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Pierre Gildesgame Tournament
2012 i Helsinki blev en stor succes.

Læs mere herom i bladet.
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Formanden har ordet!

Det har været et begivenhedsrigt forår, med mange
spændende aktiviteter.

Vi startede med en velbesøgt generalforsamling, der,
udover normalt møde, havde både lækker mad og
spændende Champions League kamp på programmet.
Vi kunne byde David Jano velkommen i bestyrelsen. Med David har vi fået et
aktivt medlem, der både kan og vil føre Hakoah mere ind i de sociale mediers
verden. Håber alle har været inde på vores Facebook side, hvor der har været
en masse spændende læsestof, især under EM i Polen/Ukraine. Tak til vores
eksterne skribenter, Jonas Blüdnikow og Danny Vain-Nielsen.
Under generalforsamlingen blev der også, traditionen tro, uddelt pokaler til
trænere og ledere, som har ydet en ekstraordinær indsats for eller på deres
hold.
Den ene lederpokal fik Linda Berkowitz for hendes utrættelige holdleder-
arbejde med pigeholdet 01/02.
Følgende aktive spiller/træner fik også velfortjente pokaler:
Matias Gabay, Yair Salomon, Marcus B Udsholt, Simon Karlin og Joshua
Raymond.
Stort tillykke til jer alle.

På ungdomssiden har den altoverskyggende aktivitet været vores deltagelse
i PGT i Helsingfors.
Vi var over 60 deltagere på 6 hold med et meget fint sportsligt resultat.
2 guld, 3 sølv og det sidste pigehold spillede to meget lige kampe, uden for
turnering, mod et godt lokalt pigehold, så de fik også fortjent en flot pokal
med hjem. Meget mere om PGT inde i bladet.

I forårets fodboldturnering har resultaterne desværre været lidt magre, bortset
fra vores meget succesrige U17. Atter en gang sluttede de som nummer ét i
rækken! Tillykke til holdet og til deres mangeårige træner, Morten. Desværre
er det også et foreløbig farvel til holdet, som bliver spredt rundt i landet,
grundet efterskole, udland m.m. Håber, at I kommer tilbage inden for de næste
par år. Vi kan bestemt godt bruge friske unge til vores seniorhold.
De seneste år har der desværre ikke været så mange turneringsdeltagende
ungdomshold. Udover U17 har vi haft vores Pige U11 og Drenge U10, som har
klaret sig rimeligt gennem året.

11 mand senior har haft et svært forår med få sejre og mange nederlag, som
bl.a. skyldtes mange skader. Selvom det så sort ud inden de sidste runder,
med en risiko for nedrykning, klarede holdet akkurat frisag.
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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

Til gengæld har holdet været meget fair spillende, og var, lige til allersidste
kamp, med i opløbet om en samlet bonus på kr. 17.000,- til det hold, der i rækken
udviste bedst fairplay. Desværre blev de nummer to, á point med nummer ét.

Vores 7-mands hold klarede også lige akkurat at forblive i rækken, da de vandt
den sidste og afgørende kamp. Superveteranerne sluttede foråret på en flot
foreløbig 5. plads, efter en lang serie uden nederlag. Meget tilfredsstillende, da
vi jo i år er rykket op i "mesterrækken".

En anden succes er vores bordtennishold. Som skrevet sidste gang, lå de nummer
ét og den placering forsvarede de. Tillykke til hele holdet. Vi nåede at fejre/
hædre holdet til generalforsamlingen.

Hakoah var igen i år aktiv til Yom Ha’atzmaut med både bordtennis og basket-
turnering.
Desuden holdt vi en velbesøgt bordfodboldturnering i forbindelse med Jødisk
Kultur weekend i Det Jødiske Hus.
Som I kan se, er vores klub en aktiv deltager, når der er arrangementer i menig-
heden.

Jeg vil ønske alle en god sommer og håber, at I får godt vejr, uanset hvor i verden
I vil nyde ferien, så I kan vende tilbage med en masse energi og lyst til at være
med i Hakoah's fællesskab.
På gensyn i efteråret, hvor jeg er sikker på, at vi får gang i mange spændende
aktiviteter.

Med sportslig hilsen

Martin Norden
Formand

JIF Hakoah er kommet på Facebook

Skulle det være gået din næse forbi, så er JIF
Hakoah nu også kommet på Facebook. Vores
traditionsrige klub er med på noderne, så derfor
kan man nu følge med i klubbens mange
aktiviteter på JIF Hakoah's officielle Facebook-
side:
http://www.facebook.com/jifhakoah#!/jifhakoah

Skynd dig ind og synes godt om siden, så du ikke
går glip af hvad der rører sig blandt klubbens
hold, både hvad angår senior- og ungdomsholdene.
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PGT beretninger

Endelig får drenge 96 - 97 guld som fortjent
Efter i mange år at have kæmpet som "lille-
bror" til bl.a. vores egne 95'ere, var vores
96/97-hold sidste år i Stockholm vokset ind
i favoritrollen, men tabte overraskende
finalen til hjemmeholdet, selv om vi,
turneringen igennem, havde vist det bedste
fodboldspil.
Til årets turnering i Helsinki var favorit-
værdigheden blevet endnu mere markant.
Holdet har udviklet sig siden sidste år, og
selv om ærkerivalerne fra Oslo og Stockholm
havde slået sig sammen til ét hold, i forsøget
på at kunne leve op til det danske niveau,
var forventningen helt klart, at årgang 96/
97 ville profitere på denne sidste chance
for at vinde PGT, før de bliver for gamle til
at være med.

Der blev lagt ud mod Helsinki, som blev
affærdiget med klare 5-0 i en kamp, hvor
det mest bemærkelsesværdige måske var,
at det var nogle af vores normalt defensive
spillere, der bød ind som målscorere:
Matias scorede 2 gange og Noah en enkelt,
mens Sasha og Yair stod for de sidste to
mål. Læs meget mere på hakoah.dk

Pige 99 vinder sølv
I år stillede vi med den største trup nogen-
sinde. 11 piger fra Carolineskolen og en
enkelt pige fra Malmø havde valgt at tage
turen til Helsinki. Som ved turneringerne i
Stockholm og Gøteborg, kunne pigernes
sædvanlige trænere, Mathias og Yair, ikke
være trænere for pigerne, da de selv skulle
spille PGT for sidste gang. I stedet havde

U17 drengene vandt endelig deres guldmedaljer:
Stående fra venstre: Morten, Jonas B, Adam, Simon, Matias, Marcus og Yair.

Siddende fra venstre: Daniel, Noah, Jonas S, Joakim og Sasha.
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erfarne Martin Norden tilbudt sig som
træner.
Helsinki stillede for første gang et pigehold
99/98, så vi var naturligvis spændte på at
møde dem. Heldigvis for os viste det sig, at
Helsinki ikke havde meget andet at komme
med end godt humør. Vores absolutte top-
scorer, Hannah scorede sikkert de tre første
mål og vores anden topscorer Thea scorede
første halvlegs sidste mål. Anden halvleg
var stort set en gentagelse af første halvleg,
bortset fra, at Laura scorede et smukt mål
efter Hannahs to første mål. Thea lukkede
kampen med resultatet 8-0 til Danmark. Læs
meget mere på hakoah.dk

Pige 02/03 PGT deltagelse inkl. spændende
kampe mod finsk storklub
Trætheden gik hurtigt over og pigerne var
klare til kamp kl. 13.00 mod HPS. De var
meget optændte og opsatte på at vinde. Vi
havde lånt Philip Wegloop, der fungerede
som træner i stedet for Simon Karlin og
Noah Raymond Groth, der selv spillede
kampe på samme tid som os. Vi mødte HPS's
stærke hold. De var ikke kun stærke, men
havde også mange spillere, så de var i stand
til at skifte hele holdet ud i løbet af kampen
og bruge friske kræfter til at gøre det svært
for Hakoahpigerne. Det lykkedes desværre
lidt for godt og kampen blev tabt 3-0, men
allerede dér var der gode takter hos vores
piger og det blev tydeligt, at vores hold havde
stort potentiale.
Læs meget mere på hakoah.dk

Girls99:
Stående fra venstre: Martin, Isabell,

Maya, Nilla, Lea, Laura, Nina og Juliana.
Siddende fra venstre: Saphir,
Clara, Hanna, Thea og Dina.

Liggende: Naomi

Girls02:
Stående fra venstre: Phillip, Emily, Lea,
Esther Rose, Sofia, Hannah og Linda.

Siddende fra venstre: Tram,
Miriam, Taus og Sarah.

Liggende: Maya.
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PGT: Drenge årgang 00 og 01

Der stod kammeratskab og medaljer i spil-
lernes øjne, da holdet mødte frem i Kastrup
lufthavn. PGT-turen er jo også det officielle
mesterskab i nordisk sport og hygge. 11
drenge havde fundet formen til en fantastisk
tur, både på og udenfor banerne og med
udsigt til det olympiske stadion i Helsinki,
var rammerne sat til en vigtig og målrig
turnering.

Første spilledag

Kampen mod værterne
I den indledende runde, var Helsinki første
modstander. Drengene var spilstyrende med
solid overvægt i spil og mål i første halvleg.
Vi tillod os derfor at teste andre spil-
systemer af i anden halvleg. Det skabte for-
nyet spænding i kampen og den komfortable
førring på 4-1, blev presset, men drengene
viste stor respekt for vores værter og tillod
dem at få 5 mål, men med 1 mål af både
Benjamin Grand og Jonathan Aktor samt hele
4 mål af Benjamin Wegloop, endte kampen
med sejr til de danske drenge.

Smæk til Stockholm
Vi tog de bedste erfaringer med os til næste
kamp mod Stckholm og med Ruben Donde
på kassen og Simon Gutterman, Jens Jakob
Bentow og Jonathan Aktor i den bagerste
kæde, havde vi skabt et forsvar, som var
næsten umuligt at lukke op. Midtbanen,
bestående af Jonathan Sårde Baastrup,
Daniel Gev, Benjamin Grand Scheftelowitz,
Gabriel Blachmann Udsholt og Julian
Brobrow severede giftige stikninger ind i
modstanderens vaklende forsvarskæde og
fik hjulpet godt med i forsvaret, når de andre
angreb. På toppen skabte Benjamin Wegloop

og Jonathan Rubinstein konstant nervøsitet
i deres målsøgende, solide løbearbejde og
denne bundsolide konstellation, ligefra
vores målmand Ruben på stregen til vores
mand på toppen, gav resultat. Med et smæk
på 8-3, sendte vi Stockholmerne hjem i bad.
Benji W tegnede sig for 4 mål, og Benjamin
Grand satte to sikre bolde i nettet. Rubin-
stein og Simon leverede også et mål hver til
det fornemme slutresultat. Nu var rytmen
lagt til den sidste og sværeste kamp i puljen.

Kampen mod GigaBorg
Vi skulle nu møde et særdeles sammensat
og mixet hold. Gøteborg havde samlet flere
aldersgrupper, så de kunne stille hold og
når vi så på deres manskab, var der ingen
tvivl. Vi havde de korteste, men bedste ben,
men med den fine nye spillerdragt,
sponsoreret af Aras Security og store bold-
kunstnere, gik vi til kampen med spænding
og vigtig energi. Vi vidste samtidig, at det
krævede en maksimal holdindsats for at
skabe et godt resultat. Efter at have presset
Gøteborg godt rundt på banen i første del af
kampen, havde vi også leveret 2-0 til
halvleg, men Gøtebrog havde flere af de
store spillere med lange ben og da de
skruede op for råstyrken, måtte vi slutte
kampen 2-2. Grand og Rubin sikrede de to
flotte mål for holdet, efter en fantastisk
indsats over hele banen. Forsvarsdrengene
var solide ankermænd foran "Ruben planke-
værk" og midtbanen fik løbet den sidste
energi ud af kroppen. Så var det hjem i
saunaen i de enkelte familier, som sikrede
en smuk forplejning til vores drenge. Mange
tak.
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Finaledag

En håndfuld til Stockholm
Efter en tiltrængt hviledag, stod græsset end-
nu grønnere og klar til den store finaledag.
Vi havde en tidlig morgenkamp mod Stock-
holm. I det dugfriske græs, startede vi
træningen og kiggede modstanderen ud.
Havde de fået nye drenge fra den svenske
hovedstad fløjet ind eller var der skadede
siden sidste kamp? Da kampen blev fløjtet
igang, var det samme mandskab på græs-
tæppet, som ved det første møde med dem.
Efter de første nerver var ude af støvlerne,
satte drengene fra Ryparken sig i karakter.
Særlig Aktors mange ryk op i banen, gav
resultat igen. Ikke underligt, at der trænes
atletik ved siden af med den fysik. Aktor

tegnede sig for et mål og de to midtbane-
drenge, Gabriel og Grand, sikrede med to
mål hver, en komfortabel 5-0 sejr. Vi fast-
holdt nullet, fordi Ruben havde besluttet at
holde buret helt rent i første kamp. Sådan!

Hip hurra, Helsinki
I denne kamp var der ingen grund til at teste
nye spilsystemer. Den slagkraftige maskine
med Ruben på kassen og de 3 handlekraftige
og sammenspillede kæder, var skabt til suc-
ces. Derfor skulle vi spille kampen mod
Helsinki med respekt for, at de var værter,
men heller ikke lukke dem ind i kampen igen,
som vi tillod i den første kamp. Forsvaret
stod snorlige med Simon som den lang-
hårede general med løjtnanterne JJ og Aktor
på siderne og med vores to spurtstærke

Boys00 vandt sølv:
Stående fra venstre: Jonathan R, Daniel, Jonathan A, Jonathan SB og Benjamin G.

Siddende fra venstre: Jens Jacob, Simon, Julian, Gabriel og Benjamin W.
Liggende: Ruben.
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frontløbere, Rubin og Benji W, var Helsinki
konstant tvunget til at fokusere på forsvaret
i stedet for at angribe. Slaget om midtbanen
blev vundet suverænt af Grand, SB, Gev,
Julian og Gabriel. Med klogt sammenspil
og spilovertag 64-36 i Aras-drengenes favør,
var der sikkerhed på banen og mål i over-
skud. Kampen sluttede 4-2, hvor Grand og
Rubin med to mål hver, slukkede den sidste
rest af håb i værternes øjne.

Nu var det finaletid mod GigaBorg
Vi var ikke blevet større efter en spilledags
pause, men det var som om, at GigaBorg
havde fået endnu længere ben. Som kampen
skred frem, fik det stolte mandskab fra
Gøteborg solidt fat i kampen. Vores midt-
bane havde det svært og forsvaret blev
presset godt i bund. Der er ingen lette kampe,
så længe bolden er rund og der spilles på
græs, men i denne kamp var det kun op ad
bakke for vore solidt kæmpende drenge. Vi
havde ganske enkelt ikke længde på benene
i denne finalekamp og sådan blev det efter
mange gode stikninger frem til vores angrib-
ere, som blev løbet op hver eneste gang.

GigaBorg tog guldet med 3-1 og drengene
fra Carolineskolen beviste, at stærkt kam-
meratskab og flot fodboldspil skaber vigtige
stunder og livslange oplevelser, som er så
unikt i Hakoah.

Stor Helsinki-tur
Mange tak for lån af jeres drenge. Jeg kan
med sikkerhed sige, at de havde en fan-
tastisk tur. Det sørgede de nemlig selv for.
Den gruppe af drenge er unik og har for-
håbentlig mange gode oplevelser sammen
foran sig. Til de par stykker, som ikke var
med i år, håber vi, at de også vil glæde os
med deres fremragende fodboldspil og
venskab i fremtiden, både i hverdagen og
når PGT-karavanen rammer København
næste år. Husk at melde ind om hvor mange
børn I kan have boende fra de andre menig-
heder til PGT 2013.

Med venlig hilsen
Jens Peter B Udsholt
Stolt PGT-træner

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

Tlf. 33 21 12 08

E-mail: aisen@aisen.dk
Website: www.aisen.dk

BREDGADE 23
1260 KØBENHAVN K

TELEFON 33 14 19 40
TELEFAX 33 13 30 35

E-MAIL: LA-Law@danjur.dk

ADVOKAT

Finn Altschuler
LINDE & ALTSCHULER A/S

MØDERET FOR HØJESTERET
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Samlet Boys98 trup mødtes i den rent danske finale:
Stående fra venstre Lukas, Isak, Jonathan O, Isaac, Adam F, Adam Bay, David, Jonas og Jonathan G.

Siddende fra venstre:Simon, Noah, Elias, Luca, Andreas og Leon.
Liggende fra venstre: Alex og Adam KB.

De danske PGT-deltagere
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ET UBESEJRET FORÅR OG EN SUVERÆN 1. PLADS MARKERER
DET NÆSTSIDSTE PUNKTUM I HISTORIEN OM VORES BEDSTE

UNGDOMSHOLD I MANGE ÅR.
Gennem små 5 år har jeg haft fornøjelsen
at skrive om vores nuværende u17-holds
bedrifter og mange succeser. Holdet tager
udgangspunkt i vores usædvanlig stærke
96-årgang, der hele tiden er blevet suppleret
med 97'erne, Marcus og Noah og gennem
de sidste par år også af 95'erne, Jonas og
Joel.

I foråret 2008 vandt de deres uofficielle 7M
række, i 2009 vandt de deres 9M række både
i foråret og i efteråret, i efteråret 2010 vandt
de 11M rækken, i 2011 blev det til bronze-
medaljer ved De Europæiske Maccabi-
mesterskaber, og i år, hvor holdet når frem
til gymnasie- og efterskolealderen og split-
tes ad, vandt de i overlegen stil både PGT
(se andetsteds i bladet) og den u17-række,
som de egentlig er et år for unge til.

PÅ RETTE SPOR FRA FØRSTE FÆRD, SELV OM
TOGET VAR VED AT BLIVE AFLYST
Allerede i træningskampene inden sæsonen,
kunne man se tegningerne til en flot sæson.
Træningskampene blev vundet med sær-
deles klare cifre, og allerede efter de to
kampe op til sæsonen, havde hele 8 spillere
(Jonas S, Daniel (4), Matias, Marcus, Joel
(2), Jonas B (4), Sasha og Sebastian) markeret
sig som målscorere, og ikke mindst Jonas
S's mål i 11-3 sejren over FA2000 vakte jubel
i hele truppen, da det var hans første 11Ms
mål.

Problemet var blot, at truppen kun talte 13
spillere, efter Joshua var røget ud for hoved-
parten af sæsonen med et brækket kraveben,
og vi måtte se i øjnene, at to af de spillere,
som var stoppet i løbet af efteråret, og som

havde lovet at stå til rådighed i kampene,
ikke rigtig kunne få plads til Hakoah-
kampene alligevel.

Ved torsdagstræningen før den første
turneringskamp, havde Noah lykkeligvis
løsningen med i form af Jeppe og Nikolaj,
som i forvejen kendte hovedparten af
spillerne, og som var klare til at indgå i
truppen. Allerede i første kamp, hvor Jeppe
markerede sig solidt i forsvaret, og Nikolaj
scorede 2 mål i 5-2 sejren over Fremad
Valby, beviste de, at de kunne udgøre de
manglende brikker, som kunne få pusle-
spillet til at gå op. Udover Nikolaj, Joel og
Daniel, scorede Yair også i sejren, og dermed
var vi oppe på 10 spillere, der havde været
på måltavlen.

Nikolajs tilkomst gav os også nye taktiske
muligheder. De teknisk stærke og boldfaste
tidligere angribere, Marcus, Jonas B og Joel
kunne nu bruges på skift på den centrale
midtbane, hvor også Sebastian kunne byde
ind med stor spilforståelse, mens Daniel fik
en hurtig makker i forreste linje.

Målgennemsnittet fik en ny tak opad i anden
turneringskamp, hvor KB blev besejret med
ikke mindre end 9-1, men til gengæld op-
levede vi for første gang rigtigt at blive
pressede, da vi tog den lange vej ud til
Dragør og mødte det, der skulle forestille at
være amagerkanernes 2. hold, men som nok
havde en hel del til fælles med deres hold
fra Mesterrækken. Vi spillede en frem-
ragende 1. halvleg og producerede en god
portion chancer, men desværre kun to mål,
og da de i 2. halvleg skruede bissen på og
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skruede op for tempo og styrke, kom vi under
væsentligt pres og måtte love godt for en
særdeles stærk forsvarslinje foran Joakims
mål med Noah, Matias, Simon, Jeppe og
Adam R. Det lykkedes således kun for Dragør
at komme frem til ganske få chancer og et
enkelt mål.

I parentes bemærket, kan meget tyde på, at
vi i denne kamp prøvede kræfter med spillere
fra et højere rangeret hold, da Dragør senere
i turneringen blev udelukket, efter de havde
måttet opgive at stille op til to kampe, der
lå samtidigt med deres Mesterrækkeholds
kampe.

Selv om den efterfølgende kamp mod Hvid-
ovre blev vundet med cifrene 9-5, vil kampen
hverken blive husket som den mest målrige
kamp eller som det mindst kontroversielle
opgør. Umiddelbart før kampstart, kom dom-
meren over til os og meddelte, at han følte
sig syg og måtte tage hjem igen. For at få
kampen gennemført, blev undertegnede
nødt til at tage fløjten, og det blev gjort klart
for vores egne spillere, at de ikke måtte
forvente nogen dommerhjælp og, at der i
tvivlssituationer nok ville blive dømt til
Hvidovres fordel for at undgå frustrationer
fra deres side, som kunne få en dårlig stem-
ning til at eskalere.

Desværre lykkedes taktikken på ingen måde.
Hvidovres spillere brokkede sig i samtlige
situationer, hvor der ikke blev fløjtet til
deres fordel, og lagde en særdeles usym-
patisk linie i både spillestil, opførsel og
kommunikation, og sejren til trods, blev
kampen en særdeles negativ oplevelse for
vores spillere og tilskuere. End ikke det
faktum, at Simon fik scoret sit første 11M-
mål, hjalp på stemningen, og faktisk var vi
undervejs ved at smide en halvlegsføring

på 6-1 væk, da de kom op på 7-5, samtidigt
med, at Matias udgik 10 minutter før tid,
men Daniel (5 mål i alt) og Jonas B (3 mål i
alt) lukkede af for spændingen med to mål
kort derefter.

LILLE SERIEFINALE MOD SKOVSHOVED
Søndagen før afrejsen til PGT, skulle vi op
mod Skovshoved, der ligesom os havde
maksimumpoints med til kampen, dog for
to kampe mindre spillet.

SIF stillede med et rent '96-hold, der spillede
velorganiseret og hurtigt fodbold, og man
kunne fornemme, at det nok var spillere, der
året før havde udgjort deres hold i U15
Mesterrækken.

Vi havde voldsomme problemer med at
samle hold til kampen. Joakim var skadet,
og Marcus måtte, ligesom i kampen mod
KB, afløse ham i målet. Simon, Adam R og
Sasha var ligeledes væk, og vores joker,
Adam S var heller ikke til rådighed, men
heldigvis kunne vi hente Elias ind fra vores
PGT 98-hold og give ham en forhåndsdebut,
inden han rejser med til Norway Cup til
sommer. Vi nåede således op på 12 mand.

Det blev en flot kamp, hvor Joel gav os en
tidlig føring, og vi var dominerende i første
halvleg, men kom lidt under pres, når mod-
standeren i 2. halvleg skruede op for fysik-
ken. SIF fik udlignet, og kampen lignede
længe en point-deler, da Daniel, få minutter
før tid, drejede et langskud fra 25 m helt op
i modsatte målhjørne og skaffede os en vital
sejr.

Umiddelbart efter PGT kom vi ud i en ny
tumultarisk kamp- denne gang mod CIK. På
selve kampdagen, blev det nødvendigt at
hente Adam S ind for at have en fuldtallig
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trup, men da Joakim, under opvarmningen,
måtte opgive at spille med nye rygproblemer,
måtte vi hive et nyt kort ud af ærmet og give
comeback til Joshua efter et brækket krave-
ben havde ødelagt den hidtige del af sæson-
en for ham.

Vi kom planmæssigt foran 1-0 ved Daniel,
inden planerne, midtvejs i 1.halvleg, styrtede
i grus. En modstander forsøgte at nikke
Sebastian en skalle, og det blev han så op-
hidset over, at han med to arme skubbede
angriberen væk, hvorefter de begge fik rødt
kort. Vi havde i forvejen afbud fra Joel og
havde sat Marcus på mål, og da Jonas B
kort efter måtte udgå med fiberproblemer,
stod vi uden nogen af vores 4 sædvanlige
muligheder på den centrale midtbane, så
løsningen måtte blive at rykke Noah fra højre
back frem på midtbanen og trække Daniel
tilbage til hans gamle position centralt,
mens Nikolaj lå alene fremme, og de to
gange Adam (R og S) spillede hhv højre back
og højre kant. Dermed var vores organisa-
toriske trængsler dog ikke overståede. Jeppe
havde rygproblemer og Simon lyske-
problemer, og de måtte på skift afløse
hinanden som Matias' makker i midter-
forsvaret. Joshua fik næsten fuld spilletid
som venstre back i sit comeback, men
sammen med Jonas fik han lukket godt af
for CIK i venstresiden.

Vores mange påtvungne omrokeringer fik
CIK til at lugte muligheder for en over-
raskelse, og også de fik held med at skrue
op for fysikken i en anden halvleg, hvor vi
blev nødt til at dykke endnu dybere ned i
værktøjskassen, da Daniel mod slutningen
mærkede prisen for en enorm arbejdsind-
sats med en begyndende krampe. Inden da
var Adam S kommet ind som 12. mand på
listen over årets målscorere med scoringen

til 2-0, og Daniel, som havde byttet plads
med Nikolaj og var kommet op i angrebet,
lukkede kampen med målet til 3-0, der
samtidig blev hans sidste aktion. I slut-
sekunderne lykkedes det endog endelig for
Noah at få scoret et rent energimål, da ingen
andre havde energi tilbage, men hans for-
løsning og fejring af målet fandt dommeren
dog så provokerende, at han sendte Noah
ud, inden han fløjtede af.

VANVIDSKAMP LUKKEDE SPEKULATIONERNE
Før vores næstsidste kamp mod Viktoria,
var næsten alle muligheder for modstand-
erne for at indhente vores pointforspring
udtømte – faktisk var det netop Viktoria, der
med et par udsatte kampe i hånden, var de
eneste, der havde en teoretisk mulighed for
at nå forbi os med sejr over os og sejre i
deres resterende kampe.

Kampen blev afviklet samme weekend, som
byen var fyldt af Distortion-festerne, og
vores spillere havde taget konceptet med
ind på banen, der udviklede sig noget udover
det normale…

Efter mindre end to minutters spil, bragte
Joel os foran, men inden der var spillet 5
minutter, havde Viktoria udnyttet et straffe-
spark og et forsvarskoks og havde bragt sig
foran 2-1. Vi svarede hurtigt igen med tre
mål i rap til en 4-2 føring, halvvejs inde i 1.
halvleg, og vi kunne gå til pause med en 5-
3-føring. 2. halvleg fortsatte med åben slag-
udveksling, og midtvejs i halvlegen var vi
på 7-5, men blev rystede, da Viktoria på
deres andet straffespark reducerede til 7-6.
Daniels scoring til 8-6 med små 10 minutter
igen lignede en afgørelse, men to Viktoria-
scoringer i de sidste to minutter afsluttede
vores lange stræk af sejre (2 i trænings-
kampene, 4 i PGT og 6 i turneringen), men
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kunne dog ikke holde muligheden for at
fravriste os 1. pladsen i rækken åben – og
champagnen kunne åbnes som afslutning
på en sprudlende kamp.

Med førstepladsen i hus og muligheden for
at ende på maksimumpoint ødelagt, var
målsætningen for U17 holdets sidste
turneringskamp mod Skjold, som kæmpede
for en sejr, der kunne skaffe dem 2. pladsen
i rækken, en flot kamp og afslutning som
ubesejrede gennem hele foråret.

Vi fik en elendig start. Misforståelser om-
kring mødetid og problemer med den offent-
lige transport, gjorde, at vi måtte rykke rundt
og starte med Jonas S som venstre back og

Jonas B som venstre midtbane. Efter kun 3
minutter, var vi bagud med 2-0 som følge af
et flot langskud og Matias' måske eneste
defensive fejl i hele foråret. Det var dog
hurtigt klart, at udover to-tre dygtige offen-
sive spilere (nok endnu en gang hentet fra
1. holdet), var vi bedre besat end modstand-
erne på alle andre pladser. Ikke mindst Jonas
B på venstrekanten gjorde, som det passede
ham, og det blev også ham, der bragte os
tilbage i kampen, da han hamrede bolden
op i nettaget fra en spids vinkel. Umiddelbart
før pausen bragte Matias balance i regn-
skabet, da han satte sig igennem foran mål
efter et hjørnespark, men to opdækningsfejl
efter dødbolde, gav atter Skjold en tomåls-
føring tidligt i 2. halvleg, og så måtte vi atter

U17 blev suveræne rækkevindere:
Stående fra venstre: Yair, Nikolaj, Jeppe, Jonas B, Noah, Daniel, Simon, Marcus og Matias.

Siddende fra venstre: Morten, Jonas S, Joakim, Joel, Adam S og Adam R.
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starte jagten på dem.

Vi havde atter Adam S med i truppen efter
sene afbud fra Joshua og Sasha, og han
virkede særdeles fodboldsulten og scorede
et pragtmål efter Nikolajs flotte forarbejde,
og da Daniel jo selvfølgelig heller ikke i
denne kamp kunne afholdes fra at score,
halede vi vores fuldt fortjente uafgjort i land
og kunne opfylde målsætningen om en ube-
sejret sæson. Om den kan strækkes ind i
sommerens Norway Cup, hvor vi bl.a. skal
møde storklubben Lørenskog, er dog betyde-
ligt mere usikkert.

EN FREMTID FOR HAKOAH
Efter Norway Cup er årgang 95-96-97-
holdet fortid i Hakoah, men det er en
glorværdig fortid. Vi har haft et hold med
talent og med vilje til at gøre en indsats på
træningsbanen, og vi har kunnet se en
udvikling, hvor de spilkoncepter, der er
blevet arbejdet med, er blevet implementer-
et. Samtidig har vi haft et hold med en fan-
tastisk stemning, hvor der hele tiden er
blevet arbejdet med balancen mellem at
tage fodbolden alvorligt og at tage hensyn
til hinanden.

I løbet af foråret har vi haft et udvidet sam-
arbejde med seniorholdet, og vi har en gang
om ugen trænet sammen med dem. 3-4 af
spillerne har allerede fået markeret, at de
kan begå sig på vores seniorhold, og jeg
tror, vi kan få en god del af spillerne fra
holdet at se på vores seniorhold i den nær-
meste fremtid.

Morten

PIGEHOLDET 98/99
Pigeholdet 98/99 har i løbet af foråret trænet
op til deltagelse i PGT.
Holdleder Nina og de to trænere, Mathias
og Yair, har ved fælles hjælp holdt pigerne
til ilden.
Træningsindsatsen var blandet, men det
lykkedes at samle et hold, der flot fik sølv
til PGT. Mere herom andet sted i bladet.
Under PGT fik jeg æren af at coache holdet.
Jeg havde 12 piger, som meget gerne ville
spille fodbold, men indimellem manglede
"lige det sidste" for at vinde turneringen.
Da vi kom hjem fra PGT, blev spillere, hold-
leder og jeg enige om, at jeg skulle fortsætte
træningen frem til sommerferien, da
Mathias og Yair læste til eksamen.
Træningsindsatsen og fremmødet har været
så høj, at vi er blevet enige om at fortsætte
efter sommerferien.

Har du også lyst til at være med, eller har
du en veninde, som vil være med, så kom
endelig til træning, når vi starter op i august.
Det bliver nok om mandagen, men det ved vi
først med sikkerhed, når spilernes skole-
skema kommer.

God sommer til alle.

Med sportslig hilsen
Træneren Martin Norden
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Endnu en sæson sikret på næstbedste klasse

Hakoahs 7M-Senior hold sikrede sig i
sæsonens sidste kamp endnu en sæson i
Københavns næstbedste 7-mandsrække ved
at besejre CIK 4-2 i en sæsonfinale, hvor
kravet var sejr for at sikre overlevelse i
rækken. Kampen var unødigt spændende i
lang tid, men i midten af 2. halvleg trak vi
fra og viste klassen, og holdet kan nu gå på
sommerferie med glæden over udsigten til
endnu en sæson på samme niveau.

Der var lagt op til et brag af en bundgyser
på Kløvermarken, hvor realiteterne for både
CIK og Hakoah før kampen stod helt klart;
vind eller forsvind. Det var dog ikke med
historiebøgerne som selvtillid, at Hakoah
mødte op til kampen, da det i de seneste 6
sæsoner kun var blevet til to sejre på Kløver-
marken. Derimod kunne Hakoah passende
forsøge at bringe nogle af de gode momenter
med fra sidste runde, hvor det blev til en
flot sejr på 6-4 over Bk. Fix.

Hakoah kom perfekt fra start og der skulle
kun gå et enkelt minut før Hakoah fik gjort
det til 1-0 på en sikker afslutning tæt inde
foran mål, efter flot opspil i højresiden.
Dette fik dog ikke Hakoah til at geare ned og
de første 10 min. var en ren belejring af CIK.
Det tunge pres gav udbytte, da man i en
omstillingssituation erobrede bolden og
med flot opspil, fik Hakoah bragt sig foran
2-0. På dette tidspunkt var der intet der
tydede på, at CIK skulle komme bedre med i
kampen, men en smule koncentrationssvigt,
tilsat en knivspids gummiben, gjorde, at CIK
langsomt overtog kontrollen med kampen
og pressede Hakoah længere tilbage på
banen. Dette resulterede blandt andet i et
gennembrud på Hakoahs venstrekant og det
lykkedes CIK at reducere til 1-2. CIK fortsatte

presset uden at komme til de store chancer
og således var stillingen fortsat 2-1 til
Hakoah.

Ved kun at være 30 min. fra at sikre endnu
en sæson på næstbedste niveau, var det et
optimistisk og spændt Hakoah-hold, der
efter pausens peptalk gik på banen for sidste
gang i sæsonen. Desværre fortsatte billedet
fra slutningen af 1. halvleg, hvor det var
CIK, der dominerede. Hakoah fik dog lang-
somt arbejdet sig ind i kampen, og det helt
store vendepunkt indtraf, da Hakoah, i et
rent arbejdsraseri, fik driblet/tacklet bolden
forbi modstanderne til en 3-1 føring.
Hakoah så sig aldrig tilbage, og lukkede
reelt kampen med en scoring til 4-1. Med en
føring på 4-1 med under 10 min. igen, var
der ikke længere tvivl om kampens resultat,
og CIK's reducering til 2-4 havde mest af alt
karakter af et trøstmål.
Dommeren fløjtede kampen af nogle få
øjeblikke senere, og jublen kunne bryde løs
med sikringen af endnu en sæson i 7MH1!
Fantastiske sejrsscener udspillede sig og
champagnepropperne sprang. Sådan gik det
til, da Hakoah's 7M-senior, efter en lang og
hård sæson, endte med 9 point og i sikker
afstand til nedrykningsstregen. Tak for en
spændende sæson og god sommer til jer
alle!

Af David Elkan og David Jano

7 mandsholdet - Vinder af
prisen som sæsonens
bedste spiller foråret 2012
 - Daniel Direktor
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U11 drenge forår 2012
Forårets turnering har givet kongeresultater
for drengene og de to cheftrænere, Jonas
Slotorub og Marcus Blachmann Udsholt. En
fokuseret træningsindsats, hvor holdet har
lært at spille bolden fremad i unikke kombi-
nationer, har skabt rammerne for mange
fine og målrige kampe.

De har spillet 6 kampe, hvoraf 5 er vundet.
Über cool.

Drengene fra Carolineskolen tabte den første
kamp knebent mod Jærgersborg, som fik to
mål i sidste minut. Siden er det gået fra sejr
til sejr til Hakoah.

Mange mål er man garanteret, når kampene
fløjtes i gang. Et bundsolidt forsvar med
Simon Gutterman og Jens Jakob Bentow
fejer det meste til side, inden angriberne
når på skudafstand og hvis modstanderen
kommer forbi bastionen, står Ruben Donde
klar på stregen med handsker og sikker ind-
griben. Rubens formkurve har været impo-
nerende stejl dette forår.

På midtbanen ligger Adam Bensimon, Julian
Brobrow, Gabriel Blachmann Udsholt og
udgør en konstant trussel med deres giftige
stikninger og langskud. Når der skal for-
svares, er denne trio også symbolet på
midtbanernes midtbane.

På toppen ligger de sultne ensomme ulve og
jagter den mindste runde bevægelse i græs-
set. Benjamin Wegloop og Benjamin
Bensimon er på mange måder på toppen.
Der trylles foran mål og enhver målmand i
Københavnsområdet frygter mand mod
mand situationen.

Det er som om de nye smukke blå Hakoah-
dragter fra Aras Security giver ekstra slag-
kraft.

En klassiker fra dette mandskab er resultat-
størrelsen 9-6, som sidste kamp endte mod
BK Union.

Når der er tid og lyst, får holdet vigtige
forstærkninger fra Benjamin Grand Schefte-
lowitz, Benjamin Nadelmann, Jonathan
Aktor og Jonathan Sårde Baastrup.

Det er en fornøjelse at se dette hold udvikle
sig. Dette forår har skabt forudsætningen
for mange gode kampe og suverænt kam-
meratskab, med deres store passion for den
lille runde, hvor alt kan ske.

Mange tak for dejlig linieopbakning fra jer
forældre og fordi I gerne vil fortsætte
arbejdet med dette hold.

1000 tak for trænerindsatsen fra de to lidt
ældre Hakoah-drenge og deres succesfulde
trænerduo. I har taget godt fat om spillets
kvaliteter.

Og så kan vi glæde os til, at en af Hakoahs
største trænerkapaciteter tager over på
cheftrænerposten. Efter sommerferien
starter drengene med at træne 2 gange
ugentligt med Morten Margolinsky.

Nyd sommeren med sommerbold! Vi ses på
græs i august!

Kh / Jens Peter B Udsholt

Kampprogram U11 drenge
Dag Dato Kl. Hjemmehold Udehold Spillested
Søn 22-04-2012 10:00 Jægersborg BK (1) JIF Hakoah Jægersborg
Tors 26-04-2012 17:15 JIF Hakoah B 1950 Kunst, Ryparken
Tirs 08-05-2012 18:15 Husum Bk JIF Hakoah Husumparken
Tor 31-05-2012 17:00 JIF Hakoah Bk. Skjold (3) Kunst, Ryparken
Tor 07-06-2012 17:00 JIF Hakoah KFUM Kunst, Ryparken
Søn 17-06-2012 10:15 Bk. Union JIF Hakoah Kunst, Grøndalscenter
Tors 21-06-2012 17:00 JIF Hakoah Bk. Fremad Valby (2) Kunst, Ryparken
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U 10 pigernes forårssæson
Så har dommerens fløjte lydt for sidste gang
i U 10 pigernes fodboldsæson 2011/2012.
Det er blevet til i alt 20 kampe, fordelt på
stævner, kampe og PGT i Helsinki. Det har i
sandhed været en hæsblæsende sæson. Her
imod slutningen, er det gået stærkt. Pigerne
har dårligt nået at få hvilet ud mellem fod-
boldkampe, stævner og PGT i Helsinki.

Fremad er det gået i fuld galop. De to flot-
teste resultater, vi har opnået, er en vundet
kamp mod Kastrup Boldklub den 19. april,
hvor vi vandt 8-5 og hvor vi faktisk scorede
9 af målene. Det andet resultat, som vi kan
være ovenud tilfredse med og som helt af-
gjort afspejler den udvikling, som holdet har
undergået, var kampen den 21. juni 2012
mod Gentofte 05, hvor vi spillede uafgjort
2-2. Det er et hold, der altid tidligere har
haft krammet på os og den 21. juni spillede
vi lige op med dem. Fantastisk. I foråret blev
det til 7 vundne, 7 tabte og 4 uafgjorte kampe
og så spillede vi næsten helt op mod et
mesterhold fra Helsinki til PGT, men tabte
desværre de to kampe dér.

U 10 pigernes hold er præget af kampvilje
og kampgejst, der udmønter sig i mange
angreb og flotte scoringer, når vi kan komme
til det. Hver enkelt spiller vil gerne bidrage
til holdets sejr og det gælder fra målvogter,
over forsvaret, midtbanen og helt frem i
angrebet. I år er vi blevet forstærket med to
spillere, Taus Meyrowitz og Kamma Nadel-
mann. Desværre må vi sige farvel til Taus
efter en sæson, fordi Hakoah har været med
til at give ham blod på fodboldtanden og
han nu skal ud at spille fodbold i en klub,
der kan tilbyde ham en plads på et drenge-
hold. Heldigvis for os er Kammas interesse
for at spille fodbold spiret og Kamma har

været med til træning nogle gange og har
også deltaget i et enkelt stævne. Kamma er
nybegynder, men der skal ikke megen fantasi
til at forestille sig, at hun bliver en rigtig
dygtig fodboldspiller.

Og sådan er det på vores hold: Vi har et
hold af rigtigt dygtige fodboldspillere. Maya
Atar vogter målet på fornemste vis og hun
viser gang på gang, at hun er de gode
redningers mester. Nu er det jo sådan, at
trænerne fordeler pladserne på holdet fra
kamp til kamp og i forsvaret kæmper
Hannah Bentow, Miriam Drescher, Taus
Meyrowitz, Sarah Zagouri og Tram Berkowitz
for at få bolden op på midtbanen, hvor
Emily Bach, Rebekka Elul, Melanie Muntz,
Esther Rose Rappeport og Kamma Nadel-
mann sørger for, at den kommer videre til
angrebsduoen Sofia Karlin og Lea Raba. Og
så skifter vores dygtige trænere, Simon
Karlin og Noah Groth Raymond ofte rundt
på spillernes positioner, så alle får træning
i alle positionerne.

Det ser i skrivende stund desværre ud til, at
vi må sige farvel til vores trænere, som har
sørget for den gode udvikling hos pigerne
og Taus. De forlader nu Carolineskolen og
skal videre i deres skoleforløb, så derfor
kan de ikke længere påtage sig træner-
hvervet. Vi vil gerne benytte lejligheden til
her at takke Simon og Noah for to gode
fodboldsæsoner, hvor de trofast har trænet
pigerne og Taus hver onsdag, enten på
Carolineskolen eller i Ryparken og hvor de
er taget med til kampe og stævner, hvor end
disse har fundet sted. Tak til jer og held og
lykke fremover.

Vi er i øvrigt ved at gøre værelser klar til
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deltagerne i PGT 2013 her i København. Der
bliver skuret og skrubbet hos familierne.

Lad mig slutte af med at sige god sommer-
ferie til alle, der har støttet U 10 pigerne i
den forgangne sæson: Trænere, forældre,
små søskende og bedsteforældre.

Med venlig hilsen
Linda Berkowitz
Holdleder

 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.-
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Hakoah's superveteranhold på vej til at gøre det igen
Hakoah's superveteran spiller i en stærk
række i år. Sidste sæson sluttede vi på en 3.
plads med en fantastisk målscore. Efter for-
årssæsonen er vi det hold, der er scoret
færrest mål imod. I år er vi på vej til toppen
igen. Hver kamp er udfordrende og uforud-
sigelig. Rækken er meget tæt, så man har
oplevet, at holdet, som ligger nr. 2, tabte til
holdet, som ligger sidst. Igen er vores kende-
tegn, at vi kæmper til det sidste og vi går på
banen med en tro på, at vi kan vinde kamp-
en. Vi har haft et meget stabilt forår med
stamspillere. Indtil sidste kamp i foråret,
havde vi ikke tabt en kamp siden 24. april.
Desværre tabte vi sidste kamp 3-1 mod et
hold, som på dagen var bedre end os og
sjovt nok ligger under os i tabellen. De første
7 hold i tabellen er meget tæt på hinanden.
Vi ligger p.t. som nr. 5 med samme antal
point som nr. 3 og 4. Nummer 2 i tabellen
har kun 1 point mere end os og nummer 1
har 2 point mere end os. Se stillingen andet
sted i bladet.

 Som man kan se, er rækken meget tæt og
meget spændende. Resultaterne afhænger
af hvilke spillere man har til rådighed på
dagen og hvordan de "gamle" ben har det.

Til efteråret forventer vi tilgang til holdet,
idet Gustavo har tilkendegivet, at han igen
godt kunne tænke sig at spille for Hakoah.
Vi skal lige have hans spillerlicens på plads.
Vi ønsker Gustavo velkommen på vores
hold.

Stemningen på holdet er dejligt og vi glæder
os til at fortsætte vores positive og gode
spil til efteråret.

På Hakoah's Facebookside ligger der, efter
hver kamp, et mindre referat.

God sommer!
Anfører Amnon

Veteran, Super M. - Stillingen efter forårets kampe

Hold  K V U T  Score  P
  1 Røde Stjerne I.F. 11 6 4 1 59 - 24 22
  2 Nord-Vest 66 11 7 0 4 32 - 37 21
  3 B 1984 11 6 2 3 66 - 37 20
  4 Fox United 11 6 2 3 51 - 27 20
  5 Hakoah 11 6 2 3 30 - 20 20
  6 SBV09 11 6 1 4 30 - 25 19
  7 Tempo 11 6 0 5 32 - 30 18
  8 BK Søborg-2 11 5 1 5 37 - 52 16
  9 FC Krogen 11 3 2 6 27 - 38 11
10 Firkantens Boldklub 11 3 1 7 28 - 37 10
11 FC Utterslev 11 2 1 8 21 - 52   7
12 Boldklubben Cito 11 2 0 9 20 - 54   6
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Fodboldstillinger
11 Mandsholdet - Afsluttet

Hold  K  V U   T  Score  P
  1 Sunred Beach 24 18 3   3          107 - 36 57
  2 B.1960 24 16 5   3 70 - 28 53
  3 Bk. Heimdal 24 16 4   4 81 - 33 52
  4 FC Nyhavn 24 12 4   8 53 - 56 40
  5 Politiets IF 24 12 2 10 72 - 55 38
  6 Bk. Amalie 24 10 6   8 54 - 47 36
  7 Rikken FC 24 10 5   9 63 - 52 35
  8 ØKF 24   9 3 12 42 - 56 30
  9 Bk. Vestia 24   8 6 10 55 - 70 30
10 Bk. Volvox 24   5 6 13 32 - 61 21
11 JIF Hakoah 24   6 1 17 32 - 79 19
12 B09 24   5 1 18 31 - 72 16
13 Sundby KFUM 24   4 4 16 30 - 77 16

7. mandsholdet - Afsluttet

Hold K V U T  Score  P
  1 B.93 9 8 0 1 35 - 17 24
  2 KB 9 7 1 1 38 - 16 22
  3 Real Copenhagen 9 6 0 3 33 - 19 18
  4 Kastrup Bk. 9 5 2 2 35 - 24 17
  5 Tårnby FF 9 5 2 2 29 - 18 17
  6 FC 97 9 3 0 6 25 - 42   9
  7 JIF Hakoah 9 3 0 6 23 - 42   9
  8 Bk. Fix 9 2 1 6 18 - 31   7
  9 CIK 9 2 0 7 18 - 28   6
10 Bk. Hekla 9 1 0 8 13 - 30   3

U 17 ungdomsholdet - Afsluttet

Hold K V U T  Score  P
 1 JIF Hakoah 7 5 2 0 41 - 21 17
 2 Skovshoved IF 7 4 0 3 24 - 16 12
 3 CIK 7 3 3 1 20 - 15 12
 4 Bk. Fremad Valby 7 3 2 2 28 - 21 11
 5 Bk. Skjold 7 3 2 2 23 - 18 11
 6 Bk. Viktoria 7 2 3 2 34 - 29   9
 7 Hvidovre IF 7 1 1 5 24 - 38   4
 8 KB 7 0 1 6 10 - 46   1
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Målpenge 2011

På vegne af ungdomsafdelingen takker vi
alle, der har valgt at følge opfordringen fra
ungdomslederen om at belønne spillerne
med én krone pr. scoret mål (kr. 96,-). I
skrivende stund er der indgået kr. 8.062.
Tak for det!
Nedenfor er listet navnene på dem, som har
valgt at støtte ungdommen. Man kan stadig
nå at bidrage ved at indbetale til giro 907-
5496 eller bankkonto 4180-3307075911.
Det er aldrig for sent!

Yoram
----------------------------------------------------------

Abrahamsen Poul
Adelsson Torbjørn
Aisen Allan
Aisen Benny
Altschuler Finn
Atar Stina og Maya
Bergmann Leo
Bergmann Simon
Berkowitz Isak
Berkowitz Linda
Bermann Familien
Blachmann Annie og Henning
Bodnia Arne
Cohen Jeffrey
Cohn Flemming
Elbaum Markus
Fardan Rolf
Fingeret Michael
Fish Simon
Gritzman Alex
Guttermann Kenneth
Isaak Stefan

Jacobsen Helen og Ino
Kern Martha og Bjørn
Klinghoffer Janina og Oskar
Krivaa Erling
Kvetny Mogens
Lewinsky Bent
Lexner Bent
Løwenstein Kim
Melchior Dan
Melchior Lilian og Bent
Melchior Nina og Arne
Nadelmann Ivan
Norden Dorrit og Jan
Posin Sonja og Arne
Rappeport Eli
Rosenbaum Albert
Rosenbaum Georg
Rosenbaum Jan
Rothschild Milton
Rothstein Fred
Rothstein Keld
Sabelski-Schneider Ib
Salimanov Familien
Saul Charlie
Saul Ronny
Scheftelowitz Bertil
Schwarz Eva og Finn
Silberbrandt S.
Skolnik Tage
Skop Aron
Slor Amos
Steinbock Beck Sasha
Sårde Allan
Unterschlag Gert
Unterschlag Inge og Benny
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Bordtennis

Holdet har vundet rækken (serie 3, kreds
16) og vandt bronzemedalje i hele serie 3.
Der var nok sportsligt mulighed for guld, da
holdet havde vundet alle deres kampe, men
semifinalen lå på en helligdag, som ikke
kunne flyttes og derfor opgav holdet at
komme videre og måtte derfor "nøjes" med
3. pladsen. Holdet bestod af Shay Gamliely,
Lennart Leiboschitz, Jonas Bikov, Menasche
Tal og Simon Fish.

Holdet træner (fra august / september) hver
onsdag i Hillerødgadehallen fra kl. 19.30
til 22.00 og der er altid plads til én til, uan-
set hvor øvet man er. Det gælder nemlig om
at være sammen i vores jødiske klub. Shay

blev nummer 1 på toplisten, og Lennart og
Jonas har også klaret sig udmærket. Vi ser
frem til næste sæson.

Er der flere, der vil gerne være med i turner-
ingen, så giv undertegnede besked, så vi kan
stille op med flere hold. Ring til mig på min
mobil, 40 58 86 75, evt. 36 16 71 25 eller
skriv en e-mail til sf@dbmail.dk

Tak til alle spillere for godt samarbejde.
Uddrag fra Top liste Serie 3, kreds 16 og
tabellen kan ses forneden.

Med sportslig hilsen
og på gensyn i Hillerødgadehallen
Simon Fish

Uddrag fra Topliste - Serie 3, kreds 16

Nr. Navn Hold Rating Sejre Kampe
1 Shay Gamliely Hakoah 1  1799   41     42
5 Lennart Leiboschitz Hakoah 1  1693   25     30
11 Jonas Bikov Hakoah 1  1623   19     27
23 Simon Fish Hakoah 1  1434     7     21
32 Menashe Tal Hakoah 1  1303     3       6

Bordtennisstilling -  Serie 3, kreds 16

Hold K V U T  Score   P
Hakoah 1 14 13 1  0            106-34  27
Brønshøj 9 14   9 3  2   88-52  21
Københavns BTK 12 14   7 2  5   67-73  16
Kildeskoven 5 14   7 0  7   68-72  14
Virum 7 14   4 4  6   70-70  12
Gladsaxe 4 14   4 3  7   62-78  11
Vedbæk 3 14   3 2  9   55-85    8
Ballerup 5 14   1 1 12   44-96    3
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