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Formanden har ordet!

Ved indgangen til en forhåbentlig pragtfuld sommer, kan
vi i Hakoah se tilbage på et foreløbigt begivenhedsrigt
år.

Hakoah har afholdt sin generalforsamling med en desværre alarmerende
ringe opbakning fra vores medlemmer og forældre. Til alle jer, der "gik
glip" af mødet, kan kort siges, at undertegnede gennemgik det forgangne
år. Morten viste sit flotte power point show med gennemgang af
aktiviteterne på ungdomssiden. Alene af den grund burde der have været
stuvende fuldt af glade børn med forældre !!!!

Vi måtte sige farvel til to aktive bestyrelsesmedlemmer. Den ene, Oskar
Klinghoffer, har været i bestyrelsen siden 1999, valgt ind i ungdoms-
sektionen. Oskar har i mange år repræsenteret Hakoah i de mange fælles-
arrangementer i menigheden, med et stort engagement. I de senere år
har han, sammen med Jan Ivar, stået for stof til Hakoahneren samt skrevet
vores faste indlæg i JO. Tak for indsatsen. Æresmedlemmet, Jan Ivar er
også blevet afløst i bestyrelsen, pga. sygdom. Sidste års suppleant, Philip
Wegloop er nu med i bestyrelsen som fast medlem. Velkommen til Philip.
Der var selvfølgelig også uddeling af ungdomsnåle og flidspokaler. U14 /
15 fik deres velfortjente nåle for endnu en gang at vinde deres række.
Desuden modtog Jonas H Blüdnikow Rene Strassmans Mindepokal.
Noah R. Groth modtog David P Benedicts Juniorpokal og Sasha Beck modtog
DZFs Jubilæumspokal.  Tillykke til alle tre, der spiller på vores succesrige
U 15 hold.

Dette forår har budt på positive stunder på og udenfor banerne, men
desværre også nogle sportslige nedture. Vores unge pigehold, U 9 med en
meget aktiv holdleder, Linda Berkowitz, har fået flere sejre og deltog også
i dette års PGT. Vores andet aktive ungdomshold, U15 er igen med i toppen
af deres række, og de deltog selvfølgelig også i PGT. Vi havde samlet hele
7 hold til PGT i Stockholm, 5 drengehold og 2 pigehold. Det var det nok
bedst organiserede PGT i mange år. Alle spillere var privat indkvarteret,
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og kampene blev afholdt på et godt anlæg midt i byen. Desværre kunne
Danmark ikke leve op til tidligere års dominans. Dertil var de svenske spillere
for stærke, både spillemæssigt og fysisk, men meget mere om PGT inde i
bladet. Jeg vil dog her gerne takke de mange frivillige ledere, der tager 5
dage ud af deres kalender for at rejse med vores hold.

Hakoah har også i år deltaget i andre aktiviteter i vores menighed. Til Jom
Ha’atzmaut arrangerede vi en meget velbesøgt basketball- og bordtennis-
turnering. Til basketball stillede mange af skolens klasser op sammen med
lærerne, Hakoahs bestyrelse samt Israels ambassade, men der var ingen
der kunne slå 8. klasse, som vandt suverænt.

Jeg er lige hjemkommet efter en fantastisk weekend med åbningen af Det
Jødiske Hus. Her var Hakoah også aktive. Vi afholdt bordfodboldsturnering
med over 50 deltagere over to dage. Stor glæde hos menighedens unge
medlemmer. For at få endnu mere liv i det nye hus, har Hakoah foræret
menigheden et nyt, fint og flot bordfodboldbord.  Da vi ikke kan få et klubhus
i nærheden af vores baner, må vi flytte "banen" ind i vores nye "klubhus".
Håber det kan skabe glæde i det flotte hus, for nuværende Hakoahnere samt
kommende medlemmer. Når vi går i gang efter sommerferien, håber vi, at
der starter flere nye ungdomsfodboldhold, bl.a. i aldersklassen 6-7 år.
Bordtennis om eftermiddagen på skolen fortsætter med Ariel Skop, og måske
får vi gang i badminton igen. Er der noget, du ønsker vi skal starte op, er vi
meget lydhøre. Lad os høre fra dig på hakoah.dk.

Hakoah ønsker alle en god sommerferie, og håber I kommer tilbage med lyst
og vilje til, at vi i dette efterår skal have gang i flere Hakoahhold.

Med sportslig hilsen
formand for Hakoah,
Martin Norden
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Finn Altschuler
LINDE & ALTSCHULER A/S

MØDERET FOR HØJESTERET

På Carolineskolen blev der udkæmpet store
sportskampe i anledning af Jom Ha'atzmaut.
Det var Eitan og Hakoah, som stod bag
afviklingen af spændende basketballkampe
og intensiv bordtennis.

Basket
På skolens elegante basketbane, udkæmp-
ede skolens elever, Eitan, Ambassaden og
Hakoah tætte kampe med maksimal spænd-
ing, som strømmede helt ud på tilskuer-
pladserne. Efter en tæt cup-turnering med
mange højeksplosive kampe, nåede Caro-
lineskolens 4. og 8. klasse finalen.
4. klasse fik ekstra spillere på banen til
finalen, men det var et godt sammenspillet
og fokuseret 8. klasse-team, som blev årets
Jom Ha'atzmaut mester.
De sejrende var: Daniel Vainer Wegloop,
Daniel Sårde Baastrup, Matias Gabay,
Gabriel Koppel Levy og Marcus Blachmann
Udsholt.

JOM HA'ATZMAUT

Bordtennis
To nye grønne bordtennisborde mødte de
mange erfarne spillere, som duellerede om
titlen som årets bordtennis-champ. Den fine
turnering blev afviklet over et par intense
timer efter internationale regler ved den
erfarne Simon Fish. I ungdomsrækken blev
Jonatan Rubinstein den stolte mester og
kunne løfte pokalen mod aftenhimlen og
modtage en velfortjent hyldest. I senior-
rækken ryddede selveste turneringsmester-
en, Simon Fish, alle kombattanter af bordet.
Selv Kenneth Guttermann måtte nyde
Simons smukke spil og overlade første-
pladsen til den suveræne seniormester.
Mange tak for den store interesse og op-
bakning til både basket og bordtennis fra
såvel spillere som fra publikum. Det var en
stor sportsaften med mange intense og
spændende kampe.

Jens Peter Udsholt
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B96 holdet fik en overbevisende start på PGT
turneringen, da Oslo blev besejret med 5-2
i en kamp, hvor det unge danske hold fik
vist virkelig flot, kontrollerende fodbold.

Siden sidste år har B96 holdet fået tilgang
af en af B95s mest markante spillere i form
af Blüd, der har været en fast og dominer-
ende spiller på U15 holdet det sidste års
tid. Mod Oslo startede han på den centrale
midtbane, hvor han med stor autoritet
sugede spillet til sig og konstant var spilbar
i området foran det norske forsvar. Køben-
havn satte sig hurtigt på spillet og viste, at
man både kunne spille possesionfodbold
og køre bolden rundt i rækkerne og samtidig
være målsøgende.

Blüd åbnede scoringen med et tørt, dykkende
langskud, og inden halvleg havde Tobias vist
sin målnæse ved en koldblodig og kynisk
afslutning, da han blev spillet flot i dybden
bag Oslo forsvaret og scorede med en for-
nem afslutning fra kanten af feltet. Bagud
0-3 fik Oslo mulighed for at sætte en ekstra
spiller på banen og kunne midlertidigt sætte
en prop i hullet, samtidig med, at vi gik lidt
ned i tempo og kunne tage den småskadede
forsvarsklippe Matias ud og spare ham
resten af kampen.

Simon, Noah og PGT-debuterende målmand,
Joakim kunne dog sagtens holde styr på
løjerne i vores ende, og i starten af 2. halvleg
blev der sat tyk streg under den danske
dominans, da Daniel brød igennem og
gjorde det til 4-0, hvorefter Yair med stor
sikkerhed satte et straffespark ind. To
norske reduceringer slog ikke rigtig skår i
glæden – B96 gav en melding om, at man

B96 (København Rød) overtager
PGT favoritrollen fra B95 (København blå)

atter var klar til at give et bud på en
finaleplads for tredje år i træk.

HÅRD START FOR B95
I et år, hvor B95 var ramt af flere afbud, og
David endda måtte melde fra kort før
turneringen, var en del B96 spillere blevet
sendt op for at supplere de flerdobbelte PGT
mestre, men allerede fra første kamp, blev
holdet sat under pres, da en lige kamp blev
tabt 1-2 til Helsinki.

Finnerne imponerede med stor fighter- og
løbevilje, og da de først var kommet foran
1-0 på hovedstød efter hjørnespark, pak-
kede de sig godt ned i forsvaret og kunne
forhindre Joel og Isaac i at komme af sted i
fremstød, mens de selv lå og lurede på
chancerne for kontrastød. Det var sådant et
modangreb, der gav dem en 2-0 føring tidligt
i 2.halvleg, men Joel headede kort efter
reduceringen til 1-2 ind efter et langt indkast
fra Joshua. Nærmere kom vi desværre ikke,
og B95 var derfor tvunget til at få point ud
af næste kamp mod B96.

DELING MELLEM FRÆNDER
B96 var faldet væsentligt i spilletempo
siden kampen mod Oslo til opgøret mod
B95, og de fem lånespillere fra holdet, som
spillede for B95, var topmotiverede og
gjorde en fantastisk indsats. Elias diskede
op med et par store redninger, bl.a. da han
nåede helt op under overliggeren og reddede
et forsøg fra Blüd, Jonathan spillede med ro
og autoritet i forsvaret og stod bl.a. for en
redning på stregen, da Sasha fik afsluttet
efter Elias havde halvklaret et forsøg, Jonas
havde nogle drabelige tvekampe med netop
Sasha og var tæt på at score i 1.halvleg, da
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han var få centimeter fra at komme frem til
en tværbold, Adam S spillede med opti-
misme og frækhed, brillerede med en tunnel
på Matias på selve baglinjen og var tæt på
med et kvalificeret langskud, mens Adam R
stod for det væsentlige udlignende mål, da
han fulgte op på en halvklaring fra Joakim,
og han sørgede dermed for at holde B95 inde
i spillet til en finaleplads.

Inden da var B96 ellers sent i kampen kom-
met på sejrskurs, da Marcus fulgte godt op
på Elias redning af Daniels knaldhårde
spark fra kanten af feltet og bragte B96 på
1-0, men det var B96 der kom med det bedste
bud på et sejrsmål med fremragende lang-
skud fra Matias, der tog overliggeren.

Selv om ikke mindst Daniel og Blüd var
frustrerede over, at det ikke lykkedes at vinde
kampen, var 1-1 dog til at leve med for begge
hold, der holdt muligheden åben for den
tredje rene danske finale i rækken i træk.

STOR RESPEKT FOR B96
Den respekt, det røde Hakoah-hold havde
skabt omkring sig, blev for alvor manifester-
et, da vi fredag morgen skulle møde
Helsinki.

Selv om finnerne dagen inden havde slået
de forsvarende danske PGT mestre, over-
raskede de os ved at stille op i en ultra-

defensiv 4-1-1 opstilling. Havde opstillingen
været udgangspunkt for en massiv satsning
på modangreb, havde det måske været for-
ståeligt, men efter en halvlegs spil havde vi
lært to finske ord:
- Raua, som måtte betyde rolig, for det blev
brølet ind til målmanden, hver gang han
skulle tage et af de rigtig mange målspark
og desuden ved alle dødbolde, de havde, og
som de tog sig rigtig god tid til.
- Yksi = en – når finnerne fik et hjørnespark,
fik en enkelt af de fire forsvarsspillere lov
til at gå med frem fra udangspositionen 10
meter uden for eget straffefelt.
Ellers var de to spillere fremme overladt
ganske til sig selv, men trods en Barcelona-
lignende overlegenhed i spillet til vores
side, blev vi til tider fanget med mange
spillere på den finske banehalvdel, og de
skiftende forsvarsspillere, Simon, Noah og
Matias kunne godt komme i problemer mod
de to hårdtarbejdende finner, som var tæt
på at tilkæmpe sig et straffespark eller
måske endda to.

Allerede efter få minutter, havde vi ladet
vores to midtbane-fløje, Marcus og Daniel
bytte side, så de kunne trække ind fra siden
og komme til langskudsmuligheder med
deres favoritben: hhv. højre og venstre, men
hverken de to eller Matias og Blüd, der også
forsøgte sig udefra, fik hul på bylden i første
halvleg, hvor vores bedste våben ellers var
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Tobias, der fra angrebspladsen midt mellem
de fire finske forsvarere, faldt ned i banen
og lagde bolden til en af midtbanespillerne,
hvor ikke mindst Yair stod for nogle gode
løb på venstrekanten.

Vi skulle frem til anden halvleg før det
lykkedes at få gang i målscoringen. Daniel
trak ind fra højre, og fra 20 meters afstand
hamrede han et langskud op i fjerneste
målhjørne og åbnede for et ægte hattrick
med to andre flotte mål af næsten samme
klasse. Det blev 2-0, da Daniel, tæt inde
under mål, tæmmede et indlæg fra venstre
og flugtede bolden ind, og hattricket blev
fuldendt med en flad og præcis afslutning
fra kanten af feltet.

Tre flotte mål, men vi havde endnu det mest
spektakulære til gode, som kom efter en
fremragende aflevering fra Matias dybt
nede fra egen banehalvdel op til Tobias, som
var rykket ned mod 'frimærket' mellem straf-
fefeltet og sidelinien, hvorfra han med en
hård og præcis flad aflevering på tværs,
fandt Marcus, der med utrolig frækhed
sendte bolden mellem benene på mål-
manden med hælen.

B95s FORSPILDTE MULIGHED
De forsvarende mestre fra B95 havde stadig
muligheden for at spille sig i finalen med to
sejre over Stockholm og Oslo, til trods for,
at de kun havde sikret sig et enkelt point på
førstedagen.

Desværre mislykkedes projektet allerede i
første fase med et ganske unødvendigt
nederlag mod værterne. Det startede ellers
med en glimrende første halvleg, hvor
Joshua scorede, først på et hovedstød og
siden på en tør afslutning fra kanten af feltet,
og Joshua havde også bud efter et ægte

hattrick, men ramte stolpen med god
afslutning uden om en blokerende
forsvarsspiller.

I anden halvleg kom Stockholm ind i kampen
med et tilfældigt langskud, der netop smut-
tede under Elias, og i en turnering, hvor dom-
merstandarden ikke var imponerende, blev
to tvivlsomme dommerskøn fra en af de mere
rutinerede dommere helt afgørende for
95'ernes skæbne: Først stoppede et halvt
dansk hold op og appellerede for svensk
hånd på bolden og straffe, men dommeren
lod spillet fortsætte og svenskerne løb
contra og udlignede. Hjemmeholdet kom
også på 3-2, og da danskerne så forsøgte at
satse, syntes de fleste andre end dommeren,
at der blev lavet et klart frispark på Elias,
der var ude af sit mål for at sparke bolden
væk, men det blev ikke dømt, og så kunne
Stockholmerne sikre sig finalepladsen ved
at score i det tomme mål.

LIGEGYLDIG FORSMAG PÅ FINALEN
Dermed var opgøret mellem Stockholm og
B96 blevet ligegyldigt, idet begge hold al-
lerede var i finalen. Vi besluttede at spare
Simon, der stadig sloges lidt med en drilsk
lyskenskade, og gav bl.a. Sasha chancen
efter at hans manglende langskudsstyrke
havde holdt ham ude af det meste af
Helsinki-kampen, og det blev en chance
Sasha greb med en scoring til 1-0 på Blüds
fine oplæg i 1. halvleg og med to andre af-
slutninger i 2. halvleg, der havde fortjent at
give ham et hattrick, men som begge blev
reddet på stregen. Også forsvarsspillerne
Matias – på et indkast fra Tobias – og Noah
havde bud efter en scoring i en første
halvleg, hvor vi atter viste flot position-
fodbold med god tålmodighed og fantasi,
opbygget helt nede fra de boldsikre for-
svarere, Noah og Matias.
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Desværre lykkedes det for svenskerne i høj
grad at provokere vores spillere med skub-
beri og trækken i trøjerne, og flere af vores
spillere kom til at bruge mange ressourcer
på forgæves appeller til dommeren og små
tvekampe med modstanderne.

Trods stor dansk overvægt i spillet, lykkedes
det for første gang i tre år for svenskerne at
sikre sig sejren med to contrascoringer i
anden halvleg, hvor vores midtbanespillere
svigtede i deres tilbageløb, men vi havde en
god fornemmelse af, at vi ville være i stand
til at skifte gear og sikre os første PGT-
mesterskab i søndagens finale.

SENT COMEBACK AF B95
Fredagen sluttede med en kamp mellem et
træt dansk 95-mandskab mod et endnu træt-
tere Oslo-hold, der ikke alene havde leveret
spillere til deres B97'ere, der for første gang
havde kvalificeret sig til finalen i deres ræk-
ke, men også umiddelbart inden kampen
mod København – udsat fra om morgenen,
hvor nordmændene var optaget af en B97-
kamp – overraskende havde slået Helsinki
3-2.

Med blot uafgjort ville Oslo kunne sikre sig
direkte adgang til søndagens bronzekamp,
mens taberen af kampen skulle ud i kvali-
fikationskamp mod Helsinki om adgang til
medaljekampen.

Vi havde været nødt til at rykke en del om
på holdet. Elias havde slået en finger mod
Stockholm og skulle spille i marken, mens
den solide forsvarsspiller, Jonathan måtte
ind på målet. Joshua var dødtræt og havde
et særdeles begrænset arbejdsområde på
midtbanen, mens Adam S, der endelig skulle
have haft sin chance for at slå til i angrebet,
var rendt ind i trælår mod Stockholm og

slet ikke kom på banen. Også Joel var små-
skadet, men spillede dog i lange perioder af
kampen, hvor han blev brugt i forsvaret og
samlede masser af bolde op og satte contra-
løb ind. Adam R måtte i lange perioder spille
en uvant forsvarsplads, og Isaac og Adam A
måtte tage ansvar for det chanceskabende
spil.

Kampen bød på dansk dominans, men Oslo
formåede i anden halvleg at skabe et par
gode angreb og udfordre Jonathan. De kom
endda på 1-0 efter et flot opspil i højre side.
Resignationen var ved at sprede sig hos
danskerne efterhånden som vi nærmede os
slutfløjtet, men heldigvis slog Adam A til to
gange i slutfasen, hvor han begge gange
skabte sig selv plads til venstrebenet på
kanten af feltet og overlistede den norske
målmand. Med 2-1 sparede han os en
kvalifikationskamp søndag morgen.

SORT SØNDAG I STOCKHOLM
Trods det blå Københavnholds bedste PGT-
indsats søndag morgen i bronzekampen
mod Oslo, som blev affærdiget med et 4-1
nederlag i en kamp, hvor Joel og Adam S
endelig for alvor fik vist deres målfarlighed,
vil finaledagen først og fremmest blive
husket for den skuffelse, det røde 96-hold
røg ind i, i finalen.

Godt nok havde Stockholm vundet den ind-
ledende puljekamp fredag, men den havde
været uden betydning, og alle havde en
fornemmelse af, at vi havde et ekstra gear
at lægge ind, og København måtte acceptere
en favoritrolle, som viste sig svær at bære.

Fra start af i finalen, havde vi svært ved at
få spillet til at flyde. Den afleveringssikker-
hed, der gennem det meste af turneringen
var kendetegnende for holdet, var væk, og
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selv om vi selvfølgelig ikke nødvendigvis
smed bolden væk med afleveringer til en
modstander hver eneste gang, vi havde den,
så blev vores afleveringer alt for ofte netop
den smule upræcise, som gjorde, at mod-
tageren havde svært ved at arbejde videre
med bolden, og spilfremdriften blev stoppet.

Som set før, lurede Stockholm konstant på
mulighederne i modangrebene, og selv om
vi var meget gode til at løbe retur på midt-
banekanterne, kunne det ikke undgås, at
svenskerne kom til afslutninger. Vi kom tid-
ligt bagud 0-1, da en bold lidt tilfældigt
havnede hos en ganske fri stockholmer, der
fra kanten af feltet sparkede den ind ved
modsatte stolpe med stor præcision. Fru-
strationen bredte sig hurtigt, og vi begyndte
nu at tage forkerte beslutninger i vores frem-
adrettede spil: Der blev driblet, når der skul-
le have været afleveret, skudt på de forkerte
chancer og løbet de forkerte steder hen, og
da vi endda kom yderligere bagud inden
pausen, øgedes presset på spillernes rutine
voldsomt.

2. halvleg bød på væsentligt bedre dansk
spil, men vi formåede ikke at score på
chancerne og måtte endda være særdeles
taknemmelige for storspil af Joakim i målet,
som forhindrede svenskerne i at udnytte
vores manglende held til at lukke kampen. I
slutfasen satsede vi hele butikken og fik
skabt adskillige 85 % chancer uden, at det
udmøntede sig i reducering, og kort før tid
faldt så den fatale 3-0 scoring mod vores 1-
mands-forsvar.

2011 blev altså ikke året, hvor det lykkedes
vores talentfulde og sejrsvante 96-årgang
at sikre sig PGT - mesterskabet. Nok over-
halede de unge vores eget ældre hold, og
nok lagde rigtig mange mennesker mærke
til holdets spillemæssige kvaliteter og kom
efter turneringen hen og roste holdet, men
de første guldmedaljer må atter jagtes
næste år i Helsinki.

Den samlede danske trup til B95 blå og B95 rød:
Liggende fra venstre: Elias og Joakim

Siddende: Adam S, Isaac, Joshua, Adam A, Noah, Blüd, Simon, Tobias, Sasha og Matias.
Stående: Saki, Jonas, Joel, Adam R, Jonathan, Marcus, Yair, Daniel og Morten



Hakoahneren nr. 2 2011     11

KLIK ind på www.hakoah.dk

Tak for lån af jeres søde og rare børn til PGT
i Stockholm. Drengene spillede deres første
kamp imod Gøteborg torsdag. Man kunne
godt se, at de lige skulle lære hinanden at
kende på fodboldbanen. Vi tabte 4-1 i den
første kamp, fik også en af vores spillere
skadet, men jeg synes, de kæmpede godt.
Anden kamp var senere torsdag eftermiddag.
Der mødte de Malmø, som bogstavelig talt
blev spillet ud af banen. Hakoah vandt 11-
1, og det var godt for drengene at få tanket
lidt selvtillid. Fredag lagde vi ud med at
spille mod Oslo. Det blev en rigtig gyser. Det
var nok drengenes bedste kamp. Således
førte vi med både 4-2 og 5-3, men da dom-
meren havde valgt at lægge 8 minutter til,
nåede Oslo desværre at udligne til 5-5. En
lidt ufortjent afslutning oven på en kamp,
som vores drenge havde fortjent at vinde.

Men vi måtte op på hesten igen, da vi skulle
møde Stockholm senere på dagen. Kampen
mod Stockholm var hård, da de havde det
bedste hold i vores række, men drengene
gav ikke op. De spillede næsten lige op med
dem, men tabte desværre 2-4. Lørdag var
fridag i PGT. Søndag skulle vi møde Malmø
igen. Hvis vi kunne vinde den kamp, skulle
vi spille om 3. pladsen. Vi vandt heldigvis
igen en stor sejr på 8-1. Da vi mødte Oslo en
time senere og skulle spille om 3. pladsen,
var drengene helt flade oven på en lang
turnering, så vi tabte 2-6, men alt i alt en
rigtig flot indsats af alle.

Tak for denne gang og
god sommer til jer alle.

Jørgen, holdleder

Kort om 99'ernes indsats ved PGT

Liggende: Yunus
Siddende fra venstre: Jonathan SB, Jonathan R, Jonathan A, Gabriel, Daniel G

Stående: Adam, David, Daniel B, Jonas, Leon, Jørgen
Mangler: Noah
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01 / 02 holdet – en flot og heroisk indsats!

Holdet blev sammensat til lejligheden og
bestod af Ruben Donde, Simon Guttermann,
Julian Bobrow og Benjamin Vainer Wegloop,
som blev suppleret med Ester Rose Rap-
peport og Emily Bach fra pigeholdet og
Daniel Gev og Jonathan Rubinstein fra 99 /
00 holdet.

Mens der ikke havde været de helt store
sportslige succeser inden PGT, startede
holdet meget flot i PGT turneringen. Oslo
blev torsdag slået med hele 12-3 og holdets
indsats var helt fantastisk. Ikke mindst
Jonathan gjorde en forskel med hele 8 mål.
Alle holdt deres pladser, kæmpede for hin-
anden og sikrede storsejren. Senere på dag-
en mødte vi holdet fra Göteborg, og mens vi
fortsat kæmpede flot, blev det desværre til
et nederlag. Ruben var i mellemtiden vokset
til en stabil og dygtig målmand, Daniel og
Simon spillede deres forsvarspositioner
flot, mens Julian og Benjamin kæmpede
stærkt på midtbanen og blev bistået med
gode bidrag fra Ester Rose og Emily, mens
alle prøvede at forsyne målfarlige Jonathan
i angrebet.

Fredagen vidste vi på forhånd ville blive en
lidt svær dag, da vi skulle møde de to stærke
hold fra Stockholm. Igen var indsatsen
heroisk, og der blev kæmpet for hver en bold.
Yunus Rosenzweig blev også sat på banen i
den sidste kamp, og mens både han og som
nævnt alle de andre, kæmpede flot, blev det
desværre til to nederlag mod disse hold,
der havde mange indskiftere og tydeligt
spillede meget fodbold (sammen) i daglig-
dagen.

Det betød, at vi, på trods af den flotte start i
turneringen, skulle starte finaledagen

(søndag) med en kamp mod Oslo, for at få
lov til at spille bronzekampen. Det skulle
ske tidligt på dagen, kl.08, og det skabte lidt
problemer. Således var der kl. 07.40 ingen
spillere, kl. 07.45 var der 4 spillere og kl. 08
måtte vi starte kampen 5 mod 5 (i stedet for
7 mands), da dommeren fløjtede kampen i
gang. Da Oslo havde styrket holdet siden
sidst (med lidt dansk indslag qua stjerne-
spilleren Marcus Melchior, der normalt
spiller med de ældre drenge), var det en
sværere opgave end første kamp. Den lidt
kaotiske start med kun 5 spillere, som for
en kort bemærkning også fik støtte fra
Gabriel Blachman Udsholt og Jonathan
Sårde Baastrup, betød, at Oslo hurtigt kom
foran 3-0. Da vi så endelig var fuldtallige,
fik vi meget mere styr på kampen, som endte
3-1 til Oslo, på trods af en igen megen flot
indsats.

Alt i alt en flot turnering og der er håb om,
at holdet efter PGT, med støtte fra de sæd-
vanlige stamspillere og forhåbentligt nye,
der efter PGT gerne vil komme med på hold-
et, kan holde sammen, også til den hjemlige
liga. Med disse flotte tendenser lover det
godt for næste års PGT i Helsinki!

Philip Wegloop (træner)
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01 / 02 holdet:
Liggende: Ruben

Siddende fra venstre: Benjamin, Julian og Simon
Stående: Daniel, Jonathan, Esther og Emily

19
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Ni forventningsfulde piger drog af sted til
Stockholm. I sidste øjeblik fik Morten og
Stockholm heldigvis tryllet, så Thea kunne
komme med til PGT som den niende pige på
holdet. Og der blev god brug for de ekstra
kræfter i løbet af dagene.
Pigerne fik den bedst mulige start på
turneringen, da de mødte Stockholm i den
første kamp. Her lykkedes alt for os. I første
halvleg scorede Hannah hurtigt til 1-0, og
herefter gik det slag i slag. Lea og Emilie
lavede et mål hver til resultatet 3-0 ved
pausen. Stockholm kom heller aldrig rigtig
ind i kampen i anden halvleg, og kampen
endte 5-0 efter at Saphir og Hannah fik
scoret.
Dagens anden kamp var til gengæld en kold
dukkert for pigerne. Her mødte vi Gøteborg,
som vi allerede fra sidste år vidste, var et
bedre hold end os med nogle lidt ældre piger,
der også spillede for Gøteborg 95/96. Selv
om vores målmand, Naomi gjorde sit bedste,
endte kampen alligevel med det skuffende,
men ikke uventede resultat 0-6.
På dag to skulle vi igen mødte Stockholm,
og her blev første halvleg en ren målfest.
Pigerne fik puttet fem mål i kassen. Thea
scorede til 1-0, efterfulgt af Emilie, Hannah,
Thea igen og til sidst Laura. I anden halvleg
kæmpede de stockholmske piger og fik
hurtigt scoret to mål til kampens resultat 5-
2.
Herefter skulle vi igen møde Gøteborg, men
denne gang var vi tændte og fokuserede. Et
godt forsvarsspil og målmandsspil holdt
vores mål rent i første halvleg, og da Han-
nah scorede til 1-0, kunne vi gå til pausen
med 1-0 og en følelse af, at vi havde spillet
lige op med et bedre hold. I anden halvleg
fik Gøteborg desværre spillet sig tilbage i
kampen, som endte 1-3.

Piger 99 / 00 – PGT Stockholm 2011
PGT reglerne i år gjorde, at pigerne skulle
spille om at komme i finalen mod Gøteborg.
Det vil sige, at vi skulle spille mod Stock-
holm og vinde for at komme i finalen. Her
gik pigerne desværre kolde. Stockholm
havde viljen til at vinde og var bedre for-
beredt til kampen kl. 8 om morgenen.
Kampen endte 0-4. Pigerne var naturligvis
ærgerlige lige efter kampen, men alt i alt
havde de en rigtig god tur til Stockholm, og
de viste, at de har lysten og viljen til at spille
en god gang fodbold. De var en fornøjelse
at være sammen med om kampene, og vi
håber, at I alle sammen, også næste år, er
klare igen til PGT turneringen i Helsinki.

Nina og Søren

LSH
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Piger 99 / 00:
Liggende: Naomi

Siddende fra venstre: Maya, Hanna, Saphir og Laura
Stående: Nina, Lea, Emilie, Thea og Nilla

97 holdet:
Siddende fra venstre: Jonathan, Adam, Luca, Lukas og Simon

Stående: Ilan, Alex, Isak, David, Jacob F-H og Elias
Mangler: Jacob O
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Endelig kom dagen. Syv forventningsfulde
piger og deres forældre mødte op på Hoved-
banegården onsdag den 1. juni kl. lidt i 16.
Vi havde talt rigtig meget om PGT-turen op
til afrejsedatoen - om holdene vi skulle møde
i fodbold, om familierne, vi skulle bo hos,
og om hele arrangementet i det hele taget.
Vi var alle meget spændte.

Turen til Stockholm var en anelse hård.
Mange var utilpasse og tiden gik bare ikke.
Til sidst nåede vi frem til banegården i
Stockholm, og dér ventede værtsfamilierne
med åbne arme. Alle piger blev fordelt til
deres familier, som tog imod pigerne med
smil og varme. Næste dag mødtes vi om
morgenen, hvor også den sidste pige stødte
til os. Så var vi fuldtallige. Pigerne var fulde
af historier om deres værtsfamilier - hvor
mange børn, der var, om der var børn fra
andre lande (nogle af værtsfamilierne havde
to gange to børn fra hvert sit land), om der
var swimmingpool, sauna eller jacuzzi.

Vi skulle spille vores første kamp mod
Stockholm Blå kl. 12.10. Trænerne, Simon
Karlin og Noah Groth, varmede op med
pigerne og så gik første kamp i gang. Pigerne
var fulde af gå-på-mod og nervøsitet.
Nervøsiteten blev ikke mindre, da det gik op
for os, at det første mix-hold, vi skulle spille
imod, kun havde én pige på holdet. Pigerne
gik på banen og gav alt, hvad de havde i sig.
Kampen var præget af nervøsitet, og da
Stockholm Blå kom foran med 3-0, så
pigerne meget modfaldne ud. Reglerne var
sådan, at et hold, der var bagud med tre
mål, fik lov til at sende en ekstra spiller på
banen, så resten af kampen var Hakoah
København seks piger på banen mod fem
drenge. Vi tabte 1-8 til et hold, der på alle

PGT i Stockholm - 01 / 02 pigerne

måder var os overlegne. Pigerne var kede af
det, men hver spiller havde gjort det bedste,
hun kunne. Vi så frem til næste kamp mod
Stockholm Hvid senere på eftermiddagen.

Da vi havde spist, var der åbningsceremoni
med indmarch. Sikke et imponerende syn
med alle deltagerne. Hver by havde sit eget
skilt og en fanebærer og der var deltagere
fra København, Malmø, Gøteborg, Stock-
holm, Helsinki og Oslo. Til sidst blev
turneringen erklæret for åbnet og ca. 75 blå
og hvide balloner blev sluppet fri og søgte
opad.

Næste kamp mod Stockholm Hvid gik så i
gang senere på eftermiddagen. Denne gang
blev pigerne trænet af Jan Karlin, som trådte
til i stedet for Simon og Noah, der selv skulle
spille kampe. Og Jan fungerede som
pigernes træner resten af turneringen. Hvis
vi havde været overraskede over kun at se
én pige på Stockholm Blås hold, var vores
overraskelse ikke mindre, da vi så Stockholm
Hvid. Der var slet ingen piger med og vi skulle
således spille mod et rent drengehold.
Pigerne havde gå-på-mod og sejrsvilje - det
sås tydeligt. Og der kom også gang i scoring-
erne. Sofia Karlin og Sarah Zagouri blev mål-
scorere med hver et mål og Gabriel Blach-
mann Udsholt scorede også et mål. Alle
havde set det ulige styrkeforhold i vores
kampe og vi fik lov til at hente forstærkning
hos 99-drengene og Gabriel spillede godt
og solidt. Kampen endte 3-7.

Fredag mødte vi op igen til to kampe mod de
samme hold og i samme rækkefølge. Pigerne
havde rystet den første nervøsitet af sig og
spillede, under Jans ledelse, med større og
større sikkerhed. Desværre vandt vi ikke den
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dag heller. Vi tabte til Stockholm blå med 3-
6, hvor Sofia og Sarah igen var målscorere,
og vi tabte til Stockholm Hvid med 0-5. I den
første kamp hjalp Gabriel og i den anden
kamp hjalp Jonathan Saarde Baastrup
(kaldet S.B.). Der er ingen tvivl om, at
drengene hjalp rigtig meget, men som det
kan ses på resultaterne, blev vores piger
bedre og bedre. De spillede med større og
større sikkerhed og både målvogteren (Lea
Raba), forsvaret (Maya Atar, Miriam
Dreschler og Tram Berkowitz), midtbanen og
angriberne (Sarah Zagouri, Emily Bach, Sofia
Karlin og Esther Rose Rappeport) fik bedre
og bedre styr på nerverne og blev mere og
mere målrettede. Lea afværgede flere mål,
som de andre hold sikkert havde set inde og
hun klarede det rigtig flot, når hun gik ud af
sit mål og mødte modstanderne ude af
målet. Desværre var det ikke nok.

Om søndagen skulle vi så spille mod Stock-
holm Blå for en plads i finalen og pigerne
var meget tændte på at spille en god kamp
og vinde. De lagde hårdt ud og hvor det meste
af de tidligere kampe var foregået på
Hakoahs banehalvdel, fik pigerne flyttet
spilleområdet til også at inkludere Stock-
holm Blås banehalvdel. Der gik ca. syv
minutter, før Stockholm Blå fik sat det første
mål ind, hvilket var ca. fem minutter senere

end i alle de foregående kampe. Pigerne
kæmpede og kæmpede i denne kamp, fordi
de ville vinde. Der gik ikke længe, så scorede
Sofia og den stod 1-1. Pigerne kæmpede og
kæmpede og kæmpede, men bolden ville
desværre ikke i mål og i stedet fik Stockholm
Blå sat yderligere tre mål ind således, at
kampen endte 1-4 og Stockholm Blå fik den
eftertragtede plads i finalen.

Finalen mellem Stockholm Blå og Hvid blev
et meget spændende opgør. Efter 4-4 i
kampens ordinære spilletid, måtte holdene
ud i to gange fem minutters forlænget
spilletid. Det var kun Stockholm Blå, der
formåede at score i den forlængede spilletid
og kampen endte således 7-4 til Stockholm
Blå, der kunne bære den eftertragtede guld-
pokal med hjem fra PGT 2011.

Kl. 12.00 søndag eftermiddag begyndte
medaljeoverrækkelsen og udmarchen. Da vi
havde stillet op bagved vores bys navn,
takkede Stockholm for god ro og orden,
nordmændene takkede og Danmark takkede.
En af spillerne sang Hatikvah og derefter
begyndte præmieoverrækkelsen. Det var et
stolt øjeblik og undertegnede måtte da også
tørre en tåre væk fra øjenkrogen, da pigerne
i samlet trop gik op ad trapperne og hver fik
hængt en PGT-medalje om halsen og modtog
en flot PGT 2011 pokal.

Tak, Hakoah og alle PGT deltagere for et godt
stævne. Vi ses i Helsinki næste år.

Linda Berkowitz, holdleder

Liggende fra venstre: Tram og Maya
Siddende: Miriam og Emily
Stående: Esther, Lea, Sara og Sofia
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Billeder fra PGT
2011 i Stockholm
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Med netop afsluttet sidste kamp, er det
blevet tid til at gøre status for 1. holdets
sæson på godt og ondt. De kolde facts først:
1. senior afsluttede sæsonen med en 13.
plads, hvilket er på næstsidste pladsen.
Målscoren endte på 41 - 83. Der blev spillet
26 kampe, hvoraf 4 blev vundet, 4 uafgjorte
og resten tabt.

1. seniors nedrykning er
formentlig en kendsgerning
1. senior har nu i to sæsoner været ned-
rykningstruede og denne gang ser det ud til,
at det desværre bliver en realitet. Før sæson-
starten var det blot sidstepladsen der ryk-
kede ned, men i realiteten er nedrykning i
de mindre rækker afhængig af hvem der
rykker ned i Københavnerserien og som det
ser ud lige nu, er 1. senior rykket ned i serie
4.

Holdets udvikling – på godt og ondt
Desværre må vi fortsat erkende, at 1. holdets
trup er alt for smal. Vi har simpelthen ikke
nok spillere til at udgøre en konkurrence-
dygtig trup. Dette har desværre længe været
et problem, idet flere er stoppet end nye er
startet. Det har til tider været svært at samle
et fuldt hold til kampe, hvilket ikke er et nyt
fænomen for os tre trænere eller for tidlig-
ere trænere.
Som målscoren indikerer, scorer vi ikke nok
mål. Vi producerer chancerne til at vinde
kampe, men kynismen, såvel som dygtig-
heden foran modstanderens mål, udebliver
desværre ofte. Dette kommer også til udtryk
i vores interne topscorerliste, hvor mange
forskellige spillere har scoret få mål, men
ingen har scoret mange.
Til gengæld ser fremtiden for holdets over-
levelse lysere ud end på længe. Gennem-
snitsalderen i truppen er faldet drastisk, da
flere unge har tilsluttet sig 1. holdet i løbet
af de seneste to år og blevet en fast og
integreret del af holdet. Vi har således hele

1. seniors sæson

seks spillere under 21 år i form af Daniel
Sandler, Daniel Elul, Adam Melchior, Simon
Norden, Phillip Blüdnikow og David
Samucha. De har alle været med i største-
delen af sæsonens kampe.

Næste sæson
Umiddelbart ser det ud til, at 1. holdet rykker
ned i serie 4 til næste sæson. Målet er selv-
følgelig en hurtig oprykning til serie 3 igen,
idet holdet har kvalitet til at ligge i serie 3,
men lad os nu afvente de sidste kampe i de
højere rækker, før vi med 100 procents
sikkerhed ved hvilken række 1. senior ligger
i til næste sæson.
En tak skal lyde til Tage for hans hjælpsom-
hed og støtte samt et stort tak til familien
Fhima for pausefrugt og til vores trofaste
supporter(e) Jan m.fl. for støtten.

David Feldman, Miki Fhima og
Jonathan Schalimtzek

Målpenge

Ungdomsafdelingen takker nedenstående
bidragsydere, som atter i år har valgt at
støtte foreningen. Sidste år blev der scoret
111 mål. I skrivende stund, er der indgået
kr. 8.354. I år har vi valgt at lade årets mål-
pengebeløb gå til U15-holdets deltagelse i
årets Maccabiade, som finder sted i Wien.
Vore andre ungdomshold vil ikke blive
svigtet. Hakoah skal nok finde midlerne til
en gang sodavand i ny og næ.
I kan stadig nå at sende et bidrag. Alle beløb,
store som små, er velkomne. I kan enten
indbetale til vor bankkonto 4180-
3307075911 i Danske Bank eller vores
girokonto 9075496.
Fortsat god sommer.

Hilsen Yoram
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LSH

Efterlysning af fotografier til bog om den jødiske idrætshistorie i Danmark

I forbindelse med udarbejdelsen af en bog, som udløber af et forskningsprojekt om den
jødiske idræt i Danmark, efterlyser vi billeder, der kan være med til at illustrere denne
historie. Hvis nogle af læserne skulle være i besiddelse af sådanne fotos, af både nyere
og ældre karakter, vil vi meget gerne have lov at affotografere dem. Dette kan være alt
fra holdfotos, stævnefotos eller fotografier fra maccabiaderne mv. Hvis du ligger inde
med billeder, hører vi meget gerne fra dig.

Kontakt venligst Nina Skyhøj Olsen på nina.skyhoj@gmail.com eller på 60 83 80 08

Professor Hans Bonde og stud. cand. scient Nina Skyhøj Olsen.

Abrahamsen, Paul
Adelsson, Torbjørn
Aisen, Allan
Aizen, Tonni
Atschuler, Finn
Beck, Sasha
Bergmann, Leo
Bergmann, Simon
Berkowitz, Isak
Berkowitz, Linda
Bermann, Familien
Bodnia, Henrik
Cohen, Jeffrey
Elbaum, Markus
Fardan, Rolf
Fingeret, Michael
Fish, Simon
Funt, Jacob
Gritzman, Alex
Guttermann, Kenneth
Isaak, Stefan
Jacobsen, Helen & Ino
Karlin, Jan
Kern, Martha & Bjørn
Klinghoffer, Familien
Krivaa, Erling
Kvetny, Mogens

Lewinsky, Bent
Lexner, Bent
Linkimer, Noah & Micha
Løwenstein, Kim
Melchior, Dan
Melchior, Lilian & Bent
Melchior, Nina & Arne
Nadelmann, Ivan
Norden, Dorrit & Jan
Posin, Sonja & Arne
Rappeport, Judith & Eli
Rosenbaum, Albert
Rosenbaum, Georg
Rosenbaum, Jan
Roth, Nina
Rothschild, Milton
Rothstein, Freddy
Salimanov, Familien
Saul, Charlie
Scheftelowitz, Bertil
Skolnik, Tage
Schneider Consult
Skop, Aron
Slor, Amos
Sårde, Kaja & Allan
Unterschlag, Gert
Wegloop, Philip
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Da U15 holdet, med dommerens uforståelige
annullering af Daniels 2-2 mål i overtiden
mod Fremad Valby, blev snydt for et point,
påstod jeg, at det egentlig var ligegyldigt,
og vi ikke skulle lade skuffelsen over dette
stjæle billedet fra en fantastisk fight – vi
ville alligevel ikke kunne vinde rækken, og
pointet var betydningsløst, efter at  vi i første
kamp, med et afbudsramt hold, havde tabt
1-6 til B1903s 2. hold.

4 runder og 4 sejre senere, var billedet et
ganske andet. Hellas blev slået 5-2, Vanløse
2-1, B1903 (3) 3-2 og topholdet KB 4-1.
Pludselig var vi kun ét point efter det nye
tophold, KFB og samme antal points som
KB og Fremad Valby, som dog begge havde
en bedre målscore end os og manglede hvert
sit bundhold, mens vi skulle møde netop
KFB. Ud over ærgrelsen over ikke at have
udnyttet muligheden for at slå KB endnu
større i vores hidtil bedste kamp, som burde
være endt 8-1 og kunne have kompenseret
for det manglende Fremad Valby-point, så
var netop dette point nu potentielt fatalt.

Alle spekulationerne blev dog ganske ørkes-
løse, da alt gik os imod i forbindelse med
KFB-kampen. Først rykkede KBU kampen fra
Ryparkens kunstgræs, hvor vi kan spille
fantastisk flot fodbold, til en af Kløvermark-
ens knoldede græsbaner. Derefter måtte vi
se bort fra anfører og forsvarsklippe Matias,
der skulle spares for at blive helt klar til
EMG, samt fra vores nye førstemålmand,
Joakim, og da vores 'gamle' målmand Elias
var fingerskadet og kun kunne deltage i
marken, måtte vi sætte det faste alternativ,
Marcus, ind. Da kampen skulle sættes i

U15 endte på en 5. plads, men havde 1. pladsen
inden for rækkevidde indtil sidste kamp

gang, viste det sig, at vi havde yderligere
problemer i forsvaret. Simon var halv-
skadet, Joshua havde ondt i knæerne og
Jonathan følte sig ret og slet skidt tilpas, så
de tre måtte deles om spilletiden, og ingen
andre fik muligheden for at få pause.

Det blev en kamp, hvor vi hele tiden havde
en fornemmelse af, at vi under normale
omstændigheder ville være det klart bedste
hold, men på dagen fungerede ingenting, og
da KFB var særdeles effektive, kunne de med
en 4-0 sejr sikre sig førstepladsen i rækken,
mens vi faldt helt ned på 5.pladsen, og
alligevel ikke kunne have brugt målet fra
kampen mod Fremad Valby til noget.

Heldigvis var forårsturneringen ikke årets
største mål – i stedet skal U15-holdet nu,
sammen med de to ekstra '95ere, David og
Joel, ned til de Europæiske Maccabi-
mesterskaber i Wien, hvor vi skal møde U16
holdet fra hjemmeholdet og fra så store fod-
boldnationer som Spanien, Tyskland og
Storbritannien.
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Desværre stiller vores seniorhold ikke op
til EMG (European Maccabi Games) i Wien
for at forsvare det europamesterskab, de
så overraskende sikrede Danmark for 4 år
siden i Rom. Til gengæld stiller vi op med
vores talentfulde U15-hold, der må siges at
være godt rustet efter en række flotte
resultater gennem de sidste år og efter
deltagelsen i Norway Cup for et år siden.

Den store udfordring bliver, at vores hold
er ét år yngre end konkurrenterne. Alders-
gruppen er 1995, men kun tre af vores
spillere er så gamle – 13 er født i 1996, og
to endda i 1997. En fordel er derimod, at
vores drenge er virkelig godt sammenspillet:
Vi har David med fra FB, men han har været
med til PGT de fleste gange og til søndags-
fodbold i alle årene, og var med til Norway
Cup sidste år. Joel har også været 'uden for'
det meste af de sidste år, hvor han har været
på idrætsefterskole, men inden da var han
en del af holdet, og han var også med til
PGT.

Truppen ser således ud:

Målmænd: Elias og Joakim
Forsvarsspillere: Noah, Jonathan, Simon,
Matias, Joshua og Adam R.

Midtbanespillere: David, Jonas, Yair,
Marcus, Daniel, Joel og Sasha.

Angribere: Blüd, Tobias  og Adam S.

Programmet bliver hårdt med fire kampe på
fem dage. Herefter bliver det forhåbentlig
til en medaljekamp:

HAKOAHS U15 HOLD PÅ VEJ TIL
EUROPÆISKE MACCABI MESTERSKABER

Torsdag   7/7, 16.00:
DANMARK - Spanien

Fredag    8/7, 12.00:
DANMARK - Tyskland

Søndag 10/7, 14.00:
DANMARK - Storbritannien

Mandag 11/7, 10.00:
Østrig – DANMARK

Tirsdag  12/7:
11.00: Broncekamp: Nr. 3 - Nr. 4
13.00: FINALE

Selv om Holland har trukket deres hold,
bliver det til et opgør mod hjemmeholdet og
tre store fodboldnationer – det kan ikke
blive andet end spændende.

Morten
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Divisionstræner opruster U15 til den europæiske Maccabiade

Der er topkapacitet til rådighed, når vores EMG juniorfodboldhold
gør sig klar til at repræsentere Danmark i Wien.

Cheftræner Kasper Kurland fra ABs Viasat Divisionshold,
har selv nedarvet og oparbejdet Maccabiade-erfaring som få,

og Kurland-navnet bærer Maccabiade-traditioner som ingen andre.
To gange i juni måned stod Kasper for holdets træning med fokus på pocession-fodbold.
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Som et led i fundraisingen til EMG har juniorspillerne været særdeles flittige hele
foråret og 26. juni kulminerede drengenes indsats, da de stod for et væskedepot i

cykeldelen af Øresund Challenge halve jernmandsdistance.

U9 pigerne viser sæsonens fremgang
Det var så det! Sæsonen er slut og jeg må
sige, at vi sluttede af med manér!
Vi vandt 1-4 på udebane over GVI i en
forrygende kamp, hvor målmandsspil,
forsvar, midtbane og angreb bare fungerede
til ug med kryds og slanger. Ved pausen stod
det 1-1 og så tog fanden ved Hakoah-pigerne
og især ved Lea, som lige scorede tre mål,
mens GVI ikke fik et ben til jorden. Eller skulle
man måske sige, et ben på bolden? Det var
bare så flot! GVI var chanceløse mod et
Hakoah-hold, der bare ville vinde ovenpå
nederlaget dagen før, hvor FC Damsø vandt
på et meget tyndt grundlag.

Jeg kunne ikke undgå at høre Simon rose
vores piger i dag og sige til dem, at de har
udviklet sig helt fantastisk i løbet af denne
sæson. Husker I begyndelsen, hvor de
nærmest tacklede hinanden og alle sammen
løb hen til dér, hvor bolden var? Og ikke nok
med det - når de havde bolden, vidste de
heller ikke rigtig, hvad de skulle bruge den
til. I begyndelsen gjaldt det bare om at få
bolden væk fra vores banehalvdel og at se
dem i dag, hvor de placerede sig for hin-
anden og spillede til hinanden, gav en nær-
mest tårer i øjnene af stolthed. De piger fra
holdet, som ikke var udtaget i dag, spillede
ligeså flot i går og udviklingen fra novicer
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til gode boldspillere, gælder alle på holdet.
Det gælder naturligvis også Esther Rose,
som desværre ikke kunne være med hverken
i går eller i dag. Trænerne skal have stor tak
for deres udholdenhed og tålmodighed. Jeg
er sikker på, at træningen ikke altid er en
dans på roser og at få pigerne til at gøre
det, som trænerne vil have, kan tænkes at
føles som at sælge sand i Sahara. Og tænk,
at de to unge mennesker, med ihærdighed
og gå-på-mod, har formået at få et hold ud
af de piger, som gjorde en så sølle figur mod
drengene i starten af sæsonen. Godt gået,
Simon og Noah.

Det er også med stolthed, at jeg har
konstateret, at vi virkelig er blevet et godt
sammentømret hold med sammenhold og
godt kammeratskab. Pigerne kommer til
kampe, som de ikke selv skal deltage i, for
at heppe på deres holdkammerater og ude
fra sidelinien blander både deres og ud-
skifternes positive opmuntringer sig med

forældrenes begejstrede tilråb til spillerne
på banen.

Jeg vil sige mange tak for denne sæson og
mange tak for gaven. Den vil jeg bruge, når
Tram ikke er hjemme og jeg kan gå i biffen
med en, som også vil nyde at se en
voksenfilm.

Vi ses til næste sæson, hvor pigerne
forhåbentlig vil udvikle sig ligeså meget som
i år og hvor de i endnu en sæson skal nyde
at spille fodbold. I mellemtiden vedhæfter
jeg billeder fra i dag, så alle kan glæde sig
over vores hold. Vi sender naturligvis tanker
til Miriam, som er i Israel og til Esther Rose,
som var forhindret i at komme.

Rigtig god sommer til jer alle sammen.

Mange hilsner,
Linda
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Serie 3, P7 10/11 (P7)

Klub K V U T Score  P
1 CSC 13 8 5 0 92-33  62
2 FC Udfordringen 13 9 2 2 92-44  57
3 Rikken FC 13 9 2 2 90-46  57
4 Bk. Vestia 13 6 3 4 75-51  52
5 Politiets IF 13 6 3 4 59-53  43
6 AC Frederiksberg 13 4 1 8 55-52  36
7 Bk. Amalie 13 4 2 7 60-64  34
8 ØKF 13 5 5 3 58-67  33
9 Bk. Heimdal 13 7 1 5 65-64  30
10 Bk. Royal 13 3 1 9 48-73  29
11 B09 13 5 2 6 64-83  28
12 Sundby KFUM 13 5 4 4 47-81  25
13 JIF Hakoah 13 2 3 8 41-83  16
14 FFD Kralupy Cph. 13 0 2 11 38-90  14

7MH 1 (P151)

Klub K V U T Score  P
1 Føroyar 9 6 1 2 41-23  19
2 KFB 9 6 0 3 43-28  18
3 B.1908 9 6 0 3 26-17  18
4 Real Copenhagen 9 4 2 3 24-22  14
5 FB 8 4 1 3 16-17  13
6 JIF Hakoah 9 4 0 5 26-33  12
7 Firkanten 9 4 0 5 26-26  12
8 Bk. Amalie 8 3 2 3 19-17  11
9 Østerbro IF 9 2 0 7 12-32   6
10 FC Spark 9 1 2 6   8-26   5

U15 Drenge 3 (96) (P83)

Klub K V U T Score  P
1 KFB 7 5 1 1  20-9  16
2 Bk. Fremad Valby 7 5 0 2 27-14  15
3 KB 7 5 0 2 27-15  15
4 Vanløse IF 7 4 1 2 21-14  13
5 JIF Hakoah 7 4 0 3 16-18  12
6 B.1903 2 7 3 0 4 20-15   9
7 B.1903 3 7 0 1 6   5-23   1
8 Bk. Hellas 7 0 1 6   7-35   1

Fodboldtabeller
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F.C. København og J.I.F. Hakoah's største
fællestræk er deres primære beliggenhed
på Østerbro i København. Jeg tilbringer i
øjeblikket megen tid på FCK's trænings-
anlæg på Frederiksberg, og i forbindelse
med åbningen af FCK's nye talentskole –
School of Excellence - gik det op for mig, at
de 2 hovedstadsklubber har langt mere
tilfælles end deres lokation, da talent-
skolens manager, Michael Mio Nielsen, for-
klarede mig om konceptet bag det, der skal
blive Nordens bedste talentfabrik.

Jeg husker tydeligt mine ungdomsår i
Hakoah. Vi følte, at vi var et helt normalt
hold, som alle de øvrige hold vi mødte, rent
bortset fra vores jødiske opvækst, men den
forskel havde vi efterhånden vænnet os til.
Vi gik i skole sammen, hang ud i SFO'en
sammen, og tog efterfølgende sammen til
træning eller kamp. Det virkede fuldstændig
normalt, indtil jeg en dag, i min bedste mini-
putalder, faldt i snak med en gammel børne-
havekammerat, som spillede for FB.

FCK følger Hakoah's model

Han spillede sammen med kammerater fra
omegnen, som gik på vidt forskellige skoler
på Frederiksberg. Det var fuldstændigt fjernt
for mig, som spillede på hold med mine
klassekammerater samt klassen under.
Stort set hele vores hold gik på Caroline-
skolen – i drenge og junior-årene var der få
undtagelser, men 80 - 90 % af holdkam-
meraterne var fortsat elever fra Caroline-
skolen.

Nu er jeg 22 år, og vandrer rundt i FCK's
ungdomsafdelings nye omgivelser, i jagten
på flotte billeder til F.C. Københavns web-
tv-kanal. Her stødte jeg, i forbindelse med
åbningen af FCK's talentskole – School of
Excellence - på den tidligere FCK-spiller og
nuværende talentskolemanager, Michael
Mio Nielsen.

Jeg begyndte at spørge ind til konceptet i
talentskolen, og Michael Mio forklarede:
"De 3 yngste årgange, 98, 97 og 96 går i 7.,
8. og 9. klasse på Johannesskolen på
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Frederiksberg, lige ved træningsanlægget.
Klassen fyldes med 12 fodboldspillende
drenge og 12 ikke-fodboldspillende piger. Når
de er færdige med grundskolen, skal de fort-
sætte på en ungdomsuddannelse, som ikke
nødvendigvis er på Johannesskolen, så her
får de unge lov til at gå egne veje".

Det er selvfølgelig svært at sammenligne
Nordens, i øjeblikket, største og mest succes-
rige klub, med Hakoah – en lille sportsklub
for et meget begrænset antal unge, men jeg
kunne alligevel ikke lade være med at trække
på smilebåndet, da jeg kunne genkende
denne opbygning af ungdomsholdene – et
hold af spillere, som bruger 6-10 timer af
dagen sammen, hvorefter de spiller fodbold
sammen.

"Der er ikke andre hold, som har gjort tingene
på samme måde. Vejle har gjort noget
lignende, men det var i samarbejde med en
folkeskole, og ikke en privatskole, hvilket
begrænsede samarbejdet, da folkeskolen skal
leve op til bestemte krav", fortsatte Mio.
Efter det svar kunne jeg kun tænke én ting:
"Hvad så med FC Midtjylland?", men her
havde Mio også et svar parat til mig. "De
går i forskellige klasser i forskellige folkeskoler,
og nogle har undervisning på anlægget. Det
er et internat, hvor de unge bor".

Det lyder også som en meget logisk måde at
gøre tingene på, og jeg fortsatte kækt: "Så er
de da sikre på hvor de har dem, så de ikke
begynder med alkohol, cigaretter og hårde
stoffer. Hvorfor gør I ikke sådan?"
"Vi har rent grundlæggende den holdning,
at unge mennesker mellem 14 og 19 år skal
sove hjemme i deres egen seng. Skole og
fodbold hænger sammen i en veltilrettelagt
hverdag uden stress. Det er vores måde at
gøre det på, og efter 2 år ligner det, at det er

den rigtige vej vi går. Se blot på Kenneth
Zohore, som var et godt alternativ til angrebet
i en alder af 16 år, og har været på banen
mod verdensstjerner som Puyol, Lampard og
Messi", svarede Mio afdæmpet og selv-
sikkert.

Jeg kan ikke slippe tanken om, at Hakoah
tilsyneladende er det hold i Danmark, som
har det mest parallelle system i forhold til
F.C. København – og at Hakoah's ungdoms-
system har eksisteret i årtier før F.C. Køben-
havns. Selvfølgelig er der forbehold at tage.
Carolineskolens system handler om at
samle de jødiske unge i en klub. Hakoah's
spillere går sandsynligvis på Caroline-
skolen af den helt naturlige årsag, at de er
jødiske – jødisk klub, jødisk skole. FCK's
spillere går på Johannesskolen af den grund,
at de er udvalgte talenter, som FCK vil præge
og påvirke kulturelt og fysisk, men det er vel
egentlig også det Hakoah vil, til en vis grad.
I Hakoah's kultur indgår det jødiske fælles-
skab blot som en meget stor del af kulturen.

Der hvor forskellen viser sig, er målet med
ungdomsafdelingen. Hakoah's mål er at
skabe et fællesskab hos spillerne, og måske
gøre dem parate til større udfordringer i
fodboldens verden, eller i en helt anden
verden. FCK's mål er at skabe Danmarks
bedste fodboldspillere. At FCK ubevidst har
kopieret Hakoah's model for ungdoms-
arbejde, i bestræbelserne på at skabe
Danmarks bedste fodboldspillere, ser jeg
kun som noget, Hakoah kan være stolt af.

André Rothschild
www.rothschilds.dk



30        Hakoahneren nr. 2 2011

KLIK ind på www.hakoah.dk

Uddeling 
af vareprøver 
virker

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

Det kan også virke for dit produkt! kontakt indehaver Danny Fogel
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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.-


