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Daniel – på hal is

Schwooosh! Ka-bong!  
Klick-klick-klick! 
Någon kör förbi 
i en rasande fart 
och trycker in en 
motspelare i sargen 
så det dånar. Klubbor 
möts och det speciella 
ljudet av snabba 
skridskor som stannar 
upp tvärt hörs  
i hela hallen. 
Daniel Feinbaum har 
hockeyträning.

Var é brudarna?
Undrar Harry Nudel
>>>Sid 3

Klubbarna 
informerar
>>>Sid 10-11

PGT jubilerar i finland!
Dags att dra ihop ungdomarna till årets 
fotbollsturnering.   >>>Sid 13
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De flesta känner säkert till chipsreklamen på TV där de 
tuffa killarna väljs bort till förmån för tönten, han med 
chipspåsen. Repliken ”var är brudarna”? är klassisk.

 Nu sysslar Svenska Makkabiförbundet inte med chips men 
repliken är fullt gångbar även hos oss; var är brudarna? De 
judiska tjejerna lyser med sin frånvaro både i förbundet och i 
klubbarna. 
 Men skam vore om man såg detta som ett problem, det är 
snarare en möjlighet. Genom att ändra på obalansen och få 
in fler tjejer kan vi tillföra den judiska idrottsrörelsen väldigt 
mycket. Jag vet att judiska tjejer idrottar; de spelar tennis, de 
dansar, de golfar bland annat. Min uppmaning till er är: Gör 
det inom den judiska idrottsrörelsen, det blir så väldigt mycket 
roligare då! Dra samman dina kompisar, kontakta din judiska 
idrottsklubb så hjälper de dig att komma igång. De försöker 
vara lyhörda för de trender och önskemål ni har!
 Arbetet med förbundets utveckling går vidare. Grunden är 
lagd och nu börjar bygget med att rekrytera medarbetare till de 
olika delarna. Vi har anpassat organisationen så att de ska gå att 
arbeta civilt, ta hand om familjen och få tid till fritidsaktiviteter. 
Slut med långa och tråkiga styrelsemöten, inga fler ”one man 
show”. Ju fler vi är desto starkare blir vi.
 Vi har plats för fler medarbetare! Hör av dig till mig om 
du vill göra en ideell insats. Din belöning blir att du får se ett 
snabbt resultat av ditt arbete och kunskapen om att du gör en 
viktig insats för återväxten inom den judiska idrottsrörelsen. Det 
finns också en annan möjlighet att engagera sig, det är att stödja 
oss med en gåva eller annons, alla bidrag är mycket välkomna.

Svenska Makkabiförbundet är en riksorganisation för den ju-

diska idrottsrörelsen. Vi har bara ett mål, det är att stärka den 
judiska identiteten i Sverige. Vårt instrument är idrott men 
den fysiska delen är lika viktig som den sociala, kulturella och 
religiösa. Vi lägger tyngdpunkten på att det ska vara kul att röra 
på sig, vi satsar inte på eliten utan på bredden. 
 Vi står inför många utmaningar. Den ökande antisemitis-
men är ett hot som redan har drabbat oss i form av psykisk och 
fysisk misshandel. Vi har uppvaktat både Riksidrottsförbundet 
och Fotbollsförbundet utan att det har resulterat i något. De 
skickade en tydlig signal till oss, ni får klara er själva. Det kan 
vi bara göra om vi är många som går samman, ju fler vi är desto 
starkare blir vi. 
 För att klara alla utmaningar behöver vi inte bara ditt men-
tala stöd utan även ditt finansiella stöd. Alla i organisationen 
arbetar ideellt men det finns ändå kostnader som måste täckas. 
Du som inte har möjlighet att stödja oss med annonser, använd 
vårt bifogade inbetalningskort. Alla bidrag är välkomna, både 
små och stora! Utan ditt stöd kan vi inte existera.

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

Var är brudarna ???

Tack för ditt stöd till den judiska idrottsrörelsen!

Bab Thomas, Besjakov Jack, Blecher Ulla & Sigge, Blideman Henry, 
Bodlander Gunvor & Allan, Cameras Dan, Dangoor Ruth, Davin 
Peter, Dobiecki Zuken, Frischer Abraham, Frister Bruno, Futer-
fas Izak, Garellick Thomas, Gerszbejn Alexander, Glandal Rubin, 
Glück David, Grünbaum Sandor, Grünwald Eva, Halfon Hermelius 
Gabriella, Hartmann Werner, Heyneman Hans-Joachim, Horn 
Moritz, Jodelsohn Lilli & Arnold, Kaluski Jacob, Koniarski David, 
Konrad Peter, Krenzisky Ruth, Langer Rosa, Lazerow Kaj, Lederhau-
sen Irene, Mankowitz Albert, Milkewitz Sigvard, Murkes Daniel & 
Lena, Nasielski Jacob, Neuman Kicki & Bertil, Press Viktor, Reisch 
Susanna, Romanus Mikael, Rosenberg Fanny & Hans, Rosenblum 
Benny, Scherlin Folke, Schwarz David, Schyllander Edith, Spungin 
Eskil, Steinkeller Icek, Thomasson Ewa, Thurfjäll Gabriella, Tiberg 
Edda, Weil Jack, Wiorek David, Zeitlin Kjell, Zippis Anette & Arne, 

Zyskind Pinkus & Sala, Zyto R.



Ishockey är en stor sport i Sverige med många utövare. 
Efter framgångarna i OS i Turin med guld för herrarna 
och silver för damerna är nu klubbarna runt om i landet 
rågade av entusiastiska knattar med Peter Forsberg, Mats 
Sundin och Kim Martin som idoler.

När Daniel började med hockey i 5-6 års åldern var det främst 
ett sätt att få lite mer ro i familjen. Som så många andra 
småkillar hade han ”schpillkes in toches” (myror i baken) och 
pappa Jan trodde väl att hockeyn i Djurgården IF:s hockey-
skola, knattefotboll med Makkabi och pingis skulle råda bot 
på detta.
 Ganska snart upptäcktes att Daniel var en bollbegåvning och 

Makkabifotbollen övergavs för Djurgårdens IF, i takt med att 
han blev äldre ökade träningsdosen. 
Tonåren och kom och Daniel började växa. Och växa. Och växa. 
Det var ingen hejd på hur mycket han växte! Positionen som 
center ändrades till back både i hockeyn och i fotbollen.
 Att hålla på med två idrotter på hög nivå tar tid, varje vecka var 
det ett pusslande för att få ihop träningstider med matcher och 
skola. Ofta blev det två pass om dagen. Daniel tränade veckans 
alla dagar.
 Vid 14- års ålder hade Daniel avancerat till kapten i fotbollsla-
get och fritiden blev allt knappare. Han kände att han var tvungen 
att välja mellan sina bägge idrotter, valet föll på fotbollen.

Schwooosh! Ka-bong! Klick-klick-klick! Någon kör förbi i en rasande fart och trycker in 
en motspelare i sargen så det dånar. Klubbor möts och det speciella ljudet av snabba 
skridskor som stannar upp tvärt hörs i hela hallen. Daniel Feinbaum har hockeyträning.

Daniel Feinbaum

Djurgårdens IF, Enskede IF, 

IK Makkabi och Lidingö Wikings

- Jag drömmer om att få spela hockey för 

Sverige i en Vinter-Makkabiad.
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Daniel Feinbaum
ute på hal is
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Vid ett träningstillfälle 3-4 veck-
or efter det att Daniel hade slutat med 
ishockeyn dyker bara sju personer upp 
till fotbollsträningen. Resten av laget 
hade stuckit efter ett bråk med styrel-
sen och laget lades ner.
– Djurgården var hyggliga mot mig, de 
hjälpte mig att snabbt hitta en ny klubb 
och valet föll på Enskede.
 Daniel trivdes dock inte där och 
stannade inte kvar hela säsongen ut. En 
kompis spelade fotboll för Lidingö så 
Daniel bytte dit.
– Samma kompis spelade också hockey 
för Lidingö Wikings och jag blev till-
frågad om jag ville börja igen. Efter lite 
tjatande sa jag ja och så var jag tillbaka 
med dubbla idrotter igen.
 I slutet av nian bestämmer sig Daniel 
dock för att lägga av med fotbollen en 
gång för alla, skolan och övriga fritids-
intressen (läs tjejer) tog för mycket tid.
 Laget innehöll en del talanger vil-
ket gjorde att Lidingö ganska snabbt 
avancerade till elitnivå. Som 16-åring 
spelade han sin första seniorhockey-
match och från det att Daniel fyllt 17 
år var han ordinarie i A-laget. Idag lig-
ger klubben i division två.
– Det fina med att spela med senio-
rerna är bra träningstider som jag med 
lätthet kan anpassa till skolan.

Till våren tar Daniel studenten, vad 
som händer därefter vet han ännu inte. 
Som yngre var drömmen att få spela 
hockey i NHL eller fotboll med Man-
chester United.
– Men jag har blivit mer realistisk med 
åren, det är klart att jag aldrig kom-
mer att släppa drömmen om NHL, 
drömma måste man alltid få göra. Det 
kanske blir collegehockey ett år i USA 
till hösten, eller så åker jag till Israel 
på ett år? Vi får se, just nu vet jag inte 
vad jag vill.
 En dröm han dock inte vill släppa är 
den att dra samman ett svenskt Mak-
kabiadlag i ishockey. Efter en snabb 
räkning på fingrarna får han ihop minst 
tio personer och lag att möta finns, det 
vet han.

Daniel Feinbaum

Djurgårdens IF, Enskede IF, 

IK Makkabi och Lidingö Wikings

- Jag drömmer om att få spela hockey för 

Sverige i en Vinter-Makkabiad.

På väg mot OS
Hockey i Israel? Kvinnlig hockey i Israel?? Delta i OS? Nä, det måste vara ett 
skämt, eller? Vad som verkar som en utopi för många kan mycket väl bli en verk-
lighet under vinter OS 2010. Tills dess hoppas nämligen det nystartade kvinnliga 
israeliska hockeylandslaget fått tillräckligt mycket träning för att kunna utmana 
klassiska hockeynationer som Sverige, Ryssland och Kanada.

När OS 2010 går av stapeln kom-
mer det israeliska kvinnliga 
hockeylandslaget inte ha haft 

mer än fem is-säsonger bakom sig men 
det verkar inte avskräcka dem, en del av 
deltagarna är födda i hockeyländer, andra 
har fördelen av att ha amerikanska och 
kanadensiska hockeyföräldrar bakom sig 
som stöttepelare. 
 Lisa Horowitz, 20 år, är Israels mini-
mala superstjärna. Hon håller med om att 
hennes amerikanske far från Long Island 
har varit den drivande kraften bakom hen-
nes spel. Horowitz började spela hockey 
när hon var tolv år och övade med sin 
pappa i veckor när de lämnade hemmet i 
ökenstaden Kfar Adumin för att hälsa på i 
släkten i New York. När Lisa hade fyllt 15 
år beslöt hon att fokusera på hockey och 
flyttade till staden Metulla i norr där Israels 
enda professionella rink finns. Idag är hon 
det israeliska landslagets skyttedrottning.
 Ester Silver, läkare från Kanada, grun-
dade det israeliska kvinnliga laget 2005 och 
är även drivkraften bakom det kvinnliga 
hockeyförbundet. Det är ingen tillfällighet 
att uttagningarna har attraherat tjejer och 
kvinnor med föräldrar födda i hockeylän-
der som USA, Ryssland och Kanada.
– Dessa föräldrar vet redan hur mycket 
hårt arbete och uppoffring det behövs för 
att spela hockey på elitnivå, säger Ester 
Silver.
 Hon uppskattar att cirka 20 israeliska 
flickor har börjat träna seriöst för laget men 
tror att fler kommer att ansluta sig. Inför 
nästa säsong hoppas man kunna dra till 
sig judiska flickor från amerikanska college 
och en uttagning kommer även att hållas i 
Toronto i juni i år.

Salenger, en hockeyspelande läkare från 
Albany, anser att det israeliska landslaget 
befinner sig i fosterstadiet. Lagets fram-
gång kommer att avgöras av hur mycket 
stöd deltagarna kommer få av sina famil-
jer. Att spela hockey är tidskrävande och 
tar mycket kraft.

– Hockeyn måste få bli en del av hela 
familjen, annars kommer det inte att 
fungera. 
 En av hockeymammorna förutspår att 
de första fyra åren kommer laget främst 
att bestå av en något äldre generation som 
spelat hockey utanför Israel från exempel-
vis USA och Kanada.
– Men de kommer i sin tur att lära upp 
den yngre generationen.
 Innan Salenger kan satsa allt hon har 
på hockeyn i Israel måste hon få klart 
med sina immigrationspapper och hitta 
en bostad i Metulla. Både hon och hen-
nes dotter vill bo nära rinken. Kommande 
sommar har hon planer på att leda det 
kvinnliga träningslägret i Israel.

men det är inte bara spelare som stöttar 
den israeliska hockeyn. Nina Sabghir, en 
ensamstående ortodox kvinna, mamma 
till åtta barn, har nyligen flyttat till Israel. 
Med i bagaget hade hon så mycket hockey-
utrusning det bara gick. Denna 52-åriga 
barnmorska från New York började spela 
ishockey år 2004 och har lyckats få sin 
17-åriga dotter Malka att börja.
 Malka hade inte stått på skridskor ti-
digare men spelar idag med Brooklyn Bla-
des Womens C-lag och hoppas komma 
med i det israeliska laget nästa år då hon 
flyttar till Israel för att studera.
 Att det överhuvudtaget finns israelisk 
kvinnlig hockey kan man tacka den kana-
densiske affärsmannen Alan Maislin för  
– idag ordförande för det israeliska hockey-
förbundet. 
– Hockey är ett fascinerande spel och idag 
är det fullt möjligt att spela ishockey även 
i ett tropiskt land. Jag tror att ishockey 
kommer att bli en växande sport i Israel, 
det passar den generelle israelens psyke. 
Det påminner lite om schack: undan-
manövers, eftertanke, planering och talang 
i kombination med tävlingsmomentet.
 Om israeliska kvinnor får som de vill är 
det dessutom bara en fråga om tid innan 
de finns med i TV:s sportsändningar.
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Att träffa Lennart Nierenburg är en frisk 
fläkt, han utstrålar hälsa och vigör sina 79 år 
till trots. När vi kommer in på ämnet hockey 
glimmar det till i ögonen.
– Av allt jag gjort har hockey varit det roli-
gaste!
 Och han vet vad han talar om, han började 
redan som 5-6 åring att skrinna runt på Nytor-
get med dubbelskenade skridskor som han hade 
spänt fast över skorna. I handen hade Lennart 
sin elva år äldre brors Nils avslagna klubbor som 
pappa Herman tejpat ihop med isoleringstejp 
och kapat i höjd så de skulle passa honom bättre. 
Herman deltog för övrigt i uttagningen till den 
svenska OS-truppen i maratonlöpning 1912.
 Att det blev ishockey för Lennart var ingen 
slump. Nils spelade redan för fulla muggar och 
det storebror gjorde, ja, det ville lillebror också 
göra. De för-
sta åren spe-
lade Lennart 
mest för sig 
själv för det 
fanns inga 
klubbar som 
organiserade 
sporter för 
så små barn. 
Men ganska 
snart ändra-
des det. Första 
stora vinsten 
kom redan 
som 14-åring,  
AT-cupen, en 
Stockholmsturnering. Tillsammans med skol-
laget på Södra Latin vann han även många di-
striktsmästerskap för skollag.
– Hockey var ingen utspridd sport då, det 
fanns lag i Stockholm, Södertälje, Norrköping, 
Västerås, Gävle, Grums och i Leksand/Mora 
minns Lennart.
 1942 började Lennart i Djurgårdens pojk-
lag, spelade något år med juniorerna och fort-
satte som senior med Djurgården från det att 

han var 17 år. Lennart kallades allmänt för 
Lill-Nippe i folkmun och media, eftersom 
storebror var Stor-Nippe.

1949 debuterade Lennart i landslaget och 
spelade en match mot Kanada på Stockholm 
Stadion. Sverige spelade oavgjort 5-5. Samma 
år deltog han i en stor tysk ishockeyturnering 
i Garmisch med Djurgården som vann turne-
ringen. Rubriken i Aftontidningen löd ”Lulle 
och Nippe glänste i Garmisch”. Året därpå var 
det dags för Djurgården att vinna SM guld med 
Lennart som vänster forward ”Nierenburg gjor-
de en av sina bästa matcher denna säsong” skrev 
SvD efter finalmatchen mot IK Mora.
 Efter ett läkarbesök 1951 konstaterades att 
Lennart hade en tuberkulosfläck på ena lungan 

och han var 
tvungen att 
lägga av med 
hockeyn di-
rekt för att 
vila sig och 
läka ut sjuk-
domen under 
tre månader.
– Det blev 
aldrig samma 
sak när jag 
kom tillbaka 
utan jag var 
tvungen att 
lägga av med 
all elitidrott, 

säger Lennart. Totalt blev det 23 mål och 23 
assists under åren i elitserien och ytterligare fem 
mål i slutspelen.
 Även om hockeyn är det Lennart rankar 
högst bland sina idrottsbedrifter så är det inte 
allt han gjort, Listan över insatser, vinster och 
pokaler är diger. 
– På den tiden fanns inga konstfrusna banor så 
man var ju tvungen att hitta på något annat när 
man inte kunde lira hockey, berättar han.

Bröderna 
Burakowsky

Det är inte bara i Stockholm 
som man hittar judiska 
hockeytalanger. I Malmö 
har familjen Burakowsky 
frambringat två spelare av 
elitklass, Robert och Mikael. 
Det var pappa Benny, en-
gagerad i Malmöhockeyn 
sedan slutet av 1950-talet, 
som slussade in sina pojkar 
in i Malmö IF. Båda blev hö-
gerforwards och elitspelare.

Robert (född 1966) lämnade 
MIF för Leksand sommaren 
1985. Han hade draftats av 
New York Rangers och var 
ett stort löfte. Efter fyra år 
i Leksand och två i AIK kom 
han 1991 tillbaka till ett 
MIF på uppåtgående. När 
laget 1991/92 blev svenska 
mästare var han deras 
bäste poängplockare, ett år 
senare for han till Kanada 
för NHL-spel med Ottawa 
Senators. Men han ham-
nade snart i farmarlaget 
och återvände till Europa. 
De senaste tolv åren har 
han bytt klubb 13(!) gånger 
och finns just nu i Aalborg i 
Danmark.

Mikael (född 1977) skrev un-
der vintern på för Pantern i 
Malmö efter att de senaste 
sju åren spelat i Tyskland, 
Frankrike och Danmark. 
Även Mikael började i MIF 
och hann också spela för 
Västerås och Timrå innan 
karriären bar iväg utom-
lands.

Meritmässigt väger Roberts 
karriär tyngst, med 25 
matcher för Tre Kronor, spel 
i JVM 1986, ett SM-guld, 
430 elitseriematcher (184 
mål+207 assist) samt ett 
gästspel i NHL. Mikael hann 
med 111 elitseriematcher för 
MIF och Västerås.

SM Guld!!!
 Det går inte att skriva om svensk-judisk ishockey utan att skriva om 
Lennart Nierenburg; skolmästare, distriktsmästare, klubbmästare, SM-
guldinnehavare och svensk landslagsspelare!
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 Det blev fotboll, pingis och handboll. 
Lennart spelade fotboll för Djurgårdens 
i division två (brorsan Nils spelade med i 
Allsvenskan) men även för Makkabi. Till 
Makkabi värvades han av den legenda-
riske lagledaren Simon Grosin. Lennart 
stannade i Makkabi fram till 1951 då han 
slutade med såväl fotboll som ishockey. 
 Han deltog i de nordiska Makkabitur-
neringarna i fotboll år 1946 i Köpenhamn, 
1947 i Finland samt 1948 i matcherna i 
Lyon, Paris och Bryssel.
 Som tolvåring vann han klubbmäster-
skapen för Makkabi i bordtennis 1939 i 
dubbel i par med broder Nils och vann 
distriktsmästerskapen i bordtennis två 
år senare. Han deltog även i det svenska 
handbollslag som tog guld i den tredje 
Makkabiaden 1950 och har varit med 
som lagledare i Makkabiaden för 1977-
års fotbollsseniorer då sonen Nippe (Peter) 
deltog.
– För mig har det alltid bara varit sport 
som gällt!

nilS nierenburG (1916-
1974)
Nacka SK, Reymersholms IK och 
IK Göta

”Stor-Nippe” spelade i hockeyns 
elitserie från det att han var 17 år samt deltog i en 
mängd internationella tävlingar.
Under sommarsäsongen spelade Nils fotboll 
med Djurgården i Allsvenskan. Nils deltog även 
i en nordisk Makkabiad i Finland 1948.

lennarT nierenburG (f 1927)
Djurgården IF, Landslaget, Makkabi IK

”Lill-Nippe” spelade i hockeyns elitserie 
med Djurgården. Han tog SM guld 
1949 och deltog i en landskamp mot 
Kanada 1950.
Lennart spelade också fotboll i 
Djurgården IF, först i pojklaget, 
sedan i juniorlaget och några matcher 
i A-laget fram till 1946 då han värvades till 
Makkabi av den legendariske lagledaren Simon 
Grosin.
Han har även tagit guld med Sveriges 
handbollslag i Makkabiaden 1950.

daVid nierenburG (f.1993)
Brinkens IF
Tredje Nierenburg på isen. David har spelat i 
tre år, vem vet hur detta kommer att sluta?
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Lawrence Zeidel 
föddes i Montreal 
1928. Han växte 
upp i Park Exten-
sion-området, en 

av de hårdare stadsdelarna. Lille 
Larrys tillvaro blev inte enklare 
av att Zeidels var den enda ju-
diska familjen i grannskapet. 
”Ungarna slog sig samman och 
skulle spöa upp mig”, har han 

berättat. ”Först kom en jätte, och sedan en till. De där ungarna 
sitter fortfarande kvar i skallen.” Han hade inget annat val än 
att hela tiden ta sig an den störste och starkaste. Så fick det bli 
tills han skapat sig ett rykte och fick vara i fred.
 Hans juniortränare, som själv spelat i NHL, märkte att Zei-
del bar en eld inombords och tog fram blåsbälgen: ”Smäll på 
när domaren inte ser”, var hans råd. Larry tog det till sig. Men 
domarna såg mer än han räknat med och när han 1949/50 satt 
av 176 minuter för Quebec Aces i den halvprofessionella Quebec 
Senior Hockey League var det bara början på en resa där han 
skulle få nöta på utvisningsbåsen över en hel kontinent.

Zeidel plockades 1951/52 upp av Detroit Red 
Wings i NHL. Den säsongen slutade med seger 
i Stanley Cup. Men efter något år såldes han 
till Chicago Blackhawks. Efter en säsong där, 
i ett lag som då gick till Stanley Cup-slutspel 
för enda gången under en tioårsperiod, för-
svann han ner i American Hockey League. 
 Det var i där under åtta år med Hershey 
Bears i Pennsylvania, som Zeidel på allvar 
profilerade sig som en slagskämpe. Det gällde 
att se upp för ”Larry the Rock”. Men, sett från 
motsatt håll, så fanns det ju också möjligheter 
att provocera honom.
 Hans motto på isen var ”Give ’em the lum-
ber” (låt dem smaka påken), myntat i Detroit 
och användbart så fort han sniffade upp en 
rookie. Det gjorde han en försäsong i slutet av 
1950-talet, när Hershey i en träningsmatch 
mötte New York Rangers från NHL. Zeidel 

pucklade på den unge Eddie Shack men fick tillbaka och avslu-
tade matchen på läktaren, hopsydd. När Zeidel efter slutsignalen 
såg hur den unge Shack hyllades som en hjälte och var i full 
färd med att skriva autografer blev han arg. Han knallade över 
till andra sidan av rinken och nitade Shack. Polisen tog honom 
direkt och han kom inte ur finkan förrän halv två på natten.

Historien skulle få sin avslutning tio år senare, då var Zeidel 
närmare 40. När NHL sommaren 1967 skulle expandera från 
sex till tolv lag hade Zeidel ansträngt sig för att hinna med det 
tåget. Han hade, mycket prydligt, sammanställt sin karriär i en 
mapp och skickat den till alla tolv klubbarna. 
 Philadelphia Flyers, ett av de nya lagen, nappade och den 
gamle, som nu hunnit toppa utvisningsligan i AHL tre gånger, 
föresatte sig att han verkligen skulle förvalta denna sena chans, 
detta break som uppenbarat sig i form av en återkomst till NHL 
efter 13 års frånvaro. 
 Det gick riktigt bra. Han tog på sig rollen som ”pappa” och 
höll sig ifrån de värsta dumheterna. 

det höll fram till 7 mars 1968. Taket hade blåst av Spectrum i 
Philadelphia och hemmamatchen mot Boston Bruins gick i 

Toronto. Zeidel och Bruins hade tidigare under säsongen 
balanserat på knivens egg. Mitt i första perioden, efter ett 

”Jew boy” för mycket från motståndarna, brast det för 
Zeidel. Och det var i en närkamp med Eddie Shack, 
nu i Boston, som han tappade fattningen. De båda 
började slåss så blodet sprutade; ”Zeidel opened up 
the back of Shack’s scalp while Eddie carved his 
initials on Larry’s forehead”, skrev tidningarna. De 
hamnade på baksidan av Flyers kasse innan linjedo-
marna fick isär dem. Domaren gav båda matchstraff, 
isen blev röd och rubrikerna nattsvarta.
 Hösten därpå petades Zeidel ur Flyers trupp, 
men det kunde han skratta åt. Ty emedan det 
gick allt sämre för laget byggde han själv en 
framgångsrik karriär som börsmäklare. Han ville 
gärna fortsätta spela veteranhockey. Men det var 
inte alltid de andra ville ha med honom. Man 
kunde ju aldrig veta med ”Larry the Rock”...
Gunnar Persson – författare till boken ”Stjärnor 
på flykt”

Slagskämpen Larry
Larry Zeidel var en paradoxernas man. På isen var han en 
buse som satt utvisad i mer än 46 timmar. Efter karriären blev 
han en verserad börsmäklare.
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Om bordtennis
Från vår bordtennissektion går de flesta rapporterna i dur. Höst-
säsongen har varit fantastiskt framgångsrik; såväl A- som B-lag 
samt även veteranlaget leder sina serier. Vi hoppas att storformen 
håller i sig hela våren så att vi kan stoltsera med tre seriesegrare 
av tre möjliga på seniorfronten. Även ungdomslaget, som deltar 
i St Erikscupen, gör det bra. I halvtid 
ligger de på tredje plats i tabellen.
 Individuellt har Makkabi idag tio 
spelare rankade på herrsidan, högst lig-
ger Michael Druker på plats 501. På 
damsidan är Daniela Moskovitz vid 
den senaste rankingen Sveriges högst 
rankade tolvåring. Stort Mazel Tov! 
Makkabi är numera återigen en känd 
klubb på hög nivå i pingis Sverige.
 Men inga goda resultat utan trä-
ning. Ungdomsträningen som leds av 
bl a Sandra Rusk, kommer under vå-
ren äga rum i Centrets gymnastiksal 
måndagar kl 16.15-18.15 och onsda-
gar samma tid.
 Vi hoppas också få fart på nybör-
jarverksamheten: Trots både bra trä-
nare och träningsförhållanden har vi 
ännu inte nått de mål vi hoppats på.  
Är du intresserad eller har barn som 
kan vara det är ni varmt välkomna att 
komma ner och delta. Kontakta bord-
tennisansvarige Sanny Moskovitz via 
www.ikmakkabi.se

Om fotboll
Seniorerna vann division 7 i höstas och rustar nu för att etablera 
sig i sexan. Vinterträningen är i full gång under ledning av Mi-
chael Moschewitz och nye järnhårde Lennart Krantz.
 Klyschor som ”bollen är rund”, ”anfall är bästa försvar” och 
”det är mycket syre i luften nu” är passé. Nu är det bara hårt jobb 
som gäller. Uppslutningen är stor och med ett par vassa nyförvärv 
stiger förväntningarna. Vill du veta mer om seniorerna kan du 
gå in på deras sida www.makkabifotboll.com eller ”debatt- o 
diskussionssajten” stadshagen.blogg.se. 
 På juniorsidan har vi idag  endast två aktiva lag som tränar på 
Centret på söndagsförmiddagar. De yngsta, födda 01-02, tränar 
mellan 9-10, kullen 98-99 som tränar kl 10-11. De senare kom-

mer i år för första gången pröva på seriespel. Mannen på bilden 
heter Jan Neuman, mer känd som Lilleman. Den 1 april, fyller 
han 70 år.
 Lilleman var med och skapade det framgångsrika pojk-
fotbollslaget födda –67. Receptet var både lätt och svårt: ett 

engagemang och en entusiasm utöver 
det vanliga, inlevelse, uppmuntran och 
uppoffring. Lilleman var också en av 
grundarna till Makkabi Cup (nuvaran-
de PGT). Lilleman har bland annat 
varit ordförande i Makkabi och suttit 
på olika poster i Svenska Makkabi-
förbundet. Både barn och barn-barn 
spelar i Makkabi.
   Makkabi Stockholm vill passa på att 
tacka och gratulera en av klubbens verk-
liga eldsjälar. Vi är fullt medvetna om att 
när A-laget spelar match någon gång i 
maj så kommer Lilleman vara där och 
sucka över ännu en frisparksmiss. ”Fan, 
den där skulle min son ha slagit…”
 Det finns en mängd olika anledningar 
till att det idag inte finns fullt så många 
Lillemannar som vi skulle önska men 
problemet gäller inte bara Makkabi 
utan föreningar i allmänhet. Vi kan på 
dessa rader inte lösa problemet, utan 
endast konstatera det. 
 Dock tänker vi göra ett försök och er-
bjuda fler unga judiska fotbollsintres-
serade möjlighet att spela i Makkabi, 

med start någon gång i vår. Information om åldersgrupper, tider 
och platser kommer att finnas på hemsidan.

Makkabi Stockholm 
rapporterar…

Välkomna till Makkabis årsmöte på Centret söndag 9 april kl. 16.00.

Bli medlem!
Genom ditt medlemskap stöder du vår viktiga verksamhet. 
Alla är välkomna att stödja, särskilt Du som en gång tävlat 
i Makkabis färger och sedan lämnat. Vi vill ha tillbaka dig i 
medlemsrullorna.
Medlemskapet kostar 275:- för vuxen, 195:- för pensionärer 
och 175:- för ungdom upp till 25 år. Enklast betalar du in på 
vårt pg 15 33 51-2. Du får därefter regelbunden information 
om vår verksamhet.
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Betald annonsplats
Vi hjälper företag att öka intäkterna

Analyser, undersökningar, säljträning
Ledarskap och rekrytering.

Ring Peter Levin 08-4101 92 32

Hakoah Malmö 
rapporterar…

2005 var ett aktivt och lyckosamt år för oss men vi behöver fler 
ungdomar in i verksamheten för att klubben ska kunna föras vi-
dare. Du som vill idrotta, leda eller hjälpa till med vår verksamhet, 
ung eller gammal, hör av dig till någon i styrelsen!
 Glädjande startade vi ett tjejfotbollslag F12 under året under 
ledning av klippan Jack Dahan. Resultaten har varit blandade 
men humöret har varit på topp hela tiden bland spelarna: ”Det 
går ju inte att vara på dåligt humör länge, ens när vi förlorar, för 
vi har ju så himla kul.”. Se där en insiktsfylld ungdom!
 2005 var året då A-laget skulle spela i division fem för första 
gången i klubbens historia efter åtskilliga år i sexan och sjuan. 
Det skulle bli en tuff uppgift, det insåg alla inblandade, men 
tyvärr blev den för svår laget och vi lyckades inte stanna kvar i 
den högre divisionen.
 För att komma tillbaka måste vi primärt hitta tillbaka till den 
goda gemenskap och kompisanda som vi haft under så många 
år. Dessa i kombination med ett spelsystem som spelarna förstår 
och kan ta till sig kan göra sejouren kort i sexan. Det gäller att 
ladda om och lägga det förflutna bakom sig.
 Torsdagsbridgen drar cirka 40 spelare varje vecka. Bridge är 
den mest meriterade sektionen i Hakoah, vårt förstalag vann 
DM i Skåne över många landslagsmeriterade spelare vilket inte 
säger lite. I damklassen har L. Goldberg och H. Hammenberg 
kvalat in till SM detta år. Vi håller tummarna för er!

 2005 blev en tung säsong för innebandylaget. Vi slutade näst 
sist i vår serie och fick kvala för att stanna kvar, det gick inte 
så bra och det slutade med att vi ramlade ur division två. Årets 
motgångar visade att det kanske hade gått lite för fort för oss. 
Året innan kvalade vi till division två men serien visade sig vara 
lite för tuff för oss. De andra lagen hade fler licensierade spelare 
men erfarenhet från spel på högsta nivå.
 Vårt största motstånd var dock inte motståndet utan brist på 
träning, vi stod nästan helt utan träningstid hela säsongen och 
fick förlita oss på avbokningar från andra lag.
Men från och med i år har vi en fast träningstid, det kommer att 
medföra att vi slutar bland de främsta i serien och får chansen 
att kvala tillbaka till tvåan igen.

Årets upplaga av Hakoahmästerskapet i golf spelades som vanligt 
i Velinge, tävlingen har blivit allt mer populär genom åren och 
vi hoppas på runt 40 deltagande i årets upplaga. Judiska golfare 
från andra orter - kom och utmana oss! 
 Värda att nämnas är också dansgruppen Jiddishe Mammes 
som tränar på Judiska församlingen varje tisdag mellan 19 - 21. 
Nya dansare hälsas välkomna! De har haft ett roligt dansår med 
många danssteg, hopp och glada skratt. Efter ett genrep på par-
keringsplatsen uppträdde de förra Purim i Lund och genomförde 
ett program nästan helt utan felsteg. 

Välkommen till

Nudel Information har producerat denna tidning.

http://www.hakoah.com
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Jubileums PGT i Helsingfors!!!

Makkabi i Helsingfors firar 100-årsjubileum och årets PGT-turnering 
kommer att få ett rekordstort deltagande, från Köpenhamn uppskat-
tas 80 barn komma, Oslo skickar 50 barn, Stockholm cirka 60 barn. 
I skrivande stund har vi inga besked från Göteborg och Malmö men 
naturligtvis hoppas vi på ett stort deltagande även därifrån.

Turneringen går av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen 25 - 28 maj och vänder sig till 
pojkar födda 90-92, 93-94, 95-96, 97-98 och flickor födda 90-92, 93-94, 95-96. Tävlingen 
spelas med sjumannalag. Det är möjligt att det blir dubbla lag i vissa åldrar.
För mer information – hör av dig till din lokala judiska idrottsklubb!

Kontakt gärna någon av oss i 
styrelsen eller vår advokat Mi-
kael Fligman direkt på ned-
anstående kontaktadresser, så 
hjälper vi dig att hjälpa fram-
tida Makkabiaddeltagare!

Thomas Grünwald 
Ordförande
thomas@huddingeres.se
070-49614 30

Mikael Fligman
Advokat
mikael.fligman@konsult.lrf.se 
08-657 47 41

Abbe Adler
abbe@affarslogik.se
0708-601 601

%EN!
Hur kommer 
du att göra?

I slutet av förra året lanse-
rade Svenska Makkabifon-
den %-EN, ett nytt sätt att 
bidra till framtida Makka-
biader för både befintliga 
och nya fondmedlemmar.
– Gör som jag, testamen-
tera en procent av din 
kvarlåtenskap till Makka-
biadfonden! Det är ju ändå 
pengar som du inte har 
någon glädje av den dagen 
du går bort. 99 procent 
kvar ger dina nära och kära 
den största delen. 

Vetskapen att en del gått 
till att hjälpa framtida 
Makkabiaddeltagare att få 
dela en oförglömlig upp-
levelse är mycket värt, för 
många är deltagandet i en 
Makkabiad inkörsporten 
till det judiska, säger Tho-
mas Grünwald, ansvarig 
för Svenska Makkabiad-
fonden.

Stöd judisk idrott!! 
Hej!
Jag heter Rita Lippman och jag brinner 
för svensk-judisk idrott. Gör som andra, 
stödja oss genom att annonsera i Ju-
diska SportMagazinet. Vi når ut till alla 
församlingsmedlemmar i hela Sverige.
Kontakta mig på:
rita.lippman@hotmail.com
Vi hörs!

Rättelse
I förra numret av Judiska SportMagazinet 
informerade vi om finska Makkabis golf-
turnering. Rätt datum ska vara 2 - 7 juli.

Vi välkomnar Svenska Makkabiadfondens 
nya medlemmar:

Joakim Adler, Kim Lichtenstein, Peter Rosenberg, Stefan Wolff och Jack Spira.

Svenska Makkabiadfonden är en ideell förening vars avkastning går till att stödja den 
svenska Makkabiadtruppen till Israel. Ett ständigt medlemskap kostar 2 000 kronor. 
Vill du veta mer, kontakta Thomas Grünwald thomas huddingeres.se

Tar sitt sociala ansvar
Maccabi World Union har samlat in pengar för att 
kunna distribuera 3 150 pesachpaket till nödställ-
da i Israel som därmed ska kunna fira Pesach.

Stöd våra annonsörer!

AGO, Bank Hapoalim, Champion, 

Coffehouse by George,  

Europeiska Försäkringsmäklarna, 

Eurotak, Gynekologikliniken,  

Head & Bug, 

Sabra Tours, Skandiatejp, 

Stockholm Corporate Finance, 

Sällma och Vertex

Vi söker fler stolta annonsörer! 

Kontakta harry.nudel@telia.com
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Hej Yvonne marsh på 
Beth och Julius Goldmans 
Minnesfond, tack för det 
generösa bidraget på 25 000 
kronor till Svenska Makka-
biförbundet!
– Hej och varsågod!

Vilka är ni?
– Fonden grundades i sam-
band med att vår far dog. Vi 
beslöt att sätta av ett orden-
ligt belopp för att verkställa 
det intresse för välgörenhet 
och filantropisk verksamhet 
som framförallt vår mor hade. Inlednings-
vis gav vi bidrag till de flesta judiska insti-
tutioner i Sverige, i synnerhet om de hade 
någon anknytning till ungdomsverksam-
het. Vi stödjer t ex den judiska skolverk-
samheten i Göteborg, både dagiset och 
den judiska samskolan. 

Vilka stöttar ni mera?
– På senare år har vi valt att koncen-
trera vår verksamhet till färre institutio-
ner som ligger oss varmt om hjärtat av 
olika skäl. Vi har exempelvis byggt upp 

en stor fadderverksamhet i Estland, där 
vi stödjer cirka 15 judiska barn som le-
ver under misärliknande förhållanden. 
Det är otroligt att man bara 40 minuters 
flygresa från välfärdssamhället Sverige 
ska behöva uppleva att judiska barn växer 
upp i vidriga förhållanden där det saknas 
för oss självklara saker som värme och 
rinnande varmt vatten. De bor i barack-
liknande lägenheter i en mycket otrygg 
tillvaro. 
– Det man läser i tidningarna om tillväxt-
miraklet i Baltikum, når tyvärr inte de ju-

diska familjerna med ryskt 
påbrå. De är uteslutna från 
samhällets elit och medel-
klass. Jag vill också passa på 
att säga att Baltic-Jewish 
Forum gör ett fantastiskt 
jobb, de är en av de insti-
tutioner vi aktivt stödjer.
– En annan viktig del av 
vår verksamhet är att stöd-
ja de judiska flyktingarna 
som kommer till Sverige. 
Den svenska flyktingpo-
litiken idag är under all 
kritik. Vår mor var själv 

en flykting och vi känner varmt för dessa 
människor.

Varför har ni beslutat stödja Svenska Mak-
kabiförbundet?
– Makkabiförbundet ger med sin verk-
samhet ungdomar en möjlighet att odla 
sin judiska identitet under trivsamma och 
hälsosamma former. Vår far var aktiv som 
fotbollsspelare i Hakoah i Malmö och vi 
vill värna om att den judiska idrottsrörel-
sens fantastiska historia lever vidare och 
utvecklas.

såväl de föräldrar som är in-
tresserade av idrott, och de som av-
skyr sport, brukar anmäla sina barn 
till Makkabis fotbollsverksamhet. 
Man vet ju aldrig, tänk om mitt 
barn bär på en i generationer över-
hoppad gen som plötsligt visar sig 
i oerhört precisa ytterskruvar som 
smeker in bollen i bortre krysset?
Rätta mig om jag har fel men till 
dags dato har vi inte sett mycket 
av denna talang. Jag har hört suck-
ande föräldrar efter 0-16 i baken 
utbrista ”men han fick ju frisk luft 

i alla fall”. Säkert fick sonen även annan behållning som gör att 
så småningom farfar ånyo får leta sig fram till diverse obskyra 
fotbollsplaner. 
 Jag har haft glädjen att följa mina två söners (miss)öden i 
Makkabis färger och i varje fall årgång -85 var ett mycket slag-
kraftigt lag så länge våra barn åtminstone nådde motståndarna 
till hakan. Även om årgång -89 inte vann mer än någon enstaka 

match i S:t Erikscupen har gänget haft mycket roligt med flera 
goda PGT insatser. 
 Men Makkabis fotbollsknattar ger inte bara gemenskap inom 
gruppen, föräldrarna har minst lika trevligt. Det finns alla skäl 
att stödja den judiska idrottsverksamheten i Sverige och det är ju 
den bärande idén med den tidning du just nu läser. Motion är kul. 
Även om fotbollsmatcher i Makkabi blir en sorts kraftsamling 
tror jag att grunden för en bra insats på planen och grunden för 
att orka mycket i vardagen är att man tar till vara på tillfällena 
till daglig motion, cykla, gå i trappor, jumpa ibland.   

Folke Flam
Ny i Svenska Makkabiförbundet

Hallå, hallå!!

namn: Folke Flam
favoritsport: Fotboll

familj:
Hustru Noomi samt sönerna Benjamin 
och Mischa

Tränar: Järngympa 2 ggr/veckan

aktuell:
Ny medlem i Svenska Makkabiförbun-
dets styrelse
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MÅL
Stärka den judiska identiteten

VERKTYG
Idrottslig verksamhet

FÖRBUNDET
Stödjande och samordning

Roligare och friskare judiskt liv i Sverige
Stärka självförtroendet
Motverka assimilation
Motverka antisemitism

KLUBBARNA
Idrott

Plattformen för den judiska idrottsrörelsen är klar, nästa steg är 
att fylla den med medarbetare. 
 Vi har organiserat oss för att bättre stämma överens med 
dagens samhälle; man ska både hinna arbeta ideellt, ta hand om 
familjen, vara med kompisar och göra karriär. 
 Vår organisation bygger på avgränsade arbetsområden med 
snabba och korta beslutsvägar. Högt i tak, mycket delegerat 
och eget ansvarsområde. I varje enhet finns det en ansvarig som 
i sin tur bygger upp sin del. 

• Makkabiadklubben (Darian Wielgosz) 
• Makkabiadfonden (Thomas Grünwald) 
• Utbildning (Harry Nudel) 
• Kommunikation ( Judiska SportMagazinet och hemsidan 

www.makkabiforbundet.com Margarete Nudel) 
• Europaspelen och Makkabiaderna (Thomas Grünwald) 
• AGO-priset (Mario Ashman)

Nu vill vi bli fler. Vi söker dig som vill göra något viktigt, ha kul 
och se snabba resultat; kontakta någon av oss: 
 
Harry Nudel, harry.nudel@telia.com
Thomas Grünwald, thomas@huddingeres.se
Darian Wielgosz, makkabi.forbund@tele2.se

Judisk idrott ligger i tiden, det är kul, man träffar nya och gamla 
vänner. Vi tar hänsyn till de religiösa lagarna och via interna-
tionella tävlingar har vi en stark koppling till andra judar i hela 
världen. 
Satsningen på breddidrott är både social och kulturell. Till skill-
nad från många andra organisationer så möter vi hela det svenska 
samhället på fotbollsplanen, vid pingisbordet eller på bowling-
banan. Extra bonus är ju att idrott är bra för hälsan. 

Vår nya organisation

ju fler vi är desto starkare blir vi. Hör av dig!

ALLT INOM SPORTTEJPER
COACH- BENSKYDDSTEJP OCH UNDERLAGSBINDA

Kontakta din tejpspecialist 08-80 79 40
www.skandiatape.com
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• Börsintroduktioner
Rådgivning och projektledning i 
samband med börsintroduktioner 
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• Ägarspridning

• Rådgivning 
vid företagsförvärv, fusioner, 
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• Analys och Värdering

• Blocktransaktioner 

Stockholm Corporate Finance AB är ett värdepappers-
bolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Stockholm
-

Corporate
-

Finance

Stockholm Corporate Finance arbetar med kapitalanskaffning samt ägar- och strukturförändringar i mindre och medelstora mark-
nadsnoterade företag. Fokusområde är företag som befinner sig i en turnaround-situation, strategi- och ägarförändringar. Den 
gemensamma nämnaren är att de behöver nytt kapital eller nya ägare. Stockholm Corporate Finance har idag tio kompetenta
medarbetare med lång erfarenhet av företagsrådgivning. Investeringserbjudanden riktar sig till en stark kundbas som består av 
institutitioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner.

Stockholm Corporate Finance AB • P.O. Box 7355, SE-103 90, Stockholm • Tel +46 8 440 56 40 • www.stockholmcorp.se

Vi fåR mindRe BöRsBolAg Att lyftA


