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Formanden har ordet!

Ferietiden er atter over os og det er tid til at skrue ned for
aktiviteterne, så vi er fuldt opladet til efterårssæsonens start i
begyndelsen af august.
Det er blevet til mange timer på banerne i dette herlige forår vi har haft og
træningsindsatsen har været høj hos de fleste. Dog er vi i den situation, at vores
seniortræner er stoppet, netop på grund af manglende træningsindsats hos vores
seniorspillere.  Det er synd, at vi ikke har udnyttet den gave vi fik fra KBU, ved at få lov
til at blive i serie 2. Igen i år roder vi rundt i bunden af rækken. Et lille lys var der at
skimte i de 2 sidste kampe i foråret, hvor 1. holdet i begge kampe kæmpede sig til 2-
2, efter af have været bagud med 2-0. Heldigvis er der stadigvæk spillere der er
indstillet på at ’give den en skalle’, således at det stadigvæk er muligt for klubben at
finde en ny træner her til efteråret. Med et ligeså godt efterår som sidste år, er det
muligt at redde os en ny sæson i serie 2. Maccabiaden næste sommer i Israel er et
mål for mange af spillerne og de danske europamestre fra sidste sommer i Rom, skal
også have muligheden for at deltage. Dette kræver dog en helt anden indsats fra de
spillere som ikke slider på græsbanerne ude på Ryparken. Bestyrelsen vil fremlægge
nogle retningslinier for spillerne der skal opfyldes, for fremover at modtage støtte til
disse ture. Disse betingelser vil blive præsenteret tidligt i august, i forbindelse med
præsentationen af den nye træner (som vi forhåbentlig har fundet til den tid).
Foruden vores 11-mandshold, stiller klubben også med 2 7-mandshold, hvoraf det
såkaldte ’ældre’ 7-mands seniorhold har vundet deres række og rykker op i en ny fra
efterårets start. Tillykke med det og fortsætter I i det spor ender I nok i KBU’s
mesterrække.
I DAI’s mesterrække befinder Hakoahs 7-mands veteranhold sig. Efter 2 oprykninger
på 3 år, har holdet fået sin sag for og ligger efter forårssæsonen på en 8. plads ud af
11 hold. Det kan blive til alt fra en 5. til en 9. plads.
Bordtennisspillerne er gået i sommerhi og afventer at Hillerødgadehallen åbner op
igen til september.
Vores ungdomsspillere har der også været godt gang i, med PGT i Stockholm som
højdepunktet for mange. Dette kan du læse meget mere om inde i bladet.
Herfra skal lyde en tak til mange frivillige ledere, samt vores værter, som kæmpede
en hård kamp med et rekord stort – nok også for stort - antal deltagere. I forhold til
de senere års PGT, er Stockholm også begyndt at vågne op og stillede denne gang op
med rigtig mange hold.
Vi har heldigvis også mange hold i den hjemlige KBU-turnering, som spiller rundt
omkring i København i deres flotte spillerdragter. En tak til vores mange sponsorer,
samt de mange spillere, trænere, ledere og forældre, som er med til at holde det hele
kørende.
Vi har stadigvæk dans på programmet og det starter op igen til september.
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Desuden har der været et ønske om at dyrke yoga i Hakoah-regi for 8. og 9. klasserne,
samt dem der starter 10. klasse og 1.g efter sommerferien. Vi starter op midt i august og
pt ser det ud til at foregå om tirsdagen. Nærmere besked følger, til de der har ønsket at
være med.

Ja, der er mange aktiviteter og med maccabiade om mindre end et år, kan vi i bestyrelsen
glæde os til et travlt efterår.

Rigtig god sommer og på snarlig gensyn.

Alan

Forårssæsonen for 1. senior

Forårssæsonen for 1. senior har været en gentagelse af de sidste mange sæsoner med
meget vekslende træningsindsats og skader og afbud til kampene. Dette fik undertegnede
til at stoppe som træner midt i forårssæsonen. Herefter har Miki og Jonathan stået for
træningen og kampene med hjælp fra utrættelige Tage.

Det samlede udbytte af forårssæsonen er 1 sejr, 3 uafgjorte og 9 nederlag altså en pointhøst
på 6 point og en placering som næstsidst og 6 point op til tredjesidst.

Nu skal der arbejdes på at finde en ny træner i sommerpausen og som jeg tidligere har
skrevet så er holdets potentiale til mere end bunden af serie 2. Så forhåbentlig vil et
trænerskifte give ny luft og et bedre efterår.

Uri

Hakoah’s 1. senior kampprogram for efterårssæsonen

Dato og tid Hjemmehold Udehold Spillested
14-08-08 19:00 JIF Hakoah - FC Nyhavn Ryparken
17-08-08 11:15 Bk. Prespa - JIF Hakoah Ryparken
24-08-08 11:15 JIF Hakoah - Rikken FC Ryparken
28-08-08 18:30 Bk. Stefan - JIF Hakoah Rådvadsvej
31-08-08 11:15 JIF Hakoah - Club Wowern Ryparken
07-09-08 11:15 Bk. Pioneren - JIF Hakoah Vigerslevparken
11-09-08 18:00 AIK Frederiksholm - JIF Hakoah Valby IP, tribunen
14-09-08 11:15 JIF Hakoah - KFB Ryparken
21-09-08 11:15 Bk. Hellas - JIF Hakoah Engdraget
05-10-08 11:15 JIF Hakoah - CIK Ryparken
12-10-08 11:15 Valby Bk. - JIF Hakoah Værkstedsvej
19-10-08 11:15 JIF Hakoah - Bosna 92 Ryparken
26-10-08 11:15 CSC - JIF Hakoah Kløvermarken
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PGT 2008 I STOCKHOLM –
SVERIGE MELDER SIG PÅ BANEN

Gennem de sidste år har den svenske
indsats ved PGT-turneringerne været under
niveau.

Malmø har haft store problemer med at
samle hold og kun ihærdig indsats fra nogle
få nøglepersoner har sikret, at vores
nærmeste naboer overhovedet har været
repræsenteret i bare en enkelt drenge- og
en enkelt pigerække. Stockholm har, trods
sin status som Skandinaviens største
menighed, ikke udvist den store interesse,
og deltagelsen fra den svenske hovedstad
har været sporadisk og ikke særlig
ambitiøs. Kun Gøteborg har – størrelsen til
trods – satset og lykkedes med at samle
stærke hold.

På hjemmebane i år var indstillingen fra
Stockholm en ganske anden. I samtlige
rækker satsede Stockholm ikke bare på at
være med, men bestemt også på at vinde,
og pludselig blev hele turneringen løftet op
på et højere plan, både antalsmæssigt og
sportsligt.

Fra københavnsk side var vi repræsenteret
af ikke mindre end 85 spillere, 10 ledere,
10 medrejsende tilhængere og en god
portion tilrejsende supportere. Og så skal
man måske til at overveje om ‚København´
stadig er helt dækkende betegnelse for den
danske delegation – igen i år sluttede Esther
sig til fra Silkeborg og Jonathan S kom fra
Lolland. 

JUN91/92 har gennem de sidste mange år
kæmpet mod primært Helsinkis og Oslos

Jun91 – Slået af svensk maccabiadehold:
Bagerst fra venstre: Benjamin – Marcus – Adam – Daniel S – Maor

Forrest: Uri – Simon – Daniel E – David
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et år ældre hold. Egentlig havde vi regnet
med at årgangen deltog for sidste gang i
PGT for to år siden i Helsinki, men vores
egne drenges ivrighed og Oslos ønske om
at være med i København, forlængede livet
for årgangen med et enkelt år, og da man
sidste år gav håndslag på at mødes igen i
Stockholm, blev det til yderligere et år.

Det var måske en fejltagelse.

Hvor de danske spillere – kun 7 i år, men
med lån af PGT-debutanten Marcus fra
Drg93 – gerne ville spille fodbold som
konkurrencesport og tage selve turneringen
alvorligt, stillede Norge op for at spille
skolegårdsfodbold, hvor PGT deltagelsen
og fællesturen var det væsentligste. I sig
selv en prisværdig indstilling, men så skulle
man nok være blevet enige om det på
forhånd, og måske have undladt at spille
om points og pokaler.

Man kan diskutere, om det er at vise respekt
for turnering og modstander med kampe,
hvor en spiller samler bolden og putter den
ind under trøjen, eller kampe hvor man
stiller op til en kamp mod Sverige med kun
3 spillere, låner 3 modstandere og spiller
6 mod 7 og taber 10-20 (ti – tyve!).

Nordmændene tog under hele stævnet kun
en enkelt kamp alvorligt – 2.dags kampen
mod København – hvor vi havde både Maor
og Adam udenfor med skader og Benjamin
på banen med skader. Vi forsøgte at løse
problemet ved at låne tre Drg93-spillere
direkte fra deres kamp, mens Norge i
mellemtiden bænkede deres målmand og
satte en svensk spiller på mål.
Nordmændene vandt en i øvrigt meget
spændende kamp mod et meget frustreret
dansk hold 4-2 og fik således revanche for
deres 2-7 nederlag dagen for inden.

F innerne havde ikke opnået fordums
(fodbold)styrke og blev forholdsvist let
overvundet i begge kampe (5-1 og 4-0), men
til gengæld fik København mere end rigelig
udfordring af Sverige, der stillede med det
udvalgte hold fra hele landet, der havde
deltaget i de Europæiske
Maccabimesterskaber sidste år i Rom, og
der var blevet slået ud i semifinalen efter
straffekonkurrence.

Skal man tale om sportslig succes i
juniorholdets sidste PGT, skal man fokusere
på kampene mod dette stærke svenske hold.

Ganske blev begge kampe tabt: 1-2 og 3-5,
men det blev til opgør på et højt
fodboldmæssigt plan, hvor ikke mindst
søndagens kamp langt hen ad vejen var
meget lige – selv efter et (korrekt) rødt kort
til Marcus – og stillingen 3-3 først blev
brudt, da hjemmeholdet fik et helt håbløst
straffespark foræret i slutfasen.

Ærgerligt, at rækkens bedste kamp skulle
afgøres på en sådan måde, men egentligt et
logisk udfald af det primære punkt, hvor
de ellers så dygtige arrangører havde fejlet:
Man havde slet ikke gjort nok ud af få
kompetente dommere til turneringen og slet
ikke til de ældste spillere – ofte måtte der
annonceres efter dommere til kampene over
højttaleranlægget umiddelbart før
kampstart.

Klar fremgang for begge de to ældste
pigehold

På hjemmebane sidste år måtte Flickor91
holdet afgive guldmedaljerne til Oslo, mens
nybegynderpigerne fra Flickor93 endte på
en tredjeplads efter Malmø og Helsinki. For
begge holds vedkommende var det først og
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fremmest manglende mål, der gjorde
udslaget.

Til årets turnering blev problemet løst
gennem 93´eren Rebeccas deltagelse.
Sidste år var hun væk grundet deltagelse i
et unionsstævne for KBU, men i år stødte
hun til trupperne om fredagen, og sammen
med målmand Noomi, Malou og PGT-
debutanterne Ellen, Nina, Isabella fra 93-
holdet fandt de fire 91/92´ere Maya, Lea,
Hannah og Josephine en idealopstilling,
der førte til sejre over Helsinki 2 gange (2-
0 og 2-0) og Oslo med 4-0 og den afgørende
0-0-kamp, der gjorde, at torsdagens 1-3
nederlag samt søndagens sene kamp mod
Helsinki - samtidig med at de 6 93-ere skulle
spille finale i deres række, var ligegyldige:
Guldet var genvundet.

Det mellemste pigehold (F93/94)
debuterede sidste år i København med 4
94´ere, 2 93´ere og så tillån fra 95 og 92-
årgangene. Her måtte man tage til takke med
3.pladsen efter Helsingfors og Malmø.

I (næsten hele) det mellemliggende år frem
til årets turnering har pigerne så trænet
ihærdigt og bygget et hold op, der var stort
nok til at kunne låne spillere ud til F91 og
samtidigt have ressourcer nok til at gøre
sig flot gældende i deres egen række.

Efter et indledende nederlag til et
nyopfundet, stærkt Stockholmhold, bygget
op omkring 5 piger fra en lokal
pigefodboldklub, slog de glade næsten-
debutanter Oslo 3-0, Helsingfors 1-0 og
Malmø 4-1, hvilket skaffede dem adgang

Pi91 – Tilbage på toppen:
Bagerst fra venstre: Alan – Isabella – Ellen – Nina – Rebecca – Josephine – Lea

Forrest: Maya – Malou – Noomi – Hannah
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til finalen og en hel del panik, da den skulle
afvikles samtidigt med F91s sidste kamp.

Heldigvis var de store pigers kamp
ligegyldig, da morgenens 0-0 resultat mod
Oslo allerede havde sikret dem guldet, men
Oslo kampen og den afgørende puljekamp
mod Malmø i F93 havde alligevel kostet så
mange kræfter hos Rebecca, Malou, Ellen,
Isabella og Nina, at der ikke var kræfter til
at byde det udhvilede Stockholmhold op til
dans; ja selv den dobbeltspillende
målmand, Noomi, var så afkræftet, at hun
fik et ildebefindende undervejs, hvilket
dommeren tillod hjemmeholdet at udnytte
til en scoring i 5-1 sejren.

Sølv er dog endnu et skridt fremad, og
opretholdes træningsfliden, er endnu et

skridt opad på medaljeskamlen en
mulighed næste år i Oslo.

Guld i livskraftig Drg93-række

Efter en række suveræne år måtte Drg93
sidste år overraskende afgive guldet på
hjemmebane til Gøteborg, der havde fundet
et par rigtig talentfulde spillere frem til
lejligheden.

Selv om tendensen plejer at pege mod færre
og færre hold, efterhånden som spillerne
bliver ældre, kunne netop denne
aldersgruppe for første gang tælle fuldt hus
med deltagelse fra alle 6 PGT-byer, og endda
et ekstra hold fra Stockholm.

Også det danske hold havde formået at
bringe nye ansigter ind til erstatning for et

Pi93 – Kæmpeskridt fremad:
Bagerst fra venstre: Rebecca S – Rachel – Daniella – Liat – Rebecca M – Ellen – Shosha – Alan

Forrest: Maja – Nina – Noomi – Malou – Isabella
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par af vores stoppede spillere, og vi kunne
endda tillade os at afgive en potentiel klar
forstærkning i form af Marcus til Jun91 for
hele turneringen, samt til tider låne Moran,
Thomas og Jacob VN ud til det ældre hold,
uden at der kom slinger i valsen: 4 sikre
sejre fulgte efter de indledende vundne
nøglekampe mod netop Gøteborg (2-1) og
Malmø (3-2).

6 kampe, 18 points og en målscore på 18-3
– København er tilbage på toppen.

Manglende træning kostede Flickor95
niveau

Der var temmelig stor forskel på vores
yngste pigeholds niveau i årets turnering i
forhold til de fire foregående, hvor det er
blevet til guld hver gang.

Siden sidste år er vores eget Hakoahhold
stoppet, og selv om enkelte af spilerne er
fortsat i andre klubber, og holdet havde fået
tilgang af en stærk debutant i Mina – en af
tre HIK-piger, kunne det tydeligt ses, at de
spillere, der tidligere havde været bærende
kræfter, ikke kunne tilføre holdet det samme
i år.

Selv om det blev til tre sejre over Oslo (1-0,
3-0 og 2-0), virkede pigerne overraskende
tilbageholdende i kampene mod Stockholm,
som vi kun på førstedagen bød trods (0-0),
men tabte klart til i de to næste kampe (to
gange 0-4); det virkede ikke helt som om
pigerne stolede på, at de ligesom sidste år
kunne slå de svenske indehockey-piger.

Næste år vender PGT tilbage til Oslo, og vi
må håbe, at det talentfulde kuld piger, synes
så godt om oplevelserne, at de er klar til en
revanche…

Drg93 – Tilbageerobrede pokalen:
Bagerst fra venstre: Daniel A – Thomas – Jacob VN – Martin – Jacob BK – Jonathan B-A – Daniel T

Forrest: Daniel N – Sebastian – Joni – Moran – Jonas
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LP95 måtte afgive guldet.

Efter en årrække med sikre 1.pladser måtte
også vores sammenbragte LP95-hold bøje
sig for Stockholms styrke og
hjemmebanefordel.

I den talstærke række med ikke mindre end
7 hold, havde arrangørerne valgt at lade
København95 spille to kampe torsdag og
hele fire kampe fredag, mens vi skulle sidde
over søndag.

Efter en planmæssig start med klare sejre
over Stockholm2 (9-0), København96 (4-1),
Oslo (5-0) og Gøteborg (8-0) fulgte
nøglekampen mod Stockholm1, der havde
en målscore, der var en anelse bedre, og
som havde imponeret – ikke mindst i kraft

af to små stjernefrø, der absolut var vant
til at spille fodbold på højt niveau.

Kampen viste, at svenskerne var en tand
bedre end vores – med 9 spillere – lidt for
smalle trup. Primært på formidabelt
målmandsspil af Noam holdt vi dog
kampen åben, selv efter den skadede
forsvarsgeneral Adam måtte udgå, og med
1-1 lå alt til at skulle afgøres på målscoren.

Her var odds dog klart til hjemmeholdets
fordel. København skulle efter en kort pause
ud igen mod Helsinki, mens Stockholm
kunne registrere det danske resultat og
regne på forudsætningerne, og derefter
hvile ud til søndag, inden de skulle op mod
– deres eget 2.hold.

Pi95 – Ikke helt på tidligere niveau:
Bagerst fra venstre: Martin – Thea – Sara Luna – Hanna – Stella – Rosa

Forrest: Mina – Lea – Tenna – Dalia – Esther
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Det kom dog ikke til spekulationer om
fiksede resultater, da danskerne „heldigvis“
bukkede sammen for presset og det hårde
program og tabte 1-2 i en frustrerende kamp
mod finnerne, men med den fortsatte
søndagstræning er vi klar til revanche
næste år i Oslo.

LP96 i ny forgæves medaljejagt.

Man må indstille ambitionerne efter det
mulige, og ved at afskrive mulighederne for
guld og sølv og i stedet gå efter bronze, lå
LP96-holdets ambitioner i 95-rækken
absolut inden for det muliges verden.

Holdet spiller ofte fremragende fodbold
hjemme i 9M-rækken, men til PGT blev det
noget mindre gennemført på de mindre 7M
baner.

Vi lagde ud mod de to stærkeste
modstandere: København2 (vores eget 95-
hold) og Stockholm1 – netop de to kampe vi
på forhånd havde afskrevet, og derfor var
det tåleligt, at begge kampe gav nederlag 1-
4 og 1-5.

På andendagen var det så, at de afgørende
slag skulle kæmpes. Trods afgivelsen af
Joshua og Jonas samt 97-erne Noah og
Marcus til det ene 97-hold, var truppen bred
nok til at kunne klare det – det eneste
spørgsmålstegn lå på målmandsposten,
men heldigvis var Jonathan hold-mindet
nok til at påtage sig opgaven.

Vi startede med en nøglekamp mod
Stockholm2, der havde tabt klart til vores
95-ere, men havde slået Helsinki på
åbningsdagen. Det blev et særdeles lige

LP95 – Mistede pokalen:
Bagerst fra venstre: Bent – Isak – Joshua – David – Noam – Saki

Forrest: Sebastian – Julius – Jonas – Adam – Joel
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opgør, der kunne være gået begge veje, men
en enkelt forsvarsfejl i starten af anden
halvleg gav hjemmeholdet en smal 1-0 sejr,
der allerede synes at slukke vores
muligheder for bronze.

Dagens anden kamp var mod Helsingfors,
der havde skyndt sig at hente en spiller ned
fra 93-holdet fra at udnytte
dispensationsmulighederne, skønt man
havde 12 andre spillere til rådighed. Det
blev en kamp, hvor finnerne satsede alt på
at sparke lange bold frem til ham, mens
vores drenge forsøgte at få sammenspillet
til at fungere – forudsætningerne var ret
lige og det blev resultatet også: 1-1 efter et
kanonmål af Daniel, der helflugtede bolden
ind fra 20 meter.

Op til søndagens to kampe mod Oslo og
Gøteborg havde vi måtte revurdere
målsætningen, da 3.pladsen nu var væk.
To enkeltsejre var stadig mulige, da
resultaterne tydede på, at holdene fra 4 til
7.pladsen alle kunne slå hinanden
indbyrdes, men det pæne spil til trods,
kunne vi ikke score mål, og måtte i stedet
indkassere nogle af den ærgerlige slags,
så begge kampe blev tabt med cifre, der ikke
afspejler styrkeforholdene i kampene: 0-2
og 0-4. I kampen mod Gøteborg var
stillingen længe 0-1 og vi pressede
voldsomt på, hvilket bl.a. førte til
straffespark mod Yair, men da Daniels
forsøg prellede af mod overliggeren,
knækkede holdet, og svenskerne kunne løbe
kontra tre gange i slutfasen.

LP96 – Atter oppe mod ´95-erne:
Bagerst fra venstre: Morten – Noah L – Yair – Mathias – Daniel - Tom – Jonathan

Forrest: Gabriel – Tobias – Adam R – Marcus – Adam S – Jonas – Simon
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Vi må bare på med vanten igen – næste år
vil vi have de medaljer hjem…

MP98 i svære overvejelser

PGT rækkerne tager traditionelt set
udgangspunkt i de ulige årgange 91-93-95-
97-99, hvilket er vores LP96-holds store
uheld, og ligeledes giver anledning svære
overvejelser hos MP98.

Vores store miniput-trup, der i den hjemlige
turnering stiller med to hold i KBUs
turnering, der spiller som 5-mands, skal til
PGT spille i en 7-mands MP97-række.

Alligevel vil vi gerne give alle drengene så
meget PGT-spilletid som muligt – også vores
99´ere, som spiller på holdet – og vi valgte
derfor i år at stille med to lige stærke hold,

hvoraf det ene blev bygget op omkring de to
97-ere Marcus og Noah RG, der herhjemme
spiller på LP96, samt deres LP96-
holdkammerater Joshua og Jonas, der
heldigvis sagde ja til hjælpe til i 97-rækken.

Faktisk lykkedes det at dele to så
jævnbyrdige, at de endte som nummer 2 og
nummer 3 i den indledende pulje – begge
dog slået klart af Gøteborg.

Med en udsigt til et klart finalenederlag
mod netop Gøteborg for det ene holds
vedkommende og et lidt mere spændende
opgør mod Stockholm i broncekampen for
det andet hold, valgte holdlederne, at følge
Gøteborgs opfordring og stille med det
stærkest mulige hold i finalen. Dermed
kunne Gøteborg for første gang i to år få

MP98 X – Tabte finalen i straffespark:
Bagerst fra venstre: Ilan – Isaac – Simon K  – Jonas – Isak K – Noah GR – Marcus

Adam BK – Joshua – Noam – Jacob O
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MP98 Y – Tæt på finaleplads:
Bagerst fra venstre: Isak L – Jacob F-H – Noah B – Phillip – Elias – Benjamin

Forrest: Adam B – David – Simon O - Luca

lov til at spille mod et ligeværdigt hold, og
vi kunne håbe på to spændende kampe,
hvor ALLE danske spillere kunne få lov til –
og alle være nødt til - at yde deres bedste
for deres hold.

Desværre lykkedes planen kun delvist, for
mens finalen mod Gøteborg blev præcis lige
så spændende som håbet og først blev
afgjort, da svenskerne vandt 3-2 i
straffekonkurrencen, lykkedes det ikke for
holdet i broncefinalen at spille op til bedste
niveau, og kampen blev tabt 0-4 til
Stockholm.

Den lige finale vakte dog så stor begejstring
i Gøteborg, at man straks inviterede hele

vores trup til revanchekamp i efteråret –
hvorfor dog vente helt til næste år i Oslo
med at lade Skandinaviens to stærke
Hakoah-hold mødes igen…

Næste år i Oslo

For en gangs skyld var der en del
overvejelser omkring fastlæggelsen af
næste års turneringssted. Malmø føler sig
ikke i stand til at give sig i kast med den
store udfordring – i år over 300 deltagere –
og Gøteborg som er næste i rækken ligger i
byggeprojekt, så stafetten endte hos Oslo,
der efter at kigget et par gange i luachen,
fandt ud af, at vi atter for lov til at nyde
godt af deres gæstfrihed i 2009.
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LP96 – UNGDOMSAFDELINGENS
FLAGSKIB

Med pensioneringen af vores juniorhold er
vores LP96 (alias u13-)hold
ungdomsafdelingens ´største´ - både hvad
angår alder, banestørrelse (9 mands),
antalsmæssigt (15, snart 16, spillere) og
resultatsmæssigt.

Sæsonen startede med nye udfordringer i
forhold til reglement mv, når man skulle
9mands fodbold, det afsluttende skridt på
vejen fra 3M, over 5M, 7M og 9M til TV-
versionen: 11M. Til stor glæde viste det sig
hurtigt, at det var et spil vore drenge havde
ganske godt fat i, og foråret har budt på
adskillige store øjeblikke, bl.a. 11-0
lektionen med kun 9 spillere på udebane
over Dragør og 6-3 triumfen mod et virkeligt
stærkt KB hold.

Kendetegnende for holdet har været
svingende præstationer fra nøddeposer til
spaniere. Når spillet har fungeret bedst, har
de ofte mange tilskuere haft stor fornøjelse
af at følge kampene. Bevægelse,
boldomgang, pasningsspil, indbyrdes
forståelse og flotte mål – lp96´-erne kunne
det hele.

Forårets resultater i dobbeltturneringen
har været (med Hakoah nævnt først):
Træningskamp mod Lyngby: 5-5

- GVI: 3-1
Dragør - : 11-0
- FB4 : 2-1
KB - : 6-3
- FB3 : 8-1
GVI - : 1-2
FB4 - : 6-1
- Dragør : 3-2
- KB : 4-3

FB3 - : 10-1
Selv om der ikke føres resultater og officiel
stilling i rækken, ligner det en førsteplads;
i hvert fald hvis stillingen mellem os og
GVI skal afgøres på indbyrdes opgør.

Vor store og stærke årgang ´96-trup er
blevet udgjort af:

Marcus (´97), målmand (8 kampe): Stærk
tekniker (faktisk også farlig angriber),
udstråler stor ro og autoritet. Lange,
præcise og fornuftige udspark.
Indsatsområder: Rækkevidde over for flade
skud, kommunikation med forsvar.

Simon, forsvar (9 kampe): Vellidt anfører,
meget stærk mand mod mand, hvor det er
næsten umuligt at komme forbi, præcise
tacklinger, fornuftigt afspil
Indsatsområder: Modtagelse af høje bolde,
lange spark.

Tom, forsvar (8 kampe, 1 mål): Gør ikke
spillet sværere, end det er, brillerede i
sidste kamp med flot langskudsmål og en
kopi, der blev reddet på stregen.
Indsatsområder: Fokusering, overblik.

Jonathan, forsvar (9 kampe): Hurtig og
fysisk stærk, modig. Farlig i kontraangreb.
Har også gjort det godt som
reservemålmand.
Indsatsområder: Temperament og overblik.

Gabriel, forsvar eller bagerste midtbane (9
kampe, 2 mål): Teknisk god, driblestærk og
hovedstødsstærk. Elsker at være med i
spillet, hader bare at sparke væk.
Indsatsområder: Slippe bolden på det
rigtige tidspunkt, indgå i bandespil.
 Noah RG (´97), forsvar eller midtbane (11
kampe, 2 mål): Holdets altmuligmand, kan
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spille alle pladser. Drible-, skud-, løbe- og
nærkampstærk. Måske bedst som oprydder
på bagerste midtbane eller på
midtbanefløjen med de gode indlæg.
Indsatsområder: Ikke have for stor fokus
på at skulle score mål eller klare alting selv.

Jonas, forsvar eller midtbane (9 kampe):
Kom i vinter fra Fix. Lille af vækst, men
fighter med godt overblik og stor taktisk
forståelse. Løber godt i hullerne og første
mål kommer snart.
Indsatsområder: Større kraft i afleveringer
og skud.

Noah L, midtbanefløj (8 kampe): Driblestærk
vestrefløj, der er god til at bakke op for
angrebsivrige forsvarsspillere og også har
vikarieret på mål. Rigtig holdspiller.
Indsatsområder: Hurtighed, større kraft i
afleveringer og skud.

Yair, central midtbane (10 kampe, 5 mål):
Fødte spilfordeler. Ligger på midten og strør
om sig med lækre førstegangsafleveringer
i dybden eller præcise skift til fløjene.
Teknisk dygtig – også til boldene i luften.
Indsatsområder: Bruge sin fysik i
nærkampene, bolderobringer.

Adam R, h.midtbane eller angriber (8
kampe, 3 mål): Elegant i sine dybdeløb, har
evnen til at dukke op på det helt rigtige
tidspunkt inde i straffefeltet, koldblodig
over for målmand.
Indsatsområder: Flugtninger på tværbolde,
indlæg.

Yoel, midtbanefløj eller angriber (6 kampe):
Har et godt teknisk potentiale og kan spille
bolden godt rundt på midtbanen. God til at
holde på bolden og spille den videre.

Indsatsområder: Stabilitet, hurtighed og
skudstyrke.

Daniel, midtbane evt. hængende angriber
(8 kampe, 4 mål): Holdets største
langskuds-trussel og måske også bedste
hovedstød, selv om der gik lidt længe, før
der for alvor kom gang i målscoringen.
Fantastisk længde på indlæg og
hjørnespark.
Indsatsområder: Koldblodighed i
afslutninger.

Tobias, angriber (10 kampe, 25 mål): Kan
det der Laudrup-agtige med at sno sig af
sted med bolden på fødderne i fuld fart.
Bedst når han kommer som den hængende
angriber med front mod modstanderne,
eller når han kan dukke op inde foran mål
og fange returbolde.
Indsatsområder: Ikke ́ falde ud af´ kampene.

Adam S, angriber (9 kampe, 10 mål):
Særdeles farlig, når han får bolden med i
førsteberøring. Hurtig på de allerførste
meter. Enorm teoretisk fodboldviden.
Indsatsområder: Genpres (tilbageerobring)
og konstant agtpågivenhed. Bedre
udnyttelsesprocent.

Joshua, angriber eller midtbane (9 kampe,
7 mål): En rigtig måltyv, der med hurtighed
og forudseenhed er i stand til at dukke op
ved fjerneste stolpe og bugsere bolden ind
over stregen.
Indsatsområder: Boldomgang og
koncentration i afleveringer.
Vi glæder os til efteråret, hvor vi også
regner med at kunne give debut til Sascha.

Morten
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Målpenge

Målpenge 2007 brevet som I alle gerne
skulle have modtaget, er også i år blevet
positivt modtaget. Sidste år blev der
scoret 281 mål, hvilket resulterer i et
støttebidrag på kr. 140,50. I skrivende
stund er der indgået 9.012,50, hvilket er
flot. Ungdomsafdelingen takker for
bidragene som blandt andet vil blive
brugt til sodavand, stævner, rejser m.v.
Nedenfor er angivet navnene på de af
vore medlemmer som foreløbig har valgt
at støtte ungdoms-afdelingen. I kan
stadig nå at sende et bidrag, alle beløb
store som små er velkomne. I kan enten
indbetale til vor bankkonto i Danske
Bank 4180-3307075911 eller på vor
girokonto 4180-9075496.  Med ønsket om
en god sommer.

Hilsen Yoram

Aisen Allan
Aisen Benny
Altschuler Finn
Bergmann Leo
Bergmann Dina & Simon
Berkowitz Isak
Bograd Bent
Busk Hannah
Cohen Jeffrey
Enk Tobias
Faitelson Larsen Maya & Adam
Fardan Rolf
Fish Simon
Fogel Bent
Friis-Hasché Nicolai Jacob
Funt Janusz Jacob
Gelvan Susanne & Michael
Gritzman Alex
Hertz Lone

Isaak Stefan
Jacobsen Helen & Ino
Karlin Familien
Kern Martha
Klinghoffer Familien
Koppel Levy Gabriel
Krivaa Kate & Erling
Kvetny Mogens
Lewinsky Bent
Lexner Bent
Lexner Lone & Jan
Linkimer Noah & Micha
Løwenstein Kim
Melchior Marianne & Dan
Melchior Lilian & Bent
Melchior Arne
Nadelmann Ivan
Norden Dorrit & Jan
Posin Sonja & Arne
Rappeport Eli
Raymond Groth Sebastian & Noah
Rosenbaum Eva & Albert
Rosenbaum Mona & Jan
Rothschild Milton
Rothstein Freddy
Saul Charlie
Schatz Benny
Scheftelowitz Bertil
Schneider Ib
Schwarz Eva & Finn
Silberbrandt S.
Skolnik Tage
Skop Aron
Slor Amos
Sårde Allan
Thurnhuber Familien
Unterschlag Gert
Vainer Freddy M.
Wegloop Philip
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* * * * * * * * * *
Deadline for

næste nummer af
Hakoahneren er

den XX.måned 2008

* * * * * * * * * *
Støt op om

ungdomsarbejdet i Hakoah!
Bliv annoncør i Hakoahneren!
Henvendelse til redaktionen.

* * * * * * * * * *

JØDISK BRIDGEKLUB
af 1961

hver onsdag kl. 19
på Retortvej 1,

2500 Valby

Kontakt
Ben Vainer på
tlf. 39 65 69 39

eller
Rolf Fardan på
tlf. 39 61 00 53

HUSK

AISENS ØNSKESKABE A/S
GL. Kongevej 89 * 1850 Frederiksberg C. * Tlf. 33 21 12 08

E-mail: aisen@aisen.dk  *  Website: www.aisen.dk
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Skal du have ny bil –  
så kom ud til 

 Martin & Jytte Norden.  
 

De står klar med et godt tilbud til dig. 
 

             
 

AUTONORDEN 
Biler på Amager 

 

Englandsvej 391-393 · 2770 Kastrup 
Tlf. 32 47 60 00 

www.autonorden.dk  
salg@autonorden.dk 

Der kommer et israelsk hold med til Europamesterskaberne
i Fastpitch Softball til sommer i København.

Softball er en stor sport i USA, Sydamerika og Japan, men kun en lille sport i
Danmark. Vi har dog jødiske spillere på de danske U-14 mestre i 2007 ”Lyngby Jokers”

(Ellen Salamon-Hakoah medlem) og nummer 2 ”Gladsaxe–GSK” (Benjamin Gorlén).


