midt-
banen af Josh, Julius og Isaac samt beret-
tiget udvisning af en ophidset Jonas, fik vi
noget at tænke over.. Kampen endte 1-1 efter
lidt diskussion om tid, både om for lidt tid,
ekstra tid og trække tiden ud… Desværre
blev Adam skadet med en forstrækning i
låret i slutningen af kampen.
Modsat den forrige kamp, fik vi mere ro over
det igen. Vi spillede mod Stockholm 1 og vi
vandt ubesværet 4-1 efter en god holdind-

95-DRENGEHOLDET VANDT VENSKABER OG RÆKKEN
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sats. Vore spillere havde set, at der på
Stockholm 1 holdet var gengangere fra
kampen mod Stockholm 2. Efter at vi fortalte
dette til deres trænere, blev mindst én af
spillerne trukket ud af banen. Mens Adam
var ude, spillede Joel og David fint sammen
i forsvaret. David fik scoret et flot langskud,
sat ind på indersiden af stolpen. Joel, Isaac
og Josh fik også gevinst ud af deres store
indsatser. Igen reddede Noam flere bolde
med sit gode overblik og hurtige fremløb.
Vores tro supporter, Jonas D. kom ind i
kampen med lånt tøj og ydede en stor
indsats som aflastning for Jonas B.

Den sidste kamp fredag mod København 96-
drenge blev udsat til søndag, idet regnen
satte en stopper for flere kampe.

Vores shabbat blev en rigtig hviledag, ikke
mindst for de trætte drenge og for Adams
skadede lår. Efter synagogen, gik vi en tur i
Oslo centrum og så på byens liv. Senere blev
der tid til at tale og spille bold med svensk-
erne fra Stockholm, som også sov på skolen.

I kampen mod København 96-drenge måtte
der virkelig kæmpes bravt for at få sejren i
hus på 4-1. Josh glimrede med de lange
indkast, talrige vundne nærkampe på midt-
banen og et godt mål. Isaac løb godt ned i
siderne med dels lange og korte dribleture
og lagde ofte præcist bolden ind over til
angriberne. Joel blev skadet i kampen og
ind kom så Jonas D for at hjælpe kam-
meraterne med solid indsats helt fremme.
Adam, som var blevet sin skade kvit, fik i

B95 i nye, trafiksikre spillerdragter:
Bagerst fra venstre: David - Jonas - Joshua - Isaac - Saki

Forrest: Adam - Jonas Blüd - Noam - Julius – Joel
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denne kamp vist, at han er en allround
spiller med et flot mål, hvor en række
driblinger resulterede i mål. Jonas B og
Julius kæmpede godt mod de stærke
modstandere. Efter sikre indgreb i forsvaret
kom David frem på banen og scorede på et
fantastisk langskud op i trekanten.

I finalen spillede vi igen mod det andet
Hakoahhold i rækken fra København: 96-
drenge.
Det blev en tæt fight med Jonas B som
matchvinder med 2 flotte mål – endelig
lykkedes det for Jonas, som havde haft lidt
modgang i de indledende kampe. Joel kom
ind selvom en skade fra forrige kamp
gjorde ondt. Også Noams indsats var vigtig,
idet han flere gange reddede holdet med
rigtige indgreb og fremløb. Efter at vi kom
foran 2-0, scorede 96-drengene 7 min. før
tid og det blev meget tæt til sidst, hvor der
var flere store chancer foran begge mål.
Det var en fair spillet finalekamp, som
tjener alle spillere til stor ære.

De norske værter havde ydet en stor indsats
og de skal have en stor tak herfra.

Turen fortsatte herefter på Oslobåden mod
København med en fin middag og forskel-
lige aktiviteter, herunder livlige kioskbesøg
og bad i den udendørs spa og indendørs
pool, pc-spil, biografbesøg, diskotek, mm.

Det var en udbytterig tur med mange
positive indtryk og træthed i kroppen, som
først forsvandt efter et par døgn.

Til 95-drengene og de andre deltagere, såvel
spillere og ledere - tak for en god tur!

Saki

96-ERNES GENNEMBRUD

Igennem mange år har vores '96-årgang
hørt mange trøstende ord, når de kom hjem
fra PGT.
"Det var synd, men næste år kommer det til
at gå bedre. Det er også svært når de andre
er ældre end jer. Det er næsten snyd når
man benytter dispensationsspillere mod
jer" etc. etc.
Årgangen har haft den hårde skæbne at
være placeret i en 95/96-række, hvor vi
endda selv fra dansk side er i stand til at
stille med et '95-hold, ligesom Stockholm i
et par år har kunnet stille med både et '95-
og et '96-hold.

Ambitionen har de sidste par år derfor været
at spille med om bronze mod Stockhom96,
Gøteborg, Helsinki og Oslo (der netop i
denne årgang også har deres største spiller-
materiale).

Sidste år i Stockholm var det – taget kamp
for kamp – tæt på, men endte alligevel med
en sidsteplads, og uden sidste års nr. 5 og
6, Gøteborg og Helsinki (der plejer at være
tæt besat med dispensationsspillere), var
holdet stærkt opsat på, at bronzen skulle
hjem i år.

Det blev til en perfekt start, da vi i åbnings-
kampen besejrede hjemmeholdet Norge –
kaldet sådan, fordi holdet er samlet af spil-
lere fra flere andre byer end kun Oslo.

Vi havde prøvet at tilpasse os fra vores
sædvanlige 9M fodbold til PGTs 7M ved at
lade en af vores mange sædvanlige an-
gribere, Tobias, spille på midtbanen, mens
Adam S og Adam R på skift spillede helt
fremme, hvor også Yoel blev brugt.
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Adam S startede på den eftertragtede plads
og kvitterede hurtigt med et mål og yder-
ligere et par gode afslutninger, og da Adam
R, kort efter at være blevet skiftet ind, øgede
til 2-0 midt i 1.halvleg, var optimismen for
alvor tændt.

Norge fik reduceret til 2-1 kort før pausen,
men med yderligere et mål midt i 2. halvleg
bragte Adam R os på 3-1 og åbnede en
hektisk periode, hvor hjemmeholdet atter
reducerede, men Tobias fik sat tingene på
plads med 4-2-scoringen.

Således opmuntret kunne vi fredag stille
op til noget, der lignede en nøglekamp mod
Stockholm95, der uden deres to bedste
spillere fra PGT08, noget overraskende
havde tabt 1-2 til Stockholm96 i deres højt
profilerede åbningskamp.

Det blev en kamp, hvor man godt kunne
ærgre sig over PGTs kroniske mangel på
kvalificerede dommere. Svenskerne havde
en fysisk overlegenhed og havde – som
sædvanligt – tænkt sig at udnytte den, og
med en dommer, der var meget føjelig i den
svenske tolkning af hvad, der kunne be-
tegnes som lovligt skub skulder mod
skulder, blev nogle af vores mindre spillere
sendt ud på nogle gevaldige flyveture.
Heldigvis havde vi allerede fra vores kampe
hjemme i KBU-turneringen talt en del om
begrebet 'trods' og gang på gang rejste de
danske spillere sig op igen og kom igen med
fornyet energi.

Det blev en kamp, der endte 1-1, hvilket vi
hellere end gerne havde 'solgt' den til på
forhånd, men som fordelingen af chancer
bestemt ikke gjorde tilfredsstillende for os.
Ikke mindst Tobias havde en rigtig uheldig
kamp med en håndfuld chancer, der lige

netop ikke gav mål, bedst illustreret med et
straffespark (benspændet bagfra mod
Daniel kunne ikke takseres som skulder-
skub) på stolpen – men foldbold er et hold-
spil, og heldigvis var der holdkammerater
til at følge op, så Adam R, frisk indskiftet
fra bænken, gjorde sig fortjent til øgenavnet
'Nordstrand' ved at sende returbolden i mål
og komme op på tre mål i to kampe.

Kampens detalje stod Daniel for, da han
med en tofodsdribling på selve sidelinien
snød to modstandere og nærmest måtte
løbe uden om tilskuerne for at komme frem
til bolden. Desværre nåede Tobias lige
akkurat ikke frem til indlægget, som kunne
have resulteret i et mindeværdigt sejrsmål.

Inden vores næste kamp samme dag, havde
vores egne 95'ere slået Oslo og spillet uaf-
gjort mod Stockholm96, som dermed havde
markeret sig som svenskernes bedste bud
på en finaleplads, og som stod som vores
næste programpunkt.

Tro overfor vores målsætning om en plads
i bronzefinalen, spekulerede vi mest i et evt.
begrænset nederlag eller måske et enkelt
point, så vi havde valgt en defensiv ud-
gangsformation med den bomstærke midt-
banemand Matias nede i forsvaret sammen
med anfører Simon. Dette gav for første gang
plads til Yair på midtbanens midte i start-
formationen; en chance Yair udnyttede til
fulde.

I øsende regnvejr blev det en livlig 1.halv-
leg, hvor vi fik den allerbedst tænkelige
start. Daniel, endelig fuld af selvtillid, satte
to svenskere af og scorede fra spids vinkel
allerede efter 2 minutters spil. De svenske
favoritter svarede godt igen og satte Elias
på adskillige prøver, men fik kun passeret
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ham en enkelt gang til pausestillingen 1-1.
Første halvlegs udvikling gav smag af mere
end bare uafgjort, og udregningerne under-
vejs fortalte, at vi med en sejr faktisk ville
kunne kvalificere os direkte til finalen inden
sidste spillerunde, så målsætningen blev
ændret i pausen, hvor vi blev enige om at
satse mere offensivt og spille med endnu
større selvtillid. Daniel, der i vores defen-
sive satsning i anden halvdel af første halv-
leg var blevet afløst af Noah, kom tilbage
på banen, og vores to normale forsvars-
støtter Jonathan og Simon blev afløst af Tom
og Matias.
Det blev til den bedste halvleg, holdet
nogensinde har spillet i PGT. Daniel gav os
atter en drømmestart, da en diagonalbold

næsten fra midten passerede gennem hele
det svenske forsvar, og han dukkede op ved
fjerneste stolpe og bragte os på 2-1. Siden
viste Tobias, at han bare havde holdt
krudtet tørt i dagens første kamp, så han
nu var klar med fyrværkeriet: et vaskeægte
hattrick med tre mål i træk i en enkelt
halvleg; deraf to identiske, hvor han
dukkede op på midten og flugtede Daniels
forarbejde i kassen. Alting fungerede i denne
halvleg, hvor Yair og Matias gang på gang
iscenesatte flotte contraangreb fra midt-
zonen, Elias stod stærkt på målet, Tom var
opmærksom og ikke til at komme forbi i
forsvaret, de to gange Adam udførte på skift
et kæmpearbejde på højresiden, Tobias drev
gæk med modstandernes forsvar, og Daniel

B96 - PGT09-trup:
Bagerst fra venstre: Morten - Jonathan - Tom - Yoel - Daniel - Yair - Matias

Forrest: Simon - Adam R - Elias - Tobias - Adam S - Noah L
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og Noah supplerede hinanden perfekt i
venstresiden. Selvom svenskerne fik en
ekstra spiller på banen ved 1-4 – og endda
i forvirringen over, at deres anfører ikke
behøvede at forlade banen, da han fik et
gult kort, sendte yderligere en ekstra spiller
ind – kom de aldrig tilbage i kampen, og vi
kunne tillade os at lade Jonathan og Simon
hvile det meste af halvlegen, som sikrede
os en meriterende 5-1 sejr og finaleplads.

Regnvejret udskød imidlertid fredagens
sidste kampe til søndag, og vi fik aldrig
glæde af de udhvilede spillere den dag, men
der er ingen tvivl om, at '96-erne sagtens
kunne bruge hele lørdagen til at nyde
situationen, hvor de allerede var i finalen,
mens vores tidlige modstander søndag
morgen, vores egne '95-ere teoretisk set
kunne risikere at ryge ud ved et stort
nederlag til os, hvis Stockholm96 samtidig
kunne slå Oslo stort.

Den tidlige søndagskamp bar derfor præg
af, at de to hold ikke havde lige meget at
kæmpe for. Vi havde besluttet os for at
spare en halvskadet Adam S og lod heller
ikke Daniel få så meget spilletid, så Adam
R, Yoel, Yair og Noah måtte stå for et hårdt
stykke arbejde, når de skiftedes på de tre
midtbanepladser, indtil vi også begyndte
at bruge Jonathan til aflastning.

'95-erne fik hurtigt lettet presset med et
føringsmål, men Tobias udlignede på Yoel
og Adam Rs flotte forarbejde. Inden pausen
havde '95-erne dog med to mål afgjort
kampen, og i 2.halvleg havde de mulighed
for at spare nogle af deres slidte spillere.
Det blev til yderligere et mål for '95-erne,
da David bragede et langskud ind, men 1-4
var ikke noget, der rystede outsiderne, før

de samme to hold skulle mødes i finalen
senere på dagen.

Det taktiske oplæg var at få 95-erne til at
komme ud at løbe. Med en betydelig
smallere bænk end os havde de skullet
trække hårdere på deres spillere og stod
med et par halvskadede folk før slut-
kampen. Vi ville derfor gerne holde kampen
så åben som mulig i så lang tid som muligt
for så at udnytte et eventuelt kraftoverskud
til sidst.

Det blev et oplæg, som næsten lykkedes.
Langt det meste af spillet kom til at foregå
på vores banehalvdel, uden at vi gav de
store målchancer væk, men desværre uden
at vi fik sat alt for mange modangreb i gang,
bl.a. fordi '95-erne havde fået deres centrale
forsvarsspiller, Adam klar, og han holdt
vores enlige angriber, Tobias i et jerngreb.
Selvfølgelig kunne vi ikke undgå, at der
måtte opstå nogle halve muligheder foran
Elias' mål, og der havde '95-erne stor glæde
af deres vævre angriber, Jonas, der slog til
på en tilfældig bold efter hjørnespark i
første halvleg, samt igen i anden halvleg,
da Jonathan undervurderede Jonas hurtig-
hed og undlod at sparke en løs bold til ind-
kast.

En reducering ved Tobias betød dog, at
kampen alligevel var så åben som håbet,
da vi gik ind i slutfasen, og helt som ventet
fik vi skabt de par muligheder, som kunne
have skaffet os forlænget spilletid mod en
mør modstander, men først ramte Tobias –
for fjerde kamp i træk – stolpen efter en
dribletur i modstandernes felt, og på
kampens allersidste angreb ramte bolden
en knold og snød Daniel, da han blev spillet
helt fri foran det tomme mål, så nærmere
end 1-2 kom vi ikke.
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Det er dog sjældent, man ser et hold, der
taber en finale med et enkelt mål efter at
have været så nær ved en udligning i de
sidste minutter og alligevel være så glade.
For '96-erne var sølvet ikke en tabt guld-
medalje. Hele holdet havde en klar fornem-
melse af at have løftet sig fra de foregående
år, og ikke alene have overgået målsætning-
en om bronze, men også have været en
ligeværdig kandidat til en slutsejr.

Gad vide, om vi kan leve op til det igen
næste år…

B97/98 A - skadesramt på 4. pladsen
Bagerst fra venstre: Uri - Noah - Sasha - Joshua - Marcus

Forrest: Noam - Nir - Isak - Simon – Benjamin

U13-DRENGENE VINDER RÆKKEN

Det har været et stort forår for vores u13-
årgang, som med 16-17 spillere i truppen
uden problemer har gennemført forårets
9Ms række i KBU med en 1.plads og PGT i
Oslo (med 4 spillere, udlånt til u11) med
en 2.plads.

I KBU turneringen åbnede vi med en 3-1 sejr
over GVI, trods en del afbud, da vi spillede
endnu inden skolen var startet efter Pesach.
Vi har de sidste tre turneringer mødt GVI og
fører nu 3-1 indbyrdes, men netop sejren i
år skulle vise sig at være ekstra betydnings-
fuld.
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Ugen efter slog vi FB med hele 9-3, men
rendte så ind i et ærgerligt nederlag mod et
KB-hold, som vi har haft en del drabelige
opgør med de sidste par år.

Trods en 5-0 sejr over Vanløse kort inden vi
rejste til PGT, regnede vi egentlig med, at
mulighederne for at vinde rækken var
ganske små, da Jægersborg og Rødovre
havde lagt stærkt ud, men da vi selv slog
Rødovre med 4-1, og de derefter kollapsede
og tabte resten af deres kampe, viste det
sig pludseligt, at tre hold stod med mulig-
heden for at vinde rækken: GVI, Jægersborg
og Hakoah.

Vi mødte selv Jægersborg i næstsidste
kamp, og det gjorde kun kampen endnu
mere interessant, at Isaac og Joshua fra
vores Boys95 PGThold, som vi havde tabt
1-2 til i finalen, optrådte hos JB. Kampen
blev særdeles intens, men ikke særlig
velspillet, hvilket er et gennemgående træk
for deciderede topopgør med meget på spil.
Vi kom på 1-0 ved Matias, der har for vane
at score i vores vigtigste kampe, JB ud-
lignede, men Marcus bragte os atter på
sejrskurs kort før pausen. I anden halvlegs
medvind havde vi mest spil, men på et flot
modangreb udlignede JB atter, hvilket ville
bevare 1.pladsen for dem. Hakoah pressede

U13 9Ms rækkevinderne:
Bagerst fra venstre: Morten - Jonathan (7 kampe) - Tom (3k) - Yoel (1k) - Daniel (6k - 1 mål) -

Yair (6k - 3m) - Marcus (7k - 5m) - Adam S (6k - 10m) - Simon (7k) - Matias (7k - 4m)
Forrest: Joshua (3k) - Sasha (4k - 1m), Adam R (4k - 1m), Elias (7k) - Tobias (3k - 3m) - Noah RG

(6k - 3m) - Noah L (4k - 1m)
Mangler Jonas (5k)
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godt på, og på et af vore mange hjørnespark
headede Marcus sejrsmålet ind fra spids
vinkel og bragte os op på førstepladsen før
sidste spillerunde.

I sidste spillerunde mødte vi så HIK og
vidste, at vi med en sejr hverken kunne
hentes af JB eller af GVI, der skulle møde
hinanden et par dage efter. Kampen blev en
stor succes for holdets topscorer, Adam S,
der startede på bænken og kunne se et mas-
sivt, men uforløst Hakoahpres. Midtvejs i
1.halvleg blev Adam skiftet ind og stod for
2 scoringer og tre forsøg på træværket
inden pausen. I 2.halvleg tegnede Adam sig
for yderligere to mål og et oplæg til Noah

RGs pragtmål, inden han blev taget ud igen,
hvorefter angrebsmakker Marcus tog over
med de to sidste mål i 7-0 sejren, som
bragte mesterskabet i hus.

Læs meget mere om u13 holdets forår på
www.hakoah.dk -> nyheder eller på
www.123hjemmeside.dk/hakoah96

Morten

B98 B - Årets finalister
Bagerst fra venstre: Adam KB - Elias - Ilan - Luca - Jacob O

Forrest: Adam B - Jacob FH - Isac L - David - Lucas
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PGT I OSLO PIGER 93-94

Så er vi igen kommet hjem fra en uforglem-
melig PGT-tur og denne gang vidste jeg på
forhånd, at turen for de piger jeg skulle være
leder for, mere skulle være en social tur og
ikke så meget en fodboldtur. Dog må jeg sige,
at jeg alligevel blev positivt overrasket. 5
søde piger fra årgang 1994 (et år yngre end
de fleste af de spillere, de mødte), gik til
den på banen, som om de skulle vise alle
skeptikerne, at fodbold kunne de altså godt
spille. Vi mødte Oslo i den første kamp og
efter at været kommet hurtigt bagud, lyk-
kedes det os at komme ind i kampen igen

og udligne til slutresultatet 1-1. Næste gang
vi mødte Oslo, var det faktisk os, der var
bedst og havde fortjent en sejr, men i sidste
minut fik Oslo udlignet til slutresultatet
2-2.

Så var det tid til at møde storfavoritterne
fra Malmø, som var bedre end os, men ikke
mere end, at vi kun tabte 3-2 og faktisk
ramte stolpen kort før tid. Allerede om
fredagen var det afgjort, at vi skulle spille
en afgørende kamp mod Oslo om at møde
Malmø i finalen. Var der noget pigerne ville,
var det at komme i den finale og gejsten var
som sædvanlig stor, da vi søndag morgen
kl. 9 var klare til kamp og kamp i ordets

Girls93 - vores mindste trup fik heldigvis hjælp fra G95:
Bagerst fra venstre: Rebecca - Daniella - Keshet - Liat - Maya - Alan

Forrest: Sosha
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egentlige forstand blev der!! Pigerne på
begge hold kæmpede og spillede, så det var
en fornøjelse at kigge på.

Vi kom bagud i første halvleg på et selvmål.
Vi lagde derefter et stort pres på de norske
piger og havde også chancerne til både at
udligne og vinde. Udligningen faldt først 2
min. før tid og glæden var naturligvis stor.
Nu skulle vi ud i forlænget spilletid, 2x5
min. med såkaldt golden goal (den, der
scorer det første mål, har vundet). Vi gik
igen til angreb og kun 3 min. inde i den for-
længede spilletid skød vores suveræne
topscorer, Daniella, bolden mellem benene
på den norske målmand og jublen var

Girls95 - tættere på Makkabi Stockholm, men atter sølv:
Bagerst fra venstre: Rosa - Sara Luna - Hanna - Sarah - Dalia - Ilan

Forrest: Ariella - Maya - Stella - Minna - Tenna - Leah

enorm. De danske pigers skrig runger
stadigvæk i mine ører!!

Finalen mod Malmø skulle spilles kun 2
timer efter denne semifinale, men igen gik
pigerne frisk til den, så længe kræfterne var
tilstede. Det var de i hele første halvleg, hvor
vi holdt Malmø på 0-0. I 2. halvleg blev det
for alvor hårdt og Malmø fik scoret 2 gange.
De vandt fortjent guldet, men sølvet blev
ligeså fortjent vundet af København.
Vores grundopstilling var følgende: På mål
lånte vi enten Rosa eller Sarah fra det yngre
pigehold. De gjorde det rigtig fornuftigt,
ligesom de 2 piger, Mina og Hanna, som vi
lånte i løbet af turneringen. I forsvaret
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havde vi Liat og Maya, som kæmpede rigtig
godt og med deres gode fysik fik stoppet
mange angreb. Helt fremme havde vi så
Daniella, som scorede en del mål ved
simpelthen at løbe igennem modstandernes
midtbane og forsvar. Flot fightet og heldig-
vis fik jeg ikke skiftet hende ud alle de gange
hun ikke orkede mere!! Som støtte til
Daniella skiftedes Shosha og Rebecca med
at være på banen. Vores to små spillere var
nok dem, der løb mest i løbet af en kamp og
de kæmpede og gav alt hvad de havde, så
modstanderne aldrig fik ro.

Til orientering spillede man med 5 piger på
banen ad gangen.

Kære piger! Det var en fornøjelse at være
på tur med jer, både at følge jer på banen,
men også at være leder for jer udenfor
banen. I fem piger og jeres supporter,
Keshet, er en flok glade og søde piger, som
jeg håber, at vi i Hakoah og i vores jødiske
samfund vil se og høre meget mere til i
fremtiden.

Masser af hilsner (og tak for chokoladen)

Alan

B99 før deres egentlige PGT debut:
Bagerst fra venstre: David - Jonas - Adam - Noah

Forrest: Daniel - Sam – Jonathan
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ÆRESMEDLEM POUL ABRAHAMSEN 85 ÅR

      Poul holder peptalk til generalforsamling         Poul uddeler sin egen skænkede pokal        Poul holder festtalen til Hakoah's 80-årsdag
                          til årets seniorspiller

 

"Mr. Hakoah" fylder 85 år d. 20. august.
Han er født i 1924, samme år, som Hakoah blev stiftet.

 

Hvad Poul har betydet for Hakoah er ubeskriveligt!
Poul har været formand for såvel Hakoah

som for Dansk Maccabi Forbund.
Uden Poul havde vi nok ikke kunnet gennemføre

adskillige deltagelser i div. Europæiske Maccabiader,
bl.a. i Danmark og Maccabiader i Israel.

 

Poul har også været primus motor for mange Hakoahrevyer.
 Ved disse arrangementer har Poul holdt festtalen.

 Han har den evne at kunne holde en meget seriøs tale,
hvor ikke et øje er tørt,

 men han kan også underholde en hel forsamling,
så alle ligger flade af grin.

 

Jeg er i den heldige situation at have siddet i bestyrelsen
med Poul som formand,

 en tornado med masser af ideer, som altid blev fuldført,
 men humoren kunne han ikke slippe,

 hvor vi i bestyrelsen havde svært med at holde latteren tilbage.
 

Jeg har også oplevet Poul som leder ved Europæiske stævner
 og ved Maccabiaden i Israel, i øvrigt mange gange

 sammen med ét af vore andre æresmedlemmer, Benny Unterschlag.
 

Poul har haft diverse modeagenturer igennem mange år
og når jeg møder nogle af hans gamle kollegaer,

har de altid en morsom historie at fortælle om ham.
 

Kære Poul!
Vi ønsker dig og Ann-Therese mange gode år fremover.

 

Bis 120
 

Pbv.
Jan Ivar Metz
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1.SENIOR - FORÅR

Det var med en vis spænding, at der blev
taget hul på den nye sæson. Efter nedryk-
ningen til serie 3, var der set frem til en
sæson, som forhåbentlig ikke ville blive en
gentagelse af de seneste sæsoners kamp
for overlevelse i serie 2. Udover ny træner,
er det værd at notere sig, at der i løbet af
forårssæsonen er kommet nye unge kræfter
til holdet. Velkommen til jer alle.
Lad det være sagt med det samme: Serie 3
er det niveau, som 1. holdet har i øjeblikket.
Det særlige ved dette forår var, at, grundet
turneringsomlægningen, skulle rækken af-
gøres på en halvsæson. Det har betydet, at
der ikke har været plads til for mange off-
dage, som kunne resultere i endnu et ned-
rykningsdrama. Sæsonen startede lidt
trægt med to uafgjorte og et nederlag i de
tre første kampe, men den lidt uheldige
stime blev hurtigt vendt i de næste 6 kampe,
som bød på 5 sejre og et enkelt nederlag.
Afslutningsvis har det været lidt blandet
med to nederlag, en uafgjort og en enkelt
sejr i de sidste 4 kampe. Dermed sluttede 1.
holdet på en flot 5. plads, som giver håb
om blod på tanden hos spillerne, så vi næste
sæson kan kæmpe med helt oppe i toppen.
Afslutningsvis skal der lyde en tak til sup-
porterne, som uge efter uge har støttet
holdet, træner Jari for en god indsats, trods
den til tider lidt dårlige træningsindsats
og selvfølgelig holdets dynamo, Tage, som
igen i år har arbejdet på at holde tingene
sammen og som utrætteligt kæmper for, at
spillerne får de bedste forberedelsesmulig-
heder op til kampene.
Tak for denne sæson. Vi glæder os allerede
til efteråret.

Uri

7 MANDS SENIOR - FORÅR

Efter oprykning til mesterrækken i KBU, var
der sat store forventninger til vores 1. 7-
mandshold, der i høj grad består af tidligere
1. holdsspillere. Samtidig er det også her
vi finder vores Maccabiadedeltagere i fut-
sall til den forestående Maccabiade. Længe
så det ud til, at det kunne ende med en 1.
plads, men i aller sidste spillerunde blev
holdet overhalet indenom og må dermed
tage til takke med en imponerende 2. plads.
En flot præstation, som nok skal blive re-
vancheret i den kommende sæson.
Vi venter i spænding på hvordan spillerne
vil klare sommerens udfordringer ved Mac-
caiaden i Israel.

Uri

På næste side er angivet navnene på de af
vore medlemmer, som foreløbig har valgt
at støtte ungdomsafdelingen. Dette har de
gjort via det målpengebrev, som blev sendt
ud i februar 2009. Støttebidraget udgør
Kr. 128,-, hvilket svarer til 256 scorede mål
i 2008. På nuværende tidspunkt er der
indgået kr. 9.677,- Ungdomsafdelingen tak-
ker for bidragene, som blandt andet vil
blive brugt til sodavand, stævner, rejser m.v.

I kan stadig nå at sende et bidrag. Alle beløb,
store som små, er velkomne. I kan enten
indbetale til vor bankkonto i Danske Bank,
4180-3307075911 eller på vor girokonto
9075496.

Med ønsket om en god sommer.
Yoram

MÅLPENGE
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Abrahamsen Poul
Aisen Benny
Aisen Allan
Altschuler Finn
Beck Sasha
Bergmann Leo
Bergmann Simon
Berkowitz Linda & Tram
Berkowitz Isak
Bodnia Henrik
Cohen Tom
Cohen Jeffrey
Drescher
Elbaum Markus
Enk Tobias
Fardan Marianne & Rolf
Fingeret Alice
Fish Simon
Fogel Bent
Funt Janusz Jacob
Gelvan Michael
Gritzman Alex
Hartogsohn Blüdnikow Familien
Hertz Lone
Isachsen Rosa Rachel
Isaak Stefan
Jacobsen Helen & Ino
Karlin Familien
Karpantschof Bjarne
Kern Martha
Klinghoffer Familien
Korngut Roza & Samuel
Krasnik Fam. Isak
Krivaa Erling
Kvetny Mogens

Lewinsky Bent
Lexner Bent
Linkimer Noah & Micha
Løwenstein Kim
Melchior Bent
Melchior Dan
Melchior Nina & Arne
Maaravi Nicky
Nadelmann Ivan
Norden Dorrit & Jan
Nivaro Flemming
O. Jacob
Posin Sonja & Arne
Rappeport Eli
Rosenbaum Eva & Albert
Rosenbaum Georg
Rosenbaum Mona & Jan
Roth Nina
Rothschild Milton
Rothstein Freddy
Rothstein Kjeld
Saul Charlie
Scheftelowitz Bertil
Schwarz Finn
Silberbrandt Sigmund
Skolnik Tage
Skop Hanna & Aron
Slor Amos
Sårde Allan
Unterschlag Gert
Unterschlag Inge & Benny
Vainer Freddy M.
Vainer Wegloop Daniel
Weisdorf Ruth
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Det er for vildt
www.tiger.dk 
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Hvor så du 
os sidst?

Tlf:  +45 70 27 30 27    www.promoters.dk  

Skal dit produkt også ses? kontakt indehaver Danny Fogel
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KRÆMMERHUSET

Frederiksborggade 23
1360 København K

Nørrebrogade 209
2200 København N

JURIDISK RÅDGIVNING

Ved Stranden 18
boks 2034
DK-1012 København K

Tlf.  +45 7730 4050
Fax +45 7730 4077

www.horten.dk

FINN SCHWARZ
Partner

Tlf.   +45 7730 4150
Mob +45 5156 4150

fs@horten.dk
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Chone & Elkana Aisen
Gitte & Preben Aisen
Harry Altschul
Visuel Medie v/ Michael Altschul
Allan Arnby
Bente & Leo Bergmann
Isak Berkowitz
Knut Buchmann
Annelise, Jeffrey, Josephine & Danielle Cohen
D. & J. Dessauer
Familien Dimsits
Nina & Riri Dworsky
Leon Elkan
Marek Fajnzylber
Rolf Fardan
Azar Fhima
Catherine Fogel
Eli Arad Freifeldt
Hanka Friediger
Stofeksperten v/ Mogens Fromberg
Charly Garbarsch
Shlomo Gerafi
Simon Goldschmidt
Vivi & Henri Goldstein
Helle Fromberg & Thomas Gorlén
Max Gritzman
Kenneth Gutterman
Pola & Leo Igelski
Marianne & Erhardt Kagan
Familien Kern
Martha & Bjørn Kern
Marwin Lang
Eva & Ib Madsen
Alan Melchior
Dan Melchior
Samuel Milgrom
Pinhas Mizrahi
Lynda & Mikael Nadelmann
Ursula Nadelmann
Mariann Kurtik & Thomas Nagler
Lissi & Allan Niemann
Erik Nilsson
Danielle Nissenbaum
Din Bilrådgiver v/ Martin Norden
Lizzi Norden
Judith & Eli Rappeport

Chana & Bjørn Hillel Ron
Eva & Albert Rosenbaum
Mona & Jan Rosenbaum
Poul Rosenbaum
Ilona & Roman Rosenstadt
Milton, Philip & André Rothschild
Finn Rudaizky
Anne & Martin Schalimtzek
Helena & Benny Schatz
Harry Schaulow
Samuel Schefte
Fini Schulsinger
Andy Schustin
Eva & Finn Schwarz
Lea Schønbaum
Anita Sårde
Freddy M. Vainer
Ruth Weisdorff
Jola & Leon Wiwak
Michael
Nina
NN
Poul

NEDENSTÅENDE STØTTER OP OMKRING VORES
MACCABIADEHOLD TIL ISRAEL 2009
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Serie 3, P7 - Forår

     Klub  K  V U T  Score  P
1.  Vigerslev Bk. 13 10 2 1 50 - 12 32
2.  Firkantens Bk. 13 10 1 2 42 - 21 31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.  FC Sydhavnen 13  9 3 1 38 - 18 30
4.  FC Nyhavn 13  7 4 2 29 - 26 25
5.  JIF Hakoah 13  6 3 4 27 - 22 21
6.  Bk. Heimdal 13  5 4 4 39 - 27 19
7.  CSC 13  5 3 5 36 - 28 18
8.  Politiets IF 13  5 3 5 24 - 24 18
9.  Bk. Royal 13  5 1 7 29 - 36 16
10.  Exercitus F.C 13  5 1 7 20 - 28 16
11.  AIK Frederiksholm 13  3 2 8 19 - 38 11
12.  Sunred Beach 13  2 2 8 25 - 35   8
13.  FC Nanoq 13  1 2 10 14 - 39   5
14.  DASAC 13  0 3 9 11 - 49   3

FODBOLD STILLINGER

7MH Mester

     Klub  K V U T  Score  P
1.  Husum Bk 11 7 3 1 32 - 20 24
2.  JIF Hakoah 11 7 2 2 43 - 23 23
3.  AB Tårnby 11 6 3 2 34 - 16 21
4.  GVI 10 6 2 2 37 - 20 20
5.  ØKF 11 5 4 2 43 - 27 19
6.  Vesterbro All. 10 5 2 3 32 - 31 17
7.  Brønshøj Bk. 11 5 0 6 30 - 38 15
8.  FC Spark 11 3 2 6 20 - 28 11
9.  Bk. Frem 11 3 1 7 28 - 46 10
10.  Bk. Fremad Amager 11 2 3 6 33 - 38   9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.  FC 97 11 3 0 8 22 - 45   9
12.  Rikken 11 2 0 9 27 - 49   6
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7MH 3 (P157)

     Klub K V U T  Score  P
1.  ØKF 8 6 2 0 30 - 11 20
2.  JIF Hakoah 8 6 1 1 33 - 21 19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.  B.93 5 8 5 2 1 35 - 19 17
4.  Bk. Rødovre 2 8 5 0 3 21 - 16 15
5.  Rikken 8 4 0 4 36 - 20 12
6.  Bk. Rødovre 8 3 1 4 35 - 34 10
7.  Bk. Skjold 8 1 2 5 18 - 35   5
8.  Bk. Union 8 1 0 7 12 - 41   3
9.  Bk. Viktoria 8 1 0 7   8 - 31   3

U13 Drenge 5 9M (årg. 96)

     Klub K V U T  Score  P
1.  JIF Hakoah 7 6 0 1 29 - 11 18
2.  GVI 6 4 1 1 28 - 15 13
3.  Jægersborg BK 6 4 0 2 32 - 18 12
4.  KB 7 3 1 3 33 - 22 10
5.  Bk. Rødovre 7 3 0 4 19 - 20   9
6.  FB 7 2 1 4 24 - 39   7
7.  HIK 7 2 1 4 19 - 37   7
8.  Vanløse 7 1 0 6 18 - 40   3

DAI Kbh. Veteran-7, mester - Forår

   Klub  K V U T  Score  P
1 SBK 75 / VSK - 1 11 7 2 2 32 - 19 23
2 Cph.Celtic-1 11 7 1 3 27 - 19 22
3 Boldklubben KHB 10 6 1 3 29 - 23 19
4 Røde Stjerne 10 5 1 4 32 - 26 16
5 Boldklubben Cito 10 5 1 4 21 - 21 16
6 Fox United- 1 11 5 0 6 40 - 29 15
7 HAKOAH 10 4 2 4 33 - 26 14
8 Olympos 10 4 1 5 30 - 28 13
9 B. 1978 10 3 0 7 28 - 43   9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 B. Kammeraterne 11 0 3 8 16 - 54   3
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BORDTENNIS STILLINGER

Serie 1, Kreds 04

   Klub  K  V U   T   Score  P
1 CIK 1 18 16 1   1 175 - 77 33
2 Allerød 1 18 16 0   2 196 - 56 32
3 Ballerup 1 18 12 1   5 151 - 101 25
4 Glostrup 1 18 11 0   7 145 - 106 22
5 AIF 4 18 10 1   7 137 - 115 21
6 Karlslunde 1 18   8 1   9 127 - 125 17
7 Gladsaxe 2 18   6 2 10   98 - 154 14
8 HBK 89 1 18   3 2 13   89 - 163   8
9 PTI 1 18   3 1 14   81 - 170   7
10 Hakoah 1 18   0 1 17   60 - 192   1

Serie 2, Kreds 09

    Klub  K  V U   T   Score  P
1 Herlev 1 16 15 0   1 167 - 57 30
2 Stefan 1 16 13 1   2 151 - 73 27
3 Brønshøj 5 16   9 3   4 134 - 90 21
4 Ølstykke-Slangerup 2 16 10 0   6 123 - 101 20
5 Ballerup 2 16   7 2   7 118 - 106 16
6 Københavns BTK 10 16   7 1   8 113 - 111 15
7 Amager 4 16   5 1 10 100 - 124 11
8 Hakoah 2 16   2 0 14   46 - 178   4
9 Smørum 1 16   0 0 16   56 - 168   0

ONSDAG 20.00-23.00 I HILLERØDGADE HALLEN
Bordtennisafd. træner hver onsdag kl. 20-23 i Hillerødgade hallen på Nørrebro.
Alle aldersgrupper er velkomne.
På nuværende tidspunkt har Hakoah to seniorhold, som godt kunne trænge til nogle
forstærkninger.

Henvendelse til Alan Melchior:  Tlf. 35 42 35 55  -  alkamel@post10.tele.dk
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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

JØDISK BRIDGEKLUB af 1961
hver onsdag kl. 19 på Retortvej 1, 2500 Valby

Kontakt
Ben Vainer på tlf. 39 65 69 39

eller
Rolf Fardan på tlf. 39 61 00 53

HUSK

Deadline for næste nummer af Hakoahneren er
den 16. november 2009

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

Støt op om ungdomsarbejdet i Hakoah!
Bliv annoncør i Hakoahneren!
Henvendelse til redaktionen.
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BENT MELCHIOR 80 ÅR
 

Hakoah's æresmedlem, tidligere overrabbiner Bent Melchior,
rundede 80 år d. 24. juni.

 

For de der ikke ved det, er Bent Melchior særdeles sportsinteresseret.
Han har selv spillet fodbold i Hakoah

og han har ofte fulgt vores 1. hold
i fodbold fra sidelinien.

 

Alle Bents drenge har spillet fodbold,
specielt har vor tidligere formand, Alan, været særdeles aktiv.

Nu spiller han veteranfodbold med stor gejst.
 

Bents børnebørn, Ilan og Adam,
spiller nu på vort 1. hold i fodbold

og Adam har med sine 16 år allerede sat sit præg på holdet.
 

Vi ønsker Lilian og Bent mange gode år fremover.
 

Bis 120.
 

Pbv.
Jan Ivar Metz


