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En hilsen fra Hakoahs formand – David Jano

95 år – utroligt! Også alligevel ikke, da Hakoah er og bliver en hjørnesten for jødisk liv i Danmark.
Den nuværende bestyrelse og jeg selv som formand, står på skuldrene af flere årtiers flotte
arbejde og det er en ære for os at fortsætte arbejdet med at sikre jødisk samvær gennem sport
til danske jøder. Et øjebliksbillede i 2019 fortæller, at vi stadig er i fuld vigør – og det er vi virkelig
stolte af! I maj-juni 2019 var Hakoah vært for 40-års jubilæumsudgaven af PGT fodboldturneringen
i København. Det var et herligt arrangement med over 400 deltagere, heraf 100 danske børn. Vi
havde mere end 1.000 mennesker gennem "tælleapparaterne" hver dag på Ryparken. Det hele
kunne kun lade sig gøre, takket være de mange frivillige og forældre, der stillede op for Hakoah-
sande Hakoahnere. Det samme er historien om sommerens tur til Budapest, hvor Hakoah stillede
med 28 deltagere ved European Maccabi Games. Jeg var selv heldig at være med som delegations-
leder og det blev en herlig tur. Også her er masser af timer lagt i frivilligt arbejde, så danskerne
kunne komme afsted. Uvurderlig indsats og lidt medaljer blev det også til – hæder og ære til
Hakoah. Hverdagen er også hæsblæsende. Mens jeg skriver disse linjer en tilfældig onsdag i
august, har Hakoah aktiviteter hver eneste af ugens dage, på nær fredag og lørdag. Vi har fodbold,
basketball, yoga og bordtennis på programmet for både børn og voksne! Hakoah lever videre, vi
har historien med os og den næste generation er klar til at fortsætte traditionerne, om det så er
på Ryparken, i Øbrohuset, i Hillerødgadehallen eller i de nye flotte lokaler, tilhørende Caroline-
skolen på Strandvejen.
Tak til bestyrelsen, tak til alle de mange frivillige ledere, trænere og ikke mindst alle dem, der
bruger deres fritid på aktiviteter i Hakoah! God fornøjelse med 95-års bladet!

Glade danske deltagere til EMG2019 i Budapest.

Bagerst fra venstre:
Eli Skop, Noah Lajboschitz, Viktor Feldmann og Hakoahs nuværende formand, David Jano.

Forrest fra venstre:
æresmedlem Simon Fish, Luka Dardic-Jahn, Cecilie Mayer,

Yael Schade, Daniel Shitrit, Lennart Lajboschitz og Joel Guttman.
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Meyer Rudaizky 1924-1934 + 1949-1951           Sam Wassermann 1934-1935                Marcus Schwartzmann 1935-1937              Aron Schønbaum 1937-1942

HAKOAHS
FORMÆND
GENNEM

95 ÅR

             Willy Feder 1942-1946 Hermann Isachsen 1949-1951 Bernhard Bodnia 1951-1959 Isak Berkowitz 1959-1961

Reinhold Nathansohn 1961-1967 + 1969-1971                  Bent Lewinsky 1967-1969  Bent Bograd 1971-1973             Poul Abrahamsen 1973-1975 + 77-78

Allan Sårde 1975-1977 Benny Unterschlag 1978-1985 Bjarne Karpantschof 1985-1991 Alan Melchior 1991-2009

             Martin Norden 2009-2018 David Jano 2018-
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Det er med stolthed, at jeg på vegne af forening-
ens æresmedlemmer sender denne hilsen i an-
ledning af, at vi endnu engang kan runde "et skarpt
hjørne".

Mine første erindringer om Hakoah går vel omkring
65 år tilbage, selv om jeg først sparkede til en fod-
bold i gymnastiksalen på Ellebjerg skole omkring
9 – 10 års alderen. Siden er der sket en hel del,
tiderne har forandret sig og dermed også kravene
til en jødisk idrætsklub. Til trods for alle moderne
hjælpemidler og udfordringer fra samfundet om-
kring os, har foreningens skiftende bestyrelser og
et utal af frivillige forældre formået at bevare det
særegne ved Hakoah.

Spørgsmålet, "hvorfor en jødisk idrætsforening?",
er blevet stillet utallige gange gennem samtlige
95 år, vil jeg tro. Svaret er ganske enkelt: For at
bringe unge jøder sammen i et fællesskab til gavn
for krop og sjæl, med tryk på jødisk fællesskab. I
Hakoah finder og oplever du noget, som du ikke
finder andre steder, et sammenhold og en fælles
forståelse for traditioner og oplevelser. Kun i
Hakoah findes oplevelser som de første europæ-
iske mesterskaber i 1959  med deltagelse af landets
statsminister, H. C. Hansen ved åbningen på Øster-
bro Stadion. Berlingske Tidende skrev den 22. juli
1959 under overskriften "Idrætsstjerner til Køben-
havn" om jødiske idrætsfolk fra Europa, som både
var europæiske og verdensmestre eller da vi for

EN HILSEN PÅ VEGNE AF ÆRESMEDLEMMERNE
TILLYKKE FRA ÆRESMEDLEM BENNY UNTERSCHLAG

anden gang afholdt European Maccabi Games i
1974, hvor vi blev modtaget af Københavns over-
borgmester på Københavns Rådhus. Hertil skal
lægges unikke oplevelser som det store verdens-
fællesskab ved deltagelse i samtlige Maccabiader
i Israel. Det er en oplevelse for livet, når man som
18-årig knægt går gennem porten til Ramat Gan
stadion med Dannebrogsfanen i hånden i spidsen
for det danske hold. Især de fælles nordiske
stævner, der går på skift blandt byerne, står klart i
erindringen. Et lysende eksempel er det PGT, som
netop er blevet afholdt i København.
For en del år siden, var jeg med til at arrangere et
møde, der blev holdt på Langelinjepavillonen
under titlen "Du skal fortælle det til dine børn".
Det er vi som æresmedlemmer forpligtet til. En
titel som æresmedlem er ikke blot en anerkend-
else for vort eget engagement. Det er i lige så høj
grad en forpligtelse til at give historien videre,
historien om de mange, som gik forud for os,
historien om forpligtelsen overfor fællesskabet,
der har gjort foreningen til et samlingspunkt for
generationer. Hakoah har  gennem årene  været
leverandør af personligheder, der har været led-
ende skikkelser i det jødiske samfund i Danmark.
Jeg er overbevidst om, at det også vil fortsætte
ud i fremtiden.
Det er mig en stor glæde, på vegne af alle æres-
medlemmerne, at sende Hakoah vor hilsen i an-
ledning af jubilæet. Stort tillykke! Vi ser frem til
af fejre de 100 år.

Hakoahs 1. seniorhold fra
1966. 

Bagerst fra venstre: William,
Slomo Messaud, æresmedlem
Bent Lexner, Leo Bergmann,
Jacob Gibori, Alex Krivaa 
og en skjult holdleder,
George Blachmann. 

Forrerst fra venstre:
æresmedlem Benny
Unterschlag, æresmedlem
Bjarne Karpantschof,
Mogens Donde Erling Krivaa
og Albert Rosenbaum.
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HAKOAHS ÆRESMEDLEMMER GENNEM 95 ÅR

      Meyer Rudaizky 1949                 Hermann Isachsen 1949          Marcus Schwartzmann 1949    Simon Reilund (Sachnovsky) 1949             Elieser Schaulow 1949

    Israel Silbermann 1954 Sam Wassermann 1954                Josef Nachemsohn 1959 Bernhard Bodnia 1960               Reinhold Nathansohn 1964

  Herman Erbstein 1964 Sally Kur 1974 Abraham Kurland 1974 Pierre Gildesgame 1974 Joel Haskel 1984

  Poul Abrahamsen 1985 Bent Melchior 1988 Arne Bodnia 1989 Benny Unterschlag 1990 Bjarne Karpantschof 1994

Morten Margolinsky 2004 Alan Melchior 2004             Bent Lexner 2007         Jan Ivar Metz 2010 Tage Skolnik 2010

  Yoram Rubinstein 2015   Simon Fish 2017 Martin Norden 2019
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På vegne af Hakoahs bestyrelse, bød tidligere formand og æresmedlem Alan Melchior,
den tidligere formand, Martin Norden, velkommen i klubben af Hakoahs æresmedlemmer. 

Hakoah har nu 28 æresmedlemmer – hvoraf 12 af dem lever i bedste velgående den dag i dag.
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GULDNÅLSMODTAGERE
Meyer Rudaizky - Willy Feder - Abraham Kurland - Bernhard Bodnia - Isak Paikin - Reinhold
Nathansohn - Josef Nachemsohn - Herman Leisin - Kåle Leisin - Henrik Benjowitz - Herman
Erbstein - Josef Silbermann - Poul Abrahamsen - Benny Unterschlag - Arne Bodnia - Jacob
Kurland - Abbe Kurland - Jan Ivar Metz - Bjarne Karpantschof - Alan Melchior - Morten
Margolinsky - Tage Skolnik - Yoram Rubinstein - Simon Fish og Martin Norden.

Marcus Schwartzmann - Israel Silbermann - Simon Sachnowsky - Emil Wassermann -
Herman Isachsen - Bernhard Bodnia - Reinhold Nathansohn - Simon Kurland - Michael
Kurland - Kåle Leisin - Herman Leisin - Jacob Leisin - Isak Paikin - Josef Silberman - Kaj
Reilund - Leo Toron - Leo Braginsky - Robert Aisen - Jacob Flanbaum - Pierre Gildesgame -
Josef Nachemsohn - Abbe Kurland - Poul Abrahamsen - Alex Gringer - Sally Rosenberg -
Lilly Senderowitz - Hartog Wurms - Goldmünt - Karni - Spiegel - Keller - Benny Saarde -
Semmy Levitan - Alfred Tchernia - Bent Silbermann - Bernhard Krivaa - Abbe Kischinowsky -
Isak Berkowitz - Simon Kont - Henning Isachsen - Isak Smolar - Sally Kur - Fie Nielsen -
Mogens Donde - Ino Jacobsen - Arno Nielsen - Gert Unterschlag - Samson Blachmann -
Bent Lewinsky - Bent Bodnia - Alex Krivaa - Bjarne Karpantschof - Martin Berkowitz -
Jacob Kurland - John Mortensen - Allan Sårde - Jan Ivar Metz - Simon Fish - Alan Melchior -
Tage Skolnik - Michel Solovej - Yoram Rubinstein - Arne Rabuchin - Martin Norden - Uri
Krivaa - Milton Rothschild - Eli Skop og Lennart Lajboschitz.

SØLVNÅLSMODTAGERE

BRONZENÅLSMODTAGERE
Elieser Schaulow - Poul Feldstein - Edward Schang - Hermann Wiesnewsky - Sally Kur - Helge
Jonas - Leo Zimmermann - Benno Senderowitz - Abbe Marcus - Alfred Tschernia - David
Fuchs - Bernhard Krivaa - Arne Feldstein - Jusso Wolkowitz - Erik Isachsen - Henning Isachsen
- Arne Meerson - Mogens Dahl - Mogens Donde - Louis Beer - Flemmin Goldin - Allan Fogel
- Alex Schneider - Henry Wurms - Arne Bodnia - Erling Krivaa - Leo Bergmann - Alex Krivaa -
Laslo Fischer - Salomon "Slomo" Messaoud - Gert Unterschlag - Richard Unterschlag -
Leopold Lazar - Bertil Scheftelowitz - Bent Lewinsky - Arno Nachmann - John Saarde - Arno
Nielsen - Hanne Apter - Lilian Rudaizky - Hennie Fürst - Tamari Schüstein - Jetta Maimon -
Eva Nathansen - Marion Nathansen - Judith Fuchs - Anita Fuchs - Sylvia Katzenelson - Anita
Enk - Tage Skolnik - Martin Berkowitz - John Rosenstock - Flemming Cohn - Rolf Fardan -
Georg Blachmann - Sigge Enk - Freddy Rothstein - Allan Aisen - Bjarne Karpantschof - Erling
Guttermann - Percy Polano - Ib Schneider - Bent Bodnia - Finn Rudaizky - Bent Fogel - Benny
Demsitz - Chaim Fisz - Ole Stohn - Bent Silberbrandt - Jacob Levitan - Jan Donde - Gunnar
Wullf - Jacob Kurland - Mogens Sjalin - Lisi Berkowitz - David P. Benedikt - Allan Sårde - Jan
Rosenbaum - Finn Kvetny - Anette Reuveni - Anne-Marie Kaufmann - Jan Ivar Metz - Milton
Rothschild - Natasha Swerdloff - Vanessa Swerdloff - Erhard Kagan - Dan Melchior - Albert
Rosenbaum - Bent Blüdnikow - Morten Margolinsky - Alan Melchior - Moshe Lieber -
Michael Gritzmann - Lennart Gritzmann - Steen Lilienfeldt - Yoram Rubinstein - Ronni Hertig
- Carsten Bergmann - Danny Znaider - Kim Melchior - Alan Melchior - Kenneth Kurland -
John Norden - Daniel Bergmann - Michael Fish - Jacob Funt - Michel Solovej - Amnon
Salimanov - Daniel Kawa - Jacob Grün - Patrick Rosenbaum - Daniel Schalimtzek - David
Altschuler - Jonathan Schalimtzek - David Feldman - Henrik „Sally“ Jacobsen - Kevin Polano -
Miki Fhima - Jacob Wiwak - Simon Reuveni - David Karwowski - Adam Opler - Benjamin
Haim - Anthony Tullberg - Ronnie Skolnik - Oskar Klinghoffer - Uri Krivaa - Simon Fish - Shay
Gamliely - Jonas Bikov - Lennart Lajboschitz - Jonas Lajboschitz - Menache Tal - Kenneth
Norgun Bendix Risør - Jan Karlin - Jens Peter Blachmann Udsholt - Philip Wegloop - David
Hertig og Jan Sandler.
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HAKOAH 95 ÅR – MAZAL TOV / TILLYKKE
En hilsen fra Henri Goldstein, formand for DJS

Både Henri Goldstein selv og hans to sønner, Samuel og Jacob, har været aktive i Hakoah.
Her er Jacob med til PGT i Stockholm i 2006.

Bagerst fra venstre: Morten Margolinsky, Jacob Goldstein, Mathias Bach,
Sebastian Hirsch, Akiva Tschernia, Benjamin Grodin og Maor Shimon.

Forrerst fra venstre: Joel Foighel, Daniel Sandler, Philip Blüdnikow,
Simon Norden, Daniel Elul, Adam Melchior og David Samucha.

Det er en stor ære at kunne gratulere Jødisk Idræts-
forening Hakoah med et højst usædvanligt jubilæum.
Det er sjældent at se en forening i vores menighed, der
er så aktiv ved 95-års dagen. Det tjener bestyrelsen til
stor ros.

Det ville være let for mig at sende en hilsen, der omtalte
min egen tid som fodboldspiller i foreningen eller vore
to sønners fodboldspil i samme forening, blot en gene-
ration senere.

Hakoah er dog mere end fodbold og andre sportsgrene.
Det er en jødisk idrætsforening, som giver plads til alle
jøder. Uanset hvorledes man ser på religionen, kultur-
en, Israel mv., så er der plads i Hakoah. I modsætning
til oplevelser andre steder, er der også plads til den
religiøse/traditionelle unge jøde, da Hakoah ikke spiller
på shabbat eller på jødiske helligdage. Hakoah holder
fantastiske arrangementer, og der serveres altid kosher
mad ved disse. Det tjener foreningen til stor ros, at der
er plads til alle jøder. Og så er det p.t., formentlig første

gang, at foreningen har haft et boldspillende medlem,
som samtidig er aktiv overrabbiner i vort samfund.

Men foreningens holdning med stor tolerance er ikke
det eneste karakteristikum for Hakoah. Gennem mange
år har jeg bemærket, at foreningen påtager sig et soci-
alt ansvar. Min egen erindring om Reinhold Nathan-
sohn, er kun et enkelt eksempel på den sociale plads,
som foreningen har udfyldt gennem alle 95 år. Der er
lige så stor plads til den socialt svage som den stærke,
og der er plads til den unge med godt humør og stort
selvværd på lige fod med den, der har det svært i barn-
dommen og ungdommen. Samtidig giver Hakoah straks
plads til den jødiske flygtning, som vil kunne få en god
integration i Det Jødiske Samfund gennem foreningen.
Sådan som den jødiske etik byder os at handle.

Hakoah har evnet at være mere end en almindelig
idrætsforening. Foreningens rummelighed er legen-
darisk, og jeg kan kun opfordre den aktive bestyrelse til
at fortsætte denne linje.
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ET HISTORISK PGT AFHOLDT I KØBENHAVN
I HAKOAH'S 95-JUBILÆUMSÅR!

Af Michael Szaff

Efter en årelang forberedelse, blev PGT afholdt i Kristi
Himmelfartsferien i Ryparken.
Hvor er vi  glade for hvordan det udartede sig!
Omkring 400 børn fra Danmark, Sverige, Norge, Finland
og Estland var med til turneringen, ligesom vores invite-
rede gæster fra Eshkol i Israel, tæt ved grænsen til
Gaza, også meldte sin ankomst. Det var fire dage med
mere end 100 fodboldkampe, og et vejr, der gik fra
blæsende regn om torsdagen til solskin og varme de
næste par dage. Det var en forventningens glæde, som
vi kender det fra mange af de jødiske højtider, og en
glæde, der var tydelig mærkbar, hvor man end kiggede
hen.
Torsdagen bød på opstilling af de mange frivillige og af
vores dygtige sikkerhedsfolk. Da klokken rundede 9,
begyndte de første hold at ankomme og de var ligeså
stille klar til en dag, der bød på masser af kampe, til-
skuere, gensyn med venner og høj intensitet. Vanen
tro var det også her vi  havde den traditionelle åbnings-
ceremoni, hvor spillere, trænere og holdledere blev
hyldet.

Henad fredagen fortsatte alle gruppekampene, og i de
ældre aldersgrupper blev der fundet semifinalister til
søndagens afsluttende kampe. Fredagen blev også
krydret med godt vejr, høj og festlig musik fra hvert af
de lokale lande, et indslag fra vores venskabsklub, FC
København, som kom med hoppeborge, 'fodbold-dart'
og lykkehjul samt nogle meget nervepirrende kampe
for mange af de danske hold henimod søndagens slut-
spil. Ligeså vigtigt som resultatet, var dog den sociale
del af aspektet, og der skal fra Hakoah's side lyde et
stort TAK til rabbiner, Jair Melchior for at indbyde alle
spillere med familie til en specialarrangeret shabbat-

middag, der var lige i PGT's ånd; festlig, sjov, social og
med masser af yiddishkeit.

Efter en veloverstået shabbat, var det blevet finaledag,
hvor der var mange interessante kampe i spil. Efter en
masse flotte fodboldkampe, stod Hakoah tilbage med
mange velkæmpede resultater.

3. plads i Drengenes 03/04 årgang
En SEJR i Drengenes 07/08 årgang
3. plads i Pigernes      07/08 årgang
3. plads i Pigernes      03/06 årgang

og en masse flotte kampe i årgangene 09/10 og 11/12
for både piger og drenge, hvor der altså ikke spilles
med slutspil.

En stor turnering var begyndt at lakke mod enden, men
den skulle selvfølgelig æres med to smukke traditioner.
Efter at have sunget Hatikva, Israels Nationalsang, var
det blevet tid til at ære vores kære Dan Uzan. På dagen,
hvor han ville være blevet 42 år gammel, blev 'The Dan
Uzan Trophy' som vanligt uddelt til turneringens bedste
målmand af hans forældre, Bodil og Sergeot. Prisen gik
meget velfortjent til Elias Allon, som, udover en sejr i
drengenes 07/08 årgang, altså kunne bryste sig af at
være kåret til den bedste målmand.

På vegne af Hakoah, vil vi gerne takke alle for en utrolig
flot turnering, som ikke kunne være forløbet uden en
masse hjælp. Tak til alle frivillige, til vagterne, til politiet
og til alle, der kom og bakkede op om turneringen. Det
var en fantastisk weekend, der viste det stærke bånd vi
har i det jødiske Skandinavien.
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I februar 2015 ændredes meget for jødisk liv i Danmark. Et terrorangreb ramte blandt andet
synagogen i København, hvor en Bat-mitzvah fejring fandt sted. Dan Uzan blev 37 år og var som
altid i gang med at passe på os, da hans liv på tragisk vis endte alt for tidligt. Dan har været en
legende i Hakoah og var med til hele fem Maccabiader gennem tiderne, da han repræsenterede
Danmark og Hakoah som målmand på fodboldholdet i 1995, 1997, 1999, 2003 og senest i 2005.
Det er også blevet til utallige kampe på Hakoahs 1. hold gennem årene og selvfølgelig også en
lang række PGT-turneringer som ungdomsspiller.

I 2016 blev Dan Uzan Trophy uddelt for første gang og i år blev det for første gang, efter tre
tidligere uddelinger, uddelt i København. Trofæet overrækkes til turneringens bedste målmand,
ligesom målmanden Dan Uzan. Som noget helt særligt, faldt uddelingen i år på Dan Uzans
fødselsdag og trofæet blev igen uddelt af Dans familie.
Hjemmebanemålmanden fra Hakoah, Elias Allon, modtog trofæet.
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Hakoahs vindende guldhold i B07/08.

Bagerst fra venstre: Tobias Zylber, Noam Sverdlin-Højer, Elias Allon,
Itamar Gaziel, Benjamin Sofer, Elias Bentow og træner Morten Margolinsky.

Forrest fra venstre: Samuel Kærhøg, David Shlomi, Joel Bodnia, Gabriel Lassota og Yotam Melchior.

Hakoah/Maccabi Oslo 03/04.

Bagerst fra venstre: Holdleder Martin Norden, Andreas Selikowitz,
Philip Melchior, Noah Felbert, Simon Levin Bodd, Taus Meyrowitsch og Ben Gross.

Midterst fra venstre: Tobias Philipson, Jacob Edelsten, Jakob Leon, Benjamin Aktor og træner David Melchior.

Liggende forrerst: Michael Ohanyon.
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Hakoah B05/06
Bagerst fra venstre: Træner Simon Reuveni, Boaz Cohen, Allon Gev, Noah Zylber,

Jonathan Skili, Adam Shapiro, Oliver Mizrahi og holdleder Philip Zylber.
Siddende fra venstre: Noah S Elbaum Kirschhoff, Samuel Sverdlin-Højer,

Samuel Felbert og Sofie Sårde. Liggende forrest: Meir Elul.

Hakoah - G11/12

Bagerst fra venstre: Træner Deborah Sherman, Emily Sherman Sørensen,
Esther Loewenthal, Amalia Aharoni Nielsen og træner Daniel Hertz.

Forrest fra venstre: Zoë Shahar Wajnstzajn, Oryan Hertz og Noomi Gaziel.
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Hakoah Boys - 11/12
Bagerst fra venstre: Joshua Kramarz,
Samuel Kramarz, Samuel de Thurah,
træner Mads Chaim Aagaard og Elias
Chaim Aagaard.
Forrest fra venstre: Simon Nathan,
Valde Schwartzbach Nodal og
Samuel Nivaro.

Hakoah G07/08
Bagerst fra venstre: Linnea fra
Malmö, Clara, Joella fra Helsinki,
Nathalie Mohaban, Halleli fra
Malmö, Sofi og Lea Felbert.
Midterst fra venstre: Noa Heskia,
Naomi Saul, Hannah Heiberg,
Blume Gritzman, Olivia Skili
Goldschmidt og Ella Aharoni Nielsen.
Liggende forrest: Lea Lilholt.

Hakoah B09/10
Bagerst fra venstre: Nevo Gaziel,
Alexander Mohaban, Jacob
Givskov, Noah Freifeldt, Marcus
Bachmann, Philip Nathan og
træner Miki Fhima.
Liggende forrerst: Jonathan
Choleva

Glade børn
til PGT2019
i København
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40 ÅR I BESTYRELSEN: MORTEN MARGOLINSKY TAKKER AF
Af Philip Blüdnikow

I al den tid jeg har haft noget at gøre med Hakoah,
har Morten Margolinsky været der og længe før
det. Han har spillet med, trænet og organiseret
generationer af jødiske børn og unge i fodboldens
tjeneste ved siden af 40 års bestyrelsesarbejde,
kun afbrudt af et års ophold i Israel og en pause
under 1980-ernes rabbinerkrise, men nu er det
slut. Ved Hakoah's generalforsamling i marts 2019
takkede Morten af, og han blev også, som den
første Hakoahner nogensinde, belønnet med
KBU's guldnål for sin enestående lange og dediker-
ede indsats for klubben. Jeg har sat Morten i
stævne en hed sommerdag i hans hjem i Buddinge
for at høre om hans tanker, nu hvor et stort kapitel
i hans liv er afsluttet.

Nå, Morten, det var 40 års arbejde i Hakoahs be-
styrelse. Hvad skal du så lave nu?

"[Griner] Det ved jeg sgu ikke endnu. Vi får se hen
ad vejen, når man mangler et projekt at have kør-
ende. Hakoah hang mig ikke ud af halsen, men det
er naturligt på et eller andet tidspunkt, at man
stopper. Vi er i gang med et generationsskifte, og
ved PGT her i København var det meget naturligt
at sige, at det er her vi runder af."

Var det vemodigt?

"Ja, men der er nogle nye udfordringer, og det er
godt, at der kommer nye folk til at tackle dem på
nye måder. Den måde, som jeg har været med til
at gøre tingene på i 40 år, kan ikke gøres på den
måde længere, og så er det godt, at der kommer
nogle nye til for at kigge på det og sige "hvordan
gør vi det så?"

Hvad har Hakoah betydet for dig? Det er selv-
følgelig svært at sige…

"Det er ikke svært at sige. Det er umuligt at sige.
Det har været en rigtigt, rigtigt stor del af min
hverdag. Det har været så mange små Hakoah-ting,
der har fyldt i hverdagen, og vi har også været en
gruppe af kammerater, Martin Norden, Yoram
Rubinstein og Alan Melchior, der har siddet sam-
men i bestyrelsen i mange år, og som også kom
sammen privat, så der blev også talt Hakoah, hver
eneste gang vi var sammen. Vi har også børn i
nogenlunde samme alder, og en del af dem
spillede i Hakoah samtidig. Vores koner har også
været involverede, måske ikke i Hakoah, men så
har de haft WIZO til fælles. Når vi fire familier har
siddet og holdt nytårsaften sammen, har dreng-
ene talt Hakoah og pigerne WIZO."

Morten kalder i det hele taget engagementet i
Hakoah for formativt for sit liv og tager mig med
tilbage til starten, da han kom ind i klubben lidt
udefra, i det han ikke havde gået på Caroline-
skolen. Siden blev det til mange år som aktiv spil-
ler, mens trænergerningen dog kun kom i  stand
ad omveje:

"Jeg var avisbud på Østerbro og havde en rute nede
omkring Nordre Frihavnsgade. På det tidspunkt
spillede jeg med juniorholdet, og vi havde en
træner, som kun var et par år ældre end os. Han
kunne godt lide at gå i byen lørdag aften, og nogle
gange kom han ikke til kamp om søndagen. Så blev
det mig, der sad ved telefonen lørdag aften og
tjekkede, at vi havde et hold, og det var også mig,
der ordnede bolde og alt sådan noget. På min avis-
rute boede Gunnar Wulff [daværende ungdoms-
leder, red.], og jeg kan huske, at jeg en dag stod og
skulle lægge en avis, og tænkte "Nu går jeg fand-
eme ind og snakker med ham." Jeg klagede min
nød omkring juniorholdet, og sagde, at det ikke
går med den her træner. Så lavede Gunnar det om,
og rykkede Henrik Cornelius op som juniortræner,
og jeg skulle så overtage miniputholdet. Så gik det
slag i slag."

Morten beretter om et vildt miljø i sluthalvfjerds-
erne omkring Gunnar Wulff, der fik samlet en skare
af engagerede, unge mennesker omkring sig,
nogle gange med ret så revolutionære ideer som
bladet Ungdomsnyt, der blev udgivet separat fra
Hakoahneren, og forslaget om, at ungdomshold-
ene skulle spille i orange, ligesom forbillederne
fra Hollands progressive landshold. Det var dog
alligevel for meget for bestyrelsen, der nedlagde
veto. Senere var Morten også én af bagmændene
bag flytningen af klubbens fodboldaktiviteter til
Ryparken i kort afstand til Carolineskolen. Her har
fodboldafdelingen holdt til lige siden.

En anden yderst formativ indflydelse på Mortens
liv havde Hakoah, da det var her han mødte sin
kone Roma, om end forlovelsen først blev realiser-
et noget senere. Morten beskriver Roma som en
glimrende fodboldspiller, om end med en vis
svaghed:

"Første gang jeg mødte Roma gennem Hakoah, var
det slet ikke i [romantisk, red.] retning, men det
var en sød historie. Jeg kan huske, at jeg var ude
på Carolineskolen som vikar, hvor vi begyndte at
få et pigefodboldhold op og stå med én af de
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klasser, som Roma gik i. Hun var rigtigt hurtig og
en rigtigt god dribler, men hun fik altid krampe
allerede i første halvleg og skulle bæres ud.
Historien var så, at når vi havde trukket lod, og jeg
kunne se, hvad side vi havde, måtte jeg gå over til
vores højre side, hvor Roma spillede, så jeg var
klar, når hun fik krampe på et eller andet tidspunkt.
I anden halvleg måtte jeg så over på den anden
sidelinje. Det kom også op som et tema til vores
bryllup om, at jeg skulle bære hende over dør-
tærsklen."

Ved siden af trænergerningen, var Morten også
en habil spiller, men han var plaget af uheld, når
det kom til Verdensmaccabiaderne. Morten var
således med i truppen i både 1981 og 1985, men
nåede kun én eneste kamp på jødisk sports største
scene i 1981, grundet skader. I den blev han så også
udvist for at kalde dommeren for en idiot.

Derfra fyldte arbejdet med ungdommen gradvist
mere og mere, og særligt PGT-turneringerne blev
en årligt tilbagevendende milepæl, der voksede
sig større efter den spæde start i 1979. I tiden før
computerens indtog, kunne der dog være tale om
ret så kaotiske forhold, som da man i 1993, efter
Berlinmurens fald, ville invitere et jødisk hold fra
Skt. Petersborg:

"10 dage før PGT, blev jeg ringet op af det danske
konsulat i Skt. Petersborg. De havde nogle visum-
ansøgninger liggende fra et hold, der skulle deltage
i PGT, og det undrede dem, at der var tale om en
ungdomsturnering, da over halvdelen af visuman-
søgningerne var voksne og tilsyneladende i familie
med hinanden! Det var jo et dilemma, for vi ville
gerne hjælpe de russiske jøder, men det var offici-
elle myndigheder, og jeg måtte fortælle, at der jo
kun var tale om et ungdomshold, så de fik afslag
på de fleste af voksenansøgningerne. Om tirsdag-
en før PGT, fik vi så en opringning fra Stockholm
om, at nu stod der en delegation fra Skt. Peters-
borg nede på havnekajen, som gerne ville med
Makkabi Stockholms bus til København! Svensk-
erne måtte indkvartere dem i Glæmstalejren uden
for Stockholm og skaffe dem noget mad. Næste
dag kørte Sankt Petersborg med til København. Så
kom de herned, og vi havde godt nok indtryk af, at
der var visse økonomiske problemer, så en masse
folk havde samlet fodboldtøj og støvler sammen.
De var med i turneringen, men da de skulle hjem
igen, var det ret pinligt, da Stockholm gerne ville
have noget for transporten og de ville ikke accept-
ere, at de gik op i bussen, før der blev lagt nogle
penge."

I de mellemliggende år, har PGT vokset sig stort.
Hen over det seneste årti, har konceptet ændret
sig, så mange i dag gør turneringen til en weekend-
udflugt, hvor hele familien tager afsted sammen.
Således var der i år i København besøg af over 400
børn og med familier oven i, var der måske tusind
mennesker til stede. Morten er begejstret for ud-
viklingen, men savner mere opbakning fra officielt
hold:

"Jeg synes det er rigtigt fedt, men det er ærgerligt,
at menigheden ikke har opdaget det endnu, da
det må være fantastisk at have mere end 50 jødiske
børnefamilier til rådighed ad gangen. Menigheden
burde markere sig meget klarere. Man satser en-
ormt meget på Jødisk Kulturfestival, og er meget
stolt af den, men de typiske besøgende der, er
over 60 år, og når vi samtidig har haft PGT i år, har
vi fra menigheden oplevet en stedmoderlig hold-
ning. Dog var vores nye formand, Henri Goldstein
ude i regnvejret og Jette og Jacob Zylber [arrangør-
er af Jødisk Kulturfestival, red.] har været meget
hjælpsomme omkring PGT og hjulpet os til vores
største fondsbidrag."

Vi nærmer os afslutningen på interviewet, men
ét spørgsmål har siddet i mig, siden jeg trådte ind
ad Mortens dør for snart en time siden. Ud over
hans kolossale engagement, er der jo en anden
ting, som man altid måtte regne med, når Morten
var med på sidelinjen. Jeg kan ikke dy mig.

Hvad med dit temperament, Morten?

[Griner] "Den største fejl, jeg lavede som ung, var
at tage dommerkortet. Jeg fik en temmelig god
dommereksamen og blev kraftigt opfordret af KBU
til at gå dommervejen. Jeg havde dog svært ved
samtidig at spille fodbold, når jeg kunne se, at
dommeren lavede fejl, og jeg kunne aldrig holde
min kæft, men skulle altid diskutere. I den eneste
kamp jeg fik i to Maccabiader, fik jeg også et rødt
kort. Det er sgu da ærgerligt at tage til en Mac-
cabiade to gange og begge gange løbe ind i uheld:
den ene gang øjenbetændelse og den anden gang
en brækket næse, mens man også bliver udvist."

Hvor jeg i mit stille sind måske havde håbet på
anger for de gange, hvor temperamentet kogte
over, bliver vi i sidste ende enige om at lade den
stå ved et gyldent Søren Lerby-citat:

"Fodbold er ikke for de stumme."
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Hakoahs Dame-juniorhold fra 1981.
Bagerst fra venstre: Træner Morten Margolinsky, Judith Aizen, Linda Brammer Dyrsting,

Lene Fishermann, Tanni Abramovitz, Nilli Harlam Mayan og Katja Nagler Lehmann.
Forrest fra venstre: Susanne Frank Glück, Merete Schalimtzek, Roma Margolinsky,

Susi Finkielmann, Zenia Israel, Eva Glück Cadan og Camilla Raymond.

Sidste aften som bestyrelsesmedlemmer for både Morten Margolinsky og Martin Norden på årets
generalforsamling 2019. Morten fik, som den første Hakoahner nogensinde, tildelt
DBU Københavns æresnål i guld, mens Martin fik DBU Københavns æresnål i sølv.
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Hakoahs 2. hold i Serie 4 – foråret 2015.

Bagerst fra venstre: Ted Rosenbaum, Jonathan Lehmann, Nicolas Palm Perez,
Marcus Blachmann Udsholdt, Ronnie Skolnik, Jeppe B. Nielsen, Sebastian S. Andersen og Joel Raymond.

Forrest fra venstre: Alon Kohavi, André Rothschild, David Karwowski,
Jonathan Zagouri, David Jano og David Samucha.  

Vi har mistet en rigtigt god kammerat og klubmand i
André Rothschild, et stort tab for klubben og for hele
den jødiske menighed. I lang tid var André for mig bare
min søsters klassekammerat på Carolineskolen, men i
de senere år lærte jeg ham også at kende som en flink
fyr, en dygtig håndværker indenfor sit fag og en rigtig
Hakoah-mand. Vi nåede også at spille kampe sammen
i klubben, og André leverede to sjove episoder, som
stadig sidder fast i hukommelsen.
Lige for tiden har JIF Hakoah ikke noget aktivt seniorhold
i fodbold, for som bekendt følger syv magre år efter syv
fede. For nogle år siden gik det nemlig forrygende godt
i Hakoahs afdeling for seniorfodbold, og der dukkede
jævnligt 30 spillere op til træning, så der knapt nok var
plads til os alle ude i Ryparken. Tilslutningen gjorde, at
vi kunne genoplive en gammel ambition om at have to
hold kørende samtidig: ret og slet, et første- og et
andethold.
Hvor førsteholdet på det tidspunkt spillede på højt
niveau i serie 2, blev andetholdet aldrig den helt store
succes. Vores kampe var som regel karakteriseret af
en desperat søgen efter spillere, så vi bare kunne stille
til start, ofte med tvivlsom kvalitet til følge. André var
dog én af dem, der trofast stillede op.
Én af kampene var ude i Valby Idrætspark. Enhver
Hakoahspiller ved, at vi her i klubben er forfinede bold-
ekvilibrister, der ikke er gode til at skulle ned og rode i
mudderet med vores modstandere. Derfor var kampen
lidt tabt på forhånd, da vi stod over for et hold af
skaldede, hærdebrede rockertyper. Da de så desværre
også viste sig at være bedre end os i samtlige af spillets
facetter, lignede det en nådesløs nedslagtning.
Inden for få minutter af første halveg, var der også kun
tale om at begrænse skaden fra vores side. Én af vores
spillere havde ikke mere luft efter 10 minutter, mens
en andens karriere sluttede den eftermiddag med en

frygtelig skade. Det var det rene ynk, mens målene
pev ind om ørerne på os.
Vi var nede med 6-0 eller deromkring, da kampens mest
magiske øjeblik indtraf i anden halveg og utroligt nok
til vores fordel. Det var André, der modtog bolden på
midten af banen, og på en eller anden måde formåede
han at drible, mose og vælte sig igennem en horde af
Rikken-holdets hårdeste hunde, inden han med en stiv
tå genererede så megen kraft på bolden, at den sejlede
ind over en strandet målmand fra ca. 40 meter.
Siden måtte André jo erkende, at han kun havde
sparket på mål fra den absurde afstand, da han var for
træt til at løbe videre. Efter målet måtte han også lige
ud på sidelinjen og knække sig foran sin far, der først
havde indfundet sig på Valby Idrætspark lige efter sin
søns vanvittige mål, da han ikke havde kunnet finde
banen.
Det var nemlig et helt vildt mål, næsten komisk, vores
latterligt dårlige kamp taget i betragtning, og det blev
et lyspunkt på sådan en dag, hvor man måske hellere
ville have siddet derhjemme med benene oppe, en god
tv-serie på fjerneren og en kop varm kakao på bordet
end at blive kørt ud på røv og albuer i Valby. Vi tabte 8-
1.
Målet indkapslede også meget godt André’s evne til at
være dedikeret og kreativ på samme tid, og han havde
i det hele taget stor ære af den korte tid, hvor andet-
holdet fungerede. Jeg mener også, at han scorede et
udlignende mål i en anden kamp.
En anden god historie om André fandt sted, da første-
holdet var kollapset, og vi i et håbløst forsøg på at holde
holdet kørende i en halvsæson for at undgå tvangsned-
rykning til serie 5, stillede til kamp på Frederiksberg
Stadion med et sammenrend af tidligere Hakoah-
spillere. Jeg var der, og det var André også. Holdets
interimistiske karakter blev understreget af, at én
spiller havde glemt sine støvler, og dagens målmand



KLIK ind på www.hakoah.dk

                                                               19

havde ikke nogen handsker. André havde heldigvis en
idé. Fluks fløj  han ud af døren og over på den anden
side af Peter Bangs Vej til FCK’s træningsanlæg, hvor
han, som klubfotograf, havde adgang til omklædningen.
Stolt vendte han tilbage med selveste daværende
førstemålmand i FCK, Robin Olsens handsker til vores
nødstedte keeper. Således kom FCK’s målmands-
handsker også på arbejde den aften i april, og arbejde
fik de: Vi tabte 5-0.

Dette var bare to eksempler på, hvilken gave André
var til en klub som Hakoah. Han kendte den indefra,
bragte altid godt humør og kæmpede alt, hvad han
kunne. Vi kommer til at savne ham.

Æret være André’s minde.

Philip Blüdnikow er bestyrelsesmedlem i Hakoah og
mangeårig spiller på Hakoah's fodboldhold.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MINDEORD OM MIN VEN, ANDRÉ
At sige farvel til min gamle klasse- og fodboldkammerat,
er ikke let og slet ikke efter en så meningsløs tragedie.
Jeg har delt en masse uforglemmelige oplevelser med
André i vores tid sammen på Carolineskolen, såvel som
på fodboldbanen i Hakoah.
Blandt de mest uforglemmelige minder jeg har med
André i Hakoah regi, må så afgjort være de adskillige
PGT turneringer, vi sammen deltog i som drenge, blandt
andet vores guldmedalje i Stockholm i 2002. André
havde skiftende roller på banen i disse turneringer, både
som målmand og som markspiller på vores 7-mands-
hold. Udover en gyser af en finale mod finnerne, husker
jeg semifinalen meget klart mod Oslo. Det var en kamp,
som vi dominerede totalt. André, som ikke havde meget
at se til som målmand, ønskede at komme ud i marken,
hvilket blev efterkommet. Dette viste sig at være en
rigtig god beslutning, da han formåede at komme på
måltavlen. André vogtede stort set altid målet, da vi
spillede sammen som ungdomsspillere i Hakoah. Som
målmand var han utrolig frygtløs og gjorde ofte livet
surt for angriberne. I enkelte tilfælde blev hans mål-
mandspost dog erstattet, således, at han fik lov til at
prøve kræfter som markspiller, så det ikke blev for
kedeligt for ham, idet vi havde et rimeligt stærkt hold
med store sejre til følge. Vi havde et godt kammerat-
skab spillerne imellem.
Efter flere års pause fra fodbolden, vendte André hjem
til Hakoah, da han var i midten af tyverne, som senior-
spiller på 2. holdet, hvor vi fik mange kampe sammen.
Nu stod André ikke længere på mål, men spillede i
marken og helst på sin favoritplads på midtbanen.
André udviste altid en imponerede fighterindstilling og
kæmpede altid 100% for holdet. Altid var han utroligt

hårdtarbejdende, uanset hvilken position han fik, og på
trods af, at han ikke var hurtig som en Maserati, spillede
han altid klogt og endte med at blive en glimrende spil-
fordeler og endda målscorer. Selv om han havde
temperament, bevarede han altid roen på banen og
var ikke den snakkesalige type inde på banen, men efter
kampen og i omklædningsrummet, kom hans levende
snakketøj i gang, hvor han delte utallige sjove og interes-
sante anekdoter fra sin hverdag.
Når han først kom i gang, var han næsten ikke til at
stoppe, ja en sand Rothschild, må man sige! Som dreng
var jeg en hel del gange hjemme hos André's familie i
Vanløse. Det var en sand fornøjelse at komme der, med
en høj underholdningsværdi i alt fra familiens skræp-
pende dværgpapegøjer til bordtennis, spillemaskiner
og mere til. Tiden stod ikke stille, når man var der og
man kunne utvivlsomt være sikker på, at Daniella ville
forkæle os med sine hjemmelavede bolcher, som man
altid glædede sig til. Jeg er meget berørt over ikke at
skulle se André mere, da han var en kammerat, jeg har
fulgt siden vi var helt små. Han var altid hjælpsom,
positiv, humørfyldt og med en masse sjove og spænd-
ende ideer. Dette er blot få af mange egenskaber, jeg
vil huske André for. Mine tanker og dybe medfølelse
går til Daniella, Milton og Philip.

Æret være André's minde.

Ronnie Skolnik – klassekammerat og ven fra Caroline-
skolen, hvor han sammen med André afsluttede folke-
skolen i 2005. Derudover har Ronnie og André spillet
utallige kampe sammen på fodboldbanen for Hakoah.

PGT 2004 i Gøteborg.
Bagerst fra venstre: David Altschuler, Ari Bassan, Ronnie
Skolnik, Patrick Rosenbaum og leder Martin Norden.
Forrest fra venstre: Ilan Nadelmann, Max Gozal, Jonathan
Lehmann, André Rothschild og Philip Nussbaum Varlev.
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Hakoah har stadig bordtennis på programmet den dag i dag, hvor afdelingen
kan fejre over fyrre års aktiviteter. Der bliver spillet kampe i herre-senior, hvor
holdleder Simon Fish stadig svinger battet med afdelingens tre hold. På billedet
ser man de danske bordtennisspillere fra Hakoah til Maccabiaden i Antwerpen,
Belgien i 1983. Forrest til venstre kan man se Vanessa Swerdloff, der sammen
med søsteren Natascha Swerdloff hentede Hakoahs seneste
Københavnsmesterskaber i 1984. For deres flotte præstationer i bordtennis blev
søstrene Swerdloff belønnet med en bronzenål i 1983.

DEN DANSKE TRUP HAVDE EN FANTASTISK TUR TIL
DEN 15. EUROPÆISKE MACCABIADE I BUDAPEST

Sveden piblede frem på panden, som ellers blev
dækket af en professionelt bundet bandana, selv-
følgelig i rødt, ligesom resten af tøjet. Når Hakoah
ikke er hjemme i København, men ude i den store
verden, så bliver den normalt genkendelige blå
Hakoah farve erstattet af den røde, når vi repræ-
senterer Danmark mod resten af verden.

Der var varmt i "abeburet", som er det udtryk
squashspillerne selv bruger om deres lille spille-
område. Bolden bliver hamret af sted og banket
løs mod muren, men pludselig bliver den også
stoppet, nærmest i luften – en smart finte, kun de
allerbedste spillere mestrer til perfektion. For
første gang nogensinde havde Danmark en del-
tager med i squash til den europæiske Mac-
cabiade, selv om sporten har været på programmet
siden 1977. Den tidligere landsholdspiller, Cecilie
Mayer, skuffede ikke! Det blev til en fantastisk
bronzemedalje i en konkurrence, hvor i alt 16 del-
tagere (mænd og kvinder) stillede op i masterræk-
ken for spillere over 35 år. I Angyalföld Sports
Center var Cecilie nervøs i både semifinalen, som
blev tabt til en stærk brite, og senere også i
bronzekampen mod en ungarer på hjemmebane.
Efter fire tabte sæt i streg over to kampe på finale-
dagen, stoppede Cille op og kiggede ud på den
massive danske opbakning udenfor buret – nu

Den samlede danske trup til den 15. udgave af den europæiske Maccabiade i Budapest.

Bagerst fra venstre: Benjamin Haim, Lennart Lajboschitz, Noah Lajboschitz, Simon Fish, Michael Fish,
Alon Kohavi, Eli Skop, Martin Norden, Kevin Polano, Allan Kern, Philip Zylber, Miki Fhima,

Andreas Thulin, Joel Guttman, Jossi Nivaro, Daniel Shitrit, Allan Rechtmann og Kisha Sårde Kern.

Forrest fra venstre: Luca Dardic-Jahn, Yael Schade, Daniel Fhima, Maud Saarde, Cecilie Mayer,
Annette Norden, Marat Lanchin, Viktor Feldmann, David Jano og Jacob Wiwak.

måtte det være tid. Og Cille så sig derefter ikke
tilbage og viste endelig det flotte spil, der har
kendetegnet hele hendes karriere og som har
gjort hende til en af de bedste kvindelige squash-
spillere i Danmark. Tre sæt vundet i træk og en
flot bronzemedalje til Danmark!

Der var generelt flotte forhold over hele linjen til
den 15. udgave af den europæiske Maccabiade i
Ungarns hovedstad, Budapest. Lige fra den fan-
tastiske åbningsceremoni på det nyrenoverede
Nandor Hidegkuti Stadion, opkaldt efter den
ungarske fodboldlegende fra årgangen "de
magiske magyarer", til det flotte Ludovika Campus
Universitet, hvor flere konkurrencer, medaljeover-
rækkelser og sociale aktiviteter fandt sted. Fx var
den nu 98-årige ungarsk-israelske olympiske
svømmelegende, Ágnes Keleti på plads til åbning-
en for at tænde Maccabiflammen. Det samme var
den ungarske præsident, János Áder. Det var en
herlig oplevelse for livet for de 28 danske del-
tagere i denne omgang.

Hun kom flot ridende ind på det imponerende
National Riding Hall i Budapest. På den lejede hest,
Camino, var det blevet tid til finalen i dressur for
den forsvarende guldvinder, danske Kisha Sårde
Kern. Dressur er en yndefuld og nobel sport, hvor
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det hele bliver afgjort meget hurtigt, men man
skal vente længe på resultaterne. Ligesom til-
fældet var for Cille, så var Kisha også nervøs. Det
kan være et tungt pres at have mange danske til-
skuere på plads på tilskuerrækkerne og samtidig
en hel jødisk befolkning hjemme i København, der
følger med på de sociale medier. Det endte dog
lykkeligt, da Kisha for anden gang i træk hentede
metal med hjem til Hakoah, en flot sølvmedalje,
kun overgået marginalt af en hjemmebanedel-
tager, der kendte forholdene meget bedre.

Der var også nerver på i Pannonia Golf and Country
Club. Efter tre dages golf, åbnede sluserne sig over
Budapest og Annete Norden var skeptisk. Den
sidste dagen var ikke gået lige så godt som de to
foregående, hvor hun og hendes mand, Martin
Norden havde repræsenteret Danmark i golf.
Måske skulle det heller ikke være denne gang, at
Annette fik en medalje til en Maccabiade, efter
flere tidligere forsøg, dog for første gang i golf.
Som i dressur, skal der ventes på resultaterne i
golf og endelig kom meldingen. Annette havde
fastholdt tredjepladsen og derved endnu en
bronzemedalje til Danmark.

Ved forrige udgave af turneringen i Berlin i 2015,
deltog Danmark med et masterhold i futsal. Det
hårde spil, der er en variant af indendørsfodbold,
har været på programmet siden 2007 og Danmark
har stort set deltaget lige siden. I 2015 blev det til
flotte bronzemedaljer, men denne gang manglede
der lige det sidste for at komme videre fra gruppe-
spillet. Den bedste danske kamp, var mod Tyrkiet,
som blev vundet med 3-0. Flotte mål blev scoret

af legenderne Miki Fhima og Kevin Polano, der
begge vandt guld i fodbold tilbage i 2007. Hvem
ved om vi igen ser disse gudsbenådede boldekvili-
brister til en Maccabiade?

Klik klak klik. Det går vanvittig hurtigt i bordtennis
og pludselig kan det hele stoppe. Med ét lå han
nede på gulvet, vred sig i smerte og tog sig til knæ-
et. Skulle det virkelig allerede slutte på første-
dagen i konkurrencen for Hakoahs bordtennis-
legende, Eli Skop? Han havde netop aftenen før,
til fællesmiddagen, blevet hædret med Hakoahs
sølvnål for sit flotte Danmarksmesterskab for
veteraner i mixeddouble tidligere på året, sam-
men med en anden Maccabiadedeltager, Yael
Schade. Heldigvis kom Eli på benene igen og kunne
spille videre sammen med hele 8 andre danske
deltagere i bordtennis, det største antal af danske
bordtennisspillere fra Hakoah nogensinde til en
Maccabiade. Eli lykkedes med at hive mere metal
hjem til Danmark, da han, sammen med Daniel
Shitrit og Joel Guttmann, hentede bronze for hold
i herreturneringen, hvor også Yael Schade hentede
bronze i damedouble, sammen med en litauer.

Stor tak til alle danske deltagere for endnu engang
at repræsentere Hakoah og Danmark på den store
scene og en særlig tak til Viktor Feldmann, Martin
Norden og Maud Saarde.

Delegationsleder David Jano

Tre danske bordtennisspillere har vundet
bronze i Budapest i herrehold-turneringen:

Eli Skop, Joel Guttman og Daniel Shitrit.

Dansk sølvvinder i dressur i Budapest – Kisha Sårde Kern.
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NAVNEHILSNER TIL EMG 2019 I BUDAPEST
Adelsson, Torbjørn

Aisen, Allan

Bassan, Yael Elbaum

Bergmann, Simon

Berkowitz, Isak

Cohen, Josephine

Demsitz, Hanne

Familien Bach-Frommer og Stohn

Feldman, David

Fhima, Eli og Karina

Goldschmidt, Simon

Goldstein, Henri

Grinberg, Miriam

Israelson, Mats

Jacobsen, Joram

Jano, Preben

Jano, Sarah

Kern, Bjørn og Martha

Klinghoffer, Janina og Oskar

Knobel, Jacob

Mayer, Charlotte og Jan

Melchior, Lilian og Bent

Melchior, Nina

Mohaban, Dan

Nivaro, Flemming

Osbak, Jerry

Reuveni, Sarah og Simon

Rosenbaum, Dennis

Rothschild, Milton

Rothschild, Philip

Rudaizky, Ulla og Finn

Rubinstein, Elena og Yoram

Skolnik, Tage

Solovej, Michel

Tzabari, Uri

Unterschlag, Inge og Benny

Zylber, Naomi

Zylber, Philip
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Skal du med ud og skrive fremtidens historie om Hakoah? Vi har i 95-året aktive seniorafdelinger i både
fodbold, basketball, bordtennis og yoga. I ungdomsafdelingen er der også masser af liv og aktiviteter.
Du kan altid kontakte bestyrelsen for at høre om hvordan du eller nogen du kender kan komme med!
Her er det 11-mandsholdet i fodbold, der er fanget efter en hjemmekamp på Ryparken i efteråret 2019.

Med hele 95 års historie, er minderne, oplevelserne og historierne utallige. Hakoah har eksisteret i
snart 100 år og flere generationer har lagt deres tid, arbejde og fritid i klubben. Måske har du spillet
fodbold, basketball, håndbold, bordtennis, badminton eller noget helt andet? Måske var du engang
med til PGT eller til en Maccabiade i Israel? Har du været aktiv i bestyrelsen eller som holdleder? Vi
kan ikke få alle gode billeder med fra tiden, der er gået, men har du lyst til at dykke ned i arkiverne med
historier, artikler eller billeder fra de 95 år, så klik ind på hakoah.dk eller på Hakoahs Facebook-side. Her
kan du læse gamle Hakoahnere, finde utallige billeder og meget mere. Har du selv billeder fra gode
Hakoah-stunder? Del dem gerne med os alle, så vi kan mindes de gode tider! Ovenstående er fx et
billede fra optakten til Maccabiaden i Israel i 1977. Kan du også spotte hele fire æresmedlemmer i
klubben?




