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Atter et halvår er gået på hæld for Hakoah, som altid med en masse
spændende aktiviteter.
Generalforsamlingen blev afholdt i marts med pokaluddelinger
og en gennemgang af året, der er gået.  Morten viste os ungdoms-
afdelingens aktiviteter på storskærm. Desuden kunne vi også
fremvise en billedserie fra sidste års Europa Maccabiade, hvor alle deltagerne jo fik
medaljer.
Vi indledte med en let middag og sluttede af med en Champions League kamp. Årets
pokalmodtagere skulle findes blandt vores ledere samt fotograf hos FCK, André
Rothschild, som modtog Bernhard Bodnias mindepokal for sin store indsats for Hakoah
med flere spændende film og billedreportager.
Jørgen Henriksen fik 25 års jubilæumspokalen i anerkendelse af hans mange års PGT-
ledertjanser.
Daniel Sandler blev årets seniorspiller.
Daniel Elul fik flidspokalen og Thomas Vain fik Maccabiadepokalen for sin store hjælp og
indsats under Maccabiaden som fysioterapeut.
De to sidste pokaler blev uddelt til seniorholdets afslutningsfest.
Bestyrelsen forstætter uændret, og tak for det.

I februar, på årsdagen for mordet på Dan Uzan, afholdt vi, i samarbejde med familien
Uzan og Hørsholm basket, et fantastisk basket arrangement med over 400 tilskuere.
Der var en super stemning og godt humør hele eftermiddagen. Det var den første officielle
kamp for vores nystartede baskethold. De vandt godt nok ikke, men de havde stor ære
af kampen.
Arrangementet gav et pænt beløb til Dan Uzan fonden. Alle arbejdede frivilligt og både
entréindtægterne og kagesalg gik direkte til fonden.
Basketholdet har fortsat træningen hele foråret og fra efteråret har de både halltid og
vil deltage i basketligaen. Det bliver spændende at følge holdet og se om de kan komme
lige så langt op i rækkerne som vores hold tilbage i 70'erne. 
Senior fodboldholdet har haft endnu en svær halvsæson. Med få til træning og mange
bortrejst eller skadet, har det været svært bare at samle et hold til turneringskampene.
Det er dog lykkes hver gang, og de har også ind i mellem vist glimmerende spil. Desværre
har effektiviteten foran mål ikke altid været der. Holdet stod til nedrykning, men klarer
med stor sandsynlighed frisag. Når du læser dette indlæg, ved vi med sikkerhed om vi
overlevede endnu en sæson i serie 2.
Futsallholdet (old boys) har deltaget i en indendørs turnering, som også var meget
hård, da det var en senior turnering. De mødte bl.a. et helt hold af 19-20 årige unger-
svende.
Næste sæson håber vi, at de kan spille i en oldboys turnering, evt. i DAI regi, som er
mere „alderssvarende“.
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Hos superveteranerne begynder alderen også at "trykke". Flere af os, (mig selv inklusiv),
har været skadet her i foråret. Vi ligger i den tunge ende af rækken, men et par sejre mere,
så er vi lige pludselig tophold igen!!! Det er en forholdsvis lige række, hvor alle slår alle.
Vi havde tre hold i bordtennisturneringen. 1. holdet fik en sjette og 2. holdet en femte
plads. Det blev til en næstsidste plads til 3. holdet ved afslutningen i foråret. Det skal dog
lige nævnes, at vores 3. hold, som ikke havde vundet en eneste kamp i deres to første
sæsoner, i år har vundet hele to kampe. 
Det sidste skud på seniorstammen er vores yoga hold. De har trænet flittigt på skolen hver
tirsdag, med stor succes. Der er stadig plads til flere, så er det noget for DIG (m/k), så mød
op på skolen tirsdag eftermiddag kl. 17:00, hvor vores instruktør, Annette Tzfanya vil
bringe dig igennem spændende yoga øvelser. Check lige først på tlf. 22 67 44 54 hos Linda
Dyrsting, om det er samme tidspunkt efter sommerferien .
I maj deltog vi, som altid, i årets PGT turnering i Stockholm. Med over 120 spillere, forældre,
søskende og supportere, skabte vi endnu en gang en medlevende kulisse, når vores danske
hold spillede. Det var desværre ikke nok til at vinde nogen rækker (hvor der var tællende
resultater), men vi havde pragtfuldt vejr og fine sportsfaciliteter. Meget mere inde i bladet.
Vi kunne ønske, at den store entusiasme kunne smitte af i hverdagen for vores ungdomshold.
Vi har stadig store huller i ungdomsrækkerne. Nogle hold fungerer fantastisk, mens andre
lige er nok til at træne og spille enkelte kampe. Desværre har vi ingen hold for hverken
piger eller drenge i alderen mellem 12 og 18 år, men der gøres dog et forsøg hos pigerne,
med træneren fra PGT, Andrea Uzan. Vi håber de kommer i gang efter sommerferien.
Til sidst skal det nævnes, at vores venskabsklub, FCK, vandt både pokalen og mesterskabet.
Formanden fik den ære at stå lige ved siden af sejrspodiet med vores Hakoah/FCK fane, da
de modtog mesterskabspokalen.
Vi har også i foråret, efter et hygge-grill arrangement i Fælledparken, været inde og se FCK
spille superligakamp. Endnu en gang tak til Henrik Bodnia for hans mange initiativer
omkring FCK kampene.

Jeg ønsker alle en dejlig sommer og på gensyn til et efterår med masser af aktiviteter i
Hakoah regi.

Med sportslige hilsner
Martin Norden

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.

Sportsgren Kontakt E-mail
Fodbold ungdom Morten Margolinsky hakoah@hakoah.dk
Fodbold senior Uri Krivaa urikrivaa@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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STILFULDT REKORD-PGT I STOCKHOLM GAV MAGER MEDALJEHØST

Vi er kommet ind i en lidt underlig årgangs-
rytme, hvor vores 'ulige' årgange (01, 03,
05, 07 og 09) er væsentligt større end vores
lige årgange (00, 02, 04, 06 og 08).
Da årets PGT-årgangssammensætninger
ramte de lige årgange, havde vi på forhånd
ikke sat næsen op efter de store resultater
i Stockholm, og bortset fra hos de yngste,
hvor der ikke blev spillet med stillinger og
points, kom virkeligheden og forventning-
erne til at passe meget godt overens.
Vores ældste drenge, B00/01, vandt for to
år siden PGT i Göteborg, men stillede i år
kun med to spillere fra ældste årgang, og
da de fleste af drengene ikke længere er
aktive fodboldspillere, måtte Simon
Reuveni og hans hold nøjes med at komme
tæt på et overraskende resultat. En indled-
ende 1-0 sejr over et godt norsk hold ud fra
en velorganiseret defensiv, skabte rum for
en god turnering, men knebne nederlag til
begge hold fra Stockholm betød, at de klare
sejre over Estland og Gøteborg kun rakte til
bronzekamp mod Gøteborg, som efter en
uinspireret dansk indsats tog revanche og
snuppede medaljerne efter straffekonkur-
rence.
I en række med kun fire deltagere, slap vores
ældste pigehold, G02/03, forholdsvis nemt
frem til bronzefinalen mod Oslo. Holdet er
gennem de sidste år vokset i antal gennem
tilførsel af både 03- og 04-piger, hvoraf
mange gennem en del år har været med til
PGT som tilskuere og efterhånden har fået
lyst til selv at spille med. Under Andrea
Uzans ledelse kæmpede holdet det bedste,
de (endnu ikke) havde lært, men deres
scoringsproblemer kom særligt til udtryk,
da også deres bronzefinale måtte ud i
straffesparksafgørelse, som de tabte 0-1.

B02/03 årgangen er blevet ganske 'tynd'. Vi
kunne kun stille med 6 spillere: En '02'er,
fire '03'ere og en '04' er, men kunne heldigvis
kombinere vores hold med to spillere fra
Helsinki og én fra Oslo – i øvrigt alle '03'ere.
Med hjælp fra Malmø, kunne Stockholm
stille med to hold, og rækken havde derfor
kun tre hold i alt, hvilket til gengæld åbnede
mulighed for lidt kynisk italiener-tænkning:
Ligegyldigt hvordan den indledende pulje
faldt ud, kunne man med en enkelt sejr i
semifinalen sikre sig en finaleplads.
Og det var lige præcis, hvad vores kombi-
nerede hold udnyttede. Træner Martin
Norden brugte de første fire kampe til at
spille holdet samen og finde den ideelle
opstilling, og med en sikker sejr i semi-
finalen nåede holdet, som det eneste
danske hold, frem til søndagens finale. Her
blev der imidlertid sat en effektiv stopper
for succesen, da en svensk dommer af typen
med små øjne og store ører, sendte både
vores anfører og hele hans familie fra
banen med en farvelade af gule og røde kort,
og så løb hjemmeholdet med guldet.
Også for det sidste af vores hold, der kunne
række ud efter points og pokaler, B04/05,
var demografien en hæmsko. Philip Zylbers
tropper har ellers været med i et par år, og
når holdet stiller op i den hjemlige B05-
turnering, er de i stand til at score et hav af
mål, men i PGT sammenhæng hjælper det
ikke så meget, at man er godt sammenspillet,
når modstanderne er en tak større. Det blev
til fire lige kampe, der med lidt held og
gennemslagskraft kunne have ført mere
med sig, men i denne omgang blev det kun
til et enkelt point.
Anderledes resultatmæssig succes kunne
vi registrere i de yngste rækker, hvor vi
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B00:
Stående fra venstre: Gabriel, Benjamin W, Ruben, Julian, Simon Reuveni

Siddende: Simon W, Simon G, Jonathan, Elias, Benjamin G

B02:
Stående fra venstre: Simon (Norge), Adam, Jonathan G, Yossi, Martin Norden

Siddende: Jacob S, Jacob E, Benjamin A, Jonathan S (Helsinki), Benjamin T (Helsinki)
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kunne stille med sammenspillede hold, og
hvor vi i B06/07 årgangen endda havde 4
ud af 14 spillere fra ældste årgang, men
hvor man ikke kunne hente medaljer med
hjem.
Med 14 spillere til rådighed til en 5M-
turnering havde vi valgt at splitte vores B06/
07 hold i to lige stærke hold i en række med
ikke mindre end 8 deltagende hold.
KøbenhavnX-holdet viste hurtigt, at man her
havde overskud af fysik og fightervilje i
begge ender af banen. Det var svært at score
mod holdet, og spillerne var i stand til at
tage vare på deres målchancer i den anden
ende, så det blev til sejre i alle fem kampe,
hvad enten det var kampe, hvor resultatet
stod og vippede, eller det var kampe, hvor
vi var klart overlegne. Det var PGTs eneste
hold med maksimumpoints.
KøbenhavnY-holdet kom til gengæld til PGT
med spilforståelse og teknik. I perioder
demonstrerede de virkelig flot fodbold, men
de havde rigtig svært ved at få udbytte af
deres chancer og lukke kampene.  Alle fem
kampe formede sig over samme mønster:
Vi lagde fremragende ud, og satte mod-
standernes mål under bombardement, men
fik kun sjældent scoret, og langsomt
arbejdede modstanderne sig ind i kampen
igen og kom noget nemmere til deres mål. I
alt blev det til to sejre og 3 nederlag til
holdet.
Egentlig var det slet ikke meningen, at vi
skulle have stillet hold i G06/07 rækken,
men frem mod turneringen opstod der
større og større interesse blandt de piger,
der træner på vores hold herhjemme, og
blandt en del piger, der skulle af sted med
familien i forvejen. I første omgang blev
det aftalt, at vi stillede et kombineret hold
sammen med Gøteborg, men da det kom til
stykket, var hele 7 danske piger med, og
holdets svenske træner måtte lære at gøre

sig forståelig på dansk. Nu må det så handle
om at være endnu mere målbevidst i
forberedelserne frem mod PGT næste år i
Finland, så vi stiller op under egne farver
og ikke under de røde PGT-farver.
Også for vores alleryngste hold, B08/09, var
der stor succes at hente i Stockholm. Kun
en enkelt spiller havde prøvet at spille med
før, da der kun var to '08-ere på holdet, men
træner Rafi Asrafs styrker var modstand-
erne overlegne i alle 5 kampe, hvoraf de
vandt de 4 og måtte nøjes med uafgjort i
den ene. Entusiasmen på holdet og blandt
deres tilskuere var en fornøjelse at følge,
og det borger derfor godt for vores frem-
tidige resultater.
De svenske arrangører havde prioriteret at
afvikle søndagens kampe på Stockholms
gamle olympiske stadion fra 1912, men
med kun en 11M bane til rådighed, kunne
man kun afvikle ganske få kampe om
søndagen, så samtlige hold, der ikke havde
kvalificeret sig til finalerne, fik slet ikke lov
at spille om søndagen. I de yngste rækker,
hvor der ikke skulle spilles finaler, var der
gjort plads til, at B08 kunne spille en hel
runde, mens man havde tænkt sig at lod-
trække sig frem til, hvilke 2 af de 8 B06-
hold, der kunne få lov til at spille, mens de
6 andre hold måtte tage til takke med rollen
som tilskuere. Efter kraftigt dansk pres
endte det med, at man afviklede to B06
kampe om søndagen, og lodtrækningsheld
betød, at begge vores hold kom i kamp, men
konceptet med kun at lade omkring halv-
delen af de deltagende hold spille på
finaledagen, slap ikke dermed for kritik.
Til gengæld dannede det gamle stadion og
de rekordmange 400 spillere en flot kulisse
for overrækkelsen af det første Dan Uzan
trofæ, som Stockholm havde indstiftet til
minde om Dan, der vogtede det danske mål
gennem mange PGT-turneringer. Dans mor,
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B04:
Stående fra venstre: Jacob, Jonathan S, Jacob L, Taus, Oliver

Siddende: Samuel, Noah S, Meir, Sophie, Noah Z. Liggende: Adam

B06-X
Stående fra venstre: Adam,

Itamar, Samuel SH, Issac
Siddende: Simon, Elias A, Benjamin

B06-Y
Stående fra venstre:

Yotam, Alon, Elias B, David
Siddende: Gabriel, Joel, Samuel K
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far og søster, Andrea stod for overrækkelsen
af den enorme pokal til den første modtag-
er, som blev Estlands målmand i B00-
rækken, hvor han var eneste bolværk mod
nogle ordentlige øretæver til årets special-
indbudne hold. I forbindelse med overræk-
kelsen, holdt Andrea en gribende tale, der
trak tråde tilbage til PGT i 1993 i København,
hvor Dan trak det længste strå i staffe-
sparksafgørelsen i finalen mod de lettiske
drenge, der blandt andet gæstede Uzan-
familien.
Finnerne på banen med et helt nyt PGT-
koncept næste år

VERDENSMACCABIADEN 2017 I ISRAEL
Om et års tid finder den 20. udgave af Verdensmaccabiaden sted i Israel.
Næste år finder begivenheden sted i Jerusalem fra d. 4. - 18. juli 2017.
Seneste udgave i 2013 trak mere end 10.000 atleter til Israel, heriblandt
næsten 20 fra Danmark. Er du interesseret i at høre mere om en eventuel
deltagelse til næste sommer, så kontakt Hakoahs bestyrelse på
hakoah@hakoah.dk

BREDGADE 23
1260 KØBENHAVN K
TELEFON 33 14 19 40
TELEFAX 33 13 30 35

E-MAIL: LA-Law@danjur.dk

ADVOKAT

Finn Altschuler
LINDE & ALTSCHULER A/S

MØDERET FOR HØJESTERET

Når PGT-turnussen næste år skal holdes i
Finland, har man i endnu højere grad end

nogensinde før tænkt sig at vægte det sociale
aspekt ved siden af fodbolden.
Arrangørerne planlægger at afholde
turneringen på et sportsresort, hvor alle
spillerne og alle tilrejsende familier
indkvarteres og tilbringer turneringsdagene
sammen. Da PGT igennem de sidste år, er
blevet en familiebegivenhed, hvor vi fra
dansk side stiller med lige så mange sup-
portere som spillere, vil det give os endnu
bedre muligheder for at nyde hinandens
selskab og støtte deltagerne.

Morten
Læs mere om de enkelte hold på hakoah.dk
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B08
Bagerst fra venstre: Rafi Asraf, Noam SH, Jonathan, Tobias, Noam A

Forrest: Nevo, Jacob, Noah, Alexander

G02:
Stående fra venstre: Andrea Uzan, Maya, Emily, Lea, Sofia, Tram, Hannah, Melanie

Siddende: Chanchi, Sophie, Rebekka, Nina, Kamma, Ida
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Fotos: Kenneth Guttermann
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1. SENIOR OVERLEVEDE I SERIE 2 MED LODDER OG TRISSER.
TAK TIL JER ALLE I HAKOAH!

Hakoahs 1. hold i fodbold foråret 2016.
Bagerst fra venstre: Victor Heiberg, Patrick Rosenbaum, Daniel Sandler, Jacob
Vain-Nielsen, Thomas Vain-Nielsen, Ari Bassan og holdleder Tage Skolnik. 
Forrerst fra venstre: Jonas Blüdnikow, Ronnie Wennick, Daniel Kawa,
Jon Ahlberg, Kenneth Risør, Daniel Elul og Sebastian Raymond Groth.

Efter et meget skuffende efterår, hvor 1.
holdet blot høstede 10 point, håbede vi fra
ledelsens side, at spillerne ville tage 2.
halvdel mere seriøst, hvad træningen angik.
Vi vidste jo alle, at klubberne ruster sig for
at opnå oprykning eller undgå nedrykning,
men desværre udeblev træningsindsatsen
for en stor del af spillerne. Nævnes skal
dog, at en del af spillerne var blevet lang-
tidsskadet og andre var ude og rejse. Vores
træningskampresultater var ellers ganske

gode, selvom vi mødte hold i serie 1.
I 2. halvår opnåede vi blot 13 point, 3 point
mere end i 1. halvår. Vi sluttede således
med 23 point. Med så få point, burde man
normalt være rykket ned, men heldigvis
skete det ikke. Vi endte på en 12. plads ud
af 14 hold. Årsagen til, at vi ikke rykkede
ned, skal ses i Danmarksserien, hvor der
var et "blodbad", idet 11 hold skulle rykke
ud fra de 3 DS puljer. Heldigvis var der ikke
så mange østhold, som rykkede ned, så vi

Foto: Kenneth Guttermann
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dermed blev reddet på målstregen.
Vi må erkende, at vi i 2. halvår sluttede
som 3. dårligste hold i rækken, som må
siges at være skuffende med det gode
materiale vi ellers havde på papiret.
Desværre var der ofte for mange afbud til
kampene og en katastrofalt manglende
træningsindsats. Som jeg tidligere har
skrevet og nævnt, gør træning mestre, som
man også kan se på de hold, som i foråret
har trænet meget intenst. Her tænker jeg på
Viktoria, CBS og Valby.
Jeg håber, at spillerne i den nye sæson vil
tage opgaven mere seriøst og prioritere
fodbolden højere. Vi har materialet, som
visse resultater også antydede.
Af bemærkelsesværdige resultater, vil jeg
nævne 3-3 mod rækkens nr. 3, Hellas, 6-1
over Sønderbro, som sluttede på en 7. plads
og 2-2 mod rækkens formodede anden
oprykker, Politiet, efter at vi var foran 2-0
og burde have været foran 3-0, hvis dom-
meren havde set målet, som ramte under-
siden af overliggeren og dumpede ned bag
stregen, men han var desværre for dårligt
placeret, hvilket kan ske. Nævnes skal også
vores kamp mod Valby, hvor vi var bagud
1-5 til der manglede 15 minutter, hvorefter
vi reducerede til 4-5, 5 minutter før slut-
signalet, men vi tabte 4-6. Chancer har vi
haft rigeligt af i kampene, men vi manglede
kynismen. Vores to sidste kampe mod hen-
holdsvis B1960 og KFB er også værd at
nævne, især kampen mod KFB. Mod B1960
kom vi nemt foran 3-0 efter blot 20 minutter,
for derefter næsten at sætte det hele over
styr med to reduceringer inden pausen, men
alligevel vandt vi 4-2. Sæsonens sidste
kamp mod duksen KFB, som var min sidste
kamp som leder, blev en uforglemmelig
oplevelse for mig med de mange, som havde
fundet vejen til Kløvermarken. Her startede
det hele for mig. Den person og ven, som

jeg startede ungdomsarbejdet som træner
sammen med, Bent Fogel, var også tilstede
og flere af mine gamle holdkammerater og
tidligere spillere, som jeg havde været
træner eller leder for, var tilstede. Det
varmede mig også meget med de mange
personlige hilsner på Facebook og takke-
hilsner på mail og opringninger både fra
ind- og udland, men den største glæde var
dog at se min søn Ronnie spille med i min
afskedskamp som leder, for det er nok ham
og mine piger, Miriam og Judie, som mest
har mærket fraværet af deres far, men jeg
håber, at de bærer over med mig. Som sagt
var den sidste kamp mod rækkens absolut-
te tophold og oprykker, KFB speciel, idet vi
kom bagud 0-2 inden pausen, men kom
foran 3-2 i anden halvleg i løbet af 18
minutter. I de sidste 7 minutter fik KFB scor-
et yderligere to gange, så vi afsluttede
sæsonen med et knebent nederlag på 3-4,
som nok var ufortjent med tanke på vores
gode 2. halvleg.
Topscorer i år var, som sædvanligt, Kenneth
med 12 mål. Vi har sammenlagt haft en
målscore på 55-73, hvoraf vi i 2. halvår
havde en målscore på 31-32.
Hvis vi kan holde sammen på truppen, tror
jeg på en bedre placering i den kommende
sæson. Dels bliver spillerne ældre og mere
modne og dels tror jeg, at spillerne har
forstået budskabet om, at uden træning
bliver resultaterne også derefter. Vi har en
god trup og en dygtig træner i Uri, så forud-
sætningerne burde være der.
Selvom jeg har varskoet i vinters, at det var
min sidste sæson, er jeg overbevist om, at
den nye ledelse (hvem det så end bliver)
kommer med nye impulser, som vil gavne
holdet. Det kræver dog, at spillerne løfter i
flok.
Tak for sæsonen og for de mange år jeg har
været jeres leder. Uden jer spillere og
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trænere, havde der ikke været brug for mig,
men nu er det slut efter min start i 1964
som ungdomstræner og som leder af
seniorafdelingen siden 1994. Tak til be-
styrelsen, som har bakket mig op i min tid
som leder af seniorafdelingen. Held og
lykke fremover og husk glæden ved bold-
spillet og samværet.

Til slut vil jeg blot sige, at jeg gjorde hvad
jeg kunne og jeg håber, at det har været
tilfredsstillende. Selv om der har været
nedture, har jeg haft langt flere glæder end
sorger. Rejsen har været lang og oplevelses-
rig, men jeg ville ikke have været den for-
uden.

Tage

 Smoking fra 999.-
Smoking sæt:
Smoking · Smokingskjorte · Butterfl y

Wool-blend kun 1.199.-
Luksus Super100 uld kun 1.999.-
Hvidt sæt   kun 2.399.-
Føres også i Cerruti Superissimo, 
samt Zegna metervare.
Danmarks største udvalg i størrelser, 
fra 44 til 136. Føres også i korte og lange.

Jakét Inklusiv stribet buks 

Før pris 3.599.-  2.599.-
Silke vest, Kravat/Pyntetørklæde samlet 799.-
Lang selskabshabit
i skyggestrib., fås i sand og sort. 2.999.-

Vort speciale er fest og selskabstøj! 
Se vort store udvalg på Jardex.dk

Lyngby Hovedgade • Roskilde Algade
Rødovre Centrum

Kjole og hvidt sæt
Super 100 Wool. Inklusiv: 

Skjorte 599.- 
Sløjfe 99.- 

Hvid vest 599.-
Normal pris 4.796.-

3.999.-

Sort vest 799.-
Playboy Laksko 1.299.-
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FODBOLDSTILLINGER

7. Veteran., Super V

Serie 2, P4 15/16
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LEGEN MED BATTET BLIVER ALDRIG KEDELIGT –
HAKOAHS BATMÆND SPILLER VIDERE

Efter min mening blev det endnu en
fremragende sæson, som vi afsluttede i
marts 2016. I den afsluttede sæson stillede
vi endnu engang med hele tre seniorhold i
rækkerne under Østdanmarks Bordtennis
Union. Vi har et hold på alle niveauer, serie
2, serie 3 og serie 4. Det er flot gået, at vi
primært har fokus på hyggen og det herlige
spil med battet og bolden, men vi er sam-
tidig også en frygtet modstander ude i byen.
Det glæder mig også, at vi er rigtig mange
til træning uge efter uge. Husk, at der altid
er plads til flere til den ugentlige træning
onsdag aften mellem 19:30 og 23:00 i

Hillerødgadehallen. Er man dreng eller pige,
ung eller gammel, så er alle velkomne. Den
gode stemning og det hyggelige samvær er
det vigtigste, når man spiller bordtennis i
Hakoah. Rygterne vil vide, at Hakoah snart
også spiller basketball i Hillerødgadehal-
len! Taler disse rygter sandt, vil Hakoah
snart indtage hele hallen. Husk også, at der
er bordtennis på programmet for de yngste
hver uge på Carolineskolen. Her træner de
hver torsdag mellem 14:00 og 15:00. Håber
vi ses til bordtennis! God sommer!

Simon Fish
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BORDTENNIS SLUTSTILLINGER
Serie 2 – Kreds 9 2015/2016

Topliste serie 2
  7 Eli Skop 33 vundne kampe ud af 48
  8 Shay Gamliely 30 vundne kampe ud af 45
19 Jonas Bikov 18 vundne kampe ud af 39
44 Simon Fish    3 vundne kampe ud af 21
52 Jonas Lajboschitz    1 vundet kamp ud af 12

Serie 3 – Kreds 16 2015/2016
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Topliste serie 3
13 Simon Fish 25 vundne kampe ud af 36
20 Jonas  Lajboschitz 17 vundne kampe ud af 21
21 Noah Lajboschitz 17 vundne kampe ud af 30
23 Simon Lajboschitz 15 vundne kampe ud af 21
39 Allan Kern   4 vundne kampe ud af 18
48 Jonathan Fischer   2 vundne kampe ud af 6
49 Menasche Tal   2 vundne kampe ud af 15
51 Gregers Beglaubter   1 vundet kamp ud af 3

Serie 4 – Kreds 22 2015/2016

Topliste serie 4
23 Peter Bolansky 7 vundne kampe ud af 39
33 Kamil Vrabec 5 vundne kampe ud af 39
37 Jonathan Clivaz 5 vundne kampe ud af 39
38 Allan Kern 3 vundne kampe ud af 3
38 Menasche Tal 3 vundne kampe ud af 3
42 Richard Oros 3 vundne kampe ud af 33
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FRA BASKETDRØMME
TIL HAKOAHVIRKELIGHED

Hakoah har endelig igen fået basket på
programmet. Som barn af menigheden, er
det en stor glæde for mig, at jeg nu, som
spillende træner og holdleder, har skabt
en ny sportslig platform for en masse men-
nesker i Hakoah, igennem basketball. Det
har været en mangeårig drøm for mig, at
dette projekt ville ende lykkeligt. Som mange
andre af de jødiske drenge, startede jeg
også som barn med fodbold i Hakoah.
Fodbolden blev dog aldrig rigtig mig, så da
jeg en dag fik en orange basketball i hånden,
var jeg helt solgt. Hakoah havde ikke haft
et baskethold siden starten af 1970'erne,
så jeg startede i stedet i SISU. Efter mange
år hos dem, gik turen videre til Lemvig i den

danske 1. division. Basketball har allerede
givet mig meget, både DM-titler, ungdoms-
landskampe og masser af venner. I dag er
jeg dog lykkelig over at kunne give min
yndlingssport videre til min hjerteklub,
Hakoah.

Jeg er ked af, at Dan Uzan ikke fik opleve
dette. Tænk, at der endelig igen er basket-
ball på programmet i Hakoah. Det var en
drøm, Dan og jeg havde i mange år. For os,
der ikke er så skarpe med fodbolden, er det
herligt, at man nu kan spille basketball med
sine mange jødiske venner. Hvor var det
fantastisk for vores nye hold, at vi, foran
mere end 400 tilskuere, spillede vores
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første kamp til minde om Dan  i februar
måned. HøBas løb med sejren på point-
tavlen, men jeg følte, at alle Hakoahnere
var vindere denne søndag. Selv om Dan ikke
længere er hos os, så er han alligevel altid
med på banen hver gang Hakoahspillerne
trækker en trøje over hovedet. Tak til alle,
der var med til at støtte op om arrangement-
et.

I det forgangne forår har vi trænet ugentligt
i Svanemøllehallen. V i er minimum 15
mand til træning hver uge. Efter en lang
kamp og med stor hjælp fra bestyrelsen i
Hakoah, er vi endelig blevet tildelt en fast
træningstid i Østerbrohuset fra efteråret
2016. Vi kommer til at spille hver onsdag
aften mellem 21 og 23. Fra efteråret er vi
også tilmeldt turneringen hos Dansk
Basketball Forbund.

Alle er velkomne til at blive en del af vores
nye basketafdeling. Den ugentlige, hyg-
gelige træning har fokus på de fundamen-
tale træk ved basketball, både med og uden
bold. Vores hold har allerede vist et flot
niveau i flere træningskampe mod mod-
standere i langt højere rækker end vores
kommende efterårsmodstandere. Med
vores nye træningsfaciliteter til efteråret,
kan det kun blive endnu bedre. Vi håber at
kunne klare os godt i den kommende
turnering og vores helt store drøm er, at vi
om 3 år vil være i stand til at sende det
første danske Maccabiadehold nogensinde
i basketball til European Maccabi Games i
Budapest i 2019.

David Hertig
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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

YOGA PÅ CAROLINESKOLEN
Sidste år tog Linda Dyrsting initiativ til at
samle et yogahold.  Annette Tzfanya sprang
til. Hun ville gerne være vores lærer og
Carolineskolen åbnede dørene og lagde
lokale til. Vi startede 1. september og siden
da har vi hver tirsdag haft 5 kvarters
frikvarter fra hverdagen.
Efter en travl hverdag, er det en sand
fornøjelse at lægge sig på yogamåtten. Vi
bliver bøjet rundt, rettet ud, krøllet sammen
og strukket ud. Alle muskler kommer på
arbejde, også dem vi ikke anede eksisterede.
Der er plads til fordybelse, men også til et
godt grin.  Det er en skøn balance.
Annette underviser, så vi alle kan være med
og det er rigtig godt. Hver tirsdag starter

hun med at spørge om der er nogen, der har
nogen ønsker. Det giver god afveksling. Der
var f. eks. den tirsdag, hvor én havde ondt i
nakken og så var der fokus på det og der
var den tirsdag, hvor én var træt efter en
lang og hård dag. Det resulterede så i mange
liggende øvelser.
Så hvis din krop og sjæl trænger til et boost,
så kan jeg varmt anbefale at komme med
på holdet. Vi starter op igen efter sommer-
ferien. Hvis du ønsker mere information,
kan du kontakte Linda Dyrsting på e-mail:
linda@dyrsting.dk.

Jacob Dyrsting



22        Hakoahneren nr. 1 2016

KLIK ind på www.hakoah.dk

DE SENESTE NYHEDER OM HAKOAH FINDER DU PÅ NETTET

Skal du have de seneste resultater og nyheder fra Hakoah, så er vores Facebookside lige
noget for dig! De seneste resultater i fodbold, basketball og bordtennis kommer her samt
meget andet vedrørende landets bedste jødiske sportsklub. Skynd dig at like siden, sådan
som godt 800 personer allerede har gjort.

Er du mere til de lange artikler frem for de hurtige nyheder, så er vores flotte hjemmeside,
hakoah.dk måske mere noget for dig. Her kan du gå på jagt i endeløse tekster og billeder
fra vores mere end 92 år lange historie. Den seneste long-read er et stort portræt af
æresmedlem Tage Skolnik i anledning af hans 70-års fødselsdag i maj 2016.
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Advokatpartner-
selskab

BENNY UNTERSCHLAG RUNDER DE 70 ÅR
Der er næsten en tradition for, at der ved
runde fødselsdage skrives og siges ting om
fødselaren, hvor rosende ord og superlativ-
er bruges i store mængder. I nogle tilfælde
kan det være lidt overdrevet, i andre tilfælde
er det på sin plads.
 
Når jeg på vegne af Hakoah skal gratulere
et af vores æresmedlemmer, Benny Unter-
schlag, i anledning af hans 70-årsdag den
20. august 2016, så er superlativerne ikke
blot dækkende sandheden, men de tager
næsten ingen ende. Benny var i bestyrelsen
i mange år og i årene 1978 til 1985 var han
formand for vores forening. Det er nu mere
end 30 år siden, men Benny er lige meget
Hakoahner den dag i dag, som da han var
formand. For Benny var det ikke positionen,
der var afgørende. For ham gjaldt det og
gælder det, at er man med på holdet, så er
det med liv og sjæl, og så må holdkam-
meraterne kunne stole på, at man er til
rådighed, når der opstår et behov. Det behov
har bestyrelsen i alle årene haft, da Benny
på Hakoahs vegne opbevarer mange ting
fra vores fortid og altid står klar som valgt
dirigent ved vores generalforsamlinger.
 
Mange fra den ældre del af medlemskreds-
en vil kunne huske, da han stod i spidsen
for foreningen, fordi Benny er den fødte
leder, der har overblik, som har ro og
tålmodighed, når brushoveder er på vej til
at sætte ild i huset, og som er i stand til at
finde en fælles vej, der samler medlem-
merne. Hvis man kan sige det om en person,
der har lagt utroligt mange timer i
foreningsarbejdet, men har gjort det i
højere grad på kontoret end på banen, så
har det været karakteristisk for Benny, at
han altid er gået efter bolden og ikke efter
manden.
 

Kombinationen af en holdspiller og en
lederskikkelse har været en stor gevinst for
Hakoah og for det jødiske samfund, ligesom
Benny i sit professionelle liv har gjort en
stor social indsats for det danske samfund.
Der er mange grunde til at takke for indsats-
en og håbe på en fortsættelse. Vi ønsker
fødselaren, at han, sammen med sin Inge,
skal have mange gode aktive år foran sig,
og, at de i fællesskab må opleve talrige
glæder med deres efterkommere og store
vennekreds. 
 
De bedste hilsner og tak for mange, mange
års fantastisk venskab og for din store ind-
sats.
 
Alan
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KØBENHAVNS TRUP TIL PGT 2016 I STOCKHOLM

  TAGE SKOLNIKS SIDSTE KAMP SOM 1. HOLDETS LEDER


