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Vart fjärde år hålls Makkabiaden i Israel, 
den s.k. ”judiska olympiaden”. Den 
första ägde rum redan 1932 med 390 
idrottare. Idag räknas Makkabiaden 
som det tredje största idrottsarrang-

emanget i världen! I år avhölls spelen för 20:e gången 
med totalt 10 000 deltagare från 80 länder tävlandes 
i 40 sporter! När jag jämför med OS i Rio 2016 som 
hade 11 000 aktiva är jag stolt över att få vara del av 
Makkabiaden. Mycket stolt!

Makkabiaden är stort evenemang såväl socialt 
som kulturellt, och viktigt för den judiska konti-
nuiteten och identiteten i världen. Jag konstate-
rar med stor glädje att Sverige lyckades skicka en 
stor trupp på 70 personer, stolta svensk-judiska 
landslagsmän och kvinnor. 75 % av vår trupp var 
20 år eller yngre och en tredjedel av de aktiva var 
tjejer. Det är inom den judiska idrottsrörelsen det 
judiska Sverige kommer att finna sina framtida 
ledare som på sikt kommer att ta över ledarskapet 
även inom andra judiska organisationer. De som 
blev uttagna fick se en dröm gå i uppfyllelse och 
för många var det ett första, men inte sista besök, 
i Israel. I detta nummer kan du läsa om några av 
deltagarnas egna upplevelser.

I årets Makkabiad deltog judar från Albanien, 
Jamaica, Kina, Marocko och Porto Rico för första 
gången. Tillsammans tågade vår trupp in på en 
fullsatt Teddy Kollek stadion inför 30 000 åskå-
dare i Jerusalem med den svenska flaggan i topp 
iförda våra svenska färger, gult och blått, inför bl 
a Israels president Rueven Rivlin och premiärmi-

nisister Benjamin Netanyahu. Invigningsfacklan 
tändes av Antohny Ervin, USA, som tog guld i 
simning och Yarden Gerbi, Israel som tog brons i 
Judo vid OS i Rio.TV sände live och via internet 
nåddes miljontals hushåll.

Svenska Makkabiförbundet hade aldrig kun-
nat skicka en sådan stor trupp utan ett brinnande 
engagemang från vår organisation som arbetat 
med eventet i fyra år. Nyckeln till vår framgång 
är överledarna Mats Israelsson och Stefan Levy. 
Men det finansiella är en stor utmaning. Vi får 
varken kommunala eller statliga bidrag till vår 
verksamhet. Med starkt stöd från judiska Stock-
holm via Judiska Församlingen har vi både fått 
direkt och indirekt hjälp via fonder och stiftelser. 
Jag vill även tacka övriga bidragsgivare, sponsorer 
med Maccabi Business Club i spetsen. Utan er 
hade vi inte fixat det!

Via idrott vänder vi oss till barn, ungdomar och 
vuxna för att stärka vår judiska identitet i Sverige. 
Varje krona är viktig för vår verksamhet och varje 
krona går direkt in i verksamheten, då vi alla ar-
betar ideellt. Detta är en bra investering för det 
judiska Sverige.

Med starka minnen i bagaget har vi redan nu 
påbörjat arbetet med att skicka en stor trupp till 
de Europeiska Makkabispelen i Budapest 2019. 
Du hänger väl med?

Harry Nudel,
Ordförande Svenska Makkabiförbundet

Harry Nudel
Ordförande för Svenska Makkabiförbundet
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Farmors bror deltog redan på 50-talet 
där han tog två guld i brottning, min 
pappa och min bror har tillsammans 
tre medaljer i judo (Israels national-
sport). Min mamma har deltagit i tre 

Makkabiader och vunnit medaljer av alla valörer 
i golf. När jag sedan lägger ihop dessa med mina 
kusiners medaljer tappar jag räkningen. Att få delta 
själv i israel har varit en dröm sedan jag var liten. 
Frågan var vilken idrott jag själv skulle delta i när 
det väl blev dags. Mamma lärde mig golf, pappa 
lärde mig hur man inte ska spela golf men han 
lärde mig tidigt judo och sportens fina grundläg-
gande värderingar. Det jag själv dock fastnade för 
var fotboll. 

2017 var det premiär för mig att delta som spelare 
på invigningen i Teddy Kollek stadium i Jerusalem. 
Med 10 000 andra deltagare från hela världen mar-
scherade vi in med den svenska truppen. Känslan 
överträffade alla mina förväntningar. Fotboll blev 
det inget av då vi saknade kvalificerade spelare till 
en full trupp– men de unga fotbollskunniga eld-
själar som kvalificerade sig skapade ett futsal lag 
(fotboll på en basketplan, dvs inomhus). Nu var 
det dags att skriva svensk futsal historia. Elva unga 
duktiga fotbollsspelare som endast hade spelat fut-
sal i fyra månader åkte ner till Israel med högsta 
förväntan att göra sitt absolut bästa. Unga som vi 
är trodde vi kanske inte att det skulle bli lätt men 
iallafall kanske en medaljmatch, vi kom ju trots allt 
trea i Europa Makkabiaden i fotboll. 

När det väl kommer till matcherna reflekterar re-
sultaten inte matchbilderna, judiska vikingar som vi 

är gav vi varje motståndare en fight de sent kom-
mer glömma. Vi var först med att spräcka Brasiliens 
nolla och lyckades vidare få Sveriges genom tiderna 
första futsal vinst i Makkabiaden då vi vann med 
13–1 mot Kuba. Även om vi denna gång inte vann 
medalj, vann vi både publikens- och unga volontä-
rers hjärtan samtidigt som vi i laget hade fantastiskt 
kul, vilket jag anser vara mer än guld värt. 

när vi kom till hotellet märkte vi först att det att 
inte fanns några tjejer… och inte heller  killar i vår 
ålder, vilket inte var ett lika stort problem. Övriga 
gäster var våra motståndare som var väsentligt äldre 
än mina 16 år. Cirka 150 stycken 30-åriga fut-
sal spelare som spelat futsal sen barnsben och nu 
spelar i landslag och högsta divisioner runt om i 
världen. Trots bristen på motsatta könet på hotellet 
blev Makkabiaden en upplevelse som jag inte tror 
kommer överträffas på många år. Vi lärde känna 
judiska atleter från runt om i världen, vi åkte på 
guidad tur till Döda havet med brasilianare och 
argentinare, hängde vid poolen med sköna snub-
bar från Gibraltar och träffade de som vi tidigare 
lärt känna under Europeiska Makkabiadspel. Efter 
denna Makkabiad kommer jag hem med ett nytt 
globalt nätverk, nya judiska vänner från Sverige 
och tidigare kamrater som jag lärt känna ännu 
bättre.  För mig var detta början på en resa inom 
en ny sport. Futsal är en internationellt stor gren 
med framförallt världsstjärnor från Latinamerika. 
Min ambition är att detta även blir en gren inom 
Makkabi Sverige där vi tar medalj i Israel om fyra 
år. Vi ses i Budapest innan dess. 

Elliot Mankowitz

Makkabiaden 2017 

var min allra första 

Makkabiad i Israel, 

åtminstone som jag 

själv deltagit i. Jag 

har nämligen under 

hela min uppväxt 

fått ta del av Makka-

biadtraditioner då 

min familj i flera ge-

nerationer deltagit, 

och vunnit, medal-

jer av alla valörer. 
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Alla var törstiga. Neongula jackor överallt. Det var en 
kaotisk stämning, eller som man i judiska sällskap skulle 
säga ”balagan”. Framför oss stod det lilla landet Sur-

inam med en trupp som inte ens skulle räcka till en startelva. 
Bakom oss stod Schweiz. Eller det som många tror är Sverige. 
Sverige,Det är mitt land. Mitt i all denna balagan, stod vi i den 
svenska truppen tysta och snälla under denna långa väntan. 
Väntan på att få gå upp på scen och visa alla vilka vi var, det 
var nämligen invigning av Makkabiaden 2017. 

Tankarna for iväg till 2013. Jag var elva år och ringde på egen 
hand upp Makkabiförbundets ordförande Harry Nudel i hopp 
om att få vara med i Makkabiaden. Som jag förstår idag var jag ju 
så klart alldeles för liten, men en dag skulle jag dit. Det visste jag.

Nu står jag här fyra år senare. Vi står inne på Teddy Kollek 
Stadium i Jerusalem inför fullsatta läktare. Vi var land num-
mer 62 som fick träda in på scenen, ja då förstår ni nog varför 
det var en så lång väntan. Men för varje minut som gick kom 
vi allt närmare scenen. Det var riktigt mäktigt. Alla blickar 
och kameror var riktade mot oss. Pulsen steg. Vi gick där och 
möttes av publikens vrål och hejarramsor. Allt var över på två 
minuter, men dessa två minuter är och var de coolaste och mest 
fantastiska i mitt liv. 

Makkabiaden, ja vad ska man säga? Hela upplevelsen, alla 
människor och den fantastiska gemenskapen. Vi mötte länder 
från världens alla hörn; USA, Sydafrika, Brasilien, Australien 
samt Storbritannien. Det var oerhört varmt, men tack vare det 
fantastiska publikstödet lyftes vi fram som ett lag och vi gav 
aldrig upp. 

Jag har aldrig varit med om något liknande förut och jag har 
heller aldrig känt mig så svensk och judisk på samma gång som 
jag gjorde under dessa två veckor.

Det här bara måste jag få uppleva igen. Budapest, here I 
come!
Leah Gorosch
Sveriges juniorlag i fotbollen  
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Man skulle kunna tro att det var 
då, den 6 juli 2017, denna resa 
började, men den började långt 

innan. 
Startskottet för futsallaget gick en kall 
novemberkväll tillsammans med 20 ung-
domar och Makkabiförbundet. I rummet 
fanns både nya och gamla bekantskaper, 
men det viktigaste, 20 olika judiska iden-
titeter. För vissa skulle det bli första gång-
en i Israel, kanske till och med det första 
judiska i deras liv. 

Faktum är att det aldrig var självklar-
het att alarmet skulle ringa 04:00 den 6 
juli. Jag tror inte jag var ensam om tviv-

let och frågorna: 
”är det värt det?” 
och ”hur ska vi 
kunna spela fut-
sal som knappt 
gjort det förr?” 
som då snurrade 
i huvudet. I är-
lighetens namn 
såg det ut som 
en lång uppförs-
backe att ta sig 
upp för från den 

kalla novemberkvällen till det stekheta 
Israel. Som tur var kom Luciano Lorca, 
landslagsspelare i futsal in som tränare 
och gjorde att den sistnämnda frågan inte 
blev ett särskilt stort problem. 

Med stor envishet, humor och x antal 
armhävningar som straff gjorde han oss 
så redo som vi bara kunde vara vara för 
Israel. 

Dock kvarstod ett problem. Vi hade ingen 
riktig coach som kunde hjälpa till nere 
i Israel under Makkabiaden. Men helt 
plötsligt, som en blixt från en klar him-
mel dök den danske hjälten Uri Krivaa 
fram. Vi hade en coach. Man säger ofta att 
det är lätt att hålla huvudet högt när det 
går bra, men det är när det går tufft man 
egentligen får se sammanhållningen i en 
grupp. Tro mig, det var tufft. Vi förlorade 
matcher med basketsiffror och radade upp 
förlust efter förlust. Det blev jobbigt. Men 
tillsammans med hjälp från Uri och vår 
lagledare Peter Witz lyckades vi hela hålla 
uppe moralen och vår lagsammanhållning 
var något utöver det vanliga. 

Endast en person som aldrig deltagit i 
en Makkabiad tror att det endast handlar 
om idrott och resultat, att resan för oss 
skulle handla om futsal. Makkabiaden 
handlar om så mycket mer. Makkabiaden 
handlar om att träffa judar från hela värl-
den, om att få nya vänner och framförallt 
om att stärka sin judiska identitet. Själva 
tävlandet är bara något som ligger vid 
sidan, vilket alla som deltagit förstår. Nu 
när det har blivit dags att sammanfatta 
Makkabiaden är det inte futsalen som 
ligger i fokus. Snarare alla små stunder i 
vardagen, stunder som när de inträffade 
kanske inte var så märkvärdiga. Ett un-
derbart exempel är när vi träffade några 
argentinare på bussen och det slutar upp 
i allsång med kända svenska och argen-
tinska låtar. 

När jag om några år kommer att tänka 
tillbaka på Makkabiaden är det inte några 

vinsten mot Kuba med 13-1 jag kommer 
att minnas mest. Jag kommer att minnas 
att en spelare i vårt lag blev Bar-Mitzvah 
vid klagomuren och att vi alla dansande i 
ring tillsammans. Jag kommer minnas vår 
jargong. Jag kommer minnas vår stäm-
ning.  Jag kommer minnas hur vi futsal-
killar garvade i timmar tillsammans med 
laget från Gibraltar. Jag kommer också att 
minnas känslan när man springer ut på 
planen i svenska matchstället är det stolt-
het och lycka som flödar genom ådrorna. 

Något unikt man bara upplever en gång. 
Det är precis vad Makkabiaden är.

Saker man bara upplever en gång i livet. 
Saker som man aldrig trodde var möjligt. 

Saker man minns för evigt. Att jag fick 
chansen att ställa alarmet 6 juli 2017 kl 
04:00 för att åka till Makkabiaden ångrar 
jag inte för en sekund och inget jag skulle 
tveka på att göra igen.  

Förutom våra ledare och tränare Mats 
Israelson, Stefan Levy, Peter Witz, Lu-
ciano Lorca och Uri Krivaa finns det an-
dra personer som på olika sätt bidragit 
till att våra minnen blev till. Vi vill därför 
speciellt tacka för bidrag från:

Simon Kamras, Peter Neuman, Mats Is-
raelsson, Miriam Neuman, Leonid Agrest, 
Folke Breitbart, Annette Zippis,Staffan 
Aronsohn, Carina Wald, Restaurang Urban 
Deli, Sickla, Dan Scharfstein, Restaurang 
FLFL, Stockholm

William Nordeman
Makkabiaden 2017

Från ett frågetecken 

till minne för livet 
Alarmet ringer 04:00 och dagen vi alla har väntat har äntligen 
kommit. Det är äntligen dags att resa till Israel, till Makkabiaden. 

Futsal är en variant av 

fotboll som spelas på en 

mindre spelyta med fär-

re utespelare. Ordet kan 

översättas med, men 

är inte samma sak som, 

inomhusfotboll. Fut-

sal är ett teleskopord av 

portugisiskans futebol 

de salão (och spanskans 

futbol de salón).
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Men arbetet med Makkabia-
den är ju mer än att stå och 
titta på när svenska idrottare 
hämtar medaljer på pallen.  
Att förbereda, administrera 
och koordinera en trupp på 
70 personer utspridda över 
Israel i två veckor är en minst 
sagt mångfacetterad uppgift. 
Judiska SportMagazinet pra-
tade med de svenska överle-
darna Stefan Levy och Mats 
Israelson för att gratulera till 
ett gediget arbete och sum-
mera deras tankar efter Mak-
kabiaden. 

Grattis till ytterligare en Mak-
kabiad med många svenska del-
tagare och som ”chrein på gefil-
ten” även ett gäng medaljer, hur 
känns det nu efteråt?
Mats: Det känns naturligt-
vis bra och vi känner båda en 
stolthet i att kunnat ha skickat 
en sådan stor trupp och fram-
för allt att så många juniorer 
(75% av truppen) fick uppleva 
allt vad en Makkabiad innebär. 
Stefan: Ja, efter alla år är det 
alltid lika kul att komma hem 
med så många nya minnen, in-
tryck och känslor som det blir 
under fjorton intensiva dagar.

Vilka är era sammanfattade in-
tryck från sommaren?

Stefan: Att det var den mest 
välorganiserade Makkabiaden 
jag eller vi har varit på. Arrang-
örerna har verkligen lyssnat och 
tagit till sig den feedbacken de 
fått på tidigare utvärderingar. 
Delar som logistik och mat var 
otroligt mycket bättre än vad 
de har varit tidigare år och det 
underlättar för oss i Sverige 
eftersom vi i Makkabiad-sam-
manhang är ett litet land med 
begränsat antal ledare som kan 
rycka ut och släcka bränder. 
Samt, kanske det viktigaste, att 
vi lyckades skicka så stor trupp 
och jag igen fick se många ju-
niorer tävla, få nya vänner och 
upptäcka landet Israel. Lika 
härligt varje gång. 
Mats: Jag håller helt med Ste-
fan. Så glädjande vilket intryck 
detta spektakel ger alla ung-
domar som är med för första 
gången. Jag hoppas verkligen 
att det blir en injektion för 
våra judiska föreningar här 
hemma och att dessa ungdo-
mar kan ta med denna energi 
ut till klubbarna. 

Sverige skickade en trupp på 
över 70 personer. Vad väcker det 
för reaktioner?
Stefan: De andra länderna var 
verkligen berömmande och 
tycker det är kul att vi vågar 

satsa och skicka en sådan stor 
trupp i förhållandet till vårt 
lilla land. Men det har varit 
min och Mats filosofi från 
början – att alltid skicka så 
många idrottare som vi bara 
kan. Vi tycker en Makkabiad 
är en sådan fantastisk upple-
velse och att så många som 
möjligt borde få uppleva den. 
Till exempel märkte vi tidigt 
att vi skulle få svårt att få ihop 
ett fotbollslag seniorer och då 
bestämde vi, efter ett godkän-
nande från förbundet, att vi 
skickar iväg ett futsal-lag is-
tället då det kräver lite mindre 
folk. Detta trots att ingen av 
killarna i laget spelar futsal till 
vardags. Sådana initiativ får vi 
beröm för nere i Israel och det 
är kul. 
Mats: Vi måste också ge en 
eloge till alla som hjälper till 
och samlar in pengar till Mak-
kabiförbundet som Maccabi 
Business Club och personer 
som individuellt eller via sina 
företag sponsrar Makkabiad-
truppen – Israel Käss (Hertz 
i Israel), Dan Fibert (Epic 
och Salming), Daniel Kaplan 
(Kaplans Auktioner), Simon 
Rosner (Collection XII) och 
slutligen Jonas Grandér. Utan 
deras ansträngningar hade vi 
inte kunnat skicka en sådan 

stor trupp. Så en eloge till alla 
som hjälper med pengar. 

Hur ser en vanlig dag er för ut 
under Makkabiaden?
Mats: Varje morgon, förutom 
shabbes, är det överledarmöte 
prick klockan 07.00. I princip 
är alla länders överledare där. 
Vi tycker det är viktigt att vara 
där och visa att vi är intres-
serade och ger Sveriges syn-
punkter i olika frågor. Mötet 
tar dryga timman och vi går 
igenom gårdagen, diskuterar 
dagen och ser om det är några 
ändringar på programmet. Ef-
ter det sätter Stefan och jag oss 
ned och går igenom vilken in-
formation som vi måste få ut 
till våra ledare. Därefter åker vi 
alltid ut till de olika arenorna 
för att finnas till hjälp och bi-
stå våra idrottare på olika sätt. 
Vi vill inte att någon ska kän-
na sig ensam ute på sin arena 
och behöva ordna med allt 
praktiskt själv. Återigen, vi är 
trots allt ett litet land och har 
inte grenledare i alla grenar så 
då kliver vi in, viket oftast är 
kul, men också förenat med en 
hel del jobb.
- I princip hinner vi se halva 
Israel under en dag. Vi vaknar 
i Kfar Maccabia som ligger i 
Ramat Gan. Sen kanske vi tar 

Den tjugonde Makkabiaden är över och Sverige kunde som alltid 
stoltsera med en stor trupp och nyerövrade medaljer genom det 
duktiga fäktlaget som bärgade inte mindre än sju medaljer.
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oss upp till Haifa som ändå är 
10-12 mil bort. Sen förbi Ha-
dera på vägen hem för att hälsa 
på fäktarna och sen tillbaka till 
Ramat Gan igen för någon 
mottagning eller evenemang 
som arrangörerna ordnar. 
Stefan: Evenemangen på kväl-
larna är också viktiga. Det är 
ett tillfälle att nätverka och vara 
social med de andra ländernas 
överledare. Jag och Mats har nu 
varit med länge och varit synliga 
i dessa sammanhang. Folk bör-
jar känna till oss och fråga om 
vad vi tycker i vissa frågor. Det 
gör att vi har kunnat påverka 
hur vi svenskar ha fått bo de se-
naste åren eller vilka grenar som 
ska vara med på programmet. 
Det hade inte gått om vi inte 
hade varit synliga och aktiva. 
Mats: Så summa summarum 
så är det inte mycket ledig tid, 
eller ingen alls rättare sagt. 
Det kanske är på shabbes man 
kan försöka få tid för någon 
timme på stranden eller bara 
på rummet. 

Vad var det roligaste idrottsliga 
minnet från året?
Stefan: Jag måste säga att det 
var att titta och uppleva fäktar-
nas presentationer. Faktiskt en 
idrott jag aldrig sett live innan, 
den var helt ny för mig. Men 
det var väldigt roligt. 
Mats: För mig var det den pre-
sentation futsal-laget gjorde 
utifrån sina förutsättningar. De 
flesta i laget hade knappt spelat 
futsal innan men de gick in för 
uppgiften till 110% och trä-
nade och skapade verkligen ett 
lag. De hade en grym inställ-
ning och kämpade hårt mot de 

andra länderna som bestod av 
spelare som spelade futsal till 
vardags.  
Vad är det roligaste minnet ut-
anför idrotten?
Mats: Äran att bära in den 
svenska fanan under invig-
ningen. Verkligen ett minne 
för livet att få tåga in på Teddy 
Kollek Stadium med alla tu-
sentals personer på läktarna. 
Helt otroligt. 
Stefan: Håller med, Mats blev 
ju i samband med invigningen 
uppmärksammad i israelisk tv 
som till och med hade grävt 
fram egen info om Mats. Men 
det var kul att någon svensk 
blev så uppmärksammad. 
Samtidigt hade vi en kille i 
futsal-laget som tog sin bar-
mitzvah vid Kotel i samband 
med Makkabiaden. Hela laget 
dansade och var glada tillsam-
mans med honom. Fantastiskt 
kul och ytterligare ett bevis på 
att Makkabiaden är så mycket 
mer än det senaste resultatet. 

När börjar förberedelserna inför 
en Makkabiad?
Mats: Egentligen börjar det 
redan ett halvår efter den förra 
Makkabiaden. Då är det alltid 
en kongress nere i Israel där 
det görs en ordentlig utvärde-
ring och man drar upp rikt-
linjerna för nästa Makkabiad. 
Det gör att vi redan då börjar 
få frågor om vilka grenar vi 
kommer vara med i och hur 
många vi kan tänkas skicka.
Stefan: Vårt dilemma är då 
att folk hemma i Sverige inte 
mentalt tänker på en Makka-
biad om tre år. Så vi kan inte 
fråga folk om de vill vara med 

som ledare eller idrottare re-
dan då – något som är förstå-
eligt, det är ju svårt att veta vad 
man ska göra om tre år. 
Mats: Sedan är två möten 
per år nere i Israel med pla-
nering inför Makkabiaden. 
Vi försöker åka så ofta vi bara 
kan. Som vi har sagt tidigare 
så känns det viktigt för att vi 
ska bygga relationer med folk 
och göra vår röst hörd. Men 
det känns som att detta har 
vi lyckats med och vi märker, 
att när vi sätter ned foten och 
vill något, så blir det oftare 
och oftare så. Som exempel 
att våra juniorer ska bo två 
och två och inte tre och tre 
och gärna tillsammans med 
ett engelskspråkigt land som 
till exempel Australien med 
alla fördelar som det innebär 
i nätverkande och kompis-
skapande. Så det är i mångt 
och mycket ett kontinuerligt 
arbete som pågår under fyra år.

Hur mycket händer bakom ku-
lisserna som vi inte märker som 
följer Makkabiaden på avstånd?
Stefan: Mest är det ganska 
mycket politiskt spel mellan de 
stora Makkabi-länderna om 
vilka som ska väljas till olika 
poster i Maccabi World Union 
eller åt vilket håll regelverket 
ska ändras. Så spelet bakom 
kulisserna påverkar inte oss i 
Sverige så himla mycket. 
Mats: Men som vi sa ovan 
så var arrangemanget kanske 
det bästa någonsin, det gjorde 
trixandet med att lösa stora 
praktiska problem, som för-
hoppningsvis inte ska bli of-
fentliga, i stort sett lyste med 

sin frånvaro i år. Mycket skönt.

Om ni f ick ändra på något i 
Makkabiaden vad skulle det 
vara?
Stefan: Personligen skulle jag 
ändra så att om du vill ställa 
upp i öppna klassen i en idrott 
ska du inte behöva vara i Israel 
under alla fjorton dagar Mak-
kabiaden håller på. Dels gör 
det svårare för arrangörerna att 
hitta hotell. Men framför allt. 
kanske alla som vill vara med, 
inte har möjlighet att vara 
borta i två veckor under som-
maren. Om man bara behövde 
vara där i säg fem dagar tror 
jag många fler skulle vilja åka.
Mats: Jag tycker Makka-
biadorganisationen måste se 
över möjligheten att öppna 
upp för små länder att kunna 
ställa upp med kombinerade 
nationslag. Kan man göra det 
i World Cup i Hockey, där de 
mindre nationerna i Europa 
spelade med ett mixat lag, 
borde man kunna göra det i 
Makkabiaden. Precis som Ste-
fan säger skulle det i slutän-
dan göra att fler skulle kunna 
få möjlighet att få vara med i 
en Makkabiad. 

Hur blev ni engagerade i Mak-
kabiadrörelsen från början?
Mats: Vi är båda födda in 
i Makkabiad-familjen med 
stora Makkabihjärtan så det 
är absolut ingen slump.  I vår 
ungdom representerade vi 
båda Sverige i fotboll vid flera 
Makkabiader och tyckte båda 
att den var en fantastisk erfa-
renhet. På Makkabiaden 2005 
var vi med som ledare för ju-
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Det blev Kanada som tog hem guldet 
när ishockey åter stod på Makkabiadens 
schema. I finalen besegrades USA med 
hela 7–2.  

Just det kanske inte får många att höja på 
ögonbrynen, men faktum är att det var 
en historisk ishockeyturnering som ägde 
rum under sommarens spel. Ishockey har 
visserligen varit med på Makkabiadens 
schema tidigare, men i år var första gången 
som man tog klivet in i finrummet. I stället 
för att spela i Metulla, precis 
vid den libanesiska gränsen, 
så ägde årets turnering rum 
i nybyggda Payis Arena i Je-
rusalem med en kapacitet för 
10 000 åskådare. 
 
Det var just USA och Kanada 
som låg på för att ishockeytur-
neringen skulle avgöras i Je-
rusalem. Efter förhandlingar 
mellan Israeliska hockeyför-
bundets ordförande Evgeni 
Gusev och Jerusalems borg-
mästare Nir Barkat så blev det 
verklighet. Sargen köptes in från ett öster-
rikiskt företag och turneringen kunde sätta 
igång. Huvudturneringen bestod av lag från 
Kanada, USA, Israel, Tyskland och Ryssland. 
Det anordnades även turneringen för spelare 
över 40 år samt för spelare upp till 18 år.  

Turneringen blev en succé. Finalen sändes 
live i israelisk tv och lockade över 7 000 åskå-
dare till arenan. Kanadas Corey Kalk stod 
för ett hattrick i finalen och till turneringens 
bäste spelare utsågs Kanadas målvakt Zach 
Springer. Återstår att se om någon eller några 
tar klivet till NHL i framtiden. På tal om 
NHL, när ishockey senast stod på schemat 

i Makkabiaden tränades Kanada av ingen 
mindre än NHL-legendaren Guy Carbon-
neau med tre Stanley Cup-titlar på meritlis-
tan och över 1 300 NHL-matcher.
 
Makkabiaden gav uppenbarligen mersmak 
för det israeliska förbundet. I början av som-
maren sökte nämligen Israel, med Jerusa-
lem och Payis Arena som spelort, VM för 
division II, grupp B (motsvarande division 
fem). Eftersom Payis Arena huvudsakligen 
används till basket och man inte kunde 

garantera att VM verkligen 
skulle kunna genomföras 
där så gick i stället mäster-
skapet till spanska Madrid.  

Israel ligger för tillfället 
35:a på världsrankningen 
och var som bäst rankade 
på 28:e plats 2006. Som lag 
har Israel inte gjort något 
större avtryck på hockey-
kartan, men det finns un-
dantag. För några år sedan 
gjorde den israeliske forwar-
den Eliezer Sherbatov ett 

av hockey historiens snyggaste mål i en 
VM-match mot Grekland. Målet har 
över en miljon visningar på Youtube.  

Ingen israelisk spelare har någonsin spe-
lat i NHL, men Maxim Birbraer draftades 
av New Jersey Devils som 67:a 2000. Han 
spelade dock aldrig några matcher i NHL. 
Talangen David Levin, som är född i Israel, 
kan dock vara på väg att skriva historia. Han 
tippas av de flesta gå topp tio i draften till 
sommaren. Blir han Israels förste represen-
tant i väldens bästa hockeyliga?

Daniel Meisels

niorlaget i fotboll och fick efter det 
frågan från Thomas Grünewald (Mr 
Makkabiad här i Sverige), som då 
satt i förbundets styrelse, om vi var 
intresserade att bli överledare efter 
de dåvarande överledarna Daniel 
Jonas och Heléne Sommerfeld som 
var på väg att sluta.
Stefan: Vi visste nog inte riktigt då 
vad vi gett oss in på. Men resten är 
ju som det heter historia nu och vi 
är ju kvar än i dag. Men vi sticker 
inte under stol med att vi gärna 
ser nya personer engagera sig. Det 
är tidvis mycket jobb men det är 
samtidigt något enastående roligt 
och givande. 

Nu är det Budapest om två år, är ni 
redan där mentalt eller unnar ni er en 
liten mental semester?
Mats: Det första stora mötet om 
Budapest var nu under Makkabia-
den så det arbetet är igång. Med an-
dra ord ingen paus utan det är direkt 
på nästa tävling.
Stefan: Men vi har nog tagit en liten 
paus nu, det måste man annars blir 
man för utmattad. Men i oktober 
ska de första anmälningarna skickas 
in och sen i november är det stor 
kongress om Europamakkabiaden 
i Budapest. 

Om man vill tävla för Sverige i kom-
mande Makkabiader, vad ska man 
göra då?
Mats: Man hör av sig till någon av 
oss via sociala medier eller på våra 
mailadresser som finns på Makka-
biförbundets hemsida. 
Stefan: Gärna så tidigt det bara går, 
ju snabbare vi vet desto lättare bli 
planeringen för oss och alla arrangö-
rerna. Men hör gärna av er. Det är 
alltid lika kul när folk kontaktar oss 
och frågar om vi kan vara med.

På hal is



Hannah Wald
Josefin Knudsen
Melissa Davin
Emma Lundin
Miriam Katarina, Mikaela 
Jablonska Hårdeman
Rebecca Irene Löwy
Ellen Noomi Mansten Bruchfeld
Liva Jelinek
Jonna Maja Aviva Lindberg
Ebba Olinius
Hannah Lea Mikaela Ram
Noomi Hannah Amanda Schwarcz
Nora Bornstein
Rebecca Nathanson Karlsson
Lilly Simone Karlsson Nathanson
Hanna Asarnoj
Leah Gorosch

Elinor Fligman
Oliver Benjamin Kraitsik
Gabriel Josef Biton-Harel
Joshua Gordon
Sam Bornstein
Marcus Carl David Kaplan
Sam Davin
Marcus David Berndt Silbersky
Max  Lundin
Samuel  Zyskind
Benjamin Asarnoj
Joel  Fink
Vincent  Nordeman
Lior  Fligman
David Sellei
Jona Waldfogel
Nadav Harari 
Benjamin Altman



Elinor Fligman
Oliver Benjamin Kraitsik
Gabriel Josef Biton-Harel
Joshua Gordon
Sam Bornstein
Marcus Carl David Kaplan
Sam Davin
Marcus David Berndt Silbersky
Max  Lundin
Samuel  Zyskind
Benjamin Asarnoj
Joel  Fink
Vincent  Nordeman
Lior  Fligman
David Sellei
Jona Waldfogel
Nadav Harari 
Benjamin Altman

Rebecka Kvart
David Ashman
Niclas Davin
Jonas Eberil
Michael Fligman
Adam Lebsund
Aron Törnvall
Dennis Neuman
Elliot Mankowitz
Adam Zippis
Philip Kämpe
Daniel Amir
Alexander Agrest
Jacob Cahn
William Nordeman
Noah Wolff
Peter Witz
Isabell Lernesjö

Josephin Lernesjö
Jeannette Runold
Vendela Runold
Ulf Lernesjoe
Daniel Lazer
Forbes Goldman
Daniela Broner Fredriksson
Josefina Agrest
Elias Wiorek
Jonas Grandér
Mats Israelson
Jonathan Israelson
Patrik Goldberg
Stefan Levy
Uri Krivaa 
Cecilia Koren 
Shani Koren 

MEDALJREGN  
FÖR FÄKTARNA

Masters-Guld
Värja, lag, herr: Ulf lernesjö

florett, lag, herr: Ulf lernesjö

Open-Silver
Värja, lag, dam: jeannette & Vendela rUnold
florett, damlag: Vendela rUnold

Junior-Brons
Värja, lag, tjejer: Isabel & josephIne 

lernesjö

Värja, lag, kIllar: danIel lazer
florett, lag, kIllar: 

danIel lazer
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Erbjudande!

Nybrogatan 20 • Boka synundersökning: 08–660 60 96.
www.ostermalmsoptik.se

*Går ej att kombinera med annat erbjudande.
Det går att delbetala utan extra kostnad.
Vi utför även ögonhälsokontroller.

Vid köp av kompletta glasögon 
får du 15% rabatt. 
Erbjudandet gäller till och 
med 31 december 2017.

Leg Optiker Diana Gerward
& Jennifer Mankowitz

Erbjudande!

15%15%

Judiska_Sportmagasinet:Layout 1  14-10-08  17.01  Sida 1

Finansiell rådgivning och 
förmögenhetsförvaltning.

JRS Asset Management är ett fristående svenskt 
värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Vår ambition är att förenkla tillvaron för 
kunderna och leva upp till deras förvänt-
ningar när det gäller bemötande, service 

och finansiell utveckling.
 

Kontakta gärna  
Bernhard Asarnoj: 08-407 64 25 eller 

Ola Josefsson: 08-407 64 09, 
för ytterligare information.

Stöd Bröstcancer fonden
För varje armband 
du köper går 15 kr 
till forskningen.

Skriv in koden SPORT i kassan och få 10% rabatt 
på alla beställningar. Gäller t.o.m. 2017-12-31.
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- MBC-golfen är ju en förkortning av 
Maccabi Business Club, alla vet kanske inte 
vad syftet är med klubben.
Rikard: Maccabi Business Club är ett med-
lemsnätverk där medlemsavgifterna med 
avdrag för aktivitetskostnader oavkortat går 
till att delfinansiera svenskt deltagande i 
Makkabiader i Israel vart fjärde år. 
Thomas: För medlemsavgiften får med-
lemmarna tillgång till konferenslokaler 
centralt i Stockholm. Samt att vi tre till 
fyra gånger per termin arrangerar träffar 
med framstående talare inom olika äm-
nen. Alla ges tid att mingla och nätverka 
med varandra. Alla medlemmar får också 
ta med sig gäster till träffarna. 

-  Hur föddes idén med att skapa en stöd-
jande kraft till den  judiska  idrottsrörelsen 
i Sverige?
Thomas: Rikard och jag brainstormade 
om hur vi kunde skapa något som kon-
tinuerligt genererade inkomster till judisk 
ungdomsidrott och där de som betalade 
medlemsavgiften kunde få något tillbaka 
för vad de betalade in. Vi insåg då att det 
mest värdefulla vi har att erbjuda våra 
sponsorer är vårt breda nätverk. Parallellt 
startade Michel Gordin en verksamhet 
med kontorsuthyrning i loungemiljö cen-
tralt i Stockholm. Denna kombination 

gav oss en tillräckligt attraktiv lokal att 
erbjuda potentiella medlemmar och för 
att starta Maccabi Business Club.

-Vad har ni själva för bakgrund i Makkabi-
rörelsen?
Thomas: Jag träffade Janne Wronkow av en 
slump när jag som 17-åring spelade fotboll 
i Älvsjö. Han frågade om jag vill represen-
tera Sverige i en juniorturnering i Schweiz. 
Det lät ju kul och var så kul att av bara far-
ten började jag i IK Makkabi. Jag deltog 
sedan i tre Makkabiader och tre Europeis-
ka Makkabispel. Senare har engagemanget 
fortsatt i Makkabis fotbollsstyrelse, Mak-
kabiadfonden och Europeiska Makkabi-
förbundet. Men innan jag började spela 
med Makkabi hade jag lite kontakt med 
det judiska, så idrotten blev min inkörsport.  
Rikard: Jag fick förmånen att åka till Mak-
kabiaden 1969. På den tiden spelade jag i 
Brommapojkarna och hade precis som 
Thomas lite kontakt med den judiska 
idrotten. Så träffade jag min fru Agneta, 
hennes bror Stefan och Pappa Karl Her-
man Levy och så började jag i Makkabi 
1975. Träffade då Thomas för första gång-
en och tillsammans började vi utforma 
idéer för att få in pengar, då för IK Mak-
kabi fotboll. Vi var rätt lyckosamma, så IK 
Makkabi åkte på träningsläger till både 

Italien och Spanien. 

-  Hur fick ni idén till tävlingen?
Thomas: Makkgolfen, som den då hette, 
grundades redan 1990 efter att jag och 
Hans König i tillsammans med Lennart 
Engelhart, Jessica Lederhausen och Abbe 
Adler, hade pratat om att hitta ett ytter-
ligare sätt att skapa intäkter till Svenska 
Makkabiförbundet. Makkgolfen drevs se-
nare under många år förtjänstfullt av Abbe 
Adler och Rita Lippman, men tunnades 
ut och upphörde under 2010-talet. Där-
för beslutade vi att återuppta detta eve-
nemang inom MBC:s verksamhetsram. 

- Vad är det som har gjort MBC-golfen så 
uppskattad genom åren?
Thomas: Trevlig samvaro och att alla är 
medvetna om att de gör en insats genom 
att bidra till judisk ungdomsverksamhet.
- Eftersom tidningen är på tryck när årets 
upplaga avgörs berätta om året tävling.
Rikard: Det är drygt 60 anmälda golfare 
och under dagen finns två tävlingsformer 
i samma tävling, singelspel och Texas 
Scramble (lagtävling). Tävlingen avgörs 
på Vaxholms Golfklubb, och pålitliga 
medhjälpare har tidigare varit och kom-
mer att bl a vara Janne Feinbaum. Rita 
Lippman och Ted Kamtsan.

 MCB-golfen gick sedvanligt  av stapeln under sensomma-
ren. MCB-golfen har genom åren  blivit ett mycket upp-
skattat evenemang med syfte att genom trevligt umgänge 

kombinerat med idrottande samla in pengar till Makkabirörelsen. Judiska SportMagazinet pra-
tade inför årets tävling med grundarna av MBC, Rikard Frenkel och Thomas Grünwald för att 
höra mer om tävlingens bakgrund och deras engagemang för Makkabirörelsen.    

TACK FÖR STÖDET TILL MAKKABIADEN 2017
ANNIKA & GABRIEL   |   URWITZ STIFTELSE   

BETH OCH JULIUS GOLDMANS MINNESFOND   |   CLAS GROSCHINSKYS 
MINNESFOND   |   HECKSCHERS STIFTELSE   |   HERSSONS MINNESFOND   
JUDISKACENTRALRÅDET    |   JUDISKA FÖRSAMLINGEN I STOCKHOLM   

JUDISKA HJÄLPFÖRENINGEN   |   AUSER DALIM  
MACCABI BUSINESS CLUB   |   WARBURGS DONATIONSFOND
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Och samma år som hatet 
får ordentligt fäste, väljer 
man då alltså att grunda 
en judisk idrottsförening 
i Stockholm? Hur tänkte 

man då? Var det stolthet eller okunskap 
som låg bakom grundandet? Var det dum-
dristighet eller mod? För liksom idag, 
fanns det många som kände sig bekväma 
med att öppet uttrycka sin judiska identi-
tet, men även många som inte gjorde det. 
Samtidigt kände man sig många gånger 
inte välkommen att aktivera sig i andra 
idrottsföreningar. IK Makkabi blev en 
fristad där man inte behövde göra sig till, 
men det blev även en plattform för att ut-
veckla sina idrottsliga talanger, med målet 
att bevisa för andra att man hade mer att 
erbjuda än att ”bara vara jude”. Reflektio-
nerna kring grundandet har alltid lett till 
samma slutsats – att det måste ha varit 
stolthet och mod som resulterade i en ju-
disk idrottsförening i Stockholm. Stolthet 
över det judiska arvet, och mod att trotsa 
samhällets obehagligt riktade vindar. 

Makkabis roll idag
Sedan grundandet har många aktiva kom-
mit och gått. Idag har vi möjlighet att en-
gagera oss i andra idrottsföreningar, och vi 
är integrerade i dagens Stockholm på ett 
helt annat sätt än hur vi var då. Samtidigt 
som det är fantastiskt positivt att kunna 
vara en självklar del av sin omgivning, 

medför det också en ökad risk för att man 
på vägen lämnar stora delar av sitt judiska 
arv bakom sig. Och för varje generation 
som går blir trenden mer påtaglig.

Det IK Makkabi som då fungerade som 
en fristad för de som inte kände sig väl-
komna annorstädes, vill och behöver idag 
fokusera mer på att engagera och återupp-
ta en känsla av det judiska genom idrotten. 
För det är det judiska i IK Makkabi som 
gör det så unikt. Det sambandet medlem-
mar emellan kommer man aldrig kunna 
finna någon annanstans oavsett hur poli-
tiken och omvärlden skiftar. 

En ny generation tar vid
En ny styrelse i IK Makkabi har nyligen 
tillträtt. Vi som kommer att bära styrel-
sefanan en tid framöver är Makkabis nya 
ordförande Ariel Mannelid Okret, tillsam-
mans med Daniel Levin, John Häger-
strand, Madeleine ”Maddie” Holmström 
Szugalski, Oliver Gindin, Peter Krusin, 
Robin Frenkel, Simon Körösi och Adam 
Zlotnik. Genomsnittsåldern är för första 
gången på länge kring 30-strecket. En väl-
digt ung styrelse med andra ord. Det är den 
yngre generationens engagemang som siar 
om föreningens framtid, och för att kunna 
locka unga är vi helt övertygade om att 
man måste tala de ungas språk. Samtidigt 
är styrelsens ambition att Makkabi ska till-
handahålla mycket mer än ungdomsidrott, 

och vara en mötesplats för alla generatio-
ner och individer med den grundläggande 
samhörigheten i det judiska och idrotten.

Vi i styrelsen är en relativt blandad skara 
individer – alltifrån de som varit aktiva i 
föreningen i över 15-20 år och som vuxit 
upp med det judiska, till de som inte va-
rit aktiva tidigare, och som har funnit det 
judiska efter att ha börjat träna i Makkabi. 
Vi har ett brinnande engagemang som 
bubblat under de första mötena. 

Makkabi i framtiden 
Vi har börjat med att sätta sig in i struk-
turen och hitta en gemensam målbild för 
Makkabi. Tillsammans arbetar vi nu för 
att sjösätta en modern organisation. En 
ny uppdaterad hemsida med ett digitalt 
interface för bidrags- och budgetansök-
ningar planeras, en ny ekonomisk plan 
som är anpassad för en ny tid med färre 
ledare och mindre ideellt engagemang. 
Detta ser styrelsen inte som något unikt 
för Makkabi utan som en större samhäll-
strend. Däremot tror vi att Makkabi kan 
ha unika nycklar för att lösa detta. 
Vi har börjat jobba med mål som att utöka 
medlemsantalet och sponsoravtalen. Men 
för att nå dit behöver vi se till att vara 
relevanta för våra befintliga medlemmar. 
Och just därför kommer vi ständigt att 
behöva ompröva våra beslut och våra valda 
vägar. Vi är dock helt övertygade om att 

Varför IK Makkabi?

IK Makkabi i Stockholm grundades året 1933. Samma år som Kim Novak och Yoko Ono kom-
mer till världen. Men även samma år som nazisterna i Tyskland uppmuntrar till bojkott av 
judiska butiker. Hur den historien sedan fortsätter och slutar känner vi alla väl till. Snart skulle 
många göra allt i sin makt för att dölja sin judiska identitet – först för att kunna leva som alla 
andra medborgare, och senare för att blott överleva. 
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Makkabi, med hjälp av sina aktiva, 
har den potential som krävs för att 
nå dessa mål.

Till hösten kommer vi att bland an-
nat arrangera en turnering i den nya 
sporten Paddel för första gången, där 
vi har ett antal medlemmar som re-
dan är aktiva. Vi planerar även att i 
någon form starta en E-sport sektion, 
ett Futsal-lag men även enklare sport-
kvällar. Vi vill bredda det utbud Mak-
kabi har att erbjuda, och samtidigt 
locka nya medlemmar och deltagare. 

Vill du engagera dig på något sätt, 
tveka inte att höra av dig till oss så 
kommer vi arbeta för att ge dig och 
din sektion/aktivitet bästa möjliga 
förutsättningar.

IK Makkabi grundandes en gång av 
stolthet och mod. Stolthet över det 
judiska arvet, och mod att stå emot 
samhällets obehagligt riktade vindar. 
Vår kära idrottsförening har någon-
ting som ingen annan har, och därför 
börjar idag ett nytt kapitel, där en ung 
och engagerad styrelse bygger upp ett 
nytt Makkabi. Ett Makkabi grundat på 
stolthet över vårt judiska arv, och mod 
att våga förändra och utveckla fören-
ingen till att nå dess fulla potential. 

IK Makkabis nya styrelse 

Kopparbergs/Göteborg har blivit något av 
en judisk klubb. Senast i raden: 21-åriga 
backen Savannah Levin från USA.
 
Levin kom till Göteborg i början av säsongen och 
har startat samtliga matcher för laget i damall-
svenskan hittills. Levin är inte först i raden av ju-
diska spelare från USA som representerat Göte-
borg. För några år sedan spelade både Savannahs 
syster Camille och Yael Averbuch i laget. Ett 
faktum som förde även Savannah till västkusten. 
– Min syster kom till Göteborg efter att ha ta-
git examen från Stanford. Hon spelade här i ett 
och ett halvt år och det var när jag var här och 

besökte henne som jag kände att jag också ville spela här, säger Levin. 
 
Vad är det som är så bra med Göteborg?
– Jag älskade atmosfären i laget har och det var många talangfulla spelare på träningen. 

Jag visste att om jag skulle få möjligheten så skulle det vara mitt förstaval. Min 
syster hade också en fin tid här och växte som spelare och jag är väldigt tacksam att 
jag har fått möjligheten att spela här.Levin växte upp i Orange County i Kalifornien. 
Hon gick i en judisk skola, Tarbut V’  Torah, under uppväxten.
– Jag spelade för en ungdomsklubb vid namn Slammers FC från det att jag var sju 
till jag var 18 och lämnade för college. Jag hade inte många judiska lagkamrater, men 
eftersom jag gick i judisk skola alla de där åren så kunde jag utveckla min judiska 
identitet. 

2013 deltog Levin i Makkabiaden för USA som deras yngsta spelare.
– Det var en av de bästa upplevelser som jag har haft. Jag var bara 18 år då och det 
var fantastiskt, inte bara att få judiska vänner från hela världen, men också att få 
lära känna mina lagkamrater. Att få representera USA, få spela den sport som jag 
älskar i ett land som jag älskar var otroligt. Vi vann guld och jag kommer aldrig att 
glömma den upplevelsen.

Levin berättar att många av hennes lagkamrater i Göteborg är nyfikna på juden-
domen.
– Vissa vet mer, vissa vet mindre. De frågar alltid frågor om religionen och vilka seder 
det är. Det gör mig glad att de vill veta mer och att jag kan berätta.
 
Vad säger du om det judiska livet i Göteborg?
– Församlingen är liten, men jag har träffat en grupp studenter som har välkomnat 
mig. Det är dessutom två shlichim här från Israel och de har öppnat sitt hem för 
mig under Shabbat och högtider. Det har varit roligt att kunna träffa andra judar 
och prata om våra identiteter och fira Pesach som varit sedan jag kom till Sverige. 
 
Vad har du för mål inför framtiden?
– Just nu är jag bara fokuserad på det som är kvar av säsongen. Vi är inte där vi vet 
att vi vill vara i tabellen och jag ser fram emot att gå ut på planen och ändra det. Jag 
känner att vi blir bättre både fysiskt och mentalt varje dock och jag tror att om vi tar 
en match i taget så kommer vi att nå våra mål, säger Savannah Levin.

Daniel Meisels

LEVIN i 
DAMALL-
SVENSKAN
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Eduard och Sophie Heckschers Stiftelse
Grundades år 1911 genom en donation av Sophie Heckscher

Med hjälp av donationen lät stiftelsen bygga 
ett flervåningshus med bostäder på Söder i 
Stockholm. Bostäderna uppläts i första hand 
till fattiga judar från Östeuropa. Denna fas
tighet är sedan länge såld och förmögenheten 
förvaltas på annat sätt.
   Varje år delar stiftelsen ut bidrag till ut
bildning och andra samhällsnyttiga ända mål 
med företrädesvis judisk anknytning. I första 
hand ges bidrag till ändamål av engångs natur 
(s.k. projektbidrag). Stiftelsens praxis är att 
dela ut till institutioner eller organisationer. 
Beslut om bidrag fattas i början av kalender

året. Ansökningar gällande år 2018 skall vara 
stiftelsen tillhanda senast den 22 januari 
2018. För information eller anvisningar till 
ansökan kontakta stiftelsens handläggare  
Marina Burstein eller besök stiftelsens hem
sida www.heckscherstiftelse.se

Eduard och Sophie Heckschers Stiftelse
c/o Marina Burstein
Bastuhagsvägen 51, 122 42 Enskede
Mobil: 070 594 4613
Epost: marina.burstein@heckscherstiftelse.se

Stiftelsen tar gärna emot ytterligare donationer

Stockholm
-

Corporate
-

Finance

erbjuder bl.a kvalificerad rådgivning 
och kapitalanskaffning till bolag som är eller är på väg in i mognadsfasen.
Stockholm Corporate Finance AB är ett bolag som står under 
Finansinspektionens tillsyn och är godkänd som Certified Adviser av 
Stockholmsbörsen för bolag listade på First North.

Vill du veta mer besöker du hemsidan  eller 
kontaktar Peter Enström på tel 08-440 56 47

Funderar du på att skaffa kapital 
eller notera ditt bolag?

Tribut Consulting AB
Specialist inom systemlösningar och administration 

för livförsäkrings- och bankbranschen.  
Mångårig erfarenhet samt referenser av Sveriges ledande aktörer. 

!

08-15 38 02    |   070-8343 401    |   grigori.weinman@gmail.com
Döbelnsgatan 40    |    11352 Stockholm

Öron Näsa Hals mottagningen i Åkersberga (ÖNH)

D D W

Hackstavägen 22    184 31
Tel: 08-540 660 62

Behandlar alla typer av sjukdomar i ÖNH området
Ansluten till Landstinget
Akuttider fi nnes dagligen
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AGO AWARD har bytt namn till No 18 AWARD och instiftades av Michel Gordin och Svenska 
Makkabiförbundet. Priset ska stimulera framgångsrikt judiskt idrottande och är ett uttryck för upp-
skattning av en god prestation eller ett gott föredöme för andra.

– Genom att instifta No 18 AWARD-priset vill jag ge tillbaka något av det den judiska idrottsrörel-
sen givit mig, säger Michel Gordin, ägare av företaget No 18. De judiska idrottsklubbarna är en bra 
inkörsport för judiska barn som inte går i en judisk skola eller åker till Glämsta. Genom klubbarna 
kan de få judiskt umgänge utan att det ställs andra krav på dem än att de träffas, ha kul och idrotta 
ihop. www.makkabiforbundet.com 

Vinnaren får pokal och ett presentkort på en valfri resa till ett värde om 5 000 kronor. Tidigare 
vinnare är; Mattias Guter (2016), Jonathan Körösi (2015) Mattias Guter (2014), Rina Weinman 
(2013), Joel Mankowitz (2012), Daniela Moskovits (2011), Ina Agrest (2010) Rebecca Lederhausen 
(2009), Benjamin Rubin, Joel Mankowitz (2008), Daniela Moskovits och David Lega (2007) och 
Eric Fischbein (2006).

Nomineringarna måste vara oss tillhanda senast den 31oktober 2017. Skicka ditt förslag till Daniel 
Jonas, daniel.jonas@judiskaforsamlingen.se

Vinnare av 
No 18 AWARD 2017? 

 – ditt förslag kan vinna!

B R I O T  A B
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Välkommen! Vilka kommer bli dina huvudsakliga uppgifter
- Tack! Ja, detta ska bli jättekul! Jag kommer bland annat ansvara för 
sociala media. Det känns som ett viktigt redskap för att nå ut både 
nu och i framtiden.
Vad tycker du är viktigast med den judiska idrottsrörelsen?
- Att den för samman och ytterligare stärker den judiska gemenska-
pen och det i en miljö där alla judar, oavsett bakgrund, traditioner och 
värderingar, kan mötas utan problem. För mig som inte gick i Hil-
lelskolan var till exempel Makkabi ett utmärkt sätt att lära känna och 
komma in i den judiska gemenskapen.
Du har jobbat med Judiska SportMagazinet ett tag nu, vilken är din 
huvudsakliga uppgift?
- Främst fungerar jag som en slags redaktionschef och spindel i nätet. 
Jag ser till att alla artiklar skrivs och kommer in i tid. Men det är fler 
som hjälper till. Vad som är trevligt är att folk gärna ställer upp och 
bidrar med texter till tidningen som i detta nummer.

Sportar/tränar du något själv?
- Tyvärr blir det inte så mycket för egen del, mer än cykel till och från 
jobbet i ur och skur och något set tennis ibland. 
Familj?
- Jag är gift med Deborah och vi har två barn tillsammans Esther och 
Joshua. Till det kommer föräldrar, syskon och deras familjer.
Vad gör du på din fritid?
- Umgås med familj och vänner samt läser gärna. I realiteten blandas 
det (mest) upp med en del tidiga morgnar i lekparken.
Vilka lag hejar du på?
- AIK (allt), AFC Wimbledon (fotboll), Calgary Flames (Ishockey). 
Sen kastar jag alltid ett getöga på hur Israel presterar och blir alltid lika 
frustrerad av alla poängtapp de gör i diverse VM- och EM-kval.
Vilken är din idrottsliga förebild?
- Roger Federer, utan tvekan. 

Årets Israelpristagare  
- Ágnes Keleti, 96 år 

Den 96-åriga legendaren föddes i Budapest och 

började träna gymnastik redan som fyraåring. Som 

16-åring hade hon redan blivit ungersk mästarinna. 

Under den nazistiska ockupationen klarade sig Keleti 

genom att använda falska personuppgifter och jobba 

som hembiträde i en by. Efter kriget fortsatte Keleti 

med gymnastiken. Och som hon gjorde det.

Under olympiaden 1952 i Helsingfors vann hon fyra 

medaljer: guld i fristående, silver i lagtävlingen och 

brons i barr samt i en lagtävling i rytmisk gymnastik. 

Fyra år senare i Melbourne dominerade Keleti fullstän-

digt tävlingen då hon vann fyra guld och två silver. 

Keletis tio olympiska medaljer gör henne till den mest 

framgångsrika judiska kvinnan i OS-sammanhang. 

Bara den amerikansk-judiske simlegendaren Mark 

Spitz har fler medaljer totalt då han vann elva stycken. 

1957 kom Keleti till Israel för att delta i Makkabiaden 

och stannade sedan i landet. Keleti var en av personerna som lanserade 

gymnastiken i Israel och ledde förbundet i nästan ett halvt sekel. Keleti 

både tränade och hjälpte flera generationer av israeliska gymnaster. 

Kommittén för Israelpriset angav just hennes engagemang för utbild-

ning till yngre som en av hennes främsta egenskaper. ”Hon är djupt 

uppskattad i världen och inom sporten för flera generationer. Hon räknas 

fortfarande som en av historiens bästa gymnaster inom artistisk gymnas-

tik” skriver kommittén och fortsätter:

”En banbrytande kvinna, en ledare och en 

förebild för alla hennes studenter i Israel och runt 

om i världen. Hon har skrivit historia och bor här 

bland oss”.

Keleti är sedan tidigare invald i Hall of Fame för 

judiska idrottare, Hall of Fame för ungerska idrot-

tare, kvinnliga idrottares Hall of Fame samt interna-

tionella gymnastikförbundets Hall of Fame. Keleti är 

även porträtterad på Beit Hatfutsot i Tel Aviv. 

Israelpriset delas ut av Staten Israel och anses 

som den finaste civila utmärkelsen man kan få i 

Israel. Priset delas ut på Israels självständighetsdag 

Yom Ha’atsmaut i Jerusalem i närvaro av presi-

denten, premiärministern, Knessets talman samt 

högsta domstolens president. Priset har delats 

ut sedan 1953 och sedan 1989 har ett speciellt 

sportpris delats ut. De som tidigare har fått priset 

inom kategorin är Wingate institutet, Ian Froman, Yehoshua Rozin, Esther 

Roth-Shahamorov, Baruch Hagai, Ya’akov Hodorov, Ralph Klein och 

Shimon Mizrahi.

Daniel Meisels

SIMON SCHARFSTEIN
 – ny ledamot i Svenska 
Makkabiförbundets styrelse
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Nästan 200 personer reste från Stockholm och deltog i en magisk 

PGT-helg i Finland. Stort tack till alla spelare, supporters och 
framförallt alla lagledare som gjort ett suveränt jobb!

 
10-13/5 drar vi till Oslo för PGT 2018 och planeringen är i full 

gång. Om ni inte var med i år men vill ha information framöver så 
maila peter@creativemeetings.com

 

Vi ses i Oslo!
Föreningen PGT i Stockholm

PGT 2017  
– succé igen!

FREDRIK LUNDIN

08 545 280 90 alt 070 766 57 58

fredrik.lundin@soderbergpartners.se
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