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Michel Gordin

- Jag har deltagit 
i två Makkabiader 
som aktiv i handboll 
och i fotboll. 

Genom mitt engagemang vill jag ge 

tillbaka något av vad den judiska 

idrottsrörelsen givit till mig.

robin Frenkel

- Jag spelade med i 

juniorfotbollslaget 

1997, det var 
en fantastisk 
upplevelse. Jag vill 

se till att fler kan få ta del av 

samma upplevelse och dela den 

med den nya generationen.

ToMMy bab

- Jag har varit med i 
Makkabi i cirka 50 år, 
allt från aktiv via ledare 
till olika styrelseposter. 
Makkabi, och 

Makkabiaderna, är en av alla pusselbitar som kan bidra till att stärka den judiska identiteten. Det är viktigt och betydelsefullt - därför engagerar jag mig.

MaTs israelson, överledare
- Jag har deltagit i flertalet Mak-kabiader, både som aktiv (1981 & 1997) och som ledare (2005 & 2009). Jag vill att andra ska få uppleva det som jag har upplevt på en Makkabiad: Gläd-jen, lyckan och stoltheten att få re-presentera ett svenskt-judiskt landslag. Dessutom är jag övertygad om att om vi skulle bli tvungna att ställa in ett svenskt deltagande 2013 får vi en oer-hört tung uppförsbacke att ta oss över om Sverige ska komma tillbaka någon gång framtiden - det är nu det gäller!

Makkabiad 2013 n
ärmar sig!

svenska Makkabi förbundets tidning   >   april  2012   >   lösnuMMerpris 65 kronor

www•makkabiforbundet•com
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Jag ska berätta en sann historia som få 
känner till. Den var en liten pojke som 
hette Yosef Yekutieli som var 15 år när de 

Olympiska Spelen hölls i Stockholm 1912. Han 
blev så inspirerad att han ville skapa ett OS för 
judiska idrottare i nuvarande Israel (Palestina). 
Yosef kunde inte släppa tanken, han funderade 
och grubblade, skissade på sina planer i detalj. 
30 år senare blev Yosefs dröm verklighet och den 
första Makkabiaden gick av stapeln 1932 och de 
hålls vart fjärde år i Israel.

Makkabiaden är stort evenemang såväl socialt som 
kulturellt. Genom åren har många svensk-judiska 
ungdomar fått möjlighet att mäta sina krafter mot 
andra judar från hela världen. Trots att Sverige är ett 
litet land med en liten judisk befolkning hävdar vi 
oss osedvanligt väl. 

För många utgör Makkabiaden ett första besök 
till Israel. Makkabiaden stärker banden med både 
landet Israel och bygger broar till andra judar från 
övriga delar av världen. 

Många judiska ungdomar i Sverige har tack vare 
Makkabiaden fått upp ögonen för sin judiska iden-
titet och därmed börjat engagera sig i även andra 
judiska organisationer. Den judiska idrottsrörelsen 
kan ses som en plantskola för att få fram judiska 
ledare. Därmed kan man hävda att Makkabiaden har 
stor betydelse för den judiska fortlevnaden i Sverige. 

När barn och ungdomar börjar engagera sig i 
Makkabi Stockholm eller Hakoah Göteborg och 
Malmö har de långt i fjärran en dröm om att få delta 
i en Makkabiad. Som svensk jude kan man vara stolt 
över att bli uttagen och ingå det svenskt-judiska 
landslaget. 

Kontinuiteten i Makkabispelen avspeglar styrkan 
i den judiska idrottsrörelsen och kraften att 
överleva. David Ben-Gurion, Israels förste president, 
sammanfattade det viktiga med Makkabiaderna 
med följande ord: ”Makkabiaden är utan tvekan en 
av de viktigaste beståndsdelarna i den sionistiska 
rörelsen.

Yosefs dröm blev verklighet. Nu vill vi förverkliga 
vår. Den är att skicka en svensk-judisk trupp till 
den 19:e Makkabiaden i Israel år 2013 bestående 
av drygt100 personer. Organisatoriskt är det 
inga problem men finansieringen är svårare. Vår 
budget är fyra miljoner kronor. Vår ambition är 
att de som är kvalificerade ska åka och ingen 
ska behöva avstå på grund av att han/hon inte 
har råd.  Alla kan dra sitt strå till stacken och 
hjälpa oss. Visa ditt stöd genom att aningen 
bli huvudsponsor, gå med i 50-klubben eller 
bli fadder. Visa att du precis som vi är stolta 
över att skicka ett svenskt-judiskt landslag till 
Makkabiaden. Truppen kommer marschera 
in på stadion tillsammans med alla världens 
länder, 40 000 åskådare, Israels president och 
premiärminister närvarande, och miljontals tv 
tittare, med den svenska flaggan vajande som 
stolta svenska judar. Makkabiaden har sitt syfte 
och berör oss alla.

Jag vill rikta ett speciell tack till alla våra annonsörer. 
Det är tack vara er som vi 
kan skicka ut tidningen 
gratis till alla medlemmar i 
de judiska församlingarna i 
Sverige.

Harry Nudel
Ordförande för Svenska Makkabiförbundet
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- Jag spelade back i seniorlage
t i 

fotboll som tog sig till kvartsfinal 

i Makkabiaden 1981, dessutom har 

jag varit ledare vid Europaspelen 

i Antwerpen 2003. Nu är det min 

skyldighet att ge tillbaka. Jag vill att 

barn och ungdomar ska få uppleva 

glädjen och kraften i den judiska 

idrottsrörelsen och ha som mål att 

som stolt svensk jude få representera 

Sverige i ett Europaspel eller i en 

Makkabiad. Därför engagerar jag mig!

Makkabiaden började  
i Stockholm 1912
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19-åriga Jonathan azulay är 
just hemkommen efter tre veckor 
i det spanska försäsongsmeckat 
La Manga. Jonathan var där två 
veckor tillsammans med IFK 
Göteborgs A-trupp och en vecka 
med det svenska P19-landslaget. 
Med de olika pojklandslagen har 
det genom åren blivit tjugotalet 
landskamper och i La Manga var 
Jonathan lagkapten i en match mot 
Ungern. Men när Jonathan spelade 
sin första pojklandskamp var det 
en sak som skilde honom från lag-
kamraterna. Han hade redan hun-
nit spela i ett landslag och det flera 
gånger; första gången i Europaspe-
len i Rom 2007 och andra gången i 
Makkabiaden i Israel 2009. 

Inför Europaspelen i Rom 2007 
var Jonathan fjorton år och spelade 
mittback i Askim IK. Jonathan var 

ännu för ung för att riktigt ha börjat 
elitsatsa och somrarna innebar i re-
gel fotbollsabstinens eftersom serie-
spelet tog sommarledigt. Men en 
kompis pappa berättade då för 
Jonathan om Makkabiaden och 
möjligheten åka och representera 
Sverige vid sommarens Europaspel 
i Rom. Jonathan hade innan dess 
inte hört talats om Makkabiaden 
men tyckte det lät som en sak han 
inte ville missa. Det skulle bota 
fotbollsabstinensen samtidigt som 
han skulle få representera Sveriges 
judar i Italien. 

- Jag behövde inte särskilt lång 
betänketid när jag först fick höra 
om Makkabiaden. Jag hade spelat 
fotboll och hållit på med massa 
idrotter sen jag var fyra år gammal, 
fotboll var det bästa jag visste. Jag 
tyckte också att somrarna var tråki-

ga när det inte var något organiserat 
spel. Så när chansen kom att få åka 
ned till Italien med all fotbollstra-
dition och fotbollskultur som finns 
där vad det inget svårt val. Att få 
representera Sveriges judar och 
få ta på sig en landslagströja var 
också ingredienser som lät väldigt 
lockande. Jag menar alla som spe-
lar fotboll drömmer om att få trä 
på sig en landslagströja. 

Vad är ditt starkaste minne av 
turneringen i Rom nu när du har 
spelat många landskamper och 
representerat Sverige utanför 
Makkabiaden?

- Fem år efter minns jag fort-
farande varenda detalj från veck-
orna i Italien, speciellt allt utanför 
själva fotbollen. Att få tillhöra en 
stor trupp, att få vara iväg hemi-
från tillsammans med ett gäng an-
dra killar och uppleva gemenskap 
var en fantastisk upplevelse. Allt 
var riktigt kul och jag hade inte en 
tråkig sekund under de två veck-
orna. Dessutom fick jag många nya 
kompisar som jag fortfarande har 
kontakt med. Den största skillna-
den om man jämför med när jag 
spelar med landslaget eller IFK var 
att resultaten inte var det viktigas-
te. Istället var det stoltheten över 
att få representera Sveriges judar, 
få nya kompisar och uppleva ett 
sådant evenemang från nära håll 
som betydde något. 

Efter Europaspelen i Rom åkte 
Jonathan hem för att fortsätta spela 
för Askim IK, fast besluten om att 
åka ned till Makkabiaden i Israel 
2009. Spelet i Askim gick fortsatt 
bra och under våren 2009 visade 
alla tre storklubbar i Göteborgsom-
rådet, IFK Göteborg, Örgryte och 
Gais, intresse för Jonathan. Valet 
föll tills slut på IFK Göteborg och 

”Efter fem år minns jag 
fortfarande varenda detalj”

– att ta på sig en 
landslagströja för 
första gången var 
speciellt och jag 
kommer alltid min-
nas varenda detalj 
från båda Makkabia-
derna. Jag kommer 
alltid vara glad för 
att jag tog chansen 
och åkte iväg och jag 
rekommenderar alla 
att göra det, säger 
Jonathan azulay.
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Jonathan insåg i med det att det var slut 
på lediga somrar att det kunde bli svårt att 
få spela i Makkabiaden 2009. I samband 
med att kontraktet skrevs på förklarade 
därför Jonathan för IFK att han gärna ville 
åka ned till Israel under sommaren. 

- IFK hade full förståelse och de insåg 
snabbt hur inspirerande en Makkabiad 
i Israel skulle vara. Jag är fortfarande 
mycket tacksam för att de släppte iväg 
mig, speciellt eftersom Makkabiaden i 
Israel var ännu roligare än Europaspelen 
två år tidigare.

Varför?
- Främst för att jag återigen fick träffa 

alla kompisar i laget jag lärt känna i Rom. 
Vi hade ett härligt gäng både 2007 och 
2009. Att få träffa alla igen och vara ett 
lag tillsammans var obeskrivligt roligt. 
När vi laddade upp inför matcherna, när 
vi firade efter matcherna eller när vi bara 
hängde på anläggningen där vi bodde 
mellan matcherna. Det blev precis samma 
känsla som i Rom. Det var inte resultatet 
och spelet jag primärt minns eller brydde 
mig om utan istället var det upplevelsen 
och att få göra något tillsammans med så 
många kompisar under en så lång tid som 
var det värdefulla. Då ska man ändå veta 
att jag är en riktig vinnarskalle, till och 
med när jag spelar sällskapsspel.

Vad skiljer Makkabiad i Israel från ett 
Europaspel?

- Storleken på eve-
nemanget. När vi 
marscherade in under 
invigningen på Ramat 
Gan-stadion i Tel Aviv 
var det kameror som 
blixtrade och så oerhört 
mycket folk överallt. 
Det kändes att det var 
på riktigt och det var 
en mäktig känsla att få 
vara med på invigningen. Det var också 
kul att under spelens gång få träffa utövare 
från alla olika världsdelar och i så många 
olika idrotter. Så fort några svenskar var i 
farten i andra grenar försökte vi åka och 
titta på och agera hejaklack. Det kändes 
som alla vi i svenska truppen var i samma 
stora lag bara att vi hade olika uppgifter. 
Dessutom har jag en hel del släkt som bor 
i Israel som kom och tittade på matcherna 
och det var ju naturligtvis extra roligt. 

Hur ser du på framtiden? Jag gissar 
att det blir svårt att övertyga IFK om att 
du ska få åka och spela fotboll mitt un-
der säsong en gång till.

- Ja, det blir det nog tyvärr. Konkret 
är mitt mål att under säsongen få kon-
trakt med IFK:s A-lag och få debutera 
i Allsvenskan. Jag hör nu formellt till 
U19/21-laget men tränar med A-laget och 
var just med dem i La Manga under två 
veckor. Även om IFK har många duktiga 

mittbackar känns det absolut realistiskt 
att få speltid i Allsvenskan.

Nöjer du dig med Allsvenskan eller vill 
du längre?

- Det skulle vara fantastiskt kul att få 
spela i Europa någon gång. La Liga och 
kanske Barcelona vore såklart inte fel om 
man får drömma men först och främst 
gäller IFK. De har alltid tagit hand om 
mig på ett bra sätt och är en fantastisk 
förening. Så att få representera A-laget 
i Allsvenskan vore fantastiskt. Sedan, 
någon gång i framtiden innan jag lägger 
av, vore det kul att få göra ”comeback” 
och spela seniorfotboll i Makkabiaden. 
Har man upplevt en Makkabiad och fått 
gå in på en invigning, agerat hejarklack 
åt andra svenskar, träffat idrottsmän och 
kvinnor från andra länder, då vill man 
göra det igen. 

Simon Scharftein 

Född: 1993 

Klubb: IFK Göteborg (hör formellt till U19-

truppen men tränar med A-truppen) 

Moderklubb: Askim IK 

Antal Makkabiader: 2, Rom 2007 och  

Israel 2009 

Antal P15, U17 och U19-landskamper: 21 

UPPROP Makkabiaden 2013,  
Creating the JEWISH team

I juli 2013 (18-30 juli) är det dags för den nittonde Makkabiaden i Israel. Makkabiaden är den judiska idrottsrörelsens 
största evenemang som äger rum vart fjärde år och samlade senaste gången (2009) mer än 8 000 judiska 
idrottsutövare från världens fem kontinenter.

Vi vill nu inventera vilka kandidater det finns ute i landet som ville vara med och representera Sverige och ingå i den Svenska truppen 2013. Så 
om du själv är aktiv inom någon idrott eller känner någon annan som är det och skulle vara intresserad av att åka till Israel, så vill vi komma i 
kontakt med dig. I dagsläget är det inte bestämt vilka idrotter som kommer ingå i programmet, detta gör att vi är intresserade är alla idrottare.

Om du är intresserad av att delta i Makkabiaden, hör av dig med en intresseanmälan till intresseanmalan@makkabiad.com Ange för-   och 
efternamn, födelseår, idrott du utövar, klubb du representerar, e-adress och mobilnummer. 

Vill du veta mer om Makkabiaden eller har några frågor kontakta överledarna Stefan Levy på stefan@makkabiad.com eller Mats Israelson 
på mats@makkabiad.com

Vi ser fram emot många intresserade och hoppas detta kan vara ett första steg mot ett idrottsminne du aldrig kommer att glömma. 

Idrottshälsningar

Svenska Makkabiförbundet
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AllA hAr vi olika förutsättningar, olika mål och olika bakgrund. Något som däremot borde förena 
oss alla är att vi borde, och jag säger borde, röra på oss… du kan själv välja att fylla i ordet mer eller 
oftare. Eller bara stanna efter ”röra på oss”. 
för vissa rör ju knappt på sig alls. detta trots att alla vet att det är bra för både kroppen och knoppen. 

Vi vill därför presentera tre olika inspirationskällor. Håll till godo.

Jac Gavatin – var dags 
motionären
Som relativt nyanställd på Skandia på 
Sveavägen i Stockholm delade Jac rum 
med en kvinna som gång på gång påpe-
kade hur inaktiv han var när det gäller 
motion. 
- Året var 1974 och jag bestämde mig för 
att träna för att delta i Lidingöloppet. Till 
en början orkade jag bara springa några 
hundra meter i taget i lugn takt. Så små-
ningom orkade jag med 3 km:s rundan i 
Stockby på Lidingö. Året därpå blev det 
såväl Lidingöloppet som Vasaloppet.
 
När han en gång fick upp flåset blev det re-

gelbundna motionsrundor 
c:a 2-3 gånger/veckan på 
5-10 km per gång. Den 
s.k. ”blodade tanden” in-
fann sig. Under vintern 

blev det längdski-
dor, 20-50 mil 

per säsong 
mycket 

b e -

roende av snötillgången.
Jac påpekar mycket tydligt att målet för all 
träning har varit att långsiktigt bygga upp 
en god hälsa och aldrig att prestera stor-
tider. 
- Mitt första vasalopp tog nästan tolv 
timmar.

Den stora passionen är löpningen. Under 
åren har det hunnit bli 33 Lidingölopp, 11 
Marathon, Halv-marathon ett 20-tal lopp 
och ett 30-tal milslopp utöver de 20 vasa-
loppen, några halvvasor och stafettvasor.
- Ja, och så genomförde jag en ”svensk 
klassiker” också 1989: Vasaloppet (90km), 
Vätternrundan (300km på cykel) och 
Vansbrosimmet (3 km varav 1 km i mot-
ströms) och Lidingöloppet (30 km).
 
Som pigg pensionär har Jac dragit ner 
på takten en aning, en knä krånglar lite 
och hindrar honom från att löpträna lika 
mycket som han vill. 
- På äldre dar har det även blivit en del 
kajak-paddling och Mc-åkning med bl.a 
BMW-klubben i Stockholm.

Catherine Sallmander Prien 
–  tydliga mål
- Jag hatade gymnastiken i skolan, så 
fort jag var klar med skolan så slutade 
jag röra på mig. Klart att det fanns ett 
”måste träna” i bakhuvudet men jag 

valde att ignorera det, och det gick så 
bra så. Några små försök till träning blev 
det dock, med dyra träningskort som inte 
utnyttjades.
Tiden gick. Catherine skaffade familj och 
två barn. Kilona smög sig på så sakteligt, 
1-2 varje år.
– Jag hade i princip ingen självbehärsk-
ning och kunde äta hur stora portioner 
som helst. Jag åt också ganska mycket 
godis och kakor.

I mars 2010 vände det dock. Familjen åkte 
på skidresa till Alperna. Halvpensionen på 
hotellet innebar femrättersmiddagar med 
vin, skidåkning på dagarna. Men något 
stämde inte. 
- Jag orkade ingenting. Det var jobbigt att 
bära skidorna, det var jobbigt att åka. Jag 
var helt slut utan att ha presterat något. 
När jag kom hem så ställde jag mig på 
vågen. 

Den pekade på +70 kilo. Alldeles för 
mycket för en sådan liten person som Ca-
therine. Något måste göras.

I samma veva hade några arbetskolle-
gor börjat gå på ett viktminskningsinsti-
tut och de bara rasade i vikt, flera kilon 
i veckan.
- Jag kände direkt att detta var något för 
mig och anmälde mig och levde sedan på 
en pulverdiet i sex veckor. Jag gick ner 
nästan 15 kilo.

I programmet ingick även motion. I bör-

Inspiratörerna
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jan bara dagliga promenader på en timme. 
Efter ett tag, med några kilon mindre att 
bära på, började hon springa. 
- Först sprang jag 100 meter varje gång 
varvat med gång, sedan ökade jag till 200 
meter för att efter ett tag springa hela två 
kilometer. Det var jättekul.
I programmet ingår även att man ska sätta 
ett tydligt mål, det blev att klara av Tjej-
milen samma höst, under en timme. 
- Hela den sommaren så promenerade jag 
och sprang – sprang och promenerade. Väl 
i mål, under en timme, så sprutade tårarna 
av lycka! Jag hade klarat det!

Idag kan Catherine inte tänka sig ett liv 
utan träning och löpning. Det har blivit 
ytterligare en Tjejmil, Göteborgsvarvet 
och Halvmaran i Stockholm. 
- Jag tränar cirka fem pass i veckan. Så 
länge det är snöfritt springer jag ute och 
gymar. Dessutom blir det inomhusträning 
med löpträning på band, styrka, spinning 
och core. 
- Det är så kul och numera mår jag jätte-
bra. Nu lever jag efter devisen: ”Den bästa 
träningen är den man gör!”.

Abram Beg – det är aldrig  
för sent
Abram Beg fyller 91 år under våren. Det 
kan man inte säga tillräckligt många 
gånger för det syns nämligen inte på ho-
nom alls trots att han knappt har rört på 
sig under hela sitt långa liv. Ja, inte innan 
nu då. Nu tränar han stabilitet och styrka 
på gym med personlig tränare (sonen) två 
gånger i veckan och kompletterar med 
långa promenader minst femkilometers 
promenader fyra gånger varje vecka.
- Jag flyttade till Stockholm för fem år se-
dan när min fru dog. Jag ville vara närmare 

mina barn och barnbarn. Jag 
hade smärtor, en utsliten 
höft och en operation häg-
rade, berättar Abram.
Då ryckte sonen Darios in 
och började hjälpa till.
- Sedan pappa börjat träna 
riktad stabilitet, balans och 
styrka har han inte längre ont 
i höften. Tillsammans har vi 
byggt upp avlastande muskler 
och håller operationen på av-
stånd, berättar Darios.

Abram använder käpp när han är ute 
och går, någon rullator är det inte tal om. 
Dessutom väljer han alltid trapporna 
framför hissen.

Ett träningspass består av en kvarts upp-
värmning på cykel följt av bollövningar 
och styrketräning. 
- Det är roligast med de övningar som är 
svåra – jag gillar utmaningar, säger Abram 
med glimten i ögonen.

När jag ska fylla 91 år vill jag kunna 
träna som Abram Beg.

Margarete Nudel

björn israelson

- Jag har aldrig 

själv varit aktiv i 

någon Makkabiad 

men deltagit 
som åskådare 
1973 och 2009. 

Det är viktigt att Sverige 

kan skicka en trupp till 

Makkabiaden 2013 och jag 

tror och hoppas att jag kan 

bidra med detta.

daniel kudrén
- Jag har deltagit i två  Makkabiader; som 
juniorfotbollspelare 2005 och ledare 2009.
Makkabiaden är en fantastisk tävling, samlingsplats och folkfest. Att delta på ett eller annat sätt är bland det roligaste som man kan göra som judisk idrottsman och jag vill uppleva den känslan igen!

Financialhearings ordnar utfrågningar inom näringsliv och med hjärta för idrott
www.financialhearings.com. 
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Vid Julius Goldmans bortgång 1989 bildades en stiftelse 
med syfte att stödja judisk kultur samt ungdomsverksamhet. 
I år firar Beth & Julius Goldmans Minnesfond20-årsjubileum. 

Detta Jubileumsår Har Styrelsen Beslutat
Att Tilldela Medel Om Cirka 135.000 Kronor Till:

- Fadderverksamheten i Estland, där fonden stöder 15 judiska 
barn som har fått en svår start i livet.

- Det nya judiska centret på Guldheden i Göteborg, vad avser 
ungdoms och utbildningsprojekt.

- Glämstainsamlingen, ett bidrag som ges till Paula och Aron 
Gordons minne.

- Svenska Makkabiförbundet.

Kontaktperson : Yvonne Marsh, Hovås Bronsåldersväg 12,
43650 Hovås, Telefon: 031-288435, Fax: 031-281513 

BETH OCH 
JULIUS 

GOLDMANS 
MINNES-

FOND

B&J
beth & julius 

goldmans 
minnesfond

Vid Julius Goldmans bortgång 1989 bildades en stiftelse 
med syfte att stödja judisk kultur samt ungdomsverksamhet.

För 2012 och 2013 har Styrelsen beslutat att tilldela medel 
om cirka 200.000 kronor till:
- Fadderverksamheten i Estland, där fonden stöder 15 judiska
  barn som har fått en svår start i livet.
- Svenska Makkabiförbundet för att facilitera finansieringen 
   av Makkabiaden 2013.
- Göteborgs Judiska Församling med avsikt att subventionera     
  deltagande vid Glämsta Sommarläger under 2012/13.

Kontaktperson: Yvonne Marsh, Hovås Bronsåldersväg 12, 
43650 Hovås. e-mail: yvonne.e.marsh@gmail.com

Eurotak AB    Tel 08 795 94 80     info@eurotak.se    www.derbigum.nu

Takonomi med Derbigum:

Suverän kvalitet, bevisad lång 
livslängd, utmärkta garantier 
eller kort och gott: 

bekymmersfritt tak.

2013 är det Makkabiad I Israel – vi behöver ditt 
stöd. Genom att stötta ett svenskt deltagande 
bidrar du till att:

* Stärka den judiska identiteten bland våra 
ungdomar.

* Ge judar i den svenska periferin möjlighet 
att uppleva en judisk samvaro, som många 
gånger leder till ett engagemang i det ju-
diska livet i Sverige. I en alltmer sekulariserad 
omvärld är idrotten ett attraktivt sätt på att 
skapa ett intresse.

* Stärka Israels band med Diasporan. 
* Skapa judiska relationer. Många tidigare 

Makkabiaddeltagare har hittat sina partners 
under dessa tävlingar.

Vi som i många år verkat för att kunnat skicka 

svenska trupper känner oss oerhört berikade av 
att ha kunnat bidra till allt detta, och vill nu ge 
dig chansen att få uppleva detsamma.

soM förETaG kaN du Gå MEd  
i 50-kLuBBEN:
Du betalar 10 000 kronor under 2012 och 
10 000 kronor under 2013 (totalt 20 000).  
För detta får du:
* två annonser i Judiska SportMagazinet.
* två flygbiljetter till Israel med truppen samt 

två biljetter till invigningen lottas ut till en 
vinnare inom 50-klubben (om perioden pas-
sar, annars två flygbiljetter vid valfritt tillfälle).

* I varje nummer av Judiska Sportmagazinet 
kommer en ruta att finnas med 50-klubbens 
medlemmar.

* Ett diplom.

soM PriVaTPErsoN kaN du BLi faddEr:
Du betalar 2 000 kronor under 2012 och 2 000 
kronor under 2013 (totalt 4 000 kronor).  
För detta får du:
* Ditt namn publicerat i Judiska SportMaga-

zinet under 2012 och 2013 under rubriken 
“Makkabiadens faddrar”. 

* I numret närmast  Makkabiaden kommer 
listan på alla faddrar att publiceras i Judiska 
Sportmagazinet.

* När truppen är uttagen kommer du att få besked 
om vilken deltagare du har blivit ”fadder” för, och 
du kommer att få ett tackbrev av den deltagaren.

* Ett diplom.

För mer information – hör av dig till Thomas 
Grünwald på Thomas@resecity.se eller  
0704-961430

  Gå MEd i 50 kLuBBEN ocH GE diG sJÄLV EN GåVa!



9

SM guld för Daniela!
Framgångarna fortsätter för Daniela Moskovits i bordtennis. 

Efter en strålande juniorlandslagsdebut vid WJC i Örebro har hon nu tagit sitt första SM guld som senior. Guldet togs i mixed 

dubbel tillsammans med medspelaren Anthony Tran. 

Utöver det tog hon ett SM silver för damer 20 år.

Mazal tov önskar Judiska SportMagazinet!
She did it again!

HoN dEBuTEradE redan i Judiska 
sportMagazinets första nummer 2003 
då var hon nio år och rankades som 
bäst i stockholm. 
2006 var hon Judiska sportMaga-
zinets omslagsflicka. 12 år gammal 
hade hon gått från att vara bäst i 
stockholm till att vara bäst i sverige.
i år tog hon sM-guld i mixed dubbel 
och spelade final i u20-sM, en match-
boll från vinsten.
daniela Moskovits, årets aGo  
prisvinnare.

Judiska SportMagazinet har haft ögo-
nen på Daniela från tidningens start. 
Hon kommer från en historisk judisk 
bordennisfamilj i tre generationer med 
farfar Abraham, pappa Sanny och 
brorsan Rafael. Moderklubben är IK 
Makkabi men idag spelar Daniela för 
Spårvägen.

Motiveringen till årets pris lyder: 
”Daniela har under året etablerat sig 

som en av svensk bordtennis största ta-
langer. För sin klubb Spårvägen blev hon 
bl.a. svensk mästare i Mixed Dubbel till-
sammans med sin klubbkamrat Anthony 
Tan. Helt oseedade vann det unga paret 
mycket överraskande SM-guldet i hårdast 
möjliga konkurrens. Daniela tog sig också 
till final i U20-SM där hon hade match-
boll i en mycket rafflande match.”

Tillsammans med reklamföretaget AGO 
instiftade Svenska Makkabiförbundet 
AGO-Award. Priset ska stimulera fram-
gångsrikt judiskt idrottande och ledar-
skap och är ett uttryck för uppskattning 
av en god prestation eller ett gott före-
döme för andra.
 – Genom att instifta AGO-priset vill jag 
ge tillbaka något av det den judiska idrotts-
rörelsen givit mig, säger Michel Gordin, 

VD för reklamföretaget AGO. I dagens 
samhälle ökar assimilation och blandäk-
tenskap. De judiska idrottsklubbarna är en 
bra inkörsport för judiska barn som inte går 
i en judisk skola eller åker till Glämsta. Ge-
nom klubbarna kan de få judiskt umgänge 
utan att det ställs andra krav på dem än att 
de träffas, har kul och idrottar ihop. 

Vinnaren fick en pokal och ett present-
kort på en valfri resa till ett värde på 
5 000 kronor. Tidigare vinnare är Eric 
Fishbein (2006), Daniela Moskovits och 
David Lega (2007), Benjamin Rubin, Joel 
Mankowitz (2008),Rebecca Lederhausen 
(2009) och Ina Agrest (2010).

Juryn består av ordförande Daniel Jo-
nas, Michel Gordin, Johan Harmenberg, 
Björn Holmström, Herman Meltzer och 
Artur Ringart.

rikard Frenkel
- Jag har deltagit i två Makkabiader som aktiv, 1969 och 1977, fotboll bägge gångerna. Makkabiaden är vår judiska motsvarighet till de olympiska spelen med skillnaden att den äger rum i Israel. Från Sverige skickar vi nästan varje gång en eller flera ungdomar som aldrig tidigare har haft någon koppling till den judiska gemenskapen eller Israel. 

- Dessa ungdomar har sedan visat sig bli viktiga byggstenar för de judiska idrottsklubbarna i Sverige där de kommer in i den judiska gemenskapen och få vår kulturella grupp att leva vidare. Därför engagerar jag mig.

PeTer niPPe nierenburG

- Jag har deltagit i två 

Makkabiader, 1977 och 

1981 i både fotbolls- oc
h 

handbollslaget. För mig är det 

viktigt att engagera mig i det 

judiska, framför allt inom 

idrotten. Dessutom vill jag 

”ge tillbaka” av det underbara 

jag fick möjlighet att uppleva 

under Makkabiaderna och min 

tid som aktiv inom Makkabi.



10

MAKKABI – DAGS FÖR 
MEDLEMSAVGIFT 2012
Nu är det dags att betala 2012 års medlemsavgift. 
Du som inte redan är medlem är välkommen att bli. 
Medlemskriterier på vår hemsida www.ikmakkabi.
se. Genom ditt medlemskap stöder du Makkabis 
ungdomsverksamhet, en viktig verksamhet i vårt 

judiska Stockholm. 2012 års avgifter inbetalas till IK Makkabi, pg 153351-2. 
Avgiften är:
Familj (boende på samma adress): 650 kronor.
Medlemmar under 25 år: 275 kronor.
Pensionärer: 300 kronor.
Övriga medlemmar över 25 år: 375 kronor.

En stor liten Mak-
kabi profil har 
lämnat oss för 

alltid. Arnold gick bort 
den 13 december 2011, 
88 år gammal. 

Jag lärde känna Arnold 
på 60- talet när jag som 
junior började spela fot-
boll i Makkabi. Arnold 
ringde runt varje vecka 
och kallade killarna till 
match. Sedan dess har 
jag mer eller mindre alltid 
haft med Arnold att göra 
i Makkabisammanhang. 
Arnold var en typisk 

idrottsledare för sin tid – han gjorde allt, stort som smått, för 
att få helheten att fungera. Den typen av ledare skulle Mak-
kabi behöva också idag.

Arnold började som 11-åring 1934 att sparka boll med Mak-
kabi. Denna början finns beskriven i jubileumsboken om Mak-

kabi, ”Heja Judarna”, som utkom i september 2003.
Från den dagen 1934 har Arnold varit Makkabi trogen. Han 

blev sekreterare på 40-talet och ordförande på 60-talet. Han 
var aktiv i badminton, bowling, bridge, fotboll och handboll.

Han var ledare i fotboll och ledde bridgeverksamheten med 
bravur i många år och långt efter sin 80 årsdag. Han har repre-
senterat Sverige i flera Makkabiader i Israel och bland annat 
tagit guld 1950 i handboll.

Vi är många som minns Arnold med glädje och respekt 
och också med lite bävan, för Arnold hade humör och kunde 
säga ifrån. Den som spelade ut fel kort i bridgen fick ibland 
reprimander som heter duga.

Du som vill hedra Arnold Jodelsohns minne gör det bäst 
genom att stödja det som låg Arnold varmast om hjärtat, näm-
ligen IK Makkabis verksamhet. Det finns en fond i Arnold och 
Lillis namn i IK Makkabi vars avkastning går till i första hand 
Makkabideltagande i Europaspel och Makkabiader. Plusgiro 
153351-2, ange ”Arnolds minne” på talongen.

Fotot på Arnold är taget av fotograf Urban Orzolek och finns 
med i boken ”Heja Judarna” som finns till försäljning hos Makkabi.

För IK Makkabi
Tommy Bab

Bilden är från Makkabidagen 2011 på GIH och visar vilka som fick Makkabis 
olika priser. Övre raden (fv) Makkabis ordförande Peter Loeser, Rina och 

Samuel Weinman (insatser som schackledare), Daniel Vas (Jack Dworéns 
minnespris för utmärkt ledarskap inom ungdomsfotboll), Sanny Moskovits 

representerar sin dotter Daniella Moskovits (AGO Award), Peter Winitsky 
(Makkabipriset) Patrik Goldberg (Herman Dworetskys Minnespokal).

Främre raden duktiga ungdomsspelare i fotboll som fick diplom. 
ann ePsTein

- Jag har själv deltagit som spelare och coach på några Makkabiader och tycker att det var en sådan fantastisk upplevelse och vill att fler ska förstå det enorma i upplevelsen och få möjligheten och lusten att själva delta. Därför engagerar jag mig.- Dessa ungdomar har sedan visat sig bli viktiga byggstenar för de judiska idrottsklubbarna i Sverige där de kommer in i den judiska gemenskapen och få vår kulturella grupp att leva vidare. Därför engagerar jag mig.

siMon scharFsTein 

- Jag har aldrig 

deltagit i en 
Makkabiad men jag 

vill ändå engagera 

mig för Makkabiad 

2013. Att kombinera idrott med 

ideellt arbete inom det judiska 

är ett allt för bra erbju
dande 

att tacka nej till.

Arnold Jodelsohn, några minnesord

Denna tidning har producerats by margarete nudel®
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Makkabigolf i Helsingfors!
Åk och försvara de svenska färgerna! Helgen den 25 – 27 juli spelas Mak-

kabigolf på Europanivå i Helsingfors på den anrika banan Helsingin Golf 

Klub anlagd 1932.

För mer information, anmälan mm, epost: hemo.bensky@anglo.fi eller 

telefon: +358 500 410 394

Rina fortsätter glänsa!
Judiska SportMagazinet fortsätter stolt att rapportera om Rina Weinmans 

schackframgångar. Nu har hon IGEN vunnit guld i öppna Sverigemäster-

skapet (pojkar & flickor) i sin åldersgrupp. Rina är första flicka i Sverige att 

erövra denna titel två gånger!

Dessutom är hon utnämnd till Sveriges bästa schacktjej (under 18) 

2011 av Sveriges Schackförbund, för tredje gången. Och det är också ett 

rekord i sig, ingen annan flicka har varit det tre gånger. Inte nog med det, 

hon kom nyligen hem med en bronsmedalj från Flick SM i åldrar 13 till 16 

år där hon var yngst i sin grupp.

Mazal Tov!

Rättelse
Bilden på Lennart Juvall i förra numret av Judiska SportMagazinet var 

tagen av Urban Orzolek. Vi beklagar att hans by-line föll bort.

rayMond MankowiTz

1985 deltog jag i judo i Makkabiaden och tog Sveriges första judo medalj (brons). Skulle även ha deltagit 1989 men bröt nyckelbenet strax innan. Återkom 2009 som coach för min son Joel (som då var 13 år tog brons). Gift med Jennifer som deltagit i tre Makkabiader och har tre medaljer i golf (i alla valörer). Det är mycket Makkabiad i vår familj!- Makkabiaden är en fantastisk och unik upplevelse där eldsjälar och idrottsprofiler från hela världen samlas. Att få vara en del av detta samt delta i en Makkabiad där också flera i familjen tävlar (Jennifer och Vanessa i golf och Joel i judo) är ngt som jag verkligen ser fram emot.

lena Posner-körösi

- Jag har varit supporter på ALLA Makkabiader sedan 1973 och de flesta 

Europaspel  sedan 1980-talet. Själv spelade jag fotboll
 1977 i Sveriges damlag. 

För mig är varje Makkabiad en otrolig upplevelse.  Att få se alla dessa 

engagerade, entusiastiska idrottare som
 förväntansfulla reser till Israel för 

antingen första gången 
eller igen, se dem kämpa, se dem skratta och ibland 

gråta, tillsammans med andra judiska idrottare från hela världen. 

- Att sedan få heja på våra egna svenska
 deltagare, antingen det 

är bowling, golf, 

fotboll, squash, karate, bordtennis elle
r andra sporter, det är 

fantastiskt. Som 

församlingspolitiker engagerar 
jag mig i idrotten, eftersom jag anser att det egent

ligen 

endast är där som vi judar kan förenas, oavset
t vad vi har för politisk uppfattning eller 

religiös inriktning. Därför vill jag dra mitt strå till stacken äve
n 2013.

ThoMas Grünwald 

- Jag har deltagit i två 

Makkabiader som aktiv och 

en som ledare. Till det 

kommer ett engagemang inom 

Makkbiadrörelsen både på
 

lokal, nationell, europeisk och 

världsnivå sedan 1974. Engagemanget 

inför 2013 ser jag som min ”sista 

insats” innan jag lämnar över till yngre 

förmågor. 

Joel MAnkowitz– årets tAlAng 
I februari blev Joel utsedd till 2011 års bästa Judo talang (Ungdom) 

och fick motta ett fint stipendium av Stockholms judoförbund.

Med ca tolv timmars träning per vecka överträffade Joel 2011 års 

mål med bland annat två guld i svenska mästerskapen (SM) samt guld 

i tre internationella tävlingar där han slagit motståndare från starka 

judo nationer som bl a Ryssland, Frankrike, Holland, England och hela 

Norden. Året avslutades i december med silver i samband med debut 

i den nya viktklassen -60 kg i Finska öppna där han övertygande vann 

över flera öststatare.

Totalt har Joel (född 1996) redan erövrat elva SM- medaljer; sju guld, 

tre silver och ett brons.  Bronset tog han februari 2012 i Junior klassen 

då han dubblerade sitt deltagande och utmanade även Sveriges bästa 

Juniorer som är 2-3 år äldre.  Där gick han otippat till semifinal och 

förlorade med minsta marginal men tog sedan hem bronsmatchen 

och överraskade återigen med sin ringa ålder.

Nu väntar en utmanade och tuff vår med Ungdomslandslaget 

där Joel är uttagen för att representera Sverige ute i Europa ibland 

annat Europacupen. 

Målet är inställt på att kvalificera sig till EM i sommar amt Mak-

kabiaden 2013.

B e t A l d  A n n o n S P l A t S
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