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Formanden har ordet!
Efteråret 2016 har været blandede bolsjer for vores klub. Det meste
har dog været positivt. 
Vores baskethold deltager nu i klubturneringen og har fået fast
træningstid på Østerbro. I oktober deltog holdet i en miniMaccabiadeturnering i Budapest, samme by som i 2019 skal arrangere
Europæisk Maccabiade. Det bedste resultat var et smalt nederlag til Maccabi Asseret
fra Israel. Danmark gik alligevel hjem med den flotteste hæder, da træner og leder,
David Hertig, blev kåret til turneringens MVP (mest værdifulde spiller). Han blev

hyldet for sin flotte indsats med at få Hakoah til Budapest, hans spil og gode humør
samt det fine kammeratskab, der herskede på holdet.
På seniorfodboldsiden er det år "0" efter, at vores mangeårige leder, Tage Skolnik,
er stoppet. En ny leder som Tage finder vi aldrig, men vi håber på at finde en god og
permanent løsning. Holdet har haft det svært, da flere stamspillere har været fraværende i dette efterår. To sejre og en enkelt uafgjort er et pauvert udbytte af første
halvdel af sæsonen. Vi håber meget, at det vil blive bedre til foråret.
Superveteranerne blev i efteråret ramt af en del skader, men med flere forstærkninger på holdet, klarede vi os turneringen igennem med en flot 6. plads. Nu
tager vi endnu en gang en tørn med både fysisk træning og boldøvelser hele vinteren,
så vi kan gøre det bedre til foråret. Læs mere om holdet inde i bladet.
Vores ungdomshold har trænet og spillet en del turneringer i dette efterår og med
pæn succes. Mange er vundet til stor glæde og entusiasme for vores trofaste tilskuere
(bedsteforældre, forældre og søskende). Vi andre kan med glæde følge deres flotte
resultater på Hakoahs facebookside, som bliver ajourført få sekunder efter slutfløjtet.
Hos de helt små (1.-3. klasse) kan vi nu også tilbyde ballet på Carolineskolen. Mandag
mellem 15:30 og 16:30 svinger Ida og Rebecca vores små poder rundt i salen. Kom
og vær med, hvis du er mellem 7 og 10 år. Der er også plads til dig.
Yogaholdet kan se tilbage på første sæson i Hakoah regi med pæn deltagelse og
stort engagement fra instruktør Annette Tzfanya. Vi arbejder på, at holdet kan rykke over på den nye skole efter årsskiftet eller så snart som muligt. Mere om det på
vores hjemmeside og på facebook. Kontakt vores aktive leder af afdelingen, Linda
Dyrsting linda@dyrsting.dk
Det har også været et år med mange runde fødselsdage hos vores æresmedlemmer,
Tage Skolnik, Benny Unterschlag og Bjarne Karpantschof samt vores mangeårige
trykker, badmintonleder og kasserer Milton Rothschild, som har fejret sin runde
fødselsdag med familie, venner og formanden, som på Hakoahs vegne gav Milton
Hakoahneren nr. 2 2016
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en MEGET fortjent sølvnål for sine mange års indsats for klubben med bladet, som vi
meget beskedent udråber som menighedens bedste og flotteste foreningsblad. 
Læs Bennys hilsen til sin jævnaldrende ven, skolekammerat og træningspartner, Bjarne,
her i bladet.
Som altid ser vi frem mod næste PGT, som i år løber af stablen et lille stykke udenfor
Helsingfors, ved et stort sportsressort. Alle deltagere, supportere, forældre og ledere
skal bo sammen på stedet. Det er spændende nytænkning, og vi håber, at Kbh., som
sædvanlig, vil stille med mange gode hold og, at forældre samt kammerater vil bakke
spillerne op rundt omkring på banerne. Udover fodbold vil der være mange muligheder
for at dyrke andre idrætsaktiviteter, både til lands og til vands. 
Der er stadig en meget lille mulighed for, at vi deltager i næste års Maccabiade i Israel.
Vi forhandler i skrivende stund stadig med arrangørerne omkring prisen, som er alt for
høj. Kommer prisen ikke ned, bliver det nok den første Maccabiade uden dansk deltagelse.

Vores "udsendte", Arne Rabuchin, arbejder ihærdigt for at få prisen ned, men det er
hårdt arbejde.
Vores hjemmesideudvikler, firmaet Crunch, er snart klar med en helt ny hjemmeside,
som jeg håber I vil gå ind og kigge på. Den er fyldt med gode historier og billeder fra
Hakoahs første 92 år. www.hakoah.dk
Sidst, men ikke mindst, vil jeg invitere jer alle til vores generalforsamling, som vil blive
afholdt i Det Jødiske Hus
mandag den 13. marts kl. 18:00,
hvor vi starter med lidt mad og drikke til dem, som har tilmeldt sig til undertegnede
senest 6. marts. Derefter vil vi ca. Kl. 19:00 afholde generalforsamling med spændende
gennemgang fra både senior- og ungdomsafdelingen samt uddele pokaler til spillere og
ledere, der har gjort noget ekstra for deres hold og for vores klub. Mød frem og giv bestyrelsen konstruktiv kritik, så vi ved, hvad vi skal gøre fremover for, at alle skal føle sig
velkomne i vores klub, HAKOAH.
På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle en god Chanuka og jul samt et Godt Nyt År!
Med sportslig hilsen
Martin Norden
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TAMT EFTERÅR FOR 1. HOLDET
Lad det være sagt med det samme: 1.
holdet har haft et svært efterår i serie
2. Med 7 point efter 13 kampe, er
holdet isoleret i bunden af rækken og
foråret bliver en lang, sej kamp for
overlevelse i rækken. Der skulle gå
hele 6 kampe, før der kom point på
tavlen. Til trods for nogle tætte kampe,
endte vi med sorteper gang på gang
og uden point. Træningsindsatsen har
været i top med mellem 15-25 mand
til de to ugentlige træninger. Udfordringen dette efterår har været
manglende stabilitet til kampene. Afbud og skader har gjort, at vi søndag
efter søndag har måttet kæmpe med
at stille hold. Vi har endda lidt den bet
at tabe en kamp, da vi ikke kunne stille

hold. Når det er sagt, så har holdet
vist, at når vi enkelte gange har kunnet
mønstre stærkeste opstilling, så kan
vi spille op med alle hold i rækken.
Potentialet er stort og med den rette
indstilling og engagement i foråret, vil
overlevelse ikke være umuligt. Vi takker vores trofaste støtter, der søndag
efter søndag kommer ud og støtter
holdet og selv om vi ikke har kunnet
forkæle dem med sejre, så er det aldrig
kedeligt at se 1. holdet i aktion. Nu
venter vinterpausen, før vi igen snører
støvlerne i begyndelsen af februar.
Coach Krivaa
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KOM MED TIL HAKOAHS AFSLUTNINGSFEST
I år afholder Hakoah endnu en afslutningsfest for hele klubbens seniorafdeling.
Med andre ord bydes alle i vores seniorfodbold-, basketball-, bordtennis-, futsalog yogaafdelingen til fest.
Programmet inkluderer:
·

Mad og drikke

·

De årlige hædersuddelinger i afdelingerne

·

Den STORE sportsquiz 2016

·

Taler af diverse længder

·

Hygge og god stemning med alle de andre "senior" Hakoahnere
Festen afholdes lørdag den 21. januar kl. 19
i Det Jødiske Hus, Krystalgade 12, 1172 København K.
Arrangementet koster 150 kr. pr. person for alle betalende medlemmer.
Betalingen foregår ved at overføre beløbet til vores konto i Jyske Bank
eller på MobilePay til bestyrelsesmedlem, David Jano på mobil 41 62 85 86.

Tilmelding senest 5 / 1 - 2017
Kontakt din holdleder for mere info:
Basketball – David Hertig - davidhertig@hotmail.com – 51 52 27 11
Bordtennis – Simon Fish - simon@snedkerfish.dk – 40 58 86 75
Fodbold (senior) – Daniel Sandler – danielsandler3@hotmail.com – 30 31 89 32
Fodbold (superveteraner) – Yoram Rubinstein - rubinsteins@email.dk – 40 75 36 06
Futsal – Miki Fhima - mikifhima@gmail.com – 20 83 37 15
Yoga – Linda Brammer Dyrsting - linda@dyrsting.dk – 22 67 44 54
6
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SUPERVETERAN - EN FODBOLDSÆSON PÅ DET JÆVNE
Hakoahs superveteranhold opnåede
en 6. plads ud af 12 deltagende hold i
2016 sæsonen. Det blev til 32 point på
kontoen efter 10 vundne, 2 uafgjorte
og 10 tabte kampe.
Rækken i superveteranturneringen
har i år været præget af stor kvalitetsmæssig spredning. 3-4 hold har
kæmpet om medaljerne. 3 hold har
kæmpet om bundplaceringerne, og
resten har ligget i det brede midterfelt, heriblandt Hakoah.
Hakoahs præstationer på banen må
siges at have været ujævn. Fra stærk
og disciplineret fight til kampe, hvor
holdet har underpræsteret uden gejst,
men når holdet har spillet bedst, blev
de bedste hold i rækken matchet.
Hakoah har f.eks. spillet lige op med
rækkens vinder, Fremad Forsing med
en uafgjort og et knebent nederlag.
Forberedelserne til sæsonen må ellers
siges at have været optimale. Fast
ugentlig indendørs træning med flot
fremmøde på Carolineskolen og, som
noget nyt, med indlagt fysisk træning.
Det må siges at være positivt, at klubben valgte at styrke trænerstaben med
en decideret fysisk træner (undertegnede)! Formen i forberedelsesfasen var nemlig ikke på det niveau, man
ellers kunne forvente af så rutinerede
spillere i truppen.

Overraskende nok startede sæsonen
alligevel med fire nederlag i træk. Det
var medvirkende til en ændring i det
ellers så indarbejdede spillesystem i
klubben; 2-2-2 systemet. Holdet har
derfor det meste af sæsonen spillet
ud fra en stærk defensiv med en 3-2-1
formation. Tabellen taler sit tydelige
sprog om spillesystemets styrke.
Hakoah er blandt de hold med færrest
scorede mål imod sig. Med til billedet
hører, at Hakoah – uden at være partisk
– har rækkens absolut stærkeste målmand i Gustavo Caplunik. Sædvanen
tro har Gustavo disket op med en
række klasseredninger, som har skabt
stor anseelse og respekt hos vores
modstandere.
Ud over den faste grundstamme på
holdet, bestående af Gustavo Caplunik, Yoram Rubinstein, Joram Felbert,
Simon Bergmann, Jan Sandler, Amnon
Salimanov, Moshe Haliva, Gil Zchout,
Martin Norden, Anders Kold og Steen
Lilienfeldt, fik holdet i sæsonen tilgang af den tidligere Hakoahspiller,
Patric Levi. Patric viste sig hurtigt at
være en klar forstærkning af holdet
med sin gode teknik og fysik, blik for
spillet og ikke mindst sit målsøgende
spil. Patric blev således suveræn topscorer, til trods for, at han ikke var en
del af truppen fra sæsonstart.
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Som noget nyt, har holdet indført valg
af kampens spiller. Kriterierne har
været at stemme på den spiller, der i
kampen har spillet bedre end hvad
man kunne forvente af den pågældende. Valg af kampens spiller er indført
til ære for Gili Bassan, vores gode ven
og medspiller, som tragisk afgik ved
døden i 2015. Gil Zchout løb med æren
som den spiller, der flest gange spillede over det forventede.
Sæsonen har desværre budt på en hel
del skader. Det gælder både langtidsskader (Anders, Jan, Amnon m.fl.) og
flere kortere skadesforløb. Heldigvis
har holdet haft en reservebænk, som
på kompetent vis har trådt til, når
skadeslisten har været for lang. Klubbens ledelse bør overveje at etablere
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en lægestab, da vi må erkende, at
bentøjet mv. hos flere spillere er
blevet mere sårbart.
Det vil være en overdrivelse at sige, at
holdet er i en opbygningsfase. Faktisk
er de fleste spillere 50+, hvilket gør
holdet berettiget til at rykke op i de
voksnes række (læs masterrækken),
men holdet har en stor tro på egne
evner og tager derfor mindst en sæson
mere i superveteranrækken. Målsætningen for den kommende sæson er
ikke fastlagt endnu, men med intensiv
vintertræning bør holdet kunne opnå
en bedre placering end i år og måske
håbe på en medalje.
Steen Lilienfeldt
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HAKOAHS BASKETBALLHOLD
TIL MACCABI CUP I BUDAPEST

Hakoahs basketballhold til Maccabi Cup i Budapest.
Bagerst fra venstre: Nir Gidoni, Julio Iliopoulos, Amit Schneller,
Sebastian Springer og holdleder Andrea Uzan.
Forrerst fra venstre: Daniel Sårde Baastrup, Christian Tarstrup,
spillende træner David Hertig og Alexander Munck.

Hakoah deltog i den første Maccabi Cup
i basketball nogensinde i slutningen af
oktober 2016, da vores nye baskethold
stillede op i seniorturneringen i Budapest. Turneringen var opvarmningsturnering frem mod den næste europæiske Maccabiade samme sted i 2019 og
spillende træner, David Hertig beretter
om den store oplevelse:
Det var en utrolig fantastisk følelse at
sidde i flyet på vej mod Budapest og
samtidig vide, at om lidt skulle vi ned
og repræsentere Hakoah og Danmark i

den europæiske Maccabifamilie. Humøret var højt, da vi mødtes i lufthavnen i København og man kunne
mærke glæden hos drengene. Vi ankom senere på dagen til hotellet, men
den træning, vi troede vi skulle afholde var, uden vores vidende, blevet
aflyst, da de andre hold først kom
senere på dagen. Drengene var imidlertid ivrige efter at få en bold i hånden
og ville ikke acceptere, at vi ikke kunne
træne og spille, som vi havde glædet
os til. Arrangørerne gik med det samme i gang med at ringe rundt og én
Hakoahneren nr. 2 2016
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time senere stod vi i en ældre idrætshal, som vi havde fået helt for os selv i
to timer. Det vidnede noget om arrangørernes vilje efter at gøre alle tilfredse og vi fik en masse god træning i
benene og hænderne.

stemningen var god hele vejen rundt.
Vi mente, at vi havde kæmpet alt vi
kunne, og det, at vi kunne give hold,
der havde spillet sammen i flere år
hård modstand, synes jeg var sejt gået!
Det tyder kun godt for holdets fremtid.

Vi var havnet i en pulje med hold fra
Ungarn og Israel i en treholdspulje. Vi
startede som oversiddere og så vores
to modstandere åbne puljen. Det vidnede om hård modstand, men vi var
sikre på, at vi kunne gøre en god figur.
I vores første kamp mod Sct. Paul
Academy fra Ungarn, kom vi godt fra
start.
Drengene kæmpede stærkt og vi
lagde os ikke bare ned uden kamp. I
det lange løb kunne vi dog ikke stille
noget op med den hårde modstand
mod holdet, der senere vandt hele turneringen.

Fredag aften stod på en tur i synagogen
og shabbatmiddag. Ved aftenens hyggelige middag, blev jeg bedt om at
holde en tale, hvor jeg fortalte lidt om
vores hold og klubben Hakoah. Flere
havde lagt mærke til vores nye, flotte
opvarmningstrøjer med Dans billede,
der var sponsoreret af Dan Uzan fonden.

Anden kamp mod vores nye gode venner fra Israel, gik rigtig godt. Kampen
bølgede frem og tilbage, lige til det
sidste. En rigtig nervepirrende kamp,
som først blev afgjort i de sidste
sekunder. Vi fik et skud af sted fra
3eren, bolden rammede ringen, men
desværre rullede den ud. Vi tabte med
2 point, men en sjov og spændende
kamp, må man dog sige det var.
To nederlag på samme dag var ikke
sjovt. Vi havde håbet, at vi med en sejr
over israelerne kunne havet gået
videre til semifinalen. Trods to nederlag, var humøret stadig utrolig højt og
10
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Søndagens kamp om 5/6. pladsen, var
en hård kamp mod nogle store gutter
fra værterne, Maccabi Budapest. Benene var trætte efter så mange kampe
på kort tid, så det var svært at hente
de 10 point, vi halsede efter ved pausen. Modstanderne fortsatte deres fine
spil og til sidst måtte vi erkende, at vi
mødte et bedre hold på dagen. Vi skal
nok revanchere nederlaget i 2019.
Trods endnu et nederlag og placeringen som sidst af alle hold, så var stemningen høj blandt drengene og der
blev heppet højlydt medens vi så de
sidste af dagens kampe. Stemningen
mellem holdene var helt ubeskrivelig.
Vi kom i hvert fald ikke hjem som tabere, men som vindere, med alle de
venskaber og bånd, der blev knyttet
på turen, hvilket er stærkere end
nogen pokal eller medalje. Jeg fik dog

KLIK ind på www.hakoah.dk

æren af at modtage turneringens MVPpokal, som tak for min, holdet og
Hakoahs støtte til turneringen samt, i
al beskedenhed, mit gode spil. Arrangørerne havde lavet et fantastisk program og det hele gik godt. Stærkt arbejde af Maccabi Ungarn, som tegner

ADVOKAT

Finn Altschuler

godt frem mod EMG 2019. Stor tak til
Andrea, alle spillerne, Hakoah og de
mange sponsorer, der har hjulpet os
til at få en fantastisk oplevelse, som
der utvivlsomt vil komme flere af!

BREDGADE 23
1260 KØBENHAVN K

LINDE & ALTSCHULER A/S

TELEFON 33 14 19 40
TELEFAX 33 13 30 35

MØDERET FOR HØJESTERET

E-MAIL: LA-Law@danjur.dk

(UMHUHVELOEOHYHWIRUOLOOHWLOMHUHVEHKRY"
9LHUDOWLGIULVNHPHGHWWLOEXGWLOGLJ

(QJODQGVYHM.DVWUXS
7OIZZZDXWRQRUGHQGN

AISENS ØNSKESKABE A/S
GL. Kongevej 89 * 1850 Frederiksberg C.
Tlf. 33 21 12 08
E-mail: aisen@aisen.dk
Website: www.aisen.dk
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PIERRE GILDESGAME TOURNAMENT
25 - 28. MAJ 2017 I FINLAND
Så er kursen sat mod en ekstraordinær PGT oplevelse i Finland.
I 2017 er Makkabi Helsingfors værter for PGT. De satser på et arrangement, der
i endnu højere grad faciliterer samværet mellem børnene fra de forskellige
lande og mellem familierne. Arrangørerne har lejet et helt sportsresort udenfor
Helsinki, hvor alle deltagere og supporters indkvarteres, spiller, spiser, har
shabbatmiddag og omgås sammen, en enestående mulighed for at styrke båndene, deltagerne og familierne imellem. Derved vil det sociale aspekt af PGT stå
endnu stærkere end nogensinde før – både internt hos os selv, men også over
for deltagerne fra de andre byer.
Her mødes drenge og piger i alderen 7-15 år for at spille fodbold, træffe nye og
gamle venner og have det sjovt. I de senere år, har PGT udviklet sig til en familiefest, hvor først og fremmest de yngste deltageres familier rejser med og nyder
samværet med de andre familier og hele PGT-atmosfæren.
Turneringen gennemføres i følgende aldersgrupper for henholdsvis piger og
drenge:
Årgang 01/02, årgang 03/04, årgang 05/06 (alle 7:7), årgang 07/08 og årgang 09 (5:5)
Vi forsøger at deltage i alle rækker. Hvis vi ikke er spillere nok til et 'rent' dansk
hold i en række, kombinerer vi et hold med én eller flere andre byer.
Det præcise oplæg er ikke klart endnu, men vi kan regne med, at der vil være
indkvartering i 3-6 mands-værelser for enten en familie eller for en spillergruppe. Ophold, alle måltider og transport til og fra sportsresortet er med i
prisen, og for en familie vil prisen for opholdet faktisk blive lavere, end vi har
været vant til at betale samlet for hotel og mad i byen ved tidligere PGT-rejser.
Alle sportsfaciliteterne står til rådighed for alle gæsterne, og der vil være gode
muligheder for supporterne for at bruge dem til en aktivferie.
En grupperejse med fly for op mod 100 personer er desværre temmelig dyr. Det
er derfor tænkeligt, at man kan sikre sig billigere flybilletter, hvis man selv
booker flyrejsen.
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Vi opererer derfor med priser med og uden flyrejse:
Spillere, som er Hakoah-medlemmer:
- Med flyrejse: 2.500,- Uden flyrejse: 500,Spillere, som ikke er Hakoah-medlemmer:
- Med flyrejse: 3.000,- Uden flyrejse: 1.000,Supporters:
- Med flyrejse: 3.600,- Uden flyrejse: 1.600,Tilmelding og betaling til 5011-0001449786 senest d. 1/1 – 2017.
Efter denne dato kan vi ikke garantere tilgængeligheden og prisen for flyrejsen.
Vi ved af erfaring, at der ofte dukker 'nye navne' op hen mod afrejsen til PGT,
men for at give dem en chance for også få plads på flyet, opfordrer vi jer meget
gerne til snarest at videreformidle budskabet til potentielle PGT-deltagere, der
ikke har været med før.
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BJARNE KARPANTSCHOF 70

Hakoahs legendariske håndboldhold, her fra midten af 1980erne med Bjarne
Karpantschof på holdet. Bagerst fra venstre: Freddy Rothstein, Percy Polano, Frank
Bjaaland, Rolf Fardan og æresmedlem Jan Ivar Metz.
Forrerst fra venstre: Tidligere formand og æresmedlem Bjarne Karpantschof, Albert
Rosenbaum, Bent Fogel og Bjarne Bikov.

Den 7. november rundede endnu en
af foreningens gamle kæmper det
skarpe 70'er hjørne. Endnu én fra den
gode årgang -46. Endnu én af Hakoahs
stolte hjørnesten har nået en alder,
hvor man har lov til at kaste et tilbageblik på tiden, som er forsvundet.
Bjarne: Du har været min bedste kammerat og ven siden skolestarten for 63
år siden. Et varmt venskab opstår ikke
bare sådan af sig selv. Det skal der investeres i, og det har du gjort. Vi har
fulgtes ad siden første klasse gennem
7 år på Carolineskolen. Vi har cyklet
sammen til utallige fodboldkampe fra
14
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Gladsaxe og Husum til Kløvermarken.
Vi mødtes på hjørnet af Frederikssundsvej/Rolandsgården sammen
med Lennart og Tage og havde nogle
hyggelige ture til Amager eller til
indendørstræning på Ellebjergvej.
Gennem de 7 skoleår, var du en vellidt
klassekammerat for alle. Utallige har
de timer været, hvor leg og fodbold
var en fællesnævner, ligesom den
ugentlige rundbold i gården på Prinsesse Charlottes Gade, har kostet en
del ruder gennem tiden. Alle havde
glæde af din stille og rolige måde at
være på, uanset om det var i klassen

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

eller på nogle af de utallige ture, skoleårene kunne byde på: Lynggården,
Gudhjem, Vordingborg eller bare ture
ud i det blå. Det kom ud på ét.
Sammenholdet og venskabet fortsatte
efter skolen, specielt i Hakoah, hvor du
var en perfekt holdspiller. Resultaterne var ikke det vigtigste (men trods
alt de sjoveste). Kvalitetstid, som det
hedder i dag, var vigtigere, og det var
en selvfølge, at du ved en ynglingeturnering på Kløvermarken i 1964 - i
anledning af foreningens 40-års
jubilæum – blev den første, som ved
aftenens fest i Borgernes Hus modtog
David Benedikts nyindstiftede pokal
som bedste danske holdspiller, selv om
vi tabte 0-3 til Holland i finalen. Turneringen er omtalt i foreningens 40års jubilæumsskrift.
Da drengetiden blev til ungdomsperioden, fortsatte de glade tider i
Klub David, der den gang holdt til i
kælderlokalerne i Ny Kongensgade 6.
Det skete enkelte gange, at vi måtte
tage direkte fra festlighederne til fodbold søndag morgen på cykel eller i
Tages 2 CV. Senere blev de mange gode
oplevelser i ungdomsårene omsat til
administrativt arbejde i mange bestyrelser - først og fremmest i Hakoah,
afsluttende med posten som
velanskrevet og rost formand fra 1985
til 1991. I 1973 modtog du foreningens
25-års jubilæumspokal, og naturligvis
var det en selvfølge, at du blev udnævnt til æresmedlem den 15.
oktober 1994 ved fejringen af
foreningens 70- års jubilæum på Hotel
Scandinavia.

Andre organisationer har også haft
glæde af din indstilling. Nævnes skal
Dansk Maccabi Forbundet, hvor du
havde godt styr på finanserne, men i
lige så høj grad har Troessamfundet og
Synagogeforstanderskabet været privilegeret med din snusfornuft og klogskab. Mange er dig tak skyldig, så nyd
nu pensionisttilværelsen og se med
glæde og stolthed tilbage på de første
70 år.
Vi vil alle sende dig de bedste ønsker
for en sund og rolig fremtid sammen
med din Linda, børn og børnebørn. Må
det vare til de 120.
Benny U

Advokatpartnerselskab
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HUSK DEN KOMMENDE GENERALFORSAMLING
MANDAG DEN 13. MARTS 2017
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, spændende beretning fra ungdomsafdelingen,
krydret med mange flotte billeder.
Valg af formand og flere bestyrelsesmedlemmer.
Se hvem der bliver og hvem der stopper !!
Uddeling af flere pokaler.
Igen i år inviterer vi medlemmerne til et let måltid og drikke inden generalforsamlingen.
Vi glæder os til at se dig. Tilmelding skal ske til formand Martin Norden eller på
hakoah@hakoah.dk senest d. 4. marts 2017.

Vort speciale er fest og selskabstøj!

Programmet til årets generalforsamling ser således ud:

Mad og drikke
Se vort store udvalg18:00
på Jardex.dk
Smoking fra

999.-

19:00 Generalforsamling
Kjole og hvidt sæt
Super 100 Wool. Inklusiv:
Skjorte 599.Sløjfe 99.Hvid vest 599.Normal pris 4.796.-

Skal du have nyt tøj?
Smoking sæt:
Smoking · Smokingskjorte · Butterfly
Wool-blend

kun

Luksus Super100 uld

kun

Hvidt sæt

kun

1.199.1.999.2.399.-

Tal med Mr. JARDEX,

Føres også i Cerruti Superissimo,
samt Zegna metervare.
Danmarks største udvalg i størrelser,
fra 44 til 136. Føres også i korte og lange.

3.999.-

Sort vest 799.Playboy Laksko

1.299.-og jakkesæt,
specialisten i habitter
fest- og selskabstøj
Jakét Inklusiv stribet buks
Før pris 3.599.- 2.599.Silke vest, Kravat/Pyntetørklæde samlet 799.-

Se vort store udvalg på
Lang selskabshabit
i skyggestrib., fås i sand og sort. 2.999.-
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