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Det har været et dystert efterår på den "storpolitiske" scene.

Atter har terroren ramt Europa og Israel. Ni måneder efter det
uhyggelige drab på vores egen Dan Uzan, blev vi atter mindet
om det had, som en lille gruppe fanatikere har over for vores
værdier og livsholdninger. Vores tanker går til de mange, som
har mistet deres kære i det voldsomme angreb i Paris.

I Israel kæmper de dagligt med knivstik og overfald på uskyldige civile. Men det må
ikke holde os tilbage for at besøge venner og familie, eller som min egen søn, tage et
semester på et af de mange fantastiske universiteter, som der er rundt omkring i
Israel.

Desværre måtte vi i august sige farvel til en af vore aktive superveteranspillere Gili
Bassan, som døde efter flere hjerteoperationer. Han er savnet for sit altid gode
humør, det hurtige antrit og sin unikke "tå hyler", som ofte gav mål, til alles store
forbavselse, dog aldrig hos Gili selv. De mange, der havde mulighed for at være til
stede ved begravelsen, kunne høre hans døtre holde fantastiske taler om deres far,
som har haft mange udfordringer i livet, men som gik gennem ild og vand for sine to
piger. Æret være hans minde.

Helt i Dan Uzans ånd, har vi startet et basketballhold i Hakoah. David Hertig har
ihærdigt fået samlet et hold med blandet alder, evner og køn. De spiller p.t. om
onsdagen i Svanemøllehallen og til februar stiller de op til stor mindekamp. Mere om
dette inde i bladet.

Desuden har vi på baggrund af den generelle situation for jøderne i Danmark og
efter en forespørgsel fra flere børn, startet op med Krav Maga på skolen. Jacob
Knobel er instruktør og foreløbig har der været omkring 25 hver gang, som tirsdag
eftermiddag (17.00 til 18.00) får træning og lærer øvelser i den verdensberømte
israelske forsvarsteknik Krav Maga.

Der har heldigvis også været en masse positive begivenheder fra den sportslige del
af Hakoah. Vi deltog i sommer, hvis nogen skulle være i tvivl, i rekordernes Maccabiade
i Berlin. Der var flest deltagere nogensinde gennem tiderne, mange fra lande udenfor
Europa og en kæmpe shabbatmiddag, som kom i Guinness Rekordbog for flest del-
tagere. Sidst, men ikke mindst, en kæmpe delegation fra Danmark som:

ALLE KOM HJEM MED MEDALJER.
To af guld til vores rytter Kisha Sårde Kern og svømmer Emilie Spliid samt endnu en
medalje i sølv til Emilie. Vores to fodboldhold vandt desuden bronzemedaljer.
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Annette og jeg fik fra første parket, muligheden for at følge alle Danmarks deltagere.
Resultaterne har I kunnet følge på facebook i løbet af turneringen samt på vores
hjemmeside, krydret med over 2.000 billeder, som Annette har taget i løbet af de 9 dage
i Berlin. Meget mere om Maccabiaden inde i bladet. En kæmpe tak skal nok en gang lyde
til Tage Skolnik, turneringsleder og selvfølgelig til de mange sponsorer og navnehilsener.

De daglige aktiviteter har selvfølgelig også været i gang i løbet af efteråret. Vores
ungdomshold har spillet en del stævner og for det meste klaret sig rigtig pænt. Nogle af
holdene bliver ved med at få flere spillere, så de måske til næste år skal stille op med to
hold, for andre hold kniber det desværre med bare at stille èt hold. Sørgeligt, at vores
ungdomsårgange fra 12 år og opefter ikke kan stille hold i hverken drenge eller pigeræk-
kerne. Der er ellers spillere nok, men konkurrence fra andre klubber og andre aktiviteter
gør det svært for os at holde på dem. Vi må bare håbe, at dem der spiller, vil fortsætte
mange år endnu, så vi får glæde af deres evner til PGT og på vores seniorhold ude i
fremtiden. Vi vil  også gerne stille med et fodboldhold til de kommende Maccabiader.

Ovenpå den flotte placering til Maccabiaden, er det knebet gevaldigt i efteråret med
både træningsflid, spillelyst og motivation hos vores seniorfodboldspillere. Selv om vi har
en liste på næsten 50 aktive spillere, har vi lige akkurat kunnet stille et førstehold og med
et "telefon" andethold. Det har både kunnet ses på resultaterne og dermed også stilling-
en. Jeg håber meget, at spillerne kan og vil vise en anden indstilling, når foråret starter,
så de ikke skal ligge og rode rundt i bunden af serie 2, men spille med om topplaceringerne,
som spillematerialet berettiger til.

Om vi stiller et andethold, må vise sig ud fra de tilbagemeldinger vi får fra spillerne. Der
er nok af talentfulde spillere, men de er nødt til at opprioritere deres fodboldhold og
kammerater, hvis det skal lykkes.

Til gengæld er det lykkedes os at starte op med et futsalhold. De er allerede tilmeldt
DBU/Kbh.'s indendørs vinterturnering. Stammen på holdet er bronzevinderne fra
Maccabiaden i Berlin, men der er plads til flere. Så har det din interesse, så kontakt  hold-
leder Miki Fhima.

Vi har også prøvet at starte et gymnastikhold for vores yngste børn. Der var mange
tilmeldt, men desværre, trods gentagende forsøg, er det ikke lykkes at finde en
kompetent træner. Katya Enk Zorde kæmper en heroisk kamp for at finde en træner. Så
kender du nogen, der kan og vil træne børn i alderen 3 - 6 år, så sig endelig til. Vi har op
mod 25 børn, der bare venter på en træner/instruktør.

I den anden ende af aldersskalaen, starter vi op med yoga på skolen tirsdag kl. 17.00 for
alle seniorer, der kan og vil nyde godt af vores dygtige træner, Annette Tzfanyas under-
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visning. Vi har kørt en prøveperiode frem mod Chanuka med så stor succes, at mange
ønsker at fortsætte i 2016.
Bordtennisturneringen er i fuld gang. Vi har igen tre hold, der deltager. Vores 1. hold
ligger pt. i top 3, 2. holdet i midten og 3. holdet i bunden, MEN de har vundet deres

første kamp.  

Vi håber, at I har haft en god Chanuka.
Bestyrelsen ønsker alle et mere fredfyldt 2016.

Godt nytår,
Martin Norden

SPAR TID OG PENGE
Som I nok alle ved, har Post Danmark valgt at hæve portoen væsentlig fra 1.
januar 2016, hvilket betyder, at det fremover bliver dyrere at fremsende
kontingentopkrævninger til de af jer, som har valgt at betale manuelt via et
girokort.

Nedenfor kan du læse hvorfor Hakoah anbefaler dig at tilmelde din
kontingent via Betalingsservice (BS):

• Bliver altid betalt på forfaldsdatoen. Du slipper således for at
huske betalingsdatoen.

• Du sparer indbetalingsgebyret, hvis du normalt går på
posthuset eller i dit pengeinstitut for at betale.

• Hakoah sparer porto.
• Du er samtidig med til at skåne miljøet, da forbruget af papir

vil falde.
• Der opnås en sikker, enkel og effektiv opkrævning, hvilket er

en fordel for både dig og Hakoah.

Du kan tilmelde dig BS, enten via din netbank, i dit pengeinstitut eller via
http://hakoah.dk/pages/klubben/hvordan-bliver-du-medlem.php

Alle de nødvendige informationer vil fremgå af indbetalingskortet, som du
vil modtage i slutningen af december 2015.
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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

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

Tlf. 33 21 12 08

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

HUSK DEN KOMMENDE GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 16. MARTS 2016

Hakoahs bestyrelse indkalder hermed foreningens medlemmer til den årlige
generalforsamling, som igen i år bliver afholdt i Det Jødiske Hus, Krystalgade
12.
Der er, traditionen tro, formandens beretning samt spændende billeder af vores
ungdomsarbejde, valg af bestyrelsesmedlemmer og resten af den officielle
dagsorden.
Igen i år inviterer vi medlemmerne til et let måltid og drikke inden general-
forsamlingen, mens traditionen også foreskriver, at vi efter generalforsamlingen
skal se en Champions League kamp på storskærm.

Vi glæder os til at se dig. Tilmelding skal ske til formand Martin Norden eller
på hakoah@hakoah.dk senest d. 7. marts 2016.

Programmet til årets generalforsamling ser således ud:
18:00 Mad og drikke

19:00 Generalforsamling
20:45 Champions League på storskærm
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VI BURDE LIGGE I TOPPEN, MEN LIGGER TÆT PÅ BUNDEN
1. HOLDET

Ser man på materialet samt på vores
meget flotte indsats ved Maccabiaden
i Berlin, hvor vi kom hjem med bronze-
medaljer, burde vi have ligget meget
højere end vi gør efter efterårets af-
slutning og overvintring.

I de første 5 kampe efter Maccabiaden,
fik vi blot 1 point, hvilket smadrede
hele efteråret. Noget af dette skyldtes,
at markante spillere ikke var til rådig-
hed af flere forskellige årsager samt,
at træningsfliden bestemt ikke var
noget at skrive hjem om. Normalt
plejer det at være sådan, at når vi kom-
mer tilbage fra en hård Maccabiade,
burde vi være et skridt foran vores
modstandere, men denne gang var en
undtagelse. Først i den 6., 7. og 8. kamp
vandt vi 3 kampe på stribe. Vi troede
på, at vi nu var i gang, men desværre
gik vi hen og tabte stort til Hekla, efter
at have spillet gudefodbold i første
halvleg, hvor vi burde have ført kamp-
en med 3-0 fremfor 1-0. Herefter tabte
vi anden halvleg med 6 mål, grundet
en masse personlige fejl. Dette gjorde
virkelig ondt på os alle.

En kamp, der også gjorde rigtig ondt,
var mod CBS, hvor vi spillede
katastrofalt dårligt mod et hold, som
lå under os. Vi tabte 1-2, hvilket har
smertet mig utroligt meget. Havde vi
vundet denne kamp, havde vi over-
vintret på en 11. plads frem for 13. og

næstsidste pladsen i serie 2. Fra 13. til
9. pladsen er der dog blot 5 point. Dette
kan sagtens rettes op, hvis trænings-
indsatsen bliver væsentligt forbedret
og alle spillerne er og bliver fit for fight.
Spillerkvaliteten er der, men trænings-
fliden i efteråret har manglet. Ord-
sproget, "øvelse gør mester", er ikke
til at komme udenom.

Der er forberedt 7 træningskampe ind-
en turneringsstarten, som forventes at
blive mellem den 24. og 28. marts. Vi
starter vintertræningen omkring d. 28.
jan. og vil have træning og trænings-
kampe tirsdag, torsdag og søndag.

Uri fortsætter trænergerningen. Han
har lige været på trænerkursus og er
fuld af energi. Flere nye spillere har
rørt på sig. Vinteren vil vise om disse
også er med.

2. HOLDET

Det var en kæmpesejr for klubben, at
vi fik gennemført efterårets turnering.
Alt for mange sendte afbud til kamp-
ene og lysten til at deltage manglede,
eller også skulle man på arbejde om
søndagen for at supplere sin SU for at
kunne overleve. Vi mistede også en
del Hakoahspillere, som ville prøve at
lave deres eget hold, hvilket var lige
ved at være et halvt hold. Heldigvis
trådte "gamle" kæmper til, så vi fik
gennemført turneringen.
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trådte "gamle" kæmper til, så vi fik
gennemført turneringen.

Vi endte på en sidsteplads med 4 point
for 4 uafgjorte kampe. Morsomt var det
bestemt ikke at samle mandskabet, da
der til hver kamp var afbud fra 15 til 25
spillere. Jeg brugte mellem 10 og 20
timer for at samle et mandskab til hver
kamp. Det var sjældent, at der var
mere end 5 gengangere, men det var
trods alt meget glædeligt, at vi fik gen-
nemført turneringen.

Om vi stiller med et 2. hold i foråret -
16, ved vi først den 20. januar, som er
deadline for tilmelding af hold. Måske
bliver det et 7-mandshold, hvilket vi
jo tidligere har haft succes med. Vi har
lært, at kampene nok ikke skal lægges
på søndage af mange forskellige årsag-

er, så det må vi arbejde hen imod at
undgå.

Tak til Simon Reuveni og David Jano
for hjælpen med holdet.

Såfremt vi får et 2. hold igen, vil Amnon
Salimanov og Simon stå for det, to per-
sonligheder med en masse energi og
gå-på mod.

SUPPORTERS

Tak til de mange supporters, som har
brugt tid på at følge, især 1. holdet.
Jeg håber fortsat at finde jer på side-
linjen til vores kampe i 2016, da spil-
lerne er meget glade for at se jer.

Tak for i år og godt nytår!

Tage

HAKOAH HAR SKIFTET BANK
I lighed med Det Jødiske Samfund, har Hakoah skiftet bank fra Danske
Bank til Jyske Bank.
Vi har IKKE været utilfredse med service og betingelser hos Danske
Bank, men på grund af deres "Anti-Israel holdning", har vi valgt at skifte
til Jyske Bank.
Hakoah er IKKE en politisk sportsforening, men når vores bankfor-
bindelse så åbenlyst går imod Israel, er vi nødt til at reagere, i lighed
med menigheden. Israel ligger, trods vores forskellige politiske hold-
ninger, alles hjerter nær.
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FRA KRISE TIL SUCCES
Det var med krisen lurende i kulissen, at vi
på vejen hjem fra PGT i foråret holdt for-
ældremøde på det daværende U10 hold.

Foråret igennem havde holdet haft svært
ved at stille op til 5M kampene i DBU-K
turneringen, og den store udfordring var
nu, at vi til efteråret ville rykke op som
U11 hold, hvor kampene skulle foregå i en
8M-turnering. Heldigvis insisterede for-
ældregruppen omkring holdet på, at vi ikke
måtte give op, men at vi måtte strække
os langt for at finde en løsning, da man
anså et Hakoahhold i aldersgruppen som
et væsentligt element i børnenes trivsel,
også på Carolineskolen.

Løsningen blev et samarbejde med en
lykkeligvis positivt indstillet forældre-
gruppe fra holdet under. Enkelte spillere
havde allerede i foråret gjort brug af et
tilbud om en ekstra træningsgang om
ugen ved at deltage i det ældre holds
træninger, og 5-6 spillere ville gerne indgå
i den ordning og samtidig stille sig til rådig-
hed for det kommende U11 hold, når det
passede ind i U9's kampprogram.

Fra starten af efteråret kunne vi se de
positive resultater af den ansvarlige indstil-
ling. U11-spillerne virkede meget mere
stabile i deres fremmøde og deltagelse,
og et par ekstra U9 spillere gjorde, at
Philip Zylber ikke havde problemer med at
stille fuldt hold, inklusive et par udskiftere

til hver kamp og samtidig tiltrak det
velfungerende hold, med nye flotte spil-
lerdragter, også nye spillere – krise var
vendt til succes ….

OGSÅ POSITIV UDVIKLING PÅ U9 HOLDET

Med Henrik Bodnia som en handlekraftig
holdleder, har vores nuværende U9 hold
gennem flere år været ungdomsafdeling-
ens mest markante hold. Talentfulde spil-
lere, velfungerende forældregruppe, ar-
rangementer af social karakter.

Det var derfor med glæde, at jeg gik ind
for at træne holdet efter sommerferien for
at supplere holdets unge, men mangeårige
træner, Isak Krasnik, som desværre efter-
hånden blev mere ophængt af 3g studierne
og til sidst måtte stoppe.

Heldigvis var spillerne til gengæld ikke til
at stoppe. Udviklingen, som flere af dreng-
ene havde været igennem ved også at
være med på U11 holdet og ved fast og
entusiastisk at passe deres træning, fik os
til at lade holdet rykke op i niveau, men da
vi samtidig også fik tilgang af nogle nye,
knap så øvede spillere, valgte vi faktisk at
tilmelde et ekstra hold, så vi på en gang
stillede med hold i C-rækken og i B-rækken,
og selv om det ikke lykkedes hele sæsonen
med parallelkørslen, så kunne vi til årets
sidste samling stille med 12 spillere og to
hold på én gang.
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Ligesom U11 holdet nægter U9 at accept-
ere, at den danske vinter skulle tvinge
fodboldspillerne indendørs, og begge hold
deltager i den udendørs vinterturnering,
hvor det er blevet til lutter sejre – mest
meriterende, da U9 i Hakoah/FCK-dragt-
erne levede op til deres ansvar og slog
Brøndby med 3-0.

HOLD ØJE MED U8

Et nyt, spændende hold, der er på vej frem,
og som til foråret skal debutere i PGT, er
U8-holdet fra 0. og 1. klasse.

Desværre måtte træner-trekløveret Adam
Bay, Lukas Aktor og Isak Krasnik i løbet af
efteråret give op over for det store pres i
gymnasiet, men da Hakoah-legenden Miki
Fhima, tidligere anfører og træner for 1.
holdet og nuværende primus motor for
futsal, indvilligede i at overtage holdet,
kunne vi øjne en stor fremtid. I øjeblikket
er Miki på barsel, så indtil overtagelsen
kan få effekt til januar, har jeg fornøjelsen
af at træne en flok livlige drenge, som kan
være op til 15 styks til træning.

PARKEN – VORES ANDEN HJEMMEBANE

Mens Skjold og B93 i højere og højere grad
overtager banerne på Ryparken, har
Hakoah til gengæld taget revanche på
Indre Østerbro.

Som samarbejdsklub med FCK, har vores
ungdomsspillere, i forbindelse med tre af
efterårets superligakampe, betrådt Park-

ens grønne græstæppe. U11 og U9 har én
gang hver fulgt FCK-spillerne på banen til
kamp, og før FCK sejren på 4-0 over
Randers, var det U8-spilleren, Alexander
Mohaban – søn af en anden Hakoah-
legende – der, sammen med vores for-
mand, gik forrest for venskabsklubbernes
flagparade – lige efter FCKs moderklubber,
KB og B1903.

OGSÅ LIV UDEN FOR TURNERINGS-
RÆKKERNE

Yderligere to hold fylder vores aktivitets-
skema i Carolinehallen ud til bristepunktet:
U9 pigerne, som bliver trænet af to af
deres ældre skolekammerater, Lea Raba
og Emily Unterschlag, som skal spille
turneringskampe og debutere i PGT til
foråret samt U4 holdet, som trænes af
Laura Katznelson og Saphir Ebbesen David,
som efterhånden er blevet så gamle, at
de har smidt bleerne, men allerede er ved
at have ét års fodboldtræning bag sig.

Morten
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YOGA
Hakoah har oprettet et yogahold på Carolineskolen.

Det foregår tirsdag fra 17-18:15. Kom og vær med. Det kræver
absolut ingen forudsætninger. Vi starter igen den 19/1 - 2016.

Annette Tzfanya underviser. Annette er uddannet fysioterapeut og
yogalærer.  Vil du vide mere eller tilmelde dig, så kontakt Annette:

atzfanya@yahoo.com eller Linda: linda@dyrsting.dk

Namasté
Annette Tzfanya

&
Linda Dyrsting

FUTSAL I HAKOAH
På baggrund af en succesfuld Maccabiade, har vi fået oprettet et futsalhold
og deltager i en turnering over vinteren hos DBU. Holdet består af flere
spillere, som deltog i futsalturneringen for oldboys ved Maccabiaden i
Berlin, men da vi er tilmeldt seniorturneringen, vil der også være mulig-
hed for at få en del opbakning fra de yngre spillere fra seniorholdet.
Futsal er en form for fodbold, som spilles på baner, der har den samme
størrelse som håndboldbaner og som oftest spilles indendørs. Navnet
„futsal“ kommer af en sammentrækning af de portugisiske ord "futbol
de salão" og spanske "fútbol sala/de salon", som betyder "indendørsfod-
bold“. Futsal adskiller sig fra indendørs fodbold ved, at man bruger en
mindre og tungere bold og derudover ikke spiller med bander. Desuden
skal det nævnes, at man er 5 på banen, inkl. målmanden og man skal ikke
have en mand over midten. Formålet med dette hold er at forberede os
til fremtidige Maccabiader og ikke mindst holde formen ved lige over
vinteren. Målet er, som altid, oprykning, og efter 4-4 i første kamp, er der
stadig en teoretisk mulighed for oprykning.    Vi ser frem til en
spændende sæson og håber, at vi vil modtage noget opbakning i de
københavnske indendørshaller.

Vh
Miki Fhima
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SUPERVETERANHOLDET
Efter 6 år på superveteranholdet (og der-
med holdets absolutte Benjamin erfarings-
mæssigt), har jeg fået den ærefulde op-
gave at skrive lidt om den forgangne
sæson, som på mange måder har været
en sæson, som ingen af os vist glemmer
lige med det samme.

Året blev indledt med den sædvanlige
vintertræning på Carolineskolen, men i år
foregik en del af træningen under massiv
politibevogtning oven på de tragiske
hændelser ved Krudttønden og ved
synagogen i Krystalgade. Det var en noget
speciel oplevelse at møde maskinpistol-
bevæbnede betjente på vej ind på skolen,
og selv om det er godt at opleve, at vi har
en politistyrke, der beskytter os, håber jeg
ubetinget at opleve den dag, hvor der ikke
er behov for gitre, hegn, og bevogtning
for nogen af os, uanset tro og overbevis-
ning!

Sæsonen blev også speciel, fordi vi mistede
vores gode ven og holdkammerat Gili, som

desværre alt for tidligt gik bort, lige efter
sommerferien. Æret være dit minde Gili –
vi savner dig!

Jeg vil huske året 2015 som et år, der på
flere måder mindede os alle om hvor
dyrebart livet er og, at vi skal huske at nyde
"turen" mens den varer. At veteranfod-
bold er én af de store nydelser for os super-
veteraner, er der vist ingen tvivl om, heller
ikke selv om antallet af skader bestemt ikke
bliver mindre med årene! Det er en fornøj-
else at nyde vores fællesskab og glæde ved
at spille sammen på banen, og forhåbent-
lig bliver vi aldrig for gamle til at nyde legen
med bolden.

Der har været stunder med afgrundsdybt
mismod, når en tilsyneladende sikker sejr
endte med et knebent nederlag og der har
været skønne stunder, når alting gik op i
en højere enhed. Fodbold rammer hele
følelsesregistret, og netop derfor er fod-
bold MIN og VORES sport! Det er muligt,
at kroppen er omkring 50, men på banen
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er hjernen ikke ældre end 17 – og er der
noget skønnere end at få lov til at være en
drengerøv ind imellem? (Jeg skal i den
forbindelse beklage de gange, hvor jeg
blev lidt for ivrig med deraf følgende straf-
fespark til modstanderne eller udvisning
til følge….)

Året bød ellers på 24 kampe, fordelt med
10 sejre, 10 tabte og fire uafgjorte kampe,
en målscore på 58-66 og en placering som
nr. otte ud af 12 hold, én placering bedre
end sidste år. Igen i år blev Amnon top-
scorer med 17 mål, efterfulgt af Moshe,
som scorede næst flest mål, nemlig otte.
De af jer, som har fulgt med på Hakoahs

Facebookside henover sæsonen ved, at
holdet periodevis spillede gode kampe,
som de vandt, for derefter pludselig at
begynde at tabe flere kampe i træk af ufor-
klarlige årsager. Fra januar 2016 står den
på "hård" fysisk træning under kyndig
vejledning af vores nyudnævnte konditions-
og strategitræner, Steen L.

Forhåbentlig kan både ben og krop holde
til mange års leg endnu, og jeg vil i hvert
fald se frem til næste sæson med glæde
og forventning.

Vel mødt på grønsværen, venner!

Anders
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Det var med blandede følelser, for det
var også her, vi sidste gang havde
været sammen med Gili, til vores for-
årsafslutning. Senere på sommeren
kom så beskeden om, at Gili nok ikke
spillede med de første par kampe, og
senere fik vi så at vide, at han aldrig
skulle spille sammen med os igen. Alle
vidste, at en lille hjerteoperation ikke
ville have afholdt Gili fra at spille fod-
bold, men ingen havde regnet med, at
han aldrig skulle komme til at spil-
le igen.
 
Selv om der nu er gået over 4 måneder,
siden vi mistede Gili, er det stadigvæk
ikke helt til at fatte. Du vil altid være
savnet på og udenfor banen. 
 
Hvis du læser med, vil jeg bare sige, at
dine to piger er superseje. Vi havde
fornøjelsen af at have dem med på
sidelinjen i den første kamp, vi spil-
lede uden dig.

Vi vandt til ære for dig og vi kæmpede
som gjaldt det en finaleplads.
 
Vi savner dig, din livsglæde, din skøre
humor og din lige så skøre hund, Nelly.
Du vil for altid være en del af holdet.
 
Moshe’s ord: "Ikke til at fatte, at vi har
mistet vores ven, Gili".
 
Joram Felbert

"IKKE TIL AT FATTE,
AT VI HAR MISTET VORES VEN, GILI"
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U9 HOLDET FØLGER FCK PÅ BANEN INDEN
ALKA-SUPERLIGAKAMPEN MOD AGF
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Formand Martin Norden og U8-spiller, Alexander Mohaban, holdt Hakoahs fane højt, da
alle FCKs samarbejdsklubber var på banen i Parken før superligakampen mod Randers.



Mindekamp for Dan Uzan

VS

Hørsholm Basketball ( Høbas ) – JIF Hakoah 
Søndag den 14. februar 2016 kl. 14.00

Dørene åbner kl. 11.30
Køb billet med eller uden mad på billetto.dk - hele overskuddet 

går ubeskåret til Dan Uzans Mindefond

Hørsholm Hallen – Stadion Allé 5, 2960 Rungsted Kyst
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EN NY SENIORAFDELING HAR SET DAGENS LYS -
SÅ ER DER IGEN BASKETBALL PÅ PROGRAMMET!

Fra efteråret 2015 har Hakoah, efter
flere årtier, atter fået basketball på
programmet. Holdet startede træning-
en i november 2015. Foreløbig er der
ugentlig træning hver onsdag aften i
Svanemøllehallen på Østerbro. Læs
mere om holdet på Hakoahs hjemme-
side eller på klubbens Facebookside.
Nedenstående artikel er skrevet af en
af klubbens nye medlemmer fra af-
delingen, Julio Ilioupoulos.

Julio spiller også basket. Der er nogen,
der prøver at få min opmærksomhed
dirigeret væk fra min sultne mave. Det
er efterår 2014, og mens vi venter på,
at vi må kaste os over DJUS' shabbat-

buffet, sidder jeg stolt og beundrer de
mange servietter på bordene, som jeg
har været med til at folde til Magen
David. "JA!" Det lykkedes dem at få
min opmærksomhed. Min sidemand
har netop introduceret mig til David
Hertig, som sidder over for mig i sit helt
skarptsiddende ejendomsmæglerjak-
kesæt og med sit dertilhørende ejen-
domsmæglersmil på læben. "Vi taler
om, at David arbejder på at starte et
basketballhold i Hakoah". Jeg kan lige
pludselig meget bedre lide ham her
David. "Ja, vi skal bare lige have samlet
alle, som kunne være interesserede,
og finde en bane, vi kan træne i fast".
- Det skulle vise sig at være sværere
end David lige troede. – "Fedt! Hvor
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tilmelder man sig?". Tanken om at
komme i gang med at spille basket igen
efter mange års pause, tiltalte mig.
Efter lidt snik snak med min potentielt
nye bedste ven og en introduktion til
et par andre basketentusiaster ved
bordet, planlægger vi at mødes og spil-
le noget streetbasket, indtil trænings-
faciliteterne til Hakoahholdet falder på
plads.

Det er en lørdag formiddag på en sen-
sommerdag i et udendørs basketbur
på Sønder Boulevard. David og jeg står
og skyder lidt og jeg kæmper med at
få mine skud til at falde i fra en meters
afstand. Der skal arbejdes lidt mere på
teknikken, kan jeg mærke. Jeg bliver
lidt bekymret over Davids nye beslut-
ning om at starte på et andet hold, for
det vil sætte en stopper for drømmen
om et Hakoahhold, i og med, at han er
drivkraften bag holdet. "Det lyder da
fedt!", siger jeg og prøver at lyde lidt
overbevisende – jeg mente det ikke
helt.

Til min lettelse, bliver Davids tid ikke
helt opslugt af det rivaliserende hold,
og hans mission med Hakoahholdet
bliver ikke sat på standby. David for-
tæller mig, en efterårsaften i oktober,
at han har rakt en hånd ud til Hakoah's
bestyrelse for at få hjælp med at finde
træningsfaciliteter eller lidt finansiel
hjælp til at komme i gang med de
første skridt. Det varer ikke længe,
inden Hakoahs bestyrelse træder i

karakter, og David melder kort tid efter
ud på sin oprettede Hakoah Facebook-
gruppe for basketball, at der er gode
nyheder. Hakoah har fået sin første of-
ficielle træningstid i Svanemøllehal-
len! Gruppen rykker, og der er pludse-
lig mange, der har mod på at kaste sig
ud i det. David fortæller mig, at vi skal
have så mange som muligt med. "Alle
er velkommen, både garvede spillere
og nybegyndere, så hvis du kender
nogle, som er interesserede, skal du
bare hive dem med".

Det er blevet en onsdag aften i nov.
2015, og jeg møder op i Svanemølle-
hallen, spændt på at se hvor mange,
der dukker op. Vi sidder to personer,
som er kommet i god tid for måske at
snige os ind på banen inden vores
træningstid kl. 20:00. David dukker op
kort tid efter. "Jeg ved i hvert fald, at
Alex også kommer, så i værste fald kan
vi bare spille to mod to!" David har sit
ejendomsmæglersmil på. Jeg havde
dog lidt højere forhåbninger til frem-
mødet til den første træning. Klokken
nærmer sig træningstid og ventelokal-
et bliver mere og mere fyldt op med
høje fyrer og lave piger, som alle står
klare til at komme i gang med den
første træning. Det ser ud til, at vi ikke
behøver at spille to mod to.

Niveauet varierer meget mellem de
mange spillere, der fylder skiftevis
banen og sidelinjen, og det er dejligt
forfriskende. Der er plads til alle, og



20        Hakoahneren nr. 3 2015

KLIK ind på www.hakoah.dk

der er en super god stemning i luften.
Alle kaster sig ud i det og der bliver
spillet et par meget intense kampe. Jeg
får mødt en masse dejlige mennesker,
får spillet den sport, jeg brænder for
og får dækket min dosis af konditions-
træning, som gør, at jeg får lidt bedre
samvittighed. Basketball i Hakoah er

 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.-

faktisk sjovt, og jeg håber på, at det er
starten på en masse nye bekendtskab-
er. Jeg har i hvert fald fået mig en hånd-
fuld nye venner i denne lange proces.

Tak coach Hertig og tak Hakoah!
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EUROPEAN MACCABI CONFEDERATION -
CONGRESS I BUDAPEST

Sommerens European Maccabi Games
2015 i Berlin var en kæmpeoperation
med 2.500 deltagende atleter, fordelt
på 38 delegationer samt ledere, frivil-
lige, organisatorer m.v., men sådan en
begivenhed kommer naturligvis ikke af
sig selv. Der ligger års planlægning og
forberedelse bag, og det skal gerne
lang tid i forvejen ligge fast, hvor den
næste Maccabiade skal finde sted, så
organisatorerne hurtigt kan gå i gang
med deres arbejde. Det var med dette
for øje, at European Maccabi Confede-
ration, sammenslutningen af Europas
jødiske sportsforbund, afholdt sin kon-
gres i november 2015 i Ungarns smukke
hovedstad, Budapest, for at afgøre,
hvor næste udgave af EMG skulle finde
sted.

Omkring 50 delegerede og bestyrelses-
medlemmer var til stede på kongres-
sen, der fandt sted på hotel Marriott
med udsigt til Donauflodens smukke
bredder. Da der også var tilknyttet
kongressen et ungdomsseminar for de
jødiske menigheders fremtidige led-
ere, nåede det samlede antal tilstede-
værende op på omkring 100 men-
nesker, en god indikation af Maccabi-
bevægelsens store internationale ræk-
kevidde og styrke.

Onsdag var ankomstdag uden aktivitet-
er, men torsdag morgen blev kongres-
sen påbegyndt med velkomst af Motti
Tichauer, formand for EMC. Til stede
var også Yair Hamburger, formanden
for Maccabi World Union (MWU), EMCs
paraplyorganisation, som inkorporerer

Hakoahs bestyrelse havde valgt at sende Philip Blüdnikow til Budapest for at
repræsentere klubben ved den store EMC-kongres og Future Leaders Forum.

af Philip Blüdnikow
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alle de kontinentale jødiske sportsfor-
bund samt MWUs finske præsident,
Leo Dan Bensky. Der var også gjort
plads til Amir Peled, organisator for
den næste udgave af Verdensmac-
cabiaden, som skal finde sted i Israel i
dagene 4. - 18. juli 2017. Det gav
mulighed for at fremføre den pointe,
som ligger JIF Hakoah meget på sinde:
Deltagerprisen til Verdens- og Europa-
maccabiaderne er for høj for mindre
lande som Danmark, hvor menighed-
en ikke råder over samme midler som
nationer som Tyskland, Storbritannien
og Frankrig. Om aftenen mødtes kon-
gressen med det sideløbende ung-
domsseminar Future Leaders Forum til
festmiddag i det jødiske kvarter. Her
blev vi gentagne gange mindet om, at
Theodor Herzl var født et stenkast fra
vores placering.

Søndagen var nu oprundet, og det var
tid til at vælge værtsbyen for EMG2015.
Ungdomsseminaret og kongressen var
samlet på Hotel Marriott for at se
afslutningen på kongressen. De dele-
gerede blev kaldt op til stemmeboks-
en, og så fulgte fem minutters vente-
tid, inden Motti Tichauer, måske ikke
så overraskende, kunne annoncere, at
værtsbyen for EMG2015 blev Buda-
pest.

På trods af de etiske kvababbelser over
den måde Budapest udnyttede sit
værtsskab for kongressen til at smøre
de delegerede, skal der ikke herske
nogen tvivl om byens kvaliteter som

værtsby. Budapest er en utroligt smuk
by, som ikke for ingenting går under
navnet "Østens Paris" med dens smuk-
ke, brede boulevarder og rige kultur-
liv. Der hænger et spørgsmålstegn over
den politiske situation, hvor det højre-
ekstreme og delvist antisemitiske
parti, Jobbik har erobret dagsordenen,
men de ungarske arrangører hævdede
at have fuld opbakning til deres pro-
jekt fra den siddende regering med en
ordentlig pose penge i ryggen.

Advokatpartner-
selskab
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Den 14. udgave af den europæiske
Maccabiade blev samtidig den største
nogensinde. Turneringen blev afholdt
i Berlin og havde mere end 2.300 del-
tagere. Danmark og Hakoah stillede
med 30 deltagere, som alle hentede
medaljer med hjem. Vort seniorhold i
fodbold hentede bronzemedaljer,
mens masterholdet i futsal gjorde det
samme. Endelig var der også medaljer
til vores to unge kvindelige deltagere,
Emilie og Kisha, der imponerede i
juniorsvømning og dressur. Det var et
fantastisk arrangement over 10 dage i
den Olympiske By i Berlin.

Nedenstående artikel blev første gang
bragt i Jødisk Orientering i september
2015 og er skrevet af Philp Blüdnikow:

DEN EUROPÆISKE MACCABIADE 2015

Strålende dansk succes ved EMG2015

Danmark leverede ved European Mac-
cabi Games 2015 i Berlin sin bedste
medaljehøst i årevis, da alle danske
deltagere tog medaljer – heriblandt
flere af guld.

Danmark var, med en delegation på 30
personer, flot repræsenteret ved Euro-
pean Maccabi Games 2015, som for
første gang fandt sted i Tyskland. Disci-
plinerne med dansk islæt var fodbold,
futsal i Masters-turneringen for dem
på 35 og over, og endelig dressur og
svømning med én deltager hver.

For den danske delegation fyldte én
person meget, selv om han ikke var til-
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stede. Dan Uzan var gennem mange år
en fast bestanddel af den danske trup
ved Europa- såvel som Verdensmac-
cabiader, og det efterlod et stort hul i
JIF Hakoah, da han blev dræbt ved
februars terrorangreb mod Synagogen
i København.

I Tyskland blev han behørigt hædret,
da den danske delegation bar et banner
med hans portræt, og hans mangeårige
ven, Michael Fish fik lov til at lede jizkor
til ære for ham. Det var en følelses-
ladet åbningsceremoni, som hjalp med
at lindre smerten over at have mistet
en god ven.

"Da vi gik ind til åbningsceremonien
med det danske flag, t-shirts og vores
banner med Dan, kom vildt fremmede
mennesker fra alle mulige lande
pludseligt op til os, pegede på banneret
og bankede sig på brystet. Det var
utroligt smukt," sagde Michael til den
tyske avis, Jüdische Allgemeine.

Allerede inden da havde de to fod-
boldhold været i aktion.
Fodboldholdet mødte naboerne fra
Sverige, som var en ubekendt stør-
relse, men da de første nerver havde
lagt sig, viste danskerne med al tyde-
lighed, at de var de bedste. Slut-
resultatet blev fortjent 3-0. Futsalhold-
et fik samtidigt anderledes hård kamp
mod Sydafrika, hvor man i sidste ende
måtte se sig slået 3-5, men dog stadig
med chancer for at gå videre i turner-
ingen.

Fodboldholdets næste modstander
blev en hel del vanskeligere, nemlig
værterne fra Tyskland. Da Tyskland kom
foran 1-0, og Danmark efterfølgende
fik den vigtige Philip Rosenbaum ud-
vist, syntes kampen håbløs, men på
utrolig vis kom Danmark i løbet af fem
minutter foran 2-1, trods en mand i
undertal, og da Tyskland så modtog
deres egen udvisning, virkede miraklet
muligt. Selv i decimeret udgave var
tyskerne dog en frygtindgydende mod-
stander, og i sidste ende slap kræfterne
op, hvilket affødte et 5-2-nederlag,
men danskerne havde stor ære af
kampen.

Et anderledes glædeligt resultat stod
svømmeren Emilie Spliid for, da hun
samme dag kunne tage Danmarks
første guldmedalje i disciplinen 4x50
meter medley. Dertil kvalificerede hun
sig til tre individuelle finaler, og stod
altså dermed for den danske dele-
gations første medaljehøst ved EMG
2015.

"Alt i alt har det altså været helt fan-
tastisk, både sportsligt for hele den
danske delegation og bestemt også en
stor oplevelse for mig pludselig at være
en så intensiv del af det jødiske miljø,
som før ikke har fyldt specielt meget.
Det har kun været en positiv oplevelse
for mig," sagde Emilie, der til dagligt
bor i Aarhus.

Fredag d. 31. var skæbnedagen for de
to fodboldhold. Futsalholdet havde
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spillet uafgjort i deres anden kamp
mod Storbritannien, og skulle slå
Spanien for at gå videre, mens fodbold-
holdet, efter nederlaget til Tyskland,
skulle møde Mexico i kampen om 2.
pladsen i gruppen.

Missionen lykkedes, da fodboldholdet
først slog mexicanerne 3-1 i en spænd-
ende dyst. Herefter drog danske atlet-
er, ledere og tilskuere til indendørshal-
len, hvor endnu en sindsoprivende
kamp endte med dansk sejr. Futsal-
holdet havde fodboldholdets træner,
Uri med som gæstestjerne, og han fik
den store ære at kunne rulle bolden i
et tomt spansk mål på kampens sidste
angreb, hvilket sendte Danmark i semi-
finalerne med en 6-4-sejr.

Det blev dog endestationen: De to hold
tabte begge 2-0 til hhv. Frankrig og
Italien, som uden at imponere var
bedre i de afgørende situationer.
Bronzemedaljen var dog allerede
sikret for futsalholdet, da de var det
tredjebedste europæiske hold med
Sydafrika som den eneste ikkeeuro-
pæiske semifinalist, mens fodbold-
holdet kunne gøre arbejdet færdigt
mod Storbritannien.

Endelig kom den sidste danske del-
tager, dressurrytteren Kisha Sårde i
aktion. Også hun tog en guldmedalje.
Hun skulle tilmed vende sig til en ny
og ikke så veltrænet hest, mens solen
bagte ned med temperaturer på over
30 grader, hvorfor man må tage hatten

af for hendes præstation.

Nu manglede kun fodboldholdets af-
sluttende kamp, og også denne endte
i triumf. To fremragende scoringer i 1.
halvleg satte kursen, og to minutter før
tid blev kampen lukket med Danmarks
ellevte og sidste mål i turneringen.
Samtlige danske deltagere havde nu
vundet medaljer i den mest succes-
fulde Maccabiade i årevis.

Prisregnen var dog ikke slut, for ved
lukningsceremonien på Hotel Estrel
modtog David Jano Ken Gradon-prisen
for sit arbejde for JIF Hakoah og Mac-
cabiaden i al almindelighed. "David var
en ægte holdspiller, der hjalp sit hold i
nødens stund", lød skudsmålet fra ar-
rangørerne. Futsalholdet fik også en
særlig medalje, tilegnet Dan Uzan.

JIF Hakoahs formand, Martin Norden
var forståeligt nok begejstret: "Jeg er
ovenud tilfreds og stolt over de mange
medaljer, som Danmark kæmpede sig
til i Berlin. Som jeg sagde før turen, var
jeg tilfreds, hvis alle gjorde, hvad de
kunne. Nu har alle ydet en ekstraordi-
nær indsats, og alle fik fortjent metal
med hjem. Stort tillykke til deltagere,
ledere og Danmark".
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VORES FØRSTE MACCABIADE!

På værelse 37 var humøret højt, og ud-
sigten lækker. Humøret højt, fordi
gode resultater væltede ind og udsigt-
en lækker, da man kunne se direkte
ned i spisesalen, og dermed altid
komme lige til spisetid/næste pasta-
ret.
At være til Maccabiade, er bestemt en
oplevelse for sig selv. V i var begge
førstegangs-Maccabiade-deltagere
samtidig med, at vi havde et begræns-
et kendskab til de øvrige danske del-
tagere. Det var med sommerfugle i
maven og uden at vide præcis, hvad vi
gik ind til, da vi rejste til Berlin i som-
mers.

Da vi til sammen kun havde 4 konkur-
rencedage, gik meget af tiden med at
se drengene spille fodbold og futsal
og nyde solen i den olympiske by og
sol var der masser af. Fritiden gav også
god mulighed til at snakke med de
mange deltagere fra Danmark og ikke
mindst de øvrige lande. Specielt nød
vi en masse gode busture til og fra den
olympiske by, hvor der altid var nogle
at snakke med. Busturene var et af de
bedste steder at møde mennesker og
falde i snak, da transporten fra det
kære hotel Estrel ikke var kort.
Med et mindretal af kvindelige del-
tagere, manglede vi ikke nogen at
snakke med og vi mødte da også en
sød dreng eller to.

Af Emilie Spliid og Kisha Sårde Kern

Os danskere holdt godt sammen,
hvilket diverse modstandere nok godt
kunne mærke. Der blev i hvert fald
ikke sparet på hepperiet, og efter
drengene havde spillet en kamp, gik
vi andre derfra med ømme halse og
summende hænder efter tilråb og
klap.
Kontakten til de andre landes deltag-
ere blev i den grad også skabt ved at
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snakke om hinandens ID-kort. Der
foregik nemlig en udveksling af "pins",
hvor det gjaldt om at have så mange
forskellige emblemer som muligt, og
helst ét fra hvert land.

Om aftenen var vi ofte trætte, men vi
kunne alligevel godt overtales til at
spille FIFA inde på drengenes vær-
elser. De havde nemlig medbragt play-
station. Efter Emilie efterhånden lærte
hvilken vej Fifaspillerne skulle løbe,
gik det da også nærmest godt.

Svømning og dressurridning har knap
så meget til fælles. Én ting var dog ens
i Berlin: Vi var begge temmelig forvir-
rede i starten. Hest (læs: lille tyk pony)
skulle udtrækkes og disciplinernes
rækkefølge i bassinet blev byttet om.

Dressurkonkurrencen
Som deltager i dressurridning, var det
svært at få ordentlig information om-
kring, hvordan det hele ville foregå,
og hvad man skulle forvente af de lej-
ede heste i Berlin, da jeg ikke havde
min egen hest med. Derudover var det
første gang ridning var på programmet
i den Europæiske Maccabiade, så in-
formationerne var generelt få.
Da det endelig blev min tur til at
præstere, kunne jeg godt mærke pres-
set. Danmark havde nemlig i mellem-
tiden vundet både en guld- og en sølv-
medalje - cadeaux til Emilie. Der var
lodtrækning om lejehestene, og kort
tid forinden havde jeg hørt, at der var
en pony med i lodtrækningen (en
meget lille hest). Jeg endte med at
trække ponyen, Wellington, som jeg



28        Hakoahneren nr. 3 2015

KLIK ind på www.hakoah.dkKLIK ind på www.facebook.com/jifhakoah

ikke var helt tilfreds med i starten. Jeg
fik lov at ride den én gang inden kon-
kurrencerne. Den individuelle konkur-
rence blev afholdt den sidste dag på
turen og resultatet kunne ikke have
været bedre. Den bedste følelse var
nok at blive klappet og hujet ud af
banen af hele futsalholdet, Emilie, og
heppekoret, der var kommet fra Dan-
mark for kun at støtte.
Om aftenen gik det vildt for sig, da de
danske resultater skulle fejres. Det var
en aften uden så meget skønheds-
søvn.

Svømmekonkurrencen
Før min første dag ved det olympiske
bassin, "Forumbad", havde jeg forbe-
redt mig på, at nervøsiteten ville være
på sit højeste. Heldigvis blev jeg taget

godt imod af hele den danske dele-
gation og stemningen i omklædnings-
rummet var utrolig god. Dette lettede
presset betydeligt og nervøsiteten
forsvandt, før den rigtig nåede at duk-
ke op. Jeg har aldrig oplevet et sam-
menhold mellem konkurrenter, som
det jeg oplevede med de øvrige
kvindelige svømmere til Maccabiaden.
Der blev krammet og ønsket tillykke
efter løbene. Der var sang, dans og
godt humør i omklædningsrummet og
på den sidste dag blev der selvfølgelig
byttet badehætter.
Det var også utrolig fedt, at jeg fik
chancen for at samle en holdkap med
3 andre piger fra henholdsvis Tyskland,
Sverige og Litauen - og det gjorde det
jo kun bedre, at vi gik hen og klarede
os bedre end vi havde turdet håbe på.
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Generelt var der bare en sindssyg god
stemning hele vejen rundt.
Jeg tror ikke, jeg lige med det samme
glemmer følelsen af at have et helt
fodboldhold, et futsalhold, Hakoahs
formand, Kisha og en flok glade svensk-
ere stående på kanten af bassinet og
heppe på mig under finalen i 200 med-
ley.

Vi er begge enige om, at denne tur har
været en stor oplevelse, som vi ikke
ville være foruden, og vi er dybt tak-
nemmelige for at have været en del af
det hele. Forhåbentlig kommer vi til
at opleve flere Maccabiader.

Hold  K  V U   T    Score  P
1 Fox United 24 20 3   1 101 - 37 63
2 Fremad Forsing 24 17 1   6 133 - 49 52
3 Cph. Celtic 24 14 2   8 101 - 65 44
4 B.1984 24 11 4   9 103 - 79 37
5 SBV09 24 12 1 11   75 - 84 37
6 B 1978 24 11 3 10   77 - 74 36
7 FC Krogen 24 11 2 11   59 - 78 35
8 Hakoah 24 10 4 10   58 - 66 34
9 BK Søborg 24   9 3 12   71 - 82 30
10 FC Ellas 24   8 4 12   67 - 96 28
11 FC Frederiksberg 24   7 2 15   49 - 86 23
12 Tempo 24   5 2 17   30 - 84 17
13 Firkantens BK 24   4 3 17   44 - 88 15

7 MANDS - SUPERVETERAN

FODBOLDSTILLINGER

Hakoah byder på rigtig mange muligheder for at dyrke forskellige former
for sport. Kunne du tænke dig at vide mere om en specifik sport, så hold dig
ikke tilbage med at kontakte en af vores dygtige holdledere.
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         Hold     K V   U   T  Score      P
1 KFB 13  11  1  1 37 - 12 34
2 Bk. Hellas 13 9  1  3 44 - 26 28
3 Bk. Stefan 13 7  3  3 19 - 15 24
4 PI Fodbold 13 7  2  4 33 - 24 23
5 B.1960 13 7  1  5 25 - 24 22
6 FC Nyhavn 13 5  6  2 22 - 15 21
7 Bk. Hekla 13 5  4  4 22 - 22 19
8 Sønderbro Fight 13 5  4  4 36 - 36 19
9 Valby Bk. 13 4  3  6 19 - 29 15
10 Bk. Viktoria 13 4  2  7 25 - 25 14
11 CBS Sport 13 4  0  9 21 - 32 12
12 FC Sydhavnen 13 3  2  8 24 - 32 11
13 JIF Hakoah 13 3  1  9 24 - 41 10
14 FC Culpa 13 1  2   10 19 - 37   5

         Hold     K V   U  T  Score      P
1 Vigerslev Bk. 2     10 6 1 3 37 - 15 19
2 Hekla 2     10 6 1 3 30 - 19 19
3 B.93 5     10 6 1 3 28 - 17 19
4 B 1903 6     10 4 3 3 25 - 22 15
5 Skovshoved IF 3     10 4 3 3 24 - 21 15
6 FA 2000 9     10 4 2 4 23 - 22 14
7 Hellas 2     10 4 1 5 24 - 33 13
8 ØKF 3     10 4 1 5 18 - 28 13
9 Fremad Amager 4     10 3 3 4 23 - 19 12
10 FC Udfordringen 3     10 2 4 4 16 - 24 10
11 JIF Hakoah 2     10 0 4 6 12 - 40   4

SERIE 2, P4 15/16

SERIE 4, P13/16 EFTERÅR (P13)

Sportsgren Kontakt E-mail
Fodbold ungdom Morten Margolinsky hakoah@hakoah.dk
Fodbold senior Tage Skolnik tageskol@gmail.com
Fodbold superveteraner Yoram Rubinstein rubinsteins@email.dk
Futsal Miki Fhima mikifhima@gmail.com
Bordtennis Simon Fish simon@snedkerfish.dk
Krav Maga ungdom Jacob Knobel jknobel@gmail.com
Basketball senior David Hertig dht@nybolig.dk 
Yoga Linda Dyrsting linda@dyrsting.dk
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BORDTENNISSTILLINGER
Serie 2, Kreds 9 – midtvejsstilling pr. december 2015

                                                       Individuel topliste
                                      Nr. 6 Eli Skop – 17 vundne kampe af 24

Nr. 6 Shay Gamliely – 17 vundne kampe af 24
  Nr. 10 Jonas Bikov – 14 vundne kampe af 21

   Nr. 16 Lennart Lajboschitz – 10 vundne kampe af 21
  Nr. 45 Jonas Lajboschitz – 1 vunden kamp af 3

   Nr. 49 Simon Fish – 0 vundne kampe af 3

Serie 3, Kreds 16 – midtvejsstilling pr. december 2015

Individuel topliste
Nr. 13 Simon Fish – 13 vundne kampe af 21

Nr. 18 Simon Lajboschitz – 10 vundne kampe af 12
Nr. 19 Jonas Lajboschitz – 10 vundne kampe af 15

Nr. 28 Allan Kern – 4 vundne kampe af 15
Nr. 39 Jonathan Fischer – 1 vunden kamp af 3

Nr. 44 Menasche Tal – 1 vunden kamp af 6
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Individuel topliste 
 
Nr. 13 Simon Fish – 13 vundne kampe af 21 
Nr. 18 Simon Lajboschitz – 10 vundne kampe af 12  
Nr. 19 Jonas Lajboschitz – 10 vundne kampe af 15  
Nr. 28 Allan Kern – 4 vundne kampe af 15  
Nr. 39 Jonathan Fischer – 1 vundnen kampe af 3  
Nr. 44 Menasche Tal – 1 vundnen kampe af 6 Nr. 45 Noah Lajboschitz – 1 vundnen kampe af 9  
 
Serie 4, Kreds 22 – midtvejsstilling pr. december 2015 
 

 
 
Individuel topliste 
 
Nr. 22 Peter Bolansky – 8 vundne kampe af 18 
Nr. 30 Kamil Vrabec – 4 vundne kampe af 21  
Nr. 31 Menasche Tal – 3 vundne kampe af 3  
Nr. 31 Allan Kern – 3 vundne kampe af 3  
Nr. 33 Richard Oros  - 3 vundne kampe af 15  
Nr. 45 Jonathan Clivaz – 1 vundnen kampe af 18  
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Motivationen for at give Dan prisen er, at han mistede
livet, mens han beskyttede andre, og han betalte
dermed den største pris for at redde sine medmennesker.

Der var 10 kandidater til titlen og det er Berlingskes
læsere og et dommerpanel, bestående af syv dommere,
som har afgjort, hvem der skulle modtage prisen.

DAN UZAN BLEV VINDER AF BERLINGSKES PRIS, ÅRETS DANSKER 2015

Serie 4, Kreds 22 – midtvejsstilling pr. december 2015

Individuel topliste
Nr. 22 Peter Bolansky – 8 vundne kampe af 18
Nr. 30 Kamil Vrabec – 4 vundne kampe af 21
Nr. 31 Menasche Tal – 3 vundne kampe af 3

Nr. 31 Allan Kern – 3 vundne kampe af 3
Nr. 33 Richard Oros  - 3 vundne kampe af 15

Nr. 45 Jonathan Clivaz – 1 vunden kamp af 18

Nr. 45 Noah Lajboschitz – 1 vundnen kampe af 9  
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