
Hakoahneren nr. 3 2009     1

KLIK ind på www.hakoah.dk

HAKOAHNEREN
Officielt organ for Jødisk Idrætsforening Hakoah. 60. årgang  nr. 3 december 2009

Årets seniorspiller: Simon Reuveni
Årets flidspokal: Ronnie Skolnik



2        Hakoahneren nr. 3 2009

KLIK ind på www.hakoah.dk

Jødisk Idrætsforening Hakoah er stiftet den 12. oktober 1924.

BESTYRELSE:

Formand: Martin Norden Alfevej 5 A, 2730 Herlev
Tlf. 44 92 44 34, martin.norden@tdcadsl.dk

Kasserer: Yoram Rubinstein Vangeledet 70, 2830 Virum
Tlf. 45 85 36 06, rubinsteins@email.dk

Sekretær: Morten Margolinsky Vadgårdsvej 22A, 2860 Søborg
Tlf. 35 37 36 75, jifhakoah@tiscali.dk

Ungdomssek.: Martin Salamon Virumgade 46b, 2830 Virum
Tlf. 45 83 20 99, martinsalamon@yahoo.dk

Simon Bergmann Hvilevej 12, 2900 Hellerup
Tlf. 39 61 23 34, dina.simon@mail.dk

Seniorsektion: Alan Melchior Østerbrogade 23,4., 2100 Ø
Tlf. 35 42 35 55, alkamel@post10.tele.dk

Uri Krivaa Dag Hammarskjølds Allé 34, 2100 Ø
Tlf. 35 38 53 68, uri.krivaa@mail.dk

PR-sektion: Jan Ivar Metz C.F.Richsvej 138, 2000 F.
Tlf. 38 87 06 68, molltan@live.dk

Oskar Klinghoffer Vandtårnsvej 43, 2860 Søborg
Tlf. 39 69 30 47, danliljan@get2net.dk

Ungdomsleder: Morten Margolinsky         Adr., tlf. & e-mail, se foroven.
Redaktion: Jan Ivar Metz                    Adr., tlf. & e-mail, se foroven.

Hakoahneren er udgivet af idrætsforeningen Hakoah. Indlæg i bladet er ikke nødvendigvis på linie
med bestyrelsens meninger.

Foreningen er tilsluttet:
Danmarks Idrætsforbund, Københavns Bordtennis Union, Københavns Badminton Kreds,
Københavns Boldspil Union, Dansk Arbejder Idræt, Skandinavisk Jødisk Ungdomsforbund,
Maccabi World Union, European Maccabi Federation, Dansk Maccabi Forbund og Dansk Zionistforbund.

Kontingentsatser:
Grundkontingent dækkende 1/1 - 31/12,
forfald d. 2/1 (betales af alle):
Ægtepar kr. 375,-
Enkel kr. 300,-
Ungdom kr. 120,-
Pensionist kr.   50,-
Gebyr ved for sen betaling kr.   25,-

Aktivkontingent dækkende et 1/2 år ad gangen,
forfald 1/5 og 1/9.
Aktiv voksen kr. 350,-
Ved flere idrætsgrene, pr. gren kr.   80,-
Aktiv ungdom kr. 190,-
Gebyr ved for sen betaling kr.   25,-
Dansegebyr kr. 100,-

                  Indholdsfortegnelse:

 FORMANDEN HAR ORDET! ............................... s.   3

 U14 VINDER RÆKKEN ............................................... s.   6

 MIDTVEJSSTATUS .................................................... s.   9

 MT -  MENIGHEDSFEST ......................................... s. 10

 SENIORAFD. AFSLUTNINGSFEST ................... s.  11

 NYT OM  RYPARKEN ............................................ s. 13

 HAKOAH 3. SENIOR .............................................. s. 17

 VETERANHOLDET ................................................. s. 18

 STILLINGER .................................................................. s. 19

Foreningens gironummer:  907-5496     Grafisk design:     Philip Rothschild
Foreningens banknr:  4180-3307075911 i Danske Bank      Korrektur & tryk: DaMi Colour Print, Vanløse



Hakoahneren nr. 3 2009     3

KLIK ind på www.hakoah.dk

Formanden har ordet!

Når nu det meste af efteråret er gået på hæld, kan vi godt gøre
status over det seneste halve sportsår i Hakoah. Med stor
tilfredshed og glæde kan vi godt sige, at det har været et godt år.
Vi har deltaget med succes i Maccabiaden i Israel og vores ældste
ungdomshold har vundet deres række hele to gange inden for det samme år !
Der er godt gang i vores tre seniorhold + veteraner.
Vi har aktive piger og drenge helt fra børnehaveklassen og opefter
samt alt det andet gode, der sker i en aktiv sportsklub som Hakoah.

Vi deltog i Maccabiaden i Israel med et futsalhold. Stammen på holdet var hoved-
sagelig fra det ene 7-mandshold samt fra 11-mandsholdet. De fik en flot 8. plads
efter, at de var kommet videre fra den indledende 5-holds pulje. Undervejs slog de
både Mexico, Guatemala og Ungarn.
I de efterfølgende placeringskampe kom de desværre til kort overfor de store nationer,
ikke mindst pga. skader og karantæne, men alt i alt en flot bedrift af vores hold. Det
er nok ikke sidste gang, de deltager i  Maccabiaden. Vi håber, at vi næste gang kan
deltage i flere idrætsgrene.

Senior 11-mands holdet kom desværre ikke med til Maccabiaden. Da de samtidig
mistede deres træner, var vi alle bange for, at holdet var på vej til opløsning, men
spillerne ville det anderledes.
Tre gode og faste spillere på holdet, Jonathan Schalimtzek, Miki Fhima og David
Feldman overtog trænerrollen med stor succes. De har fået skabt en fællesskabsfølelse
på holdet, så nu kommer der mange til træning og holdet ligger i midten af rækken
efter første halvdel af sæsonen. Med den flid og gejst, som vores trænertrio lægger
for dagen, er der forventninger til, at holdet i den anden halvdel nok skal blande sig
i toppen. Det er også lykkedes at få flere af vores "egne" unge på 16-17 år med på
holdet. Dejligt når fremtiden skal sikres. Herfra skal der også lyde en stor tak til den
utrættelige holdleder, Tage Skolnik, som igen i år yder en stor indsats for holdet.

Vores U14 hold med Morten Margolinsky som træner, gjorde det usædvanlige i år
ved at vinde deres række hele to gange..
Turneringen blev afholdt med to selvstændige forløb. Derfor havde holdet mulighed
for at vinde to gange.
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Efteråret var meget spændende, og blev først afgjort i sidste kamp, som skulle vise sig at
være en regulær finale, hvor vinderen kunne lade sig hylde som rækkevinder. Det blev
Hakoah.
 STORT TILLYKKE TIL HOLDET, TRÆNER OG DE STØTTENDE FORÆLDRE.
Alle vores ungdomshold er rykket indendørs på Carolineskolen, men der er stadig plads
til flere spillere i alderen mellem 6 og 14 år, både piger og drenge. Er du interesseret eller
kender du nogen, som er, så giv endelig ungdomslederen et kald.

Der sker jo heldigvis også meget andet godt i Hakoah. Vores to bordtennishold er kommet
i gang med deres turnering, med flere nye unge på holdet, men der er stadig plads til flere.
Der er træning hver onsdag kl. 20.00 til 23.00 i Hillerødgadehallen på Nørrebro.
Danseholdene har, med deres dygtige trænere, haft aktiviteter frem til efterårsferien og
herefter arbejder vi på højtryk med at finde en ny træner, så de fortsat kan øve forskellige
dansetrin/hip-hop på skolen. Kontakt Martin Salamon for yderligere information.
Vores mange ungdomshold, både hos piger og drenge, er nu gået indendørs på Caroline-
skolen. Vi savner stadig lidt forældreopbakning (holdleder) på flere af holdene. Det er
vigtigt når der skal arrangeres kørsel til stævner m.m. Håber det kommer i løbet af vinteren.
Jeg ser frem til et 2010, som jeg er sikker på vil bringe lige så mange gode stunder for små
som for store, der dyrker sport i Hakoah, som indeværende år har frembragt.
Vi ser bl.a. frem til den store Ben Adam menighedsfest 30. januar 2010.
Her vil Hakoah som medarrangør gøre sit til, at det bliver en uforglemmelig aften, hvor vi
vil hædre flere af vores ledere, som har ydet en ekstraordinær indsats for Hakoah gennem
mange år og dermed også for den jødiske menighed i Danmark.

God Chanuka til alle

Med sportslig hilsen

Martin Norden
Formand
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I en sæson, der har budt på finaleplads i
PGT og turneringssejr i forårets 9Ms række,
er én af de få kampe, vi er gået ned i,
efterårets første opgør mod B1908, hvor vi
blev tromlet ned, kyst og tabte 0-5.

Efter den kamp, den efterfølgende uges
pointtab til Fremad Amager, hvor vi i de
sidste ti minutter indhentede deres 3-1
føring og havde tre forsøg på træværket i et
enormt pres for at sikre sejren, og efter et
håbløst nederlag på 4-6 til Jægersborg i en
kamp, hvor vi førte 3-0, skulle der mirakler
til for at bringe os tilbage i vinderposition.

Men mirakler kan ske. Vi slog Skovshoved
2-1 på et mål af Daniel i sidste minut,
Skovshoved slog B1903 og B1908, B1903
slog B1908, og vi vandt 2-1 over B1903 i en
fremragende kamp, der bragte os op på
andenpladsen – 1 point efter B1908.

Når vi i sæsonens sidste kamp igen skulle
møde netop B1908 og var tvunget til at vinde
for at vinde rækken, var det ret optimistisk,
at Elias havde medbragt champagne til
kampen. Med ikke-spillende holdkam-
merater, forældre, søskende, bedste-
forældre, klassekammerater og familie-
medlemmer fra Sydamerika på sidelinien
og endda en klasselærer som dommer,
kunne spillerne finde ekstra ressourcer
frem til at skabe en helt anderledes kamp
på Ryparkens kunstgræsbane med lys-
anlæg.

Efter en lige åbning, hvor Daniel fik testet
08'ernes målmand med et par gode lang-
skud, og hvor Noah var tæt på at score på
en nøjagtig kopi af 1-0 målet mod B1903,
var det gæsterne, der overtog spillet.

Vi havde valgt at lægge ud med den samme
opstilling, som sikrede os 2-1 sejren over
B1903 fire dage forinden, og dermed
startede Tobias og Yair - begge tilbage efter
skader og ferie - på bænken. En meget
offensiv højre midtbanespiller hos B1908
tvang Joshua tilbage til en position næsten
som venstre back hos os, og vores forsvars-
spillere, Simon og Jonathan, havde rigeligt
at lave.

I målet spillede Elias en flot 1.halvleg og
på hans eneste fejl, hvor han ikke fik grebet
et indlæg, var der hjælp at hente hos Daniel,
der kampen igennem leverede en meget stor
arbejdsindsats. Vores højreside havde
Noah RG god styr på, men det tryk, B1908
lagde på vores midterakse og vores venstre-
side kostede rigtig mange kræfter. I starten
af kampen havde vi mange spillere, der
stødte med frem og samlede de bolde op,
som Adam S lagde til de fremstormende når
bolden blev spillet frem, men i anden del af
halvlegen nåede kun Marcus med frem, og
det var da også ham, der stod for vores
eneste rigtigt kvalificerede afslutnings-
forsøg i denne fase af kampen, da han tvang
målmanden ud i fuld længde med et godt
hovedstødsforsøg.

Ved pausen var stillingen stadig 0-0, hvilket
egentligt var meget tilfredsstillende på
baggrund af resultatet af første kamp og af
1.halvlegs kampbillede, men ikke tilstræk-
keligt til at vinde rækken - vi var tvunget
frem på banen for at score.

Det blev en betydeligt mere livlig 2. halvleg.
Vi fik gang i vores contraspil, og der var
ikke gået mange minutter, før Matias fik
spillet bolden frem til Adam S, der holdt

U14 VINDER RÆKKEN
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farten og udplacerede den fremstormende
målmand, men måtte se bolden passere tæt
forbi fjerneste stolpe.

Vi var dog inde i en fremragende periode,
der virkeligt rystede B1908, og få minutter
efter åbnede vores suveræne efterårstop-
scorer, Daniel målscoringen, da han vandt
bolden fra B1908s stærke højrekantsspiller
nede på vores banehalvdel, og rykkede
direkte contra, rystede modstanderen af og
udnyttede, at topholdets forsvarere tøvede
med at tage valget mellem at gå til ham eller
følge med Adams og Tobias bevægelse. Fra
en spids vinkel sparkede Daniel os foran
med et præcist spark til fjerneste stolpe.

Få minutter senere kronede Tobias et vel-
lykket comeback, da han rykkede i dybden
på det præcist rigtige tidspunkt og fik en

perfekt stikning fra Matias. Med en stiv tå
passerede han målmanden uden at behøve
at gå ned i tempo, og med 2-0 kunne vi for
alvor tro på, at overraskelsen var ved at
materialisere sig.

B1908 svarede igen med et voldsomt pres,
men Elias udrettede de rene mirakler
mellem stængerne. Tre mand-til-mand
situationer vandt Elias - den ene gang greb
han endda den afsluttende B1908-spiller
ud.

På et nyt flot contraangreb lukkede Matias
kampen med scoringen til 3-0. Endnu en
gang var opskriften spil på tredjemanden
og et dybdeløb allerede inden bolden blev
spillet fremad. Flot indbyrdes forståelse
mellem vores offensivspillere.
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Med en halv halvleg tilbage at spille, var
der egentlig stadig tid for B1908 til at
komme tilbage i kampen, men trods en
mængde afslutninger, havde man en
fornemmelse af, at de ikke ville være i stand
til at passere Elias. I slutminutterne kom
de efterhånden ganske tæt på et par gange,
men de få gange, Elias ikke fat på bolden,
nåede de enten ikke frem til tværbolden eller
også dukkede der en Hakoahspiller op og
reddede situationen, som da Daniel tog et
40 m tilbageløb og blokerede på stregen.

Først et minut inde i overtiden lykkedes det
for B1908 at straffe en af Matias vel nok
eneste defensive fejl gennem hele året og
få scoret et trøstemål. Ærgerligt, da det
kunne have været et perfekt tidspunkt at få
efterårets første 'clean sheet', men da
champagnepropperne få øjeblikke efter
kunne springe, var det ganske ligegyldigt -
forårets 1. plads var blevet suppleret med
endnu en turneringssejr.

U14 RÆKKEVINDERE – VERSION 2.0

Elias – målmand. Fremragende i sidste og
altafgørende kamp mod B1908. En rigtig
matchwinner. 9 kampe.

Simon – forsvar, anfører. Fornuftig i afspil,
stærk i mand-til-mand situationer og altid
til at stole på i de bagerste regioner. 9
kampe.

Jonathan ('Stener') – forsvar. Rigtig dygtig
til at bryde modstandernes opspil ved at
komme først på bolden. Hurtig og nær-
kampsstærk. 9 kampe.

Matias – central eller defensiv midtbane
eller i forsvar. Fysisk meget stærk. God i
contra, godt langskud og dygtig i hoved-
spillet. 10 kampe, 5 mål.

Noah RG ('Tøffe') – højre midtbane, evt.
forsvarsalternativ. Stærk fighter, villig til
at tage de lange løb i banens længderetning.
Scoret nogle flotte mål. 10 kampe, 4 mål.

Jonas – midtbanekant. Rykket fra den
centrale midtbane ud på kanten i efteråret,
hvor fysikken har stillet store krav. Leveret
nogle gode fighterindsatser. 6 kampe.

Joshua ('Doddi') – venstre midtbane eller
angriber. Afløst Daniel på midtbanefløjen.
Hurtig og overraskende nærkampsstærk.
Stadig bevaret den gamle målnæse. 8
kampe, 2 mål.

Daniel – central midtbane eller venstrekant.
Rykkede i de fleste kampe i efteråret ind
centralt på midtbanen, hvor vi rigtig kunne
få glæde af hans skudstyrke, og han kunne
markere sig som topscorer. Flot sæson. 10
kampe, 12 mål.

Noah L – venstre midtbane. Er inde i en god
fodboldmæssig udvikling med øget ansvar
og selvtillid. Lidt uheldig med skader og
sygdom. 5 kampe.

Yair – central midtbane. Med i de første tre
kampe, men derefter skades- og rejseramt
og først med igen i finalen. God spilfordeler,
godt skud. 4 kampe.

Sasha – højre midtbane eller angriber. Stor
fremgang i boldomgang og spilforståelse.
Scorede ét af årets frækkeste mål mod sine
gamle skolekammerater fra SIF. 5 kampe, 1
mål.

Adam R – defensiv midtbane eller højrekant.
Klog og forudseende i sit spil. Den tidligere
angriber blev i starten af sæsonen prøvet
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nogle gange på den defensive midtbane. 7
kampe.

Marcus – angreb, midtbane eller evt.
målmand. Vikarierede med succes i 1½
kamp for den skadede Elias, men ellers mest
driblestærk og uforudsigelig offensiv-
spiller, der fik lagt op til rigtig mange mål.
10 kampe, 1 mål.

Adam S – angriber. Forårets topscorer var
ofte direkte uheldig i sine afslutninger i
efteråret. Teknisk stærk og særdeles farlig
når førsteberøringerne lykkes. 10 kampe, 3
mål.

Tobias – angriber. Sidste års topscorer
holder stadig et flot målgennemsnit, men
var plaget af lyskenproblemer, som kostede
træning og kampe. Lavt tyngdepunkt, god
balance og frækhed skaffer ham plads, hvor
ingen andre kan bryde igennem. 5 kampe, 5
mål.

SENESTE – U14 VINDER BRONZE I ØRESUND
VINTER CUP

Det lykkedes U14 holdet at vinde ind-
ledende pulje i B1903/SIFs 7M-stævne, hvor
12 hold var med. Puljefinalen blev vundet
5-2 over SSB, der ellers havde vundet deres
to indledende kampe. I vores indledende
kampe havde vi slået Skjold 2-0, men
skuffende tabt 1-3 til KFUM.

I semifinalen tabte vi 0-2 til de senere
vindere fra B1903, (som vi ellers har slået
i KBU-turneringen) på to meget sene mål.
Bronzekampen blev vundet 2-0 over det
andet hjemmehold, Skovshoved.

MIDTVEJSSTATUS - 1. SENIOR
Vinteren er så småt kommet over os, græs-
set er skiftet ud med Carolineskolens
gymnastiksal og tiden er kommet til at gøre
status over 1. seniors første halvsæson af
sæson 09/10.

De kolde facts er således, at vi har spillet
14 kampe, hvoraf de fem er vundet, to er
endt uafgjort og syv er tabt. Dette har indtil
videre givet os 17 point, en position midt i
tabellen og en målscore på 24-25.

Der har i længere tid været en stor efter-
spørgsel på nyt og ungt blod til 1. senior og
heldigvis er denne efterspørgsel blevet
indfriet. Vi har således i denne sæson fået
en større tilgang af unge spillere, der er
kommet op gennem ungdomsrækkerne og
blevet en fast bestanddel af 1. senior. Dette
giver holdet en god blanding af rutinerede
kræfter og ungt gå på mod. Samtidig kan
dette forhåbentlig have den effekt, at flere
af Hakoah's unge vil forsøge sig på senior-
plan i fremtiden. I er meget velkomne!

Træningsindsatsen har i en længere
periode været et problem for 1. senior, men
i den igangværende sæson er træningsind-
satsen øget markant. Der har ikke været
færre end 11-12 spillere til hver træning
og denne nye tendens varer forhåbentligt
ved efter vinterpausen og ud i fremtiden.

Nu er der dømt indendørs hyggebold inden
vi tager fat på den anden del af sæsonen i
det nye år…

Trænertrioen
David Feldman, Miki Fhima
og Jonathan Schalimtzek
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MT-MENIGHEDSFEST
BEN ADAM 2010

Radisson SAS Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70, 2300 København S

30. januar 2010 kl. 18.30
Velkomst ved Det mosaiske Troessamfunds formand

Finn Schwarz

Der serveres en stor festbuffet

Udnævnelse af Ben Adam 2010
v/Danmark Loges præsident Simon Fish

Tidligere modstandsmand Jørgen Kieler
Ridder af 1. grad af Dannebrogsordenen

Underholdningen serveres af

Ronen Thalmay                  Vera Panitch         Henrik Goldschmidt
   Aftenens hyggepianist   Nr. 2 i Talent 2009

Fra kl. ca. 22.30 er der dans til „THE SHAKERS“
Du vil blive placeret ved runde 8 personers borde.

Pris: Kr. 350,00 pr. person excl. drikkevarer.

Billetbestilling: Beløbet indsættes på konto 1551 3015264780 med
angivelse af antal samt navn og adresse, hvortil billetterne skal sendes.

Billetter kan købes hos portvagten i Ny Kongensgade 6, København i dagtimerne eller hos Alf
Isachsen, Pragtstjernevej 19, 2400 København NV mandag mellem kl. 16.00 og 20.00.

Det mosaiske Troessamfund * B'nai B'rith – Danmark Loge
                              Det jødiske samfund i Danmark
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Ved fodbold seniorafdelingens afslutnings-
fest, som blev afholdt på F ischers
restaurant med lækker mad, blev Simon
Reuveni kåret som årets spiller ved at opnå
det højeste gennemsnit pr. kamp gennem
hele 2009. Simon har fået sin fodbold-
opdragelse, udover Hakoah, i Brønshøj,
B1903 og Skjold på klubbernes bedste ung-
domshold. Han har bl.a. været med til at
vinde guld ved Europæisk Maccabiade 2007
i Rom. Han har også spillet for Hjørring.
Nærmeste forfølger som årets spiller blev
David F., som har fået pokalen, skænket af
Poul A., 3 gange tidligere.  
Årets flidspokal blev suverænt vundet af
Ronnie Skolnik, som ikke har misset mange
træninger. Han har haft hele sin ungdoms-
opdragelse i klubben. Da man ikke kunne
stille hold fra hans 12. år, valgte han at
stoppe med at spille fodbold, men fik lysten
tilbage som anden års yngling på vores
seniorhold. Ronnie deltog også på guld-
holdet i Rom.
Seniorholdet indtager p.t. en 8. plads ud af

14 hold med 17 point inden forårs-
turneringen går igang. Vi er desværre en
meget smal trup, så der skal ikke mange
skader eller afbud til før korthuset falder.
Vi håber, at flere spillere, som holder til på
lavere niveau i andre klubber, finder tilbage
til deres rødder, så vi kan få et godt forår.
Stemningen blandt spillerne er i top og de
3 spillende trænere, Miki Fhima, Jonathan
Schalimtzek og David Feldman gør et rigtigt
godt job, som gør træningen til en glæde.
Den officielle træning starter i slutningen
af januar. Indtil da er vi hver torsdag på
Carolineskolen kl.19.00.
Vores 2. og 3. hold træner hver mandag
kl.18.00 og 19.30.

Årets seniorspillere, Simon Reuveni og Ronnie
Skolnik, omgivet af trænerteamet David Feldman,
Jonathan Schalimtzek og Miki Fhima samt Tage
Skolnik.

U18 spillerne Daniel Sandler, Daniel Elul og Adam
Melchior har fået deres gennembrud på 1.holdet i
løbet af efteråret.

SENIORAFDELINGENS AFSLUTNINGSFEST
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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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Fra starten af næste sæson og i en uover-
skuelig fremtid vil Hakoah og de andre
Ryparkenklubber ikke kunne spille hjemme-
kampe i hverdagen.

De har været på vej længe og nu står de lige
uden for hegnet – gravkøerne.

Som beskrevet sidste efterår i Hakoahneren
og på hjemmesiden (www.hakoah.dk/
sidstenyt.htm) har politikerne besluttet at
føre den nye forbindelsesvej mellem Lyngby-
vej og Nordhavnen tværs over fodbold-
banerne på Ryparken.

På nuværende tidspunkt råder Ryparken
over tre 11M fodboldbaner op mod Lyngby-
vej (Bane 1-3), hvor der også ligger en 7M
bane (M1) og en 5M bane. På den anden
side af S-banen ligger yderligere tre 11M
baner (Bane 4-6) og en 7M bane (M2).
Endelig har vi kunstgræsbanen ved hånd-
boldhallen.

Den nye vejforbindelse kommer til at slå
en bue over Lyngbyvej, hen over Bane 3, M1
og 5M banen, under S-banen mellem
Ryparken og Hellerup, hen over Bane 5 og 6
og M2, og ned langs S-banen mellem
Ryparken og Svanemøllen. I anlægs-
perioden, som starter i efteråret 2010, vil
der heller ikke kunne spilles på Bane 4, og
allerede i foråret starter forberedende
arbejder, som blokerer Bane 6.

Oprindeligt (og igen under kommunevalg-
kampen) lovede politikerne, at alle nedlagte
fodboldbaner ville blive erstattet af nye
baner andetsteds i lokalområdet, men
trods masser af forslag fra KBU er ingen
baner blevet anlagt eller planlægges
anlagt.

KUNSTGRÆS PÅ BANE 1 OG 2
Som et lille plaster på såret er der blevet
bevilliget penge til at omlægge Bane 1 og 2
til kunstgræs med lysanlæg, så trænings-
tiden kan udvides i de mørke perioder, og
banerne bedre vil kunne klare den hårde
belastning af dem, som de står overfor. Til
gengæld betyder det så, at vi må undvære
banerne – og Bane 3 - i den periode, hvor de
omlægges. Den første tidsplan sigtede mod,
at de skulle være klare til brug i maj 2010,
men da mange faktorer stadig er helt
uafklarede, er dette ikke på nogen måde
realistisk.

Inden banerne kan anlægges, skal
placeringen af lysanlæg og styrken af dette
falde på plads. Med beboere i Ryparken tæt
op ad banerne, kan der imødeses protester
over kunstig belysning af to fodboldbaner.

Og så er der lige spørgsmålet om den nye
skøjtehal og tilkørselsvejene til den....

PLADS TIL EN SKØJTEHAL
Som en perfekt illustration til hvorledes
Københavns idrætspolitik er præget af
hovsaløsninger og mangel på planlægning,
skulle kommunen for et par år siden finde
ud af, hvor man skulle anlægge en skøjtehal
i stedet for den faldefærdige Østerbro
Skøjtehal, som Parken fik lov til at fjerne,
så de kunne få mere plads at boltre sig på.

Brugerne af skøjtehallen protesterede for-
ståeligt nok over planer om at anlægge en
ny hal nede i Svanemøllebugten. Den skulle
bevares på Østerbro, og så blev der peget
på Ryparken.

I første omgang fik de så boblehallen nede

SÅ STARTER KØBENHAVNS NEDLÆGGELSE AF FODBOLDBANER PÅ RYPARKEN FOR ALVOR
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ved stationen, som nok ligger lidt af vejen,
men dog blokerer for muligheden for at
flytte på fodboldbanerne, så det ikke er de
samme græstørv, der hele tiden belastes.
På længere sigt er det jo lige præcis her,
Nordhavnsvejen skal føres under jern-
banen, så derfor skulle man finde en ny
løsning, og det blev så en placering ved
siden af kunstgræsbanen, bag ved tennis-
baner og omklædningsrum.

Nu er det jo meningen, at der skal spilles
ishockey i skøjtehallen, og at spillere og
tilskuere skal kunne komme til og fra hallen,
så derfor måtte man bagefter til at finde
løsninger på parkeringspladser og til-
kørselsveje til hallen.

Kommunen har her i efteråret vedtaget en
lokalplan, hvor den ensrettede vej fra
Lyngbyvej ned langs fodboldbanerne til
anlæggets indkørsel skal udvides, så der

kan være to spor, hvilket vil tage plads fra
fodboldbanerne. Derefter skal bilerne køre
ned forbi omklædningsrummene – hen over
den nyasfalterede parkeringsplads – og
rundt om tennisbanerne for at komme til
hallens parkeringsplads. Også her skal der
tages plads fra fodboldbanerne, og man
kan blive lidt bekymret for sikkerheden
med en tilkørselsvej mellem omklædnings-
rum og fodboldbaner.

Gad vidst, hvor mange flere parkerings-
pladser, det vil give, efter at man har
nedlagt pladser langs Ryparken og foran
omklædningsrummene.

Ud over byggerodet ved opførsel af skøjte-
hal og anlæg af veje, vil det også komme til
at have betydning for anlæggelsen af de nye
kunstgræsbaner.
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BANESITUATIONEN
Med alle forbehold for nye hovsaløsninger,
byggerod og tidsplaner for de nye kunst-
græsbaner vil vore nuværende syv 11M
baner, to 7M baner og ene 5M bane være
reduceret til følgende fremover:

Forår 2010  - Bane 4, 5 og kunst (Bane7).
Efterår 2010 - Bane 1 (kunst), 2 (kunst), 4, 5
og 7.
2011-? - Bane 1, 2 og 7 (alle kunst).
Efter etablering - Bane 1, 2, 4, 5(?) og 7 samt
ny 7M bane.

KLUBSITUATIONEN
Som en af de få klubber på Ryparken med
en ungdomsafdeling, er Hakoah i en privil-
ligeret situation, og vi vil få lov til bevare
træningsbanerne på Ryparken.

De mange DAI-klubber vil blive opfordret
til selv at finde baner på andre idrætsanlæg
(ikke nogen nem opgave i København), da
de ikke skal forvente at kunne blive anvist
træningstid på anlægget.

På hverdagene vil klubberne være nødt til
at lade hold dele om træningsbanerne, og
der vil ikke være kapacitet til at kunne
afvikle hverdagskampe, med mindre et hold
opgiver sin træning for at lade et andet hold
komme til. Det vil især gå ud over vores
7M-hold: Veteraner, samt Senior2 og 3.
Ungdomsholdene vil muligvis kunne afvikle
kampe, hvis vi tildeles træningstid mellem
17 og 18.

Det er på nuværende tidspunkt svært at
overskue, hvor mange ungdomshold, der
næste år vil være at finde på Ryparken.
Boldklubben Skjold fra Fælledparken, der
igennem de sidste 10-20 år har vokset til at

være Danmarks største fodboldklub, har i
samme periode lagt beslag på mere og mere
af Ryparkens banekapacitet og  erfarings-
mæssigt set været meget svær at sam-
arbejde med for de andre klubber. Nu er
der meget der tyder på, at væksten er gået
for hurtigt, og at Skjold mister en masse
medlemmer.

Der er blevet afholdt en ekstraordinær
generalforsamling, hvor den gamle be-
styrelse er blevet afløst af en ny, men
samtidigt tales der om, at hele hold er på
vej ud af Skjold og ind i bl.a. den gamle
Ryparkenklub B1950, der pludselig står
med mere end 100 ungdomsmedlemmer og
et behov for træningstider på anlægget.

Vi ønsker B1950 tillykke med deres nye
ungdomsafdeling og håber, at Ryparkens
fodboldudvalg, under ledelse af den gamle
Hakoahkæmpe, Tage Skolnik, vil være i
stand til fortsat at kunne fordele sol og vind
lige, når der nu er så lidt sol, vind og grønt
græs i Kongens København.

Nedenstående støttede op
om Maccabiholdets

deltagelse i Israel 2009.

De nåede desværre ikke
med i forrige nummer

af Hakohaneren.

Simon Fish
Nina Aizen

Dina & Dan Rosenberg Asmussen

Morten  Margolinsky
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Panderynkerne var dybe i vinterpausen.
Hakoah 3. senior havde spillet et lettere
miserabelt efterår 2008, hvor der var langt
til topplaceringer, hype, fans samt brede
smil i omklædningsrummene. Foråret 2009
har derimod været vores bedste halvsæson
nogensinde og det blev slået fast med en
flot 5-2 sejr over Rikken i forårets sidste
kamp på Ryparken. Truppen har udvist gejst,
seriøsiteten er blevet fundet frem og frem-
mødeprocenten har været høj hos alle
spillere (vi har haft fuldt mandskab i alle
kampe). Efteråret 2009 har budt på lige så
imponerende spil, på trods af, at holdet er
rykket en række op efter den flotte forårs-
sæson. Holdet har igen placeret sig i toppen

af rækken og spiller i skrivende stund stadig
med om topplaceringerne.

Efter tre år med 7-mandsfodbold, der både
har budt på mange sejre og nederlag, så
blev det 2009, hvor alt gik op i en højere en-
hed. Til vores traditionsrige afslutningsfest
efter forårssæsonen fik vi kåret sæsonens
spiller, der denne gang blev Jonathan
Fischer, som i en ny rolle som målmand
gjorde det flot. Alle og én har dog spillet flot
dette år og hele holdet håber det bliver sjovt
igen til foråret 2010. Nu står den på inden-
dørstræning/hygge over vinteren!

/holdleder David Jano

Folkene omkring Hakoah 3. senior 2009

VI KAN ALLE VÆRE STOLTE AF ET FLOT 2009!
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Deadline for næste nummer af Hakoahneren er den 5. februar 2010

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Støt op om ungdomsarbejdet i Hakoah!

Bliv annoncør i Hakoahneren!
Henvendelse til redaktionen.

BORDTENNISAFDELINGEN
træner hver onsdag kl. 20 - 23 i Hillerødgade hallen på Nørrebro.

Alle aldersgrupper er velkomne.
På nuværende tidspunkt har Hakoah to seniorhold,

som godt kunne trænge til nogle forstærkninger.

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

Veteranholdet, som spiller i Mesterrækken
under DAI, fik i år den dårligste placering
efter vores oprykning for tre – fire år siden.
Efter placeringer som hhv. nr. fire og nr. fem,
endte vi i år på en skuffende 8 plads, med
23 point og en målscore på 44-55.  Forårs-
sæsonen var på det jævne mens efterårs-
sæsonen ikke er værd at skrive hjem om. Ét
af problemerne skyldes, at vi – i lighed med
landsholdet – har manglet nogle til at score
vore mål.  Kun halvdelen af vores mål er
scoret af deciderede angribere. Der er i

løbet af sæsonen benyttet 16 spillere, hvoraf
otte spillere har deltaget i mere end 13 af
kampene.

Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at for-
bedre vores placering til næste år, håber jeg,
at rigtig mange af jer vil møde op til inden-
dørstræning på Carolineskolen på onsdage
fra december -09 til marts -10.

Venlige hilsner
Yoram

Hakoah
ønsker

medlemmerne
god Chanukah

VETERANHOLDET
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STILLINGER

SERIE 3, P7 09/10

            Klub  K  V U T  Score  P
  1.  Politiets IF 14 10 3 1 48 - 26 33
  2.  CSC 14  8 5 1 41 - 18 29
  3.  FC Udfordringen 14  8 4 2 43 - 35 28
  4.  FC Nyhavn 14  8 2 4 40 - 29 26
  5.  Bk. Heimdal 14  7 2 5 42 - 33 23
  6.  FC Sydhavnen 14  7 2 5 38 - 33 23
  7.  Rikken FC 14  5 5 4 32 - 36 20
  8.  JIF Hakoah 14  5 2 7 24 - 25 17
  9.  ØKF 14  4 3 7 28 - 32 15
10.  Bk. Vestia 14  4 2 8 28 - 33 14
11.  Bosna 92 14  4 1 9 26 - 46 13
12.  AC Frederiksberg 14  3 3 8 35 - 43 12
13.  Bk. Amalie 14  2 5 7 21 - 26 11
14.  Bk. Royal 14  2 3 9 22 - 53   9

DAI KBH 7-VET. MESTER

          Klub  K     Score      P
  1. SBK 75 / VSK - 1 18   62 - 30   42
  2. Cph.Celtic-1 18   51 - 33   35
  3. Røde Stjerne 18   59 - 46   29
  4. Fox United- 1 18   66 - 45   28
  5. Boldklubben KHB 18   45 - 44   26
  6. B. 1978 18   55 - 61   26
  7. Boldklubben Cito 18   44 - 55   23
  8. HAKOAH 18   44 - 55   23
  9. B. Kammeraterne 18   42 - 77   15
10. Olympos 18   30 - 52   13

7M SERIE2 EFTERÅR

      Klub  K    Score      P
  1. KFB  8   41 - 10   21
  2. Vesterbro All.  8   42 - 19   21
  3. JIF Hakoah  8   26 - 20   13
  4. Brønshøj Bk.  8   34 - 34   10
  5. Bk. Olympia 1921  8   25 - 26   10
  6. Bk. Rødovre 2  8   22 - 30     9
  7. Exercitus F.C  8   23 - 33     9
  8. CIK  8   18 - 31     8
  9. Amager FF  8   11 - 39     4

U14 9M EFTERÅR

       Klub  K     Score      P
  1. JIF Hakoah 10   34 - 29   20
  2. B.1908 10   34 - 19   18
  3. B 1903 10   33 - 28   18
  4. Skovshoved IF 10   34 - 38   15
  5. Jægersborg Bk 10   31 - 46     9
  6. Bk. Fremad Amager 10   20 - 26     8

7M MESTER EFTERÅR

        Klub  K     Score      P
  1. Vesterbro All. 10   47 - 18   25
  2. Bk. Fremad Amager 10   39 - 28   23
  3. AB Tårnby 10   26 - 18   21
  4. GVI 10   33 - 24   19
  5. JIF Hakoah 10   34 - 29   16
  6. ØKF 10   29 - 27   15
  7. SSB 10   25 - 25   13
  8. Brønshøj Bk. 10   40 - 55   10
  9. FC Spark 10   13 - 29     6
10.Bk. Frem 10   17 - 38     6
11.Husum Bk 10   25 - 37     5
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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

Bestyrelsen ønsker Hakoahs
medlemmer et rigtig godt nytår!


