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PGT i Stockholm- vilken succé! Jag kan inte annat 
än lovorda IK Makkabi och de ledare som pla-
nerade och arrangerade årets PGT-turnering. Jag 
är övertygad om att alla 431 deltagare, ledare och 
närvarande föräldrar instämmer. STORT TACK!  

PGT är dock mer än en nordisk-judisk fotbollsturnering där 
fotbollen är verktyget och judendomen grunden. Alla ska kunna 
vara med, det spelar ingen roll om man är religiös eller inte. 
Det serveras bara kosher mat och det spelas inga matcher på 
shabat. De flesta barn som kommer från de gästande städerna 
(Göteborg, Helsingfors, Köpenhamn, Malmö eller Oslo) bor i 
värdfamiljer och firar shabat med dem. Inte sällan bjuds även 
tillresta föräldrar in och nya vänskapsband knyts, vad som för-
enar oss är vår gemensamma judiska bakgrund. På lördagen 
hölls antagligen Nordens största barn- och ungdomsgudstjänst 
i Östra Reals aula i ”Glämsta style”  ledd av Jens Lapidus.

Ett personligt starkt minne var när vi skulle fira shabat med våra 
fyra inneboende danska pojkar (12-13 år). Vid den inledande 
”Lecha Dodi” fnissades det nervöst och hållningen var en aning 
avvaktande men alltefter de förstod att det vi gjorde hemma hos 
oss, faktiskt inte skiljde sig nämnvärt från hur de gjorde hemma 
hos dem på fredagskvällar, började de sjunga med och allt blev 
en självklarhet. En underbar känsla.  
 Just denna samhörighet är svår att förklara för mina icke-
judiska vänner. De undrar hur föräldrar kan vara så oansvariga 
att de låter sina barn bo hos helt främmande människor och 
hur vi kunnat göra detsamma genom åren? Kanske det är så allt 
inte går att förklara logiskt för någon inte blivit uppväxt med 
den judiska idrottsrörelsen och PGT?

 Svenska Makkabiförbundets nästa stora utmaning är att skicka 
ett svenskt-judiskt landslag till Makkabiaden i Israel. Den 30 juni 
2009 lyfter planet. Vi har som mål att kunna skicka den största 
truppen någonsin från Sverige, 100 deltagare. Arbetet pågår för 
fullt och Judiska SportMagazinet rapporterar löpande om arbetet 
i tidningen och på hemsidan www.makkabiforbundet.com . För 
att ro detta enorma projekt i hamn behövs dock mycket pengar. I 
samband med förra numret av tidningen lanserade vi 60-klubben 
(Israel fyller 60 år i år) som ska bestå av 60 sponsorer. Allt fler 
börjar ansluta sig och vi fortsätter vår presentation av dem och 
deras motiveringar. Bli sponsor även du!

inget sköter sig själv, inte heller den judiska idrottsrörelsen. 
Vi behöver fler ledare. Om du inte har tid så kan du istället ge 
oss ett bidrag. Använd bifogade inbetalningskort eller annon-
sera i Judiska SportMagazinet. Ditt bidrag går direkt in i vår 
verksamhet och det behövs då vi varken får kommunala eller 

statliga bidrag. 
 Jag vill åter avsluta med mitt stora 
TACK till våra annonsörer, sponsorer, 
gåvogivare för er fantastiska insats som 
gör att vi kan fortsätta skicka tidningen 
gratis till dig. Utan er insats hade vi inte 
existerat. 

 

Harry Nudel
Ordförande Svenska Makkabiförbundet
www.makkabiforbundet.com
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Tidningen ansvarar inte för icke-beställt material. 
Citera oss gäna men glöm inte att ange källan!

Fantastiskt! Fullspäckat!  
Fyra dagar! 

Två män är ute 
och spelar golf. 
Den ene slår ut 

bollen som hamnar i vattnet och sjunker till botten. Han går 
fram till vattnet, slår sin klubba i marken varpå vattnet delar 
sig, han ställer sig på den torrlagda botten och slår ett slag 
till. Bollen går in och hålet. Birdie.

Det blir dags för spelare två. Han slår ut, bollen hamnar i vatt-
net och sväljs hel av en fisk. Fisken simmar upp till ytan och 
äts upp av en fågel. Blixten slår ner i fågeln som spottar ut 
fisken som spottar ut bollen som hamnar i hålet. Hole in one.

Då tittar Moses upp och säger: ”Det var sista gången jag 
spelade golf med dig, pappa!”

Ha-ha-ha
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Det är näst intill knäpp-
tyst i lokalen. De 14 
närvarande tittar kon-
centrerat ner i korten 
och säger inte mycket. 

Börje Eliasson lägger ut alla sina kort 
på det gröna fyrkantiga bordet vända 
mot sin medspelare Karla Haendler 
som suckar tungt. Hennes kroppsspråk 
avslöjar att hon inte tror att det kom-
mer att gå bra för Börje och henne i 
denna omgång. Och hon får rätt, 50 
poäng back på direkten.
– Bridgen på Centret fyller en viktig 
social funktion samtidigt som man håller sina hjärnceller igång, 
säger Arnold Jodelsohn, ansvarig för seniorbridgen på månda-
gar. Själv har jag nog spelat bridge i minst 40-50 år och det är 
fortfarande lika roligt. Mina föräldrar spelade bridge och jag fick 
hoppa in när det fattades en spelare.
   Bridge är ett kortspel som spelas över hela världen. Anled-
ningen till att spelet har erövrat en hel värld är förmodligen för 
att bridge är så väldigt mångsidigt. Att lyckas i bridge kräver 
teknik och samarbete (med din partner), men även psykologi 
och taktik är en stor del av spelet. Bridge är mycket nervpirrande 
och actionfyllt även om det är svårt att inse det som utomstående 
och fullständig novis på kortspel. 

att det blev seniorbridge på Centret kan de närvarande tacka 
Sonja Seidel för:
– Jag startade detta för sex år sedan, viskar hon till mig när jag är på 
väg ut ur lokalen, innan jag blev sjuk. På den tiden var jag tvungen 
att ringa runt och ragga hit folk. Idag kommer allt mellan 10 – 20 

personer troget varje vecka.
Sonja tillhör själv en av dem. Trots att 

hon är rullstolsbunden och bor på Judis-
ka Sjukhemmet, en bra bit från Centret. 
Men ska det mycket till för att hon inte 
ska ta färdtjänst till bridgen för att spela 
med sina vänner varje vecka.

Att hon viskar antal år till mig hänger 
samman med att startåret blev till ett 
stort samtalsämne i lokalen under en 
av de korta pauserna, buden varierade 
från Sonjas sex år till ”vi har hållit på i 
mi-i-i-inst åtta år, om inte längre” från 
spridda håll i lokalen.

det är dags för den andra ronden och alla spelare flyttar på sig 
efter ett visst mönster. Det är bara Sonja och Margot som sitter 
kvar. Korten blandas om och stoppas in i små sammetsliknade 
fickor innan de delas ut igen. Denna måndag har man tre hela 
bord och ett ”blint” bord, dvs inte fyra spelare. Det blinda bordet 
får vänta ut en omgång 
innan det blir dags för 
dem och då får andra 
vänta på sin tur. 
 Efter cirka 1,5 timme 
är det fikapaus i cirka 30 
minuter. Alla lägger 40 
kronor när de kommer, 
det räcker till fika och 
överskottet går till Mak-
kabis kassa. Tillsammans 
med intäkterna från ons-

Bridgeentusiasterna

– Margot och Sonja, nord-syd, bord ett. 
Catharina och Susanna, öst-väst, bord 
ett. Börje och Karla, nord-syd, bord två. 
Ilse och Elieen, öst-väst bord två. 
Nej, Judiska SportMagazinet har inte 
börjat med egna sjöväderrapporter, 

det är Arnold Jodelsohn som ropar upp 
borden för seniorernas måndagsbridge på 
Judiska Centret.

Arnold Jodelsohn och hans medhjälpare Elise Blecher
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dagsbridgen, då snitt-
åldern är lägre och ti-
den för spel är senare, 
bidrar man med 40 000 
kronor till Makkabis 
kassa varje år. 
   Så  är bridge en sport 
eller är det ett tidsför-
driv? Därom tvista de 
lärde. En sak är i alla 
fall säker; även om de 
som spelar bridge inte 

svettas lika mycket som en hundrameterslöpare som bryter 
mållinjen, så kan man ju faktiskt tävla i bridge. Och eftersom 
det finns ett tävlingsmoment borde den saken vara utredd. 
En bridgetävling pågår normalt i drygt tre timmar och man 
kan tävla i par eller i lag.
  Vid sidan av seniorbridgen spelas det även bridge varje 
onsdagskväll på Stockholms Judiska Center. Då kommer 
fler deltagare och nivån är högre. Den aktiviteten har på-

gått många år och är 
mycket uppskattad.

Bäst i judiska brid-
ge-Sverige är dock 
ett gäng grabbar från 
Lund. De represen-
terade dessutom Sve-
rige vid de senaste 
Europaspelen i Rom 
där de tog brons i lag. 
Men det är en annan 
historia.

Ilse Bloch är djupt koncentrerad. 
Börje Eliasson ser ut 
att ha en bra hand.

Sonja Seidel var den som startade allt 
för  ja, hur många år sedan var det nu?

L&P - Medlem nr 5  
i 60-klubben
60-klubbens motor Thomas Grünwald tog ut mig till en IK 
Makkabi A-lagsmatch när han var tränare. Strax innan matchen 
ändrar Berra Haitkin laguppställningen och jag plockas bort. I 
halvlek dyker Thomas upp och sa att beslutet var helt åt fanders 
och jag sattes in. 
Tyvärr förlorade vi denna viktiga match och flyttades inte upp 
en klass, men Thomas ställde upp för mig och fortfarande, 33 år 
senare, glömmer jag inte bort detta.
Det är en av anledningarna till att jag ställer upp som deltagare 
i 60-klubben. Den andra, och kanske mer avgörande, är att jag 
själv deltog Makkabiaden i Israel 1977 samt 1981. Jag kommer 
fortfarande ihåg vilken OTROLIG upplevelse det var för mig och 
för ALLA oss som var där. Jag är medveten om att det behövs 
en stor satsning, inte bara för denna Makkabiad utan även för 
framtiden. Då finns jag med.
Peter Nierenburg

Tribut Consulting – medlem 7 
i 60-klubben

- Pay back-time, it’s simply pay back-time…
Grigori Weinman

medlem
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Makkabi Stockholm rapporterar… 
Utan ordförande – rapport från årsmötet!

Makkabis årsmöte ägde rum den 
13 april. Verksamhetsberät-
telse och ekonomisk ställning 

hittar du på www.ikmakkabi.se 
Dan Scharfstein avgick som ordförande 

efter tio års utmärkt arbete. Familj och ar-
bete får nu lite mer av Dans tid. Valbered-
ningen gick bet på att få fram en ordföran-
dekandidat och den nya styrelsen får inleda 
med att arbeta ordförandelöst. Tips på ny 
ordförande lämnas tacksamt till Darios 
Beg i valberedningen, mobil 0707-38 49 
01 eller dariosbeg@msn.com.

En veteran, Lennart Juvall, lämnade 
styrelsen av hälsoskäl efter massor av år 
i Makkabis tjänst. Årsmötet framförde 
ett STORT tack till Lelle för alla hans 
insatser. 

I styrelsen sitter nu: Tommy Bab, Patrik 
Goldberg, Daniel Kudrén, Kim Lichten-
stein, Jenny Schwarz och Stefan Wolff.

Efter årsmötet delades följande priser ut 
till förtjänta medlemmar:

Herman Dworetskys Minnespokal för 
bästa bollspelare gick till Michael Mo-
schewitz (fotboll)

Makkabipokalen (ledarpriset) gick till 
Dag Lebsund med motiveringen att med 
hjärta, envishet och ett oerhört slit lägga 
ner sin själ i Makkabis ungdomsverksam-
het. Dag har en stor del i att Makkabi de 
senare åren har en allt större representa-
tion i PGT och följaktligen också att fler 
och fler ungdomar får en positiv smak av 
Makkabi.

Jack Dworéns minnespris gick till Jes-
sica Katz med motiveringen att på eget 
initiativ tagit en ide från ax till limpa 
och med stor entusiasm marknadsfört, 
ansvarat för och lett den nya barndans-
verksamheten

Lennart Seidels vandringspokal och 
Jackie Witz pris till duktig ungdom gick 
till Sara Beg med motiveringen att i Mak-
kabis tröja, både i fotboll och i innebandy, 
visat att hon är ett sportsligt föredöme, 
bollskicklig, ödmjuk och med vinnar-
skalle

Jascha Moschewitz minnespris gick till 
Hanna Reichel med motivering att hon 
visar att hon både på och utanför planen 
är en bra kompis med ett positivt sätt i 
både i med- och i motgång.

Gurra Krantz
Den 9 april höll den flerfaldige jorden-runt-seglaren ett uppskattat föredrag 
kring extremt ledarskap.
Kvällen, som var ett samarbete mellan Svenska Makkabiförbundet och SEB 
Private Banking, inleddes med en kosher buffé följt av en rundvandring i SEB:s 
huvudkontors anrika lokaler.
Den tidigare fotbollsspelaren och Guldbollenvinnaren Jan Eriksson presente-
rade därefter SEB Private Bankings verksamhet innan det blev dags för kvällens 
huvudtalare, Gurra Krantz.
De närvarande fick se en kort film samt lyssna på ett tankvärt föredrag kring 
ledarskap under extrema förhållanden och hur man bör tänka för att vinna.

Nästa föreläsning kommer under hösten, håll ögonen öppna efter mer infor-
mation.

Judiska SportMagazinets egen seglare, Benjamin Rubin 
med världsomseglaren Gurra Krantz.

Årets Makkabipokal (ledarpriset) gick till Dag 
Lebsund.

Lennart Seidels vandringspokal och Jackie Witz 
pris till duktig ungdom gick till Sara Beg.

Jack Dworéns minnespris gick till Jessica Katz.
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Otroligt häftigt!
Vad gjorde det svenska överledarteamet på Kfar Ha Maccabiah i Israel förra månaden? 
Jo, planerade ett av världens största idrottsevenemang som startar den 13:e juli 2009. 
Då invigs Maccabiah Chai (18) med cirka 9 000 deltagare från 60 nationer. Planeringen 
handlar om allt från mat, transporter, boende, säkerhet, utbildning och sist men inte 
minst sport för juniorer, seniorer och masters. Makkabiaden omsätter i storleksordningen 

cirka 140 miljoner kronor! 

Det är en stor utmaning för oss i överledarteamet att få så många som möjligt att förstå hur stor 
Makkabiadrörelsen är i världen (Maccabi World Union) och vilka fantastiska mål organisationen har. I 
grunden handlar det om en sionistisk organisation som tar emot alla oavsett religiös inriktning, ytterst 
handlar det om att det judiska folkets överlevnad. Idrotten är verktyget att uppnå detta mål. Sverige har 
ett mycket gott rykte i World Maccabi Union. Det kan vi tacka många tidigare ledare för.
En minnesvärd händelse blev mötet med Israel Käss. Sedan många år stöttar han den svenska Makkabiadtruppen 
med bilar under spelen. Israel Käss äger bland annat Volvoagenturen i Israel och har tagit emot en orden 
ur den svenske kungens hand. Han känner personer i Göteborg och i Stockholm, han känner väl till Glämsta. 
Vi återkommer och berättar mer om denna spännande man vid ett senare tillfälle.

Nu vet vi också vad kostnaden för deltagandet i Makkabiaden är. Utifrån denna kunskap ska vi göra en 
budget. En grov gissning är att den svenska truppen kommer att kosta 3.6 
miljoner kronor, mycket pengar...
Det finns redan koordinatorer och arbetsgrupper som arbetar för att 
hitta deltagare och finansiering av truppen. En prioriterad grupp är 
juniorer födda 1991 -1994. En annan är tjejer.

   Du som vill veta mer om nästa sommars Makkabiad, har idéer om deltagare, 
vill sponsra oss eller som bara diskutera något, e-posta någon av oss 
(obs- nya e-postadresser).

Mats Israelson Stefan Levy Kim Lichtenstein
mats@makkabiad.com stefan@makkabiad.com kim@makkabiad.com

Israel Käss omgärdad av Daniel Jonas, 
Mats Israelson och Stefan Levy

w w w . n i e r e n b u r g . s e

medlem medlem
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Fantastisk fotbollsfest 
Första helgen i maj gick Pierre Guildesgames Tournament av stapeln tra-
ditionsenligt. Denna gång var Stockolm värdstad och spelplanen var Stora 
Mossen. Vilket arrangemang det blev!
Över 400 fotbollsspelande deltagare från sex nordiska städer möttes, spe-
lade fotboll, firade shabat tillsammans och knöt nya vänskapsband.

Turneringen avslutades i strålande solsken med prisutdelning och idel 
glada miner. Se fler roliga bilder på www.makkabiforbundet.com.

Vi möts i Olso nästa år!

Foto: Margarete Nudel, 

Urban Orzolek,  

Patrik Goldberg
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GULD SILVER BRONS
Stockholm 5 2
Göteborg 1 2 1
Malmö 1
Köpenhamn 2 5
Helsingfors 1
Oslo 1 3
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Det har väl knappt undgått någon 
att staten Israel fyller 60 år i år 
eller att det är Makkabiad i Is-

rael nästa år? 
 Därför har Svenska Makkabiförbun-
det startat 60-klubben. Den vänder sig 
främst till företag som vill hjälpa till att 
skicka en trupp till Makkabiaden i Israel 
2009. 
– Vi har som mål att kunna skicka ett 100 
man starkt svenskt-judiskt landslag till 
Israel nästa år, säger Thomas Grünwald, 
ansvarig för finansieringen av kommande 
Makkabiad. För det behövs ordentlig fi-
nansiering.
 Thomas företag Resecitygruppen är 
också först med att gå med i klubben, 
varför?
– Jag har deltagit på många Makkabiader, 
både som aktiv och som ledare och jag 
vet hur viktigt ett deltagande är för den 
framtida judiska identiteten. Att få delta 

i en Makkabiad är en känsla som inte går 
att jämföra med någon annan. Den vill jag 
att fler ska få möjlighet att uppleva. 
 Folke Flam på Gynekologikliniken 
håller med honom:

– Vi i Sverige måste jobba aktivt för att 
stärka våra ungdomars band med israel och 
det judiska folket. Det är endast genom 
en stark judisk identitet som vi kommer 
att fortsätta finnas kvar som judisk grupp 
i Sverige. Jag anser att Makkabiaden fyller 

just en sådan funktion. Har du inte gått 
med i 60-klubben ännu så gör det!

60-klubben har som mål att dra samman 
60 privatpersoner eller företag, varken mer 
eller mindre för att knyta an till Israels 
60 årsjubileum i vår. Nya medlemmar 
kommer att presenteras i Judiska Sport-
Magazinet . En 60-klubbsruta kommer 
dessutom att finnas med i varje nummer 
av Judiska SportMagazinet under åren 
2008 och 2009. 
 Utöver det ingår två annonser i Ju-
diska SportMagazinet samt exponering 
på Svenska Makkabiförbundets hemsida 
www.makkabiforbundet.com.
 Ett medlemskap kostar 10 000 kro-
nor/år i två års tid. 

För mer information – kontakta Tho-
mas Grünwald på 070-496 14 30 alt 
thomas@huddingeres.se

Gå med i 60-klubben!!

Nästa Makkabiad i Israel går av stapeln i juli 2009. Det kan kännas 
långt bort men arbetet för att få dit ett svenskt landslag pågår för fullt. 
Nu kan du dra ditt strå till stacken genom att bli medlem i 60-klubben!

Vi är Med i 60-klubben!
Resecitygruppen | Nudel 

Information | Caddy Kontor | 
Gynekologikliniken Stockholm 

L&P | Berndt Plotek | Sabra 
Tours | Tribut consulting

Gynekologikliniken – medlem nr 4  
i 60-klubben
–– Vi i Sverige måste jobba aktivt för att stärka våra ungdo-
mars band med Israel och det judiska folket. Det är endast 
genom en stark judisk identitet som vi kommer att fortsätta 
finnas kvar som judisk grupp i Sverige. Jag anser att Makka-
biaden fyller just en sådan funktion. 
Folke Flam

Resecitygruppen – medlem nr 1  
i 60-klubben
– Jag har deltagit på många Makkabiader, både som aktiv och 
som ledare och jag vet hur viktigt ett deltagande är för den 
framtida judiska identiteten. Att få delta i en Makkabiad är en 
känsla som inte går att jämföra med någon annan. Den vill jag 
att fler ska få möjlighet att uppleva. 
Thomas Grünwald

Jag går och går och går 
Det var faktiskt några som reagerade på 
min artikel om att gå till Tel Aviv och möta 
den svenska Makkabiadtruppen nästa år. För 
er info, jag har redan passerat Berlin, nästa 
stora stad som hägrar är Wien, måste dock 
gena över Tjeckien först.  Dit kommer jag väl 
i sommar om skorna inte faller i småbitar. 

Men, det börjar bli trist att 
gå själv. Kan du inte ut-
mana mig, ensam eller 
i grupp? Om ni bildar 
ett lag så räknas 
stegen ihop och då har ni en 
chans att komma i kapp mig, kanske 

till och med hinna fram före?
Skicka mig en e-post så berättar jag 
hur du kommer igång.
Väl mött på vägen!

Margarete Nudel
Redaktör Judiska SportMagazinet
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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.

Maccabi Tel Aviv till Hall of Fame
I samband med Israels 60 årsfirande tog landets mesta och 
bästa basketlag, Maccabi Tel Aviv, plats i basketens Hall of Fame i 
Massachusetts, USA. Laget har vunnit turneringar i Israel och Europa, 
inklusive Champions Cup vid fem tillfällen. Maccabi Tel Aviv är det 
första israeliska lag som finns representerade i utställningen.
 I september förra året spelade de som första internationella lag 
mot New York Knicks på deras hemmaarena, Madison Square Gar-
den. Den matchen förlorade Maccabi dock. 

Mer motion på schemat
Ja, det vore bra anser Judiska SportMagazinet. I Frankrike har man 
beslutat om ett minimum av fyra timmar i veckan och i England 
har man minst fem timmar i veckan. Allt för att öka intresset för 
fysisk aktivitet inför vuxenlivet.

Kör järnet i 20 minuter
Trött på långa, lågintensiva och trista konditionspass där svetten 
lyser med sin frånvaro? Sluta med dem och kör så det ryker i stället. 
Bästa sättet att snabbt förbättra sin kondition är att köra allt man 
orkar i 20 minuter. Dessutom sätter det fart på fettförbränningen.
Ett bra upplägg för nybörjare kan vara att köra hårt i en minut, för 
att sedan ta det lugnt lika länge och fortsätta så under 20 minuter. 
När man blir mer van kan man öka tempot i intervallerna mot spurt 
kontra joggning. 
 Just bristen på variation gör lätt att man stagnerar i sin träning 
och det blir svårt att förbättra sina resultat. Genom att ”chocka” 
kroppen och utsätta den för nya påfrestningar som den inte är van 
vid måste muskler och cirkulation förbättras för att kunna stå emot 
liknande påfrestningar i framtiden.
 Det är framför allt tjejer som vill fettförbränna som bör träna 
högintensivt. Den träningen ökar utsöndringen av tillväxthormon 
som är kraftigt fettförbrännande och hjälper kroppen att använda 
fettsyror som bränsle.
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Israel som fotbollsnation 
Sommarens EM-fotboll i Schweiz/Österrike avgörs utan israeliskt deltagande. Israelerna tampades 
med kvalgruppens toppar och hade en slutspelsplats inom räckhåll, men räckte inte hela vägen 
fram. Kroatien och Ryssland gick vidare, England och Israel fick vika sig med liten marginal. 

Israel hör nu-
mera till Eu-
ropa, åtmins-
tone fotbolls-
mässigt. Det 

är ett känt faktum 
men det kräver lika-
fullt en förklaring. 
Det var britterna som 
tog fotbollssporten till 
det brittiska mandatet 
Palestina efter Första 
Världskriget. Men det 
var den strida ström-
men av judiska in-
vandrare från Europa som gjorde sporten till någonting mer 
än ett tidsfördriv för stationerade brittiska militär- och polis-
styrkor. Spelare från det österrikiska storlaget Hakoah Wien 
spelade en stor roll för fotbollens utveckling bland de bofasta 
i landet. 

När Palestina kvalspelade till VM 1934 och 1938 leddes laget 
av Shimon Ratner och Gitschi Pollak, bägge från Wien. Kval-
resultaten mot Egypten 1934 (1–7, 1–4) och Grekland 1938 
(1–3, 0–1) uppmanade till förkovran.

efter tysklands inmarsch i Österrike i mars 1938 ökade 
invandringen av fotbollsspelande judar till Palestina ytterligare. 
Israel fortsatte oförtrutet kvala till VM även efter Andra Världs-
kriget. Landslaget blev bättre under ledning av den gamle ung-
erske storspelaren Gyula Mandi. Men fullträffen lät vänta på sig 
till Mexiko 1970. Då klarade Israel kvalet och hamnade i samma 
grupp som Sverige. Mötet mellan länderna slutade 1–1.

Men det här utspelade sig på den tiden då den politiska oron 
i Mellanöstern vid flera tillfällen övergick i fullskaligt krig. 

Israel hörde då fot-
bollsmässigt fortfa-
rande till Asien men 
det blev snart omöjligt 
att konstruera fung-
erande spelprogram i 
såväl VM-kval som i 
Asian Games eftersom 
motståndarländerna 
vägrade möta Israel. 
Världsdelsförbundet 
(AFC) löste frågan på 
enklaste sätt, genom att 
sparka ut Israel.

Nu följde en ökenvandring som kom att vara i ett par årtion-
den. Israels tillhörighet bollades mellan Europa och Oceanien! 
I kvalspelen till OS 1980, VM 1982 och OS 1984 fick laget 
ingå i Europas kvalgrupper. Men inför VM 1986, OS 1988 och 
VM 1990 fick Israel tampas med Oceaniens representanter, i 
första hand Australien och Nya Zeeland. Bara resorna blev en 
belastning, både vad gäller tid och ekonomi.

1991 togs det formella beslut som sist och slutligen gjorde Israel 
till en fullvärdig medlem av den Europeiska fotbollsunionen 
(UEFA). I och med det bröts den internationella isoleringen och 
Israel kunde nu ställa in siktet på EM-kval, plus att avstampet 
inför VM nu också togs från Europa. Med start hösten 1992 
började de israeliska klubbarna spela i de europeiska cuperna.
Utvecklingen har varit både mätbar och gynnsam. Israel har 
under de senaste 25 åren konstant haft fyra-fem av sina bästa 
spelare i Europas bästa ligor, klubblagen hävdar sig allt bättre i 
cuperna och en EM- eller VM-plats närmar sig. 

Gunnar Persson
Författare till boken ”Nacka och drömmen om det goda livet”
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Vinn en bok!

Lennart ”Nacka” 
Skoglund var en av 
Sveriges mest kände, 
mytomspunne och 
framgångsrike fot-

bollsspelare som i sin 
idrottsliga karriär firade många triumfer. 

På det privata planet gick det dock inte lika bra, dålig 
finansiell ”rådgivare” försnillade en stor del av hans för-
mögenhet, Nacka avled så småningom av missbruk 1975. 
Judiska SportMagazinets mångårige medarbetare Gun-
nar Persson har skrivit boken ”Nacka och drömmen om 
det goda livet” som vi tack vare honom och Norstedts 
förlag kan lotta ut fem exemplar av.
Sätt in 100 kronor eller mer innan den 15 augusti så är 
du bland dem som kan vinna boken eller boken av David 
Lega ”Hands Free – David Lega’s inspiring journey”. Vin-
narna  meddelas i höstens nummer av Judiska SportMa-
gazinet.

Nudel Information – medlem nr 2  
i 60-klubben
– Jag har aldrig själv deltagit i en Makkabiad men skickade 
en av mina söner sommaren 2005. Det han upplevde borde 
fler judiska ungdomar få uppleva. Genom mitt deltagande i 
60-klubben kommer Sverige förhoppningsvis kunna skicka 
sin största trupp någonsin till Israel 2009.
   Arbetet med Judiska SportMagazinet har också visat mig 
vikten av att vi har en bred judisk idrottsrörelse i Sverige där kro-
nans juvel är ett deltagande i en Makkabiad eller ett Europaspel.
Margarete Nudel

 Makkabi Elit igång
Under våren drog Makkabi Elit igång, ett korplag i fotboll.
– Vi är ett kompisgäng som består av såväl elitspelare, taktiker och 
teoretiker som kämpar och spelar fotboll i Makkabis färger, berättar 
Jonathan Körösi, lagledare Makkabi Elit.
Matcherna går av stapeln i Bredäng under hela året. 
– Det handplockade laget består av otroliga vinnarskallar och vi kan 
lova gott resultat. Publik är mer än välkommen att heja fram några 
av judisk framtids stora fotbollsspelare!

Bobby Fischer  
in memoriam
Den judiske schackmästaren Bobby 
Fischer har dött 64 år gammal. Han 
blev världskänd 1972 då han mitt un-
der det kalla kriget mot Sovjetunionen 
slog den dåvarande världsmästaren 
Boris Spassky i en rafflande match 
om världsmästartiteln på Island. Fischer var den förste amerikanen 
att inneha titeln. Matchen inspirerade Björn Ulveaus och Benny 
Andersson att skriva musikalen Chess.

Enda direktflyget
Skandinavien - Tel Aviv
“Stor stad till litet pris”
från. 1495:- enkel väg inkl. skatter

För paketresor eller rundresor ring Sabra Tours 08 - 522 03 900

08
medlem

Caddy Kontor – medlem nr 3 
 i 60-klubben 
– Att vara med i 60-klubben känns helt naturligt för mig. När 
jag deltog i min första Makkabiad var jag student med skral 
kassa. Något eller någon supportade mig då och gjorde det 
möjligt att deltaga. Nu har jag möjligheten att ge tillbaka, 
vilket känns fantastiskt. 
   Makkabiaden är en otrolig upplevelse och ingen ska behöva 
stanna hemma pga av att det inte finns medel att skicka 
honom eller henne till Israel. 
Morgan Wald
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Sanny Moskovits 
Förvaltningsaktiebolag

w

Starrängsringen 26
115 50 Stockholm

s.moskovitsfab@chello.se
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Nudel Information har producerat denna tidning.

1001 fotbollsminnen 
från Albert Bonniers förlag 
renderade glädjetjut hemma 
hos oss. En riktig ”bibel” för 
den som älskar fotboll. Boken 

startar 1863 
med bildan-
det av det 
engelska 
fotbollsför-
bundet och 
slutar 617 
sidor senare 
med att 
Beckham 

och Roberto Carlos säger far-
väl till Real Madrid efter att ha 
säkrat klubbens 30:e mäster-
skap. Det är bilder. Det är mål. 
Det är de värsta skandalerna 
och de bästa spelarna, allt 
indelat i årtal. Boken är lättö-
verskådlig och rolig, antingen 
klämmer man den från pärm 
till pärm eller så använder 
man den som uppslagsbok. 

Det spelar ingen roll, den är 
lika bra ändå.

OS – Historia och 
statistik från Norstedts 
är en bok som handlar om 
sommar-OS spel; historiken 
och statistiken, ett kapitel per 
spel. Texterna är spännande 
skrivna och intressanta men 

inte en bild så långt ögat kan 
nå  De sista 200 sidorna är 
ren statistik för den som är 

intres-
serad av 
sådant.

Diskus-
sionerna 
kring 
hur mat 
påverkar 
våra 
hjärnor och vår 
prestation är ett ämne som 
intresserar många. Smart 
av mat – fakta om 
maten och hjärnan från 
Prisma hävdar att man kan 
påverka sin hjärna genom att 
förändra sin kost. Författaren, 
Per Ove Lind, är läkare och ba-
serar sina texter på forskning. 

Det gör även läkaren Helena 
Nyblom i boken Supermat 
från Bonniers som presente-
rar 18 livsmedel som alla hjäl-
per kroppen att bli friskare 

och må bättre. Senare 
års forskning kring olika 
födoämnen har gjort 
stora och spännande 
upptäckter. Visste du att 
blåbär, tomater, spenat, 
apelsin, nötter, havre och 
lax är bland det nytti-
gaste du kan äta? Ju mer 
färger desto bättre. Det 
här är en bok för redan 

”frälsta” men lite ny informa-
tion hittar 
man 
ändå. 
Jag har i 
alla fall 
fått en 
ordent-
lig kick 
av den.

Ha en trevlig sommar!

Margarete Nudel

För sport- och idrottsintresserade kommer sommaren att bjuda på mycket bra TV-underhållning. Säger 
bara EM i fotboll och så OS på det. Bokförlagen är inte sena att hänga på idrottsintresset. Här kommer 
några lästips som kanske gör stunderna framför TV:n än mer givande.

Boktipset

PROGRAMINFORMATION
Anmälan om ankomst till sekretariatet kl 07.00-07.20
FORMALIA
I år är det kanonstart, dvs. ALLA startar samtidigt på olika hål 
och det är av största vikt att du kommer i tid så att vi kan re-
gistrera dig och du hinner ut till ditt hål i tid till start mm
Två klasser: A 0 – 18, B 18,1 – 36
Spelform: A-klassen slaggolf, B-klassen poängbogey
Medlemmar i IK Makkabi: Seniorer 710: - Juniorer 495: -
Icke medlemmar som ej löser medlemskap: 
Seniorer 810: - Juniorer 595: -
Icke medlemmar som löser medlemskap: 
Seniorer 710: - + 275: - Juniorer 495: - + 175: -
Endast lunch 300: - (Lunch ingår om du spelar)

Senast anmälan 5/6
Anmälan sker via inbetalningskort till plusgiro 4692380-1
OBS! Ange ditt namn, hcp & GOLFID i samband med anmälan
Ange även din e-postadress så vi kan skicka ut alla info till dig
Skicka gärna andra golfares e-post så vi kan uppdatera vårt regis-
ter. Om du avbokar går avgiften till Svenska Makkabiadfonden.
PRISER
Vi blir glada om du hjälper oss att fylla prisbordet!  
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: -
FRÅGOR
Har du frågor kontakta Rita Lippmann på 0708-19 71 04

MAKK-GOLFEN 2008 
den 22 augusti på Arlanda International Golfclub

VÄLKOMMEN TILL EN KUL GOLFDAG!
Ett arrangemang av Svenska Makkabiadfonden 

Abbe Adler, Rita Lippmann, Rosie Adler & Thomas Grünwald
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