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Stiftelsens ändamål
Stiftelsen bildades år 1911 då Sophie Heckscher donerade 500 000 kro-
nor till uppförandet av ett flervåningshus med bostäder på Södermalm 
i Stockholm. Bostäderna uppläts i första hand till fattiga judar som in-
vandrat från Östeuropa. Förmögenheten förvaltas nu på annat sätt.
   Idag inskränker sig stiftelsens verksamhet till fördelning av anslag.  
Detta sker på årlig basis och riktas till ändamål av samhällsnyttig ka-
raktär med företrädesvis judisk anknytning.

Stiftelsens avnämare
I slutet av 1980-talet när stiftelsen upphört med att upplåta bostäder 
mot hyra, ville man i stället stödja judisk kärnverksamhet, såsom 
äldreboendet Judiska hemmet, barnkolonierna Glämsta och Höll-
viksgården, Hillelskolan samt ungdomsverksamhet och ledarskaps-
utbildning  av olika slag. 

Stiftelsens stora satsning Jeladim shelanu
För några år sedan beslöt stiftelsens styrelse att åter låta den sociala 
dimensionen genomsyra dess verksamhet. Följaktligen har man för 
första gången i stiftelsens historia investerat i ett utomnordiskt projekt 
kallat Jeladim shelanu/Våra barn – att bistå judisk ungdom i Estland.
   Projektet syftar till att ekonomiskt, socialt, medicinskt och psy-
kologiskt ta sig an ett 90-tal av Estlands mest utsatta judiska barn 
och ungdomar i åldrarna sex till sexton år. Man eftersträvar ett om-
händertagande som innefattar både fysiska och psykiska aspekter i 
barnens tillvaro. Man vill helt enkelt skapa ett lugn som möjliggör 
goda skolbetyg, fortsatta studier och ett framgångsrikt inträde på 
arbetsmarknaden.  
   I projektet har bland annat ingått att i en judisk miljö inreda ett 
”vardagsrum” d v s att bygga upp en informell mötes- och samlings-
punkt för de unga. Detta har man gjort med mycket lyckat resultat.  
   Men knappt hade man hunnit ta vardagsrummet i anspråk förrän 
finanskrisen med full kraft drabbade Estland. Istället för att år 2010 
– såsom det var tänkt – överföra det ekonomiska driftansvaret till 
Tallinns judiska församling, har stiftelsen på grund av rådande om-
ständigheter förbundit sig till ett fortsatt engagemang på ytterligare 
3 år. Den sammanlagda investeringen för pågående period uppgår 
till €150 000. I stödet ingår både nödhjälp och hjälp till framtagning 
av framåtsyftande strategier i akt och mening att hitta långsiktiga 
och mer hållbara lösningar för Tallinns unga judar. 

Eduard och Sophie Heckschers Stiftelse •

Heckschers stiftelse bistår estnisk-judisk ungdom

c/o Marina Burstein | Ruddammsvägen 37 | 114 21 Stockholm | Tel: 0705 944 613
www.heckscherstift.org 
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Vi inom den judiska idrottsrörelsen har varit 
duktiga på lagidrotter med fotbollen som pa-
radgren och vi har varit framgångsrika i bl a 
bordtennis, bowling och bridge. Men dagens 
ungdomar är mer individualister, de vill inte 

binda upp sig i regelbundna schemalagda aktiviteter eller 
vara beroende av andra i kollektiva idrotter. De vill idrotta 
när de känner för det. Samhället går mer och mer mot in-
dividuella idrotter, häftiga och upplevelseriktade aktiviteter 
som t ex kamsporter som Krav Maga, karate, judo, boxning, 
tennis och golf. Konkurrensen om aktiviteter på fritiden är 
hård. Därför måste den judiska idrottsrörelsen tänka om och 
erbjuda idrotter som efterfrågas.

Därför är det med stor glädje jag kan konstatera att IK Makkabi 
har startat Krav Maga, självförsvarsträning, för åldrarna 16 – 18 
år och ambitionen är att starta andra kampsporter för yngre 
barn. Detta är häftigt och har på kort tid blivit en succé. Är du 
intressera att få med ditt barn på dessa aktiviteter så kontakta 
din lokala klubb i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

I mIn vIsIon fInns också ett judiskt gym. Eftersom den judiska 
idrottsrörelsen är gränsöverskridande kan vi lösa problemet 
med att vi saknar tillräckligt med folk t ex för att få en minjan i 
synagogorna. Hur häftigt vore det inte med ett judiskt gym med 
möjlighet att få utbyta ”letzte najes”(nyheter)och samtidigt göra 
något nyttigt både för hjärtat och för hjärnan? Det borde ligga 
på gångavstånd till synagogorna. Så varför inte bygga om biblio-

teket i källaren till Stora Synagogan i Stockholm till ett judiskt 
gym. Efter morgonträningen tar man trappan upp och deltager 
i gudstjänsten. Hälsa och judendom går ju hand i hand…

PGT, Pierre Guildesgames Tournament, den judiska populära 
fotbollsturneringen för barn och ungdomar gick av stapeln i 
Göteborg. En fantastisk succé som du kan läsa om i tidningen. 
Nästa år är Stockholm värdstad. Det är mycket på gång och 
nästa år går de Europeiska Makkabispelen i Wien, anmäl ditt 
intresse till någon av klubbarna IK Makkabi Stockholm, IF 
Hakoah  Göteborg och Sk Hakoah Malmö.

Avslutningsvis vill jag TACKA våra annonsörer och bidragsgi-
vare för ert generösa bidrag. Ett särskilt stort TACK till Stiftel-
sen Clas Groschniskys Minnesfond för det generösa anslaget 

till ledarskaputbildning för ungdomar. 
Bidraget fyller ett stort behov då det 
finns barn och ungdomar som önskar 
vara med i den judiska idrottsrörelsen 
men där vi inte kunna erbjuda aktiviteter 
då vi saknar ledare.
 

Harry Nudel
Förbundsordförande

Judiska sportMagazinet ges ut 
av svenska Makkabiförbundet
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Dinah Winitsky 4 år, blivande PGT spelare!

Foto: Nicole Winitsky
judiska sportmagazinet:
Box 5053   102 42 Stockholm

Plusgiro: 25 71 12 – 3    Bankgiro: 780-5476
tryck: 

VTT Grafiska Vimmerby 049-21 61 58
ISSN: 1652-6899

Tidningen ansvarar inte för icke-beställt material. 
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Nya tider – nya sporter

tack för ditt stöd
antonsson dora, aronsohn sigvard, asarnoj rolf & siv, axél 
artur, bab tommy, baran mordechai, besjakov familjen, 
bronstein majbritt, charles dora, cohn eva & franz, 
dangoor ruth, danin lennart, engel ben, engström Hasche, 
feldstein poul, friedman margot, frister bruno, gerson 
basia, glandal r, gocial sara, goldberg perm, goldstein 
jenny, grienspan abraham, grünfeld benny, grünwald eva, 
friedman margot, kameras dan, kleve Heinz, korduner 
gunnar, könig Hans, lejbowicz Helena, loewinski günter, 
lovas laszlo, löwengart vera, maliniak arnold med familj, 
mankowitz albert, mankowitz arne, neumann diana & 
george, perlman leon, petrycer josel, reisch frigyes, rytz 
lea, schyllander edith, skaj curt, skavén sigvard, stiftelsen 
clas groschniskys minnesfond, szydlowski roman, Weil jack, 
Wiorek david, zeitlin kjell, zylberszac mojzesz, zyto regina.
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Välkommen  
Daniel Feinbaum!
daniel feinbaum tar över som ny ansvarig för makkabiadklubben, 
vänföreningen för dem som deltagit i en makkabiad i israel eller ett 
europa-spel. 
nedan presenterar han sig själv för judiska sportmagazinets läsare.

Som många 
andra le-
gendariska 

judiska idrotts-
män fostrades jag 
i grund och bot-
ten i IK Makkabi 
fotboll. Många 
av dem jag spe-
lade tillsammans 
med då är bland 
mina närmaste 
vänner än idag, 
även om jag efter 
några år valde att ta ett stort steg i karriä-
ren och började spela fotboll i Djurgårdens 
IF. Jag hade även sedan 5 års ålder spelat 
ishockey i Djurgården, kombinationen var 
med andra ord ljuvlig. 

TroTs aTT saTsnIngen på hockey och fotboll 
tog sin tid fann jag luckor i tidsschemat 
och passade på att spela pingis med Mak-
kabi på måndagar i Lennart Juvalls regi.  
Satsningen på fotboll gick bra men under 
kaotiska omständigheter splittrades laget 
och jag bytte klubb. Efter två korta sejourer 
i Enskede IK och IFK Lidingö valde jag att 
helhjärtat satsa på hockey och lägga fotbol-
len åt sidan. Jag hann dock med att göra en 
Makkabiad i fotboll 2005 med juniorlaget, 
någonting ska man ju göra på sommaren, 
eller hur! Som 16-åring tog jag mig in i Li-
dingö Wikings A-lag i hockey där jag spela-

de i fyra år i divi-
sion 2 innan jag 
valde att sluta. 
Sommaren 2009 
var det dags för 
min andra Mak-
kabiad i Israel, 
återigen i fotboll. 
Jag upptäckte 
då hur otroligt 
viktig idrott är 
för den judiska 
svenska identi-
teten, hur den 

skapar gemenskap och fostrar unga ledare. 
Jag kände att jag ville engagera mig och an-
tog uppdraget i Svenska Makkabiadklubben 
med målet att just stärka vår verksamhet. 
Främst går vår verksamhet ut på att tidigare 
makkabiaddeltagare, unga som gamla, får 
möjlighet att träffas för att hålla kontakten, 
men även så att samtliga kan upptäcka hur 
fantastiskt ett deltagande vid en Makkabiad 
kan vara. 

svenska makkabIadklubben har tidigare arrang-
erat intressanta föreläsningar med kända ta-
lare, något som vi har ambitionen att fortsätta 
med. Om du har något tips på en intressant 
föreläsare får du mer än gärna höra av dig! 
Med hopp om en stärkt judisk identitet,
 
Daniel Feinbaum 
danielfeinbaum@msn.com

Ledarutbildning
European Maccabi Confedera-
tion har bjudit in till ett inter-
nationellt ledarskapsprogram 
för framtida judiska ledare 
i Budapest under Augusti 
månad.  
   Sverige kommer att skicka 
Simon Körösi som represen-
tant. Du kan läsa en rapport i 
nästa nummer av tidningen.

Det går bra 
för Makkabis bordtennislag 
som vann under våren högsta 
Stockholmsserien. De kom-
mer att spela i den nationella 
division 3 nästa år. 
Grattis!

Daniela 
dominerar!!!
Daniela Moskovits fortsätter 
att dominera i bordstennis. I 
maj månad vann hon sitt tred-
je juniorguld i Eriksdalshallen. 
Hon har nu erövrat SM guld i 
14-, 15-, och 17 årsklasserna . 
för 16 åringar finns det ingen 
klass. Nu återstår 20-årsklassen 
och seniorklassen.
Vi fortsätter att hålla tum-
marna!

Gör som 
svenskarna
Hälsotrender kommer och 
går. Nu uppmanas alla britter 
att äta som skandinaverna för 
att må bra. Ja, inte svenska 
köttbullar eller danska smör-
rebröd utan kål av alla de 
sorter, fet fisk och viltkött. med 
salt istället.

 Makkabiadklubben finns också på Facebook – gå med som medlem och 
få all den senaste informationen direkt in i din dator.
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Hakoah Wien – alltid aktuella

Forskningen kring Sport-Club Ha-
koah i Wien, den judiska idrottsrörelsens 
motor under mellankrigstiden, har på 
senare år breddats betydligt. Lagom till 
klubbens 100-årsjubileum förra året kom 
två böcker som tillsammans ger en så gott 
som komplett bild av den breda klubben.
Hakoah Wien bildades 1909. Bakom 
namnet stod judiska studenter som inte 
längre kände sig välkomna i stadens tysk-
nationalistiska idrottsklubbar. Stärkta av 
den relativt färska sionismens tankar be-
stämde man sig för att öppna eget. Det 
blev en klubb som från början mest syss-
lade med fotboll men som inom något år 
började växa på bredden.
 Under mellankrigstiden var Hakoah 
en magnet för idrottsungdomar i hela 
Centraleuropa. Fotboll och simning var 
klubbens stora sporter. Men de 5 000 
medlemmarna skördade också fram-
gångar i bordtennis, boxning, brottning, 
friidrott, handboll, landhockey och vat-
tenpolo. Ishockey, tennis, schack och 
vintersport fanns också inom ramen för 
klubben, liksom en orkester av hög klass. 
Det är värt att notera att kvinnor förekom 
flitigt, framför allt inom simning, friidrott 
och landhockey.

I deT klImaT som rådde tog Hakoah på sig 
flera uppgifter. Först och främst ville man 
naturligtvis nå idrottsliga framgångar. 
Men de  ville också gynna de medlem-
mar som ville utvandra till Palestina, för 
att där bygga upp en framtida judisk stat. 
Hakoah stödde också de judiska grupper 
som, framförallt i östra Europa, drabbades 
av systematisk förföljelse.

I klubbens egen 100-årsbok – ” ... mehr 
als ein Sportverein”, 100 Jahre Hakoah 
Wien 1909–2009 (StudienVerlag, Wien, 
2009) – får Hakoah Wien en magnifik 
genomlysning.
 De tre redaktörerna bidrar själva med 
var sitt kapitel men en rad forskare bidrar 
även till att skingra mytologiska dimmor 
och samtidigt bredda vetandet kring den-
na idrottsliga jätte.
 Resultatet är imponerande, särskilt 
med tanke på att ämnesområdena hålls 
isär. Varje skribent håller sig till sitt. Läsa-
ren slipper tröttsamma upprepningar och 
förvirrande överlappningar.
 Fotbollslaget, simsektionen, den egna 
arenan i Krieau, Hakoah som förebild för 
andra judiska klubbar både i Österrike 
och i övriga världen. Klubbens framto-
ning i tidningsspalter av olika politisk färg 
samt det nutida återupprättandet den un-
der Anschluss 1938 beslagtagna arenan 
hör till ämna. 

Lexikon Jüdischer Sportler In Wien 1900–
1938  behandlar ämnet ur en annan syn-
vinkel. Det här är en rejält tilltagen ut-
ställningskatalog från Jüdisches Museum 
Wien. Den bygger på ett 2007 återfunnet 
manuskript av Hakoahs mångårige ord-
förande, läkaren Ignaz Hermann Körner. 
Han lämnade Wien 1938 och slog sig ner 
i Palestina. Uppbrottet blev naturligtvis 
hastigt och han lyckades aldrig anpassa 
sig till sin nya tillvaro. Körner avled redan 
1944.
 Någon gång kring 1940 sammanställ-
de han med hjälp av tidningsklipp och 
sitt minne detta biografiska uppslagsverk 
över Wiens judiska idrottsutövare. Till-
sammans med ett imponerande bildma-
terial blir det en läsvärd genomgång som 
samtidigt är frusen i tiden. Körner satt 
i en rävsax. Klubben var splittrad, hans 
minne otillräckligt. Hans hjärta blödde, 
hans hälsa orkade inte med omställningen 
och ingenstans hade han att vända sig för 
att kolla sina uppgifter. I takt med att hans 
egna krafter sviker blir framställningen 
dessutom tunnare längre fram i alfabetet.
Körner visste t.ex. inte att Willi Ehren-

reich etablerat sig i Sverige, där han spe-
lade tennis mot Gustaf  V. Han noterar 
också, i förbigående, att fotbollsspelaren 
Oskar Reich ”flytt till Frankrike.” Det är 
en upplysning som helt saknas i det för-
utvarande standardverket över klubbens 
historia: 50 Jahre Hakoah 1909–1959. Den 
volymen är sammanställd av klubbens 
gamle fotbollsbas Arthur Baar, som till-
sammans med Körner lämnade Wien för 
Palestina men som klarade omställningen 
betydligt bättre. Baar fortsatte där han 
slutet och bidrog verksamt till att bygga 
upp Israels fotboll.
 Arthur Baar skrev sin Hakoah-histo-
rik med facit i hand och där är koncen-
trationslägervakten Oskar Reich struken. 
Reich höll ögonen på judiska fångar i 
Drancy men blev efter hemkomsten till 
Wien igenkänd av en överlevare, seder-
mera avrättad och i Baars bok helt utsud-
dad. Arthur Baars bok är mycket svåråt-
komlig. Men tack vare Willi Ehrenreich 
finns ett donerat exemplar i Stockholms 
Mosaiska församlings bibliotek. Rekom-
menderas.
 Både ” ... mehr als ein Sportverein”, 100 
Jahre Hakoah Wien 1909–2009 och Lexi-
kon Jüdischer Sportler In Wien 1900–1938 
går att beställa via svenska internetbok-
handlar.

Gunnar Persson
 
Första idolfotot på en blivande Hollwoodskådis. 
Den femåriga Judith Tuvim var Hakoahs mas-
cot under fotbolls-
lagets USA-turné 
1926. Hon var 
dotter till 
turnéledaren 
Abe Tuvim 
och blev 
senare, som 
Judy Holliday, 
en känd skå-
despelerska 
i komedi-
facket.
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Foto: Robert Friedman, Nicole Winitsky, David Wilson

PGT i 
Göteborg! 
Torsdagen den 13 maj kl 07.30 bar det iväg till PGT i Göteborg. 
Ett 50-tal förväntansfulla  barn och ett tiotal föräldrar klev 
på tåget i Stockholm. Resten av truppen hade valt ett annat 
färdsätt. Stämningen på tågen var glatt.
I år deltog totalt 305 spelare i PGT. Turligt nog regnade 
det inte så mycket, en skur på lördagen, men då var alla 
upptagna med shabbes-aktiviteterna inomhus.
   Det är så kul att se hur roligt spelarna har det.  Under ca 
40 minuter är det kamp om bollen. Direkt efter matchen 
skrattar och umgås de som tidigare mötte varandra. En 
härlig känsla! I egenskap av ledare är just denna känsla jag 
sporras av.
   Göteborg hade gjort en bra insats med att placera alla 
spelare över hela stan; de fanns i skolhus, på dagis i och 
Bnei Akiva-huset. Det blev det lite trångt, men alla fick 
till slut plats.

Finaler, PGT-avslutningen och hemresan avslutade 
turneringen på söndagen. Alla Alla spelare, vuxna 
och syskon hade en bra helg. På hotellet där 
småbarnsföräldrarna från olika städer bodde rådde 
det en härlig stämning under frukosten och på 
kvällarna var det eftersnack i baren.
   Den 2 juni 2011 är det dags igen. Stockholm 
är värdstad nästa år och på tåget hem 
började planeringen. Redan har föräldrar anmält 
sitt intresse att hjälpa till. Ett barn konstaterade 
sorgset att det var över ett år tills nästa gång.
   På PGT2011-kommitténs vägnar hoppas jag att 
alla i Stockholm kan ställa upp precis som Oslo, 
Göteborg, Köpenhamn och Helsingfors gjort 
för oss.

Vi ses då
Dag Lebsund
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Makkabi Stockholm rapporterar…

under vårterminens andra halva drog makkabis krav maga träning igång.  

varje söndag träffas ca 20 killar och tjejer i blandade åldrar för att träna km.

Foto: Patrik Goldberg

De tekniker man tränar och lär sig, ska ge ett försvar mot 
hotfulla situationer som kan uppstå i vardagen. Trä-
ningen går ut på att snabbt och effektivt kunna avvärja 

ett hot för att sedan själv kunna sätta sig i säkerhet men man får 
även en mångsidig och varierande träning för kroppen och inte 
minst huvudet.

Krav Maga teknikerna bygger på kroppens naturliga reflexer och 
är därför inte särskilt svåra eller avancerade när man väl börjat 
träna.

En del av våra medlemmar tränar för att känna sig tryggare på 
t.ex. tunnelbanan hem medan andra enbart gör det för den fysiska 
träningens skull. Gemensamt för alla är dock att alla tycker att det 
är kul, utmanande och oerhört givande. Vid våra träningar läggs 
även vikt vid respekt och ödmjukhet - faktorer som är oerhört 
viktiga vid träning av kampsport och självförsvar. I takt med att 
gruppen växer och utvecklas kommer vi även göra nivåindelningar 
och kanske till och med senior eller föräldragrupper.

Så här börjar du! 
För att träna Krav Maga med Makkabi krävs att man är 16 år 
eller äldre (tjejer 15 år) samt är medlem i Makkabi Stockholm.
Terminsavgiften är 1 000 kronor. Träningen sker varje söndag 
eftermiddag  på Stockholms Judiska Center. 
Är du intresserad? Skicka en e-post till km.makkabi@gmail.com
Välkommen att börja träna med oss!

Krav Maga 
Krav Maga är ett israeliskt självförsvarssystem som har sina 

rötter i Warsawas Ghetto under Andra Världskriget, det 

fanns ett behov för den judiska befolkningen att kunna 

försvara sig! Tekniken utvecklades och följde med till Israel 

och dess militär där den fortsatte att utvecklas.  I dag består 

Krav Magan av tre grenar: en militär gren, en polisiär gren 

samt en civil gren. I Makkabi tränar vi den civila grenen. 

Krav Maga är inte en ”vanlig” kampsport och går således 

inte att tävla i, utan träningen tar istället sikte på att fung-

era i verkligheten.  Krav Maga är inte heller en teknik som 

bygger på tradition likt andra typer av självförsvar utan 

uppdateras kontinuerligt. 
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Foto: Patrik Goldberg
ING EN BEHÖVER HA ING EN BEHÖVER HA 

BE KYM MER MED 
LÄCK AN DE TAK

Eurotak AB 
Spjutvägen 5, 175 61 Järfälla.

Tel: 08-795 94 80. 
Spjutvägen 5, 175 61 Järfälla.

Tel: 08-795 94 80. 
Spjutvägen 5, 175 61 Järfälla.

Fax: 08-761 61 53.
www.eurotak.se

Stort sortiment 
Industriella kameror

www.parameter.se
sales@parameter.se, tel: 08 555 110 00

Över 20 års erfarenhet av Machine Vision!

Boxaren Yuri Foreman är 
snart färdig med sina rab-
binstudier. Parallellt med 
dem har han kopplat av i 
ringen, i november förra 
året blev han världsmäs-
tare i superweltervikt i 
boxning.
   Foreman (ej släkt med 
boxningsmästaren George 
Foreman) föddes i Vitryss-
land 1980. Som nioåring 
emigrerade han till Israel tillsammans med sin familj. Han 
började träna på ett arabiskt gym och har sagt:
”Första gången jag kom in på gymet stirrade de på mig. Jag 
såg massor av hat i deras ögon men jag hade ett behov av att 
boxas och alla ville boxas mot mig”.
   Under sin tid i Israel vann Foreman tre nationella titlar innan 
han flyttade till USA. Under sin tid som amatör hade han 75-5 i 
matcher. 2002 var det dags att bli professionell och fram tills juni 

förra året var han obesegrad i 
de 27 matcher han ställt upp i. 
   Foreman är en av de tre 
bästa judiska boxarna för när-
varande vid sidan av Dimitry 
Salita och Roman Greenberg. 
Ett kommande namn att hålla 
ögonen på är Zab Judah.
Foreman studerar till rabbin 
sedan ett par år tillbaka och 
boxas i ringen med en davids-
stjärna på byxorna.

- Boxning är spirituellt på sitt eget sätt. Det finns både fysisk 
och mental utmaning inom boxning, precis som det finns 
mängder av utmaningar inom de olika nivåerna av judendo-
men. De skiljer sig åt men har även mycket gemensamt.  
Foreman börjar sin dag med att studera Talmud och judisk 
mystism och tränar boxning på eftermiddagarna.
Den 5 juni försvarar han sin världsmästartitel på Yankee 
Stadium.

Champ och rabbin

Välkommen 
Rikard Frenkel
som ny kassaförvaltare 
för Svenska 
Makkabiförbundet.



10

3 minuter om dagen räcker
Intensiv träning under tre minuter gör det tydligt lättare för kroppen 
att förbränna socker. I alla fall om man tränar regelbundet några gånger 
per vecka. Därmed minskar risken för diabetes och det blir lättare både 
att gå ner i vikt och behålla vikten.  Om man kör ett antal intensiva 
muskelövningar på 30 sekunder förbättrar man ämnesomsättningen 
dramatiskt bara på två veckor.

SM guld – igen!!!!
Joel Mankowitz 
14 år och Judiska 
SportMagazinets 
omslags pojke har 
återigen vunnit SM-
guld i judo. Semifi-
nalen samt finalen 
vann han på Ippon 
– judon motsvarig-
het till knock out. 
   Detta var Joels sjätte SM-medalj (fyra individuella guld, ett silver samt 
ett lag guld). 
   Våren har varit en mycket framgångsrik säsong med vinster över 
flera andra nationaliteter, som Norge, Finland, Tyskland, Holland och 
Ryssland. Under juni månad kommer Joel att träna tillsammans med det 
svenska ungdomslandslaget, 15-16 åringar. 
Grattis Joel!

Förra årets fitnesstrender
Träna med personlig tränare
Specialanpassade träningsprogram för feta barn.
Styrketräning
Core-träning (för bålmuskulaturen)
Speciella träningsprogram för äldre
Pilates
Stabilitetsboll
Sport-specifik träning
Balansträning
Vardagsträning som promenader, bära matkassar, städa.

Träna fötterna!
Nu ska vi även träna våra fötter och använda mindre stabila skor till 
förmån för mer följsamma. Höstens nyhet från Adidas vittnar om den 
nya trenden. En mjukare och mer följsam sko än vi är vana vid, för att 
kroppen själv ska tränas upp i stabilitet och styrka. 
   En annan variant på samma tema är ”barfotatrenden”, dvs trenden i sin 
mest extrema form. Att springa i tunna skor som nästan liknar badtoff-
lor, med en liten sula. Och tår. Helt utan stötdämpning. De här ”skorna” 
låter foten själv öva upp den naturliga stötdämpning vi är födda med.
Men eftersom våra fötter helt vant sig vid stötdämpande skor bör du 
inte prova detta om du inte är väldigt försiktig och vältränad. Skaderis-
ken är mycket stor.

Lindra din astma

Nudel Information har producerat denna tidning.

tack till 

stiftelsen clas groschniskys minnesfond

för det generösa anslaget till svenska makkabiförbundet!

makkabi-golfen 2010  
Arlanda Stad GK, 16 augusti 
 
Anmälan om ankomst ska ske till sekretariatet kl 07.00-07.20 
Kanonstart kl 8.00 

FORMALIA 
Kanonstart innebär att ALLA startar samtidigt men på olika hål.  Det 
är av största vikt att du kommer i tid så att vi hinner registrera dig 
och att du hinner ut till ditt hål i tid innan start 
Två klasser: A 0 – 18, B 18,1 – 36 
Spelform: A-klassen slaggolf, B-klassen poängbogey 
Avgift; Seniorer 740:- Juniorer 495:- 
Endast lunch 200:- (lunch ingår om du spelar) 
Senast anmälan och betalning - 27/5 

OBS! Ange ditt namn, hcp & GOLFID i samband med anmälan 
Ange även din e-mailadress så vi kan skicka ut all info till dig 
Skicka gärna andra golfares e-mail så vi kan uppdatera vårt register 
Om du avbokar går avgiften till Svenska Makkabiadfonden 

PRISER 
Vi blir glada om du hjälper oss att fylla prisbordet! 
Kontakta Rita Lippmann på 0708-19 71 04 
Företagspaket 
a) Köp 1 hål, 1 deltagare, 1 lunch, 1 pikétröja: 1.550:- 
b) Köp 1 hål, 2 deltagare, 2 luncher, 2 pikétröjor: 2.700:- 
c) Köp 1 hål, 3 deltagare, 3 luncher, 3 pikétröjor: 3.800:- 
OBS! Debiteras via faktura. Har du frågor kontakta Rita Lippmann på 
0708-19 71 04 

ett arrangemang av svenska makkabiadfonden 
Abbe Adler, Rita Lippmann, Rosie Adler 



“Specialister och allmäntandläkare i samverkan”

Sammanslagning
av kliniker

Tandläkare Bernt Schuss och Slottsstadens
Tandläkargrupp blir en klinik i nya lokaler.

Nyöppnandet sker sensommaren 2010
på Fridhemstorget i Malmö.

Vi välkomnar både nya och gamla patienter
till vår kompletta specialist och allmän

tandvårdsklinik med erfaren personal.

www.slottstand.se   •   040-26 11 17   •   040-91 91 20

Funderar du på att flytta tillbaka till Sverige?
Vi ger dig råd.

Vill du ha hjälp med din gamla utländska kapitalförsäkring?

www.utlandssvensk.net
www.europeiskaforsakringsmaklarna.se

Daniel Rock

Stockholm:
 Nybrogatan 15 

Telefon 08 5458 1990

Genève:
Route de St-Cergue 27

CH-1295 Tannay
Telefon 0041 22 776 70 10

What is ExactPay®?
ExactPay is a new ‘state of the art,’ global payment system
that enables fast and secure processing and transfers of multi-
currency payments across international borders.

ExactPay’s flexibility allows you, as a Member, to manage all
of your payment needs anytime, anywhere, in any currency.
Global payments are sent and received on-line instantly.
ExactPay settles all transactions by direct debit to the Member’s
special purpose ExactPay account at a bank designated by
the Member.

ExactPay, unlike any other, is a bank guaranteed payment system.

What does ExactPay offer?
Global Cash
ExactPay Members are issued an ExactPay Visa Electron Debit
Card which provides instant access to Global Cash at 800,000
ATM’s in 120 countries.

Global Purchasing Power
The universally accepted ExactPay Visa Electron Debit Card
provides instant purchasing power at over 12 million merchant
locations worldwide.

Global Electronic Payments
ExactPay offers electronic funds transfer and payment
transactions processing services which enable its Members
to execute private and secure online electronic payments in
any currency, to anybody, anywhere in the world by bank
guaranteed electronic check.

Multi-currency
You can make and receive payments in all major currencies
regardless of value.

Privacy
Your identity is only known to the bank. Your name does not
need to be printed on the card unless requested.

Security
Whether conducting transactions at ATM physical locations,
point-of sale, or on the internet; ExactPay uses the latest security
and encryption technologies to protect its Member’s security
and privacy at all times. A proprietary method uniquely
identifies each ExactPay customer and authorizes every
individual financial transaction.

Convenience
With ExactPay, clients can receive or initiate payments in their
preferred currency eliminating incremental processing fees
usually associated with currency conversions.

Online Account Management
ExactPay provides the ability to look at your account balance
and transaction history, initiate transfers and payments, print
statements and access customer service 24 hours a day, 
7 days a week.

L & P  NIERENBURG AB



p o s t t i d n i n g  b
returadress:
Judiska SportMagazinet/Makkabi
Box 5053   102 42 Stockholm
Periodisk medlemsinformation

Stockholm
-

Corporate
-

Finance
www.stockholmcorp.se

Fredersen har spetskompetens inom M&A, corporate finance, kommersiell 
tvistelösning, life science och arbetsrätt. Vår höga grad av specialisering i 

kombination med den mindre byråns effektivitet och flexibilitet, gör att vi kan 
erbjuda tjänster utöver det vanliga. Tjänster som ger våra klienter de bästa 

förutsättningarna för sina affärer.

Läs mer på www.fredersen.se eller kontakta oss på 040-10 97 90


