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Asfalt hen over Ryparkens fodboldbaner.
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Formanden har ordet!!

Så er fodboldspillerne igen rykket indendørs og det er nu meget
rart når vintertiden for alvor er over os. En lang sæson er gået og
vores mange aktive trænger sikkert til hyggefodbold, for igen til
februar sådan for alvor at intensivere træningen til den nye sæson.
En sæson, der for seniorholdet og futsalholdet kan blive ekstra lang, da vi håber, at de
2 fodboldhold skal af sted til Maccabiaden, som foregår næste sommer i Israel. Desuden
håber vi at sende et bordtennishold af sted, samt evt. nogle deltagere i de individuelle
idrætsgrene. Maccabiaden er en begivenhed, som vi altid har deltaget i, trods de meget
høje deltagerafgifter til specielt maccabiaderne, der foregår i Israel. Denne gang skal
ikke være undtagelsen, der bekræfter reglen. Nogle forudsætninger skal være på plads
for at man kan komme afsted. Træningsindsatsen samt den sportslige beretigelse skal
være på plads, dernæst skal vi på en eller anden måde skaffe et beløb, der ligger på
omkring 350.000,-, således at vores unge deltagere slipper med at betale 10.000,-. Jeg
sidder selv med i vores indsamlingsgruppe og jeg må sige, at der ikke er noget i vejen
med ideerne til hvordan vi kan få indsamlet et så stort beløb. Trods de svære økonomiske
tider vi befinder os midt i, håber jeg, at I vil tage godt imod vores ’indsamlere’, når vi i
begyndelsen af det nye år vil kontakte jer.
Vores fodboldhold er forsvarende europamestre fra maccabiaden i Rom i 2007.
Desværre har den succesoplevelse ikke smittet af på de danske baner og 1. holdet
måtte i denne sæson tage til takke med en placering som nr. 13 og dermed nedrykning
til serie 3. Det har i flere sæsoner ligget i luften, at holdet skulle ned i serie 3 og denne
gang skulle det altså være. Næste sæson bliver lidt speciel, da holdet allerede efter
foråret har mulighed for at rykke op igen. Dette sker fordi KBU har valgt at ’vende’
turneringen således, at holdet fremover skal spille efterår/forår (ligesom der bliver
spillet i de højere rækker). Derved bliver foråret en turnering for sig selv og da træningen
virkelig skal intensiveres op til Maccabiaden, er forventningerne, at formen kan
overføres til de danske baner og at 1. holdet skal ende blandt de øverste hold i serie 3.
Derimod viser vores 7-mands 1. hold hvordan det kan gøres, nemlig ved at rykke op i
mesterrækken. Tillykke med oprykningen!! Det lidt yngre 7-mands hold endte derimod
sidst i deres serie. Det er fra disse 2 hold, at der skal samles et futsalhold til
Maccabiaden.
Vores unge fodboldspillere har spillet og trænet til den store guldmedalje. Nogle hold
med flere spillere til rådighed end andre. Desværre er det sådan, at der er nogle årgange,
der bare ikke er store nok. De større ungdomshold findes desværre ikke længere, dvs.
at de ældste ungdomsspillere kun er 12-13 år. Til gengæld starter man med at spille
fodbold i Hakoah, når man bliver 5 år.
PGT bliver igen det store mål for vores unge spillere og denne gang er det Oslo, der er
værter.
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Forberedelserne er allerede i gang og Oslobåden glæder sig til at byde velkommen til de
mange spillere, ledere og tilhængere.
De spillere, der har alderen til at spille ynglingefodbold (16-18 år), er for nogens
vedkommende startet med at spille seniorfodbold. Positivt er det, at vores seniorhold
derved får tiltrængt ’forstærkning’.
Tak til de mange trænere og ledere, der gør en stor indsats for at spillere og forældre kan
få nogle gode og fornøjelige timer ude på banerne og inde i hallerne rundt omkring på
Sjælland.
Der er heldigvis stadig gang i vores 2 dansehold ude på skolen og der er mange, specielt
af de helt unge, der er vilde med dans.
Vores 2 bordtennishold er i gang med den nye sæson og med oprykning til serie 1 for
vores 1. hold, bliver det virkelig modstand så det batter. 2. holdet spiller fortsat i serie 2.
Her bliver sæsonen også ekstra lang, grundet Maccabiaden og træningen bliver
forhåbentlig intensiveret i løbet af foråret 2009.

Som I har kunnet læse, er der nok at se til for at Hakoah fortsat kan holde sig i fin form. En
tak til bestyrelsen, som heldigvis fortsat viser en stor glæde ved arbejdet.
Mange sportslige hilsner

Alan

SPAR TID OG PENGE MED BETALINGSSERVICE

Her kan du læse hvorfor vi anbefaler dig at tilmelde betaling af dit kontingent via
Betalingsservice (PBS):

» Bliver altid betalt på forfaldsdagen – ikke før og ikke for sent. Du slipper således

for at huske betalingsdatoen.

» Du sparer porto- eller indbetalingsgebyr.

» Hakoah sparer porto, papir og kuvertudgifter.

» Samtidig er du med til at skåne miljøet, da foreningen ikke behøver at benytte

papir eller kuverter.

» Der opnås en sikker, enkel og effektiv opkrævning, hvilket er en fordel for både

dig og os.

Du kan tilmelde dig via www.hakoah.dk eller ved at benytte din netbank. Alle de nødvendige
informationer fremgår af opkrævningen / indbetalingskortet, du vil modtage fra os ultimo
2008.
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ADVOKAT

Finn Altschuler
LINDE & ALTSCHULER A/S

MØDERET FOR HØJESTERET

BREDGADE 23 . 1260 KØBENHAVN K

TELEFON 33 14 19 40
TELEFAX 33 13 30 35

E-MAIL: LA-Law@danjur.dk

ROBERT
VALBY LANGGADE 34

2500 VALBY LSH
Ved Stranden 18
boks 2034
DK-1012 København K

Tlf. +45 7730 4050
Fax +45 7730 4077

www.horten.dk

FINN SCHWARZ
Partner

Tlf. +45 7730 4150
Mob +45 5156 4150

fs@horten.dk

JURIDISK RÅDGIVNING
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FARVEL SERIE 2 OG GODDAG SERIE 3

Klubbens fodboldflagskib, som er vores
1.hold, kunne ikke leve op til gaven vi fik
fra KBU, da de gav os mulighed for at få
endnu en sæson i serie 2 efter vores flotte
afslutning i efteråret 2007, idet et af
holdene fra serie 2 trak sig, hvorved KBU
besluttede, at vi måtte forblive i serie 2.
Desværre kunne vi ikke levere varen i den
netop afsluttede sæson, idet vi kun
opnåede 5 point i foråret og 8 i efteråret,
hvilket er det ringeste resultat i serie 2 for
vort hold. Nedrykningen blev derfor en
kendsgerning.
På en måde mener jeg, at det er en stor fordel
for os at rykke ned, idet 4 hold yderligere
fra vores række er rykket ned efter omlæg-
ning af turneringen, da kvalifikationsræk-
ken blev nedlagt og holdene der blev rykket
ned i de forskellige serier i Danmark. Det
betød derfor, at 7 hold fra de 3 Køben-
havnerseriegrupper på i alt 23 hold skulle
ned i de lavere rækker og dermed gav det
en afsmitning i de efterfølgende rækker.
Vores naboklub, Østerbro idrætsforening,
måtte bl.a. rykke 3 rækker ned fra Dan-
marksserien til serie 1 på blot 1 år.
Vi har også været i en forfærdelig situation
omkring trænersituationen, idet vores
træner, Uri Krivaa, forståeligt nok, valgte
at smide håndklædet, grundet en helt uac-
ceptabel træningsindsats. Spillerne for-
søgte sig med succesparret Miki Fhima og
Jonathan Schalimtzek fra Guldholdet i Rom
som spillende trænere. Træningsmængden
blev øget, hvilket kunne ses på de efter-
følgende resultater, men situationen var
uholdbar. Fra efteråret troede alle, at vi
havde træneren parat til holdet, men efter
en ellers flot træningsindsats, valgte han
at takke af efter blot en træningskamp og

en turneringskamp, idet han ikke brændte
nok for det, hvilket chokerede os alle. Via
en efterfølgende annonce ,var vi dog så
heldige at få 5 henvendelser om træner-
jobbet og blandt disse valgte spillerne og
jeg, efter en prøvetræning, vores nuværende
træner Frank Andersen på 41 år, som kendte
vores hold, idet han tidligere havde været
træner for Vigerslev, som vi ofte har mødt.
Frank synes at passe perfekt til holdet, idet
han er utrolig positiv og social. Samtidig
har han tidligere haft karriere som spiller
på Hvidovres Danmarksseriehold. Spillerne
er meget glade for ham og det synes også at
være gensidigt.
Der var mange faktorer, der gjorde, at vi
rykkede ned, dels mange skader, manglende
træningsindsats samt 4 spillere, der valgte
andre klubber. Vi havde i forvejen en meget
smal trup og dermed meget sårbare, hvis
der skulle indløbe afbud eller nogle spillere
vælger andre græsgange, som jeg har meget
svært ved at acceptere, hvis de klubber man
vælger, ikke er på et meget højere niveau
end vores, men vi lever jo i et frit samfund.
Hvis vi kan få lidt flere spillere og trænings-
indsatsen kan blive højnet, tror jeg, at vi
vil blande os i oprykningsstriden, idet vi
blot skal spille en halv sæson (foråret)
p.g.a. ovennævnte omlægning fra forår/
efterår til efterår/forår. Det kan så i værste
fald også betyde, at vi kan rykke ned i serie
4, hvis vi ikke er klar fra starten. Alle klub-
ber ruster sig voldsomt til den kommende
sæson, grundet denne omlægning, så vi må
ikke hvile i vintermånederne. Vi har talent-
erne, men viljen skal også være til stede.
Så på med arbejdstøjet nu. Der venter en
stor udfordring i 2009, også p.g.a. Mac-
cabiaden 2009, hvor der arbejdes intenst
på at få stablet et stærkt hold på benene
med bl.a. spillere udefra.
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AFSLUTNINGSFESTEN 2008:

Ved 1.holdets afslutningsfest, som igen i år
blev arrangeret af David Feldman samt Miki
Fhima, og som for en stor dels vedkom-
mende varede til den næsten lyse morgen,
blev flidspokalen tildelt David Feldman. Vi
besluttede ikke at uddele Poul Abrahamsens
pokal som Årets
spiller, grundet
den ringe ind-
sats i år, også i
stor respekt for
de tidligere
Årets spillere,
så valget af
David var meget
kærkommen, da
hans indsats for
klubben og hol-
det har været
f o r b i l l e d l i g t .
Det var dog ikke mange træninger, der
adskilte ham og de 3 efterfølgende, som var
Ronnie W, Miki F. og Ronnie S.

Årets topscorer blev Andreas Th. med blot
6 mål. Jeg håber til næste sæson at måtte
skrive det tredobbelte for årets topscorer.

Tage

Flidspokalen blev fortjent
tildelt David Feldman

200 e-handelsfirmaer står klar til at
sponsorere Maccabiaden
Med mulighed for deltagelse i fodbold,
futsal, bordtennis og måske badminton og
atletik har Danmark kurs mod rekord-
deltagelse ved sommerens Maccabiade i
Israel.
Der skal derfor findes sponsorater og støtte
i rekordmængder, og vi skal derfor sørge
for at udnytte ikke mindre end 200 e-
handelsfirmaers tilbud om sponsorering.

Sådan gør du
På hjemmesiden www.klubsupport.dk
finder man Hakoah og tilmelder sig som ny
bruger på Hakoahs side – eller man bruger
det direkte link fra vores egen hjemmeside
www.hakoah.dk.
Man modtager brugernavn og logonkode,
og når man for fremtiden ønsker at e-handle
hos et af de mere end 200 sites, bruger man
navn og logon via klubsupport.dk, hvorefter
ens handel kaster sponsorpenge af til Mac-
cabiadeholdet.

Fra chanukagaver til sommerferie, fra pizza
til sportsudstyr
Det er en bred vifte af e-handelsfirmaer, der
står klar til at sponsorere den danske Mac-
cabiadedeltagelse. Her er blot nogle få
eksempler:
Klasselotteriet Inkclub.com
Smartgirl Just-Eat
Saxo.com Unisport
CDON TDC
COOP Viasat
Jack & Jones iTunes
DFDS Seaways Dansk Fri Ferie
TV-Shop Mr. Jet
Foto.com Ellos
PIXmania Telia Webshop
FDM Dyrberg/Kern
Happii og 177 andre….

God handel, Morten Margolinsky
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ASFALT HEN OVER RYPARKENS
FODBOLDBANER

Først fik de københavnske politikere øje på
Amagerbro Idrætsanlæg.
Med en god spand beton ville der kunne
bygges et DR-hus (med koncertsal!) og man
ville kunne kickstarte Ørestaden.
Sundby Boldklub? – dem kunne man nok
finde plads til på Kløvermarken.

Så kom politikerne til at tænke på
Kløvermarken.
Med en god spand beton kunne der blive
plads til mindst 5.000 boliger til højst
5.000 om måneden. Sådan cirka….
Fodboldklubberne? – dem skulle der nok
kunne blive plads til alligevel.

Så kom turen til nordlige København. Der
ligger jo Ryparken lige til venstre for

motorvejen, lige præcis når man er nået
ind i Københavns Kommune nordfra.
Med en god spand asfalt kunne man lave
en ny vej helt ned til Nordhavnen. Vejen
kunne endda gå i en tunnel e.l. og så komme
op et eller andet sted, så man kunne køre
videre ind i en ny bydel i Nordhavnen.
Rampen at komme op ad? – med en god
spand asfalt kunne det blive på Svanemøl-
leanlægget.
Fodboldklubberne? – det finder vi nok ud
af…

KØBENHAVN – SUND BY???
Intet sted i landet har borgerne så svært
ved at finde en fodboldbane, eller for den
sags skyld en håndboldbane eller en skøjte-
hal, som i Københavns Kommune.
Hvor alle landets andre byer har gode og
velholdte fodboldanlæg med rigelig plads,
slås børnene og børnenes fodboldklubber
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i København om de få, nedslidte anlæg,
kommunen tilbyder sine borgere. Køben-
havns Kommune er i forvejen den kom-
mune, hvor der er færrest m2- -fodboldbane
pr. indbygger.

I Københavns Kommune er der i alt 122
11M fodboldbaner (græs, kunst og grus) til
ca 500.000 indbyggere. – lidt over 4.000
personer pr. bane…
I Århus er der 205 baner til 300.00 ind-
byggere, lidt under 1.500 pr. bane!
I Herning er der 191 baner til 84.000 ind-
byggere, 439 pr. bane!!
(tal fra Lokale- og anlægsfonden, gengivet i
Københavnsk Fodbold 5/2008)

Hvis man skulle have lige så mange fod-
boldbaner pr. indbygger i København som i
Århus, skulle der anlægges 180 baner!
Hvis man vil sammenligne sig med Herning,
mangler man 1.042!! baner i København.

Hvis man er kommunalpolitiker i Køben-
havn, taler man om at mangle asfalt og

beton og om at nedlægge fodboldbaner og
grønne områder….

Ønsker man at være sund i København, må
man tage til takke med benbrækkende fod-
boldbaner, nedslidte omklædningsrum,
urimelige træningstider og endda ofte stå
på venteliste for overhovedet at kunne kom-
me ind i en fodboldklub.

Heldigt, at kommunens borgere – på trods
af politikernes indsats – alligevel stand-
haftigt bliver ved med at prøve, således at
KBU som en af de få lokalunioner kan melde
om øget antal fodboldspillere.
Kommunens svar?  Vi asfalterer noget mere
af det grønne!

PS: Den nedlagte skøjtehal ved Parken? –
den skulle der nok kunne blive plads til på
Ryparken.

Morten Margolinsky
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I sommeren 2009 er der atter Maccabiade
i Israel.
Fra Danmark arbejder vi på at sende et
rekordstort antal deltagere af sted.
Vores håb er, at følgende hold kommer med:
11-mands fodboldhold - 18 deltagere
7-mands futsalhold - 10 deltagere
Bordtennishold - 5 deltagere
1 - 2 ledere.

Totalt 35 personer, men det er blevet meget
dyrt at deltage i Maccabiaden.
Det koster næsten kr. 20.000,- per person.
I alt kr. 700.000,-

DERFOR HAR VI BRUG FOR DIG.
Når en af deltagerne kontakter dig eller din
arbejdsplads, håber vi du vil være positiv,

hvad enten det er gaver til vores lotteri,
sponsornavn på en af de cykler vi vil opstille
i forbindelse med Bagsværdnatten, en an-
nonce i bladet eller en hilsen. Sidst, men
ikke mindst, benyt dig af vores indkøbs-
ordning gennem klubsupport (se mere andet
sted i bladet). Der er over 200 firmaer med
i aftalen.
Vi har brug for al den støtte vi kan få, hvis
det skal lykkes at sende de mange unge
sportsfolk af sted. Det er den største sports-
event for jøder overhovedet.
De forsvarende europamestre i fodbold
skulle gerne ned og gentage succesen fra
sidste år.

Sportslige hilsner fra indsamlingsudvalget.
Martin Norden

STØT DELTAGERNE TIL MACCABIADEN I 2009
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AISENS ØNSKESKABE A/S
GL. Kongevej 89 * 1850 Frederiksberg C. * Tlf. 33 21 12 08

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

JØDISK BRIDGEKLUB
af 1961

hver onsdag kl. 19
på Retortvej 1,

2500 Valby

Kontakt
Ben Vainer på
tlf. 39 65 69 39

eller
Rolf Fardan på
tlf. 39 61 00 53

HUSK Arne Posin rundede
8. november de 60 år.

Arne har i mange år været
aktiv i både fodbold- &
håndboldafdelingerne.

Hakoahneren ønsker
mazal tov bis 120.
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Serie 2, P4

Klub K V U T Score P

1. Bk Prespa 26 22 1 3 117 - 31 67

2. Valby Bk. 26 18 4 4 91 – 33 58

3. Bk Hellas 26 18 3 5 74 – 53 57

4. Club Wowern 26 16 6 4 91 – 48 54

5. KFB 26 13 6 7 73 – 41 45

6. CIK 26 11 6 9 65 – 62 39

7. Bk Pioneren 26 11 4 11 60 – 55 37

8. Rikken FC 26 11 2 13 66 – 72 35

9. Bk Stefan 26 10 5 11 57 – 64 35

10. Bosna 92 26 11 2 13 62 – 78 35

11. FC Nyhavn 26 6 5 15 57 – 77 23

12. CSC 26 5 6 15 43 – 88 21

13. JIF Hakoah 26 3 4 19 37 – 71 13

14. AIK Frederiksholm 26 0 0 0 20 – 140   0
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7 MH 1 E (P151 E)

Klub K V U T Score P

1. JIF Hakoah 9 6 2 1 31 – 17 20

2. Sporting Class 9 6 1 2 51 – 30 19

3. Bk Hellas 9 6 0 3 40 – 27 18

4. FB (1) 9 4 4 1 24 – 21 16

5. AIK Frederiksholm 9 5 0 4 44 – 38 15

6. Tårnby Bk 9 4 2 3 31 – 24 14

7. HIK 9 3 2 4 33 – 38 11

8. Vanløse 9 2 1 6 21 – 31   7

9. Bk Olympia 1921 (1) 9 2 0 7 15 – 42   6

10. Pioneren 9 1 0 8 20 – 42   3

7 MH 3 E (P159 E)

Klub K V U T Score P

1. Vigerslev 9 7 1 1 53 – 21 22

2. B.93 6 9 7 0 2 36 – 18 21

3. Tårnby Bk 5 9 5 2 2 39 – 21 17

4. B.93 5 9 5 1 3 33 – 27 16

5. GVI 9 3 3 3 27 – 22 12

6. KFB (2) 9 4 0 5 27 – 32 12

7. ØKF 9 3 2 4 18 – 24 11

8. KB 9 3 2 4 19 – 35 11

9. Østerbro IF 9 1 1 7 20 – 53   4

10. JIF Hakoah 9 0 2 7 21 – 40   2
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U13 Drenge C 9M E (årg. 96)

Klub K V U T Score P

1. FA 2000 2 9 9 0 0 70 – 13 27

2. Bk Fremad A. 2 9 8 0 1 49 – 18 24

3. JIF Hakoah 9 6 1 2 38 – 22 19

4. KB 6 9 6 0 3 60 – 34 18

5. Hvidovre IF 3 9 5 0 4 51 – 33 15

6. GVI 2 9 4 0 5 26 – 36 12

7. FB 3 9 3 0 6 19 – 45   9

8. KB 7 9 2 1 6 26 – 42   7

9. Dragør Bk 3 9 1 0 8 12 – 60   3

10. FB 4 9 0 0 9 7 – 55   0

7-VET.

Klub K V U T Score P

1. SBK 75 / VSK – 1 20 15 2 3 83 – 33 47

2. Fox United – 1 20 15 1 4 71 – 27 46

3. Røde Stjerne 20 13 1 6 62 – 43 40

4. Cph. Celtic – 1 20 12 2 6 60 – 32 38

5. HAKOAH 20 9 2 9 41 – 41 29

6. Olympos 20 8 4 8 48 – 48 28

7. Boldklubben KHB 20 9 1 10 40 – 45 28

8. Boldklubben Cito 20 7 3 10 36 – 55 24

9. F.C. Frederiksberg 20 6 2 12 35 – 71 20

10. Firkantens BK 20 2 3 15 14 – 58   9

11. Vigerslev BK 20 0 5 15 21 – 64   5
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Bestyrelsen ønsker Hakoahs
medlemmer en god Chanukah

 og et rigtig godt nytår!
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U11 (miniput) var i efteråret på deres traditionelle far/søn weekendtur til Sverige


