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Förenkla din ekonomiska vardag – skaffa

Nordeas Studentpaket med Personkonto,

Bankkort samt Internet- och telefontjänster.

Studentpaketet är kostnadsfritt för dig som

studerar vid universitet eller högskola och

får studiemedel från CSN.

Välkommen att ringa 0771-22 44 88 eller

kontakta närmaste Nordeakontor så får du

veta mer om fördelarna med Student-

paketet. Eller läs mer på www.nordea.se.
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Så fel det blev…
Det uppstod en smärre förvirring 
vid Makkabiaden. De svenska, 
icke-judiska elitbrottarna Ma-
hammad Babulfath och Jimmy 
Samuelsson anmäldes av Svenska 
Brottningsförbundet till Mak-
kabiaden i somras då de trodde 
tävlingarna var öppna för alla. 
Väl i Israel fick brottarna dock 
besked att de var välkomna att 

delta i tävlingarna. Bägge vann 
sina viktklasser obesegrade. 
 Det blev dock inga officiella 
guldmedaljer men hederspris 
delades ut vilket upprörde 
såväl de bägge brottarna som 
guldmedaljören, Denis Nikolajev. 
Som protest mot domslutet 
drog han helt sonika upp Babul-
fath på prispallen. 
Så kan det gå.

Jag känner stolthet över vårt 
judiska landslag som re-

presenterade Sverige i den 17e 
Makkabiaden i Israel i juli månad 
i år. Vi skickade en trupp på 59 
personer, övervägande andel junio-

rer mellan 14 - 18 år. Våra juniorer 
tävlade i grenarna bordtennis, fotboll, 

golf och karate och gjorde mycket bra ifrån 
sig. Dessa ungdomar representerar vår återväxt. Att vara med 
i en Makkabiad blir ett starkt positivt minne för livet. Det är 
en stor händelse i Israel och ett av världens största idrottseve-
nemang. Den 17e Makkabiaden var den historiskt största med 
cirka 8 000 tävlande från 55 länder. Vid invigningsceremonin 
fanns cirka 40 000 åskådare på läktaren och givetvis var Israels 
premiärminister Ariel Sharon där.

Vårt deltagande stärker min uppfattning att vi är rätt på väg i 
uppbyggnaden av den judiska idrottsrörelsen i Sverige. Vi har 
ett fantastiskt instrument; idrott är kul, man träffar kompisar 
och dessutom är det bra för hälsan. Vi tar vidare hänsyn till de 
judiska religiösa lagarna; vi spelar inte på shabat och via interna-
tionella tävlingar (Europeiska Makkabispel och Makkabiader) 
knyter vi starka band till andra judar i diasporan och till vårt 
land Israel. Kan det bli bättre? 

Att lilla Sverige kunde skicka en så pass stor trupp till Mak-
kabiaden tycker jag är kanonbra, vi får dock inte glömma att 
det kostar mycket pengar och involverar många hårt arbetande, 
ideella ledare. Budgeten för vårt deltagande låg på cirka 1,5 
miljon kronor, vilket motsvarar cirka 26 000 kronor/deltagare. 
Det är mycket pengar för vårt lilla förbund men jag är övertygad 

om att det är en god investering för framtiden. Vårt deltagande 
hade inte blivit en realitet utan generösa sponsorer, annonsörer 
och privata givare. Jag vill än en gång tacka för Er givmildhet, 
utan er insats hade det inte gått.

Jag är också stolt över att den svenska rättvisan står på vår sida. 
I tingsrätten dömdes den fotbollsspelare som med antisemitiska 
rop, slag och sparkar fysiskt misshandlade en av IK Makkabis 
spelare för drygt ett år sedan. Domen är ett viktigt signalvärde 
till hela det svenska samhället. Läs mer om det i tidningen.

Vi har märkt av en hetsigare stämning och aggressivare attityd 
på grund av vår judiska identitet. Den judiska idrottsrörelsen 
är mer sårbar än andra judiska organisationer då vi genom 
tävlingar möter hela det svenska samhället med människor av 
olika nationalitet religion, etnicitet och social bakgrund. Men 
vi får inte vara rädda och vi får aldrig acceptera antisemitism, 
vare sig den visar sig på fotbollsplanen eller någon annan stans 
i samhället.

Känner du som vi, en stolthet över den judiska idrottsrörelsen 
och över vårt judiska landslag, så använd bifogade inbetalnings-
kort. Vi jobbar alla ideellt och behöver ditt stöd, för utan er 
insats hade vi inte existerat. 

Harry Nudel
Förbundsordförande
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Invigningen

Gal Friedman tänder Makkabiadlågan

Fredrik Norling, Sanny Moskovits, Samuel Norling, Jonathan Körösi, 
Jonathan Rung, Simon Körösi, Rafael MoskovitsAbbes caddie Dolek, Abbe Adler, Alexandra, 

Jessica och Rebecca Lederhausen

Sveriges trupp till Makkabiaden 
2005

Abbe Adler, Freddy Becker, Michel Benelbaz, Simon 

Chekroun, Aron Cohen, Stefan Eilenberg, Sigge Da-

browski, Sebastian Egri, Daniel Feinbaum, Robert 

Flink, Tobias Frenkel, Georg Friedman, Adam Frydman, 

Daniel Frydman, Danny Frydman, Efraim Gershater, 

Adam Grinberg, David Gordon, Tobias Grandér, Jonat-

han Israelson, Mats Israelson, Daniel Jonas, Kristian 

Kaufman, David Klagsbrun, David Kryssman, Daniel 

Kudrén, Andreas Körösi, Jonathan Körösi, Simon 

Körösi, Alexandra Lederhausen, Jessica Lederhausen, 

Rebecca Lederhausen, Mischa Lederman, Daniel Levin, 

Peter Levin, Jonathan Levy, Joakim Lichtenstein, Stefan 

Levy, Filip Lindmark, Daniel Lovas, Tony Mankowitz, 

Eli Maliniak, Danny Meiri, Michel Mleczkovicz, Rafael 

Moskovits, Sanny Moskovits, Anette Niburg, Fredrik 

Norling, Samuel Norling, Leon Nudel, John Rosen-

baum, Jonathan Rung, Jossi Sabbah, David Schreiber, 

Heléne Sommerfeld, Samuel Schlemowitz, Sandra 

Tonkonogi, Josh Tsarfati, Mikael Vig.Foto: Arnold Maliniak, Margarete Nudel, Abbe Adler, Mark Obstfeld

Se fler bilder från Makkabiaden på www.makkabiforbundet.com
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Under intåget 
på Ramat Ganstadion

Sveriges trupp tågar in

Avslutningen

Juniorerna på väg hem till Sverige

Seniorlaget i fotboll
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Torsdagen den 7 juli samlades en stor del av truppen i 
Stockholm för en ”precamp” med träningar, 

taktiska genomgångar, en gemensam träff och bowlingspel med mycket va-
rierande resultat. Därefter var vi inbjudna hos Lena och Andreas Körösi till 
en måltid och samvaro i deras fantastiska trädgård. Israels ambassadör Eviatar 
Manor hedrade oss med sin närvaro och önskade oss lycka till. 
 På fredagsmorgon avreste truppen från Arlanda. Cirka 50 förväntansfulla 
svenska Makkabiaddeltagare äntrade planet. Totalt bestod truppen av 59 del-
tagare. I och med ankomsten till Israel började Makkabiaden, alla deltagarna 
transporterades till sina förläggningar. Vissa av oss fick då bekanta sig med vad 
som skulle bli normaltillståndet, väntan på buss. 

Det största evenemanget i Makkabiaden är invigningsceremonin, den hölls i Ramat 
Gans stadion. En spektakulär upplevelse med över 40 000 åskådare på läktarna, 
direktsänt i israelisk TV, 8 000 deltagare från mer än 50 länder, välkomsttal av Israels 
president Moshe Katzav och premiärminister Ariel Sharon. Gal Friedman, Israels 
ende olympiske guldmedaljör, tände spelens låga. För många av oss var denna invig-
ning oerhört viktig, den gav oss en möjlighet att göra ett avslut och återkomma till en 
vanlig situation. 1997 inträffade ”broolyckan” och invigningsceremonin fick avbrytas, 
2001 års Makkabiad blev oerhört ”rumphuggen” på grund av Intifadan och dess 
följder. I år fick vi äntligen spel utan initiala svårigheter och kunde därför få ett avslut 
på de två senaste 
Makkabiadernas 
problem och 
återgå till nor-
mala och plan-
enliga spel. I den 
svenska truppen 
fanns det en hel 
del deltagare 
från 1997, som 
äntligen fick 
deltaga i invig-
ningsceremonin 
och marschera 
in i stadion bakom våra fanbärare Abbe Adler (svenska flaggan) och Andreas Körösi 
(förbundsflaggan). 

Hur gick det då resultatmässigt? Frågan är ju hur man ska bedöma resultat, är det 
bara placeringar och medaljer som räknas? Naturligtvis ska vi hylla våra medaljörer 
och framskjutna placeringar men vi måste också bedöma resultat och prestationer 
i relation till idrottarna. Har de presterat sitt bästa eller till och med överträffat sig 
själva? Jag skulle då vilja påstå att alla våra deltagare har gjort goda resultat och 
presterat väl. Dock vill jag ändå här omnämna våra medaljörer.
Silvermedalj, golf damer, lag: Jessica, Rebecca och Alexandra Lederhausen 
Bronsmedalj, bowling: Tony Mankowitz
Bronsmedalj, karate juniorer: Sandra Tonkonogi.
Grattis!
Slutligen några tack:
Tack till hela truppen av underbara idrottare och ledare som skötte sig exem-
plariskt och som det var ett nöje att vara ledare för. 
Tack till alla våra sponsorer, som har gjort vårt deltagande möjlighet.
Tack till Thomas Grünwald, utan Ditt ihärdiga arbete och ”Makkabiadhängi-
venhet” hade vi inte ens kommit utanför tullarna.
Tack till Er alla som på olika sätt stött och uppmuntrat oss.        
 
Daniel Jonas, överledare

Det hade 
börjat 

bli eftermiddag i 
ett soldränkt Israel när 
den svenska Makkabiad delegationen 
landade i Tel Aviv. Jag, som till hörde seniorlaget i 
fotboll, gick med mina lagkamrater och ledare mot 
busen som väntade på oss. Steget från den svala an-
komsthallen ut i solen var som att gå ni i en vägg av 
värme. Tankarna for snabbt genom huvudet, ”Hur 
ska det gå att spela fotboll i denna hetta?”.
 Bussen tog oss till en mindre by vid namn Zikh-
ron Ya’aqov, straxt utanför Haifa, där vi checkade 
in på Havat Habaron. Kvällen när vi kom så var det 
endast en kort samling med laget och sedan började 
alla bekanta sig med varandra vilket gick fort och 
stämningen i laget var på topp.
 Mitt mål med denna resa var själklart att preste-
ra bra fotboll men även att få träffa andra svenska 
judar vilket jag knappt har gjort tidigare. Alla mina 

förväntningar infriades, nästan…

Fotbollen gick kanske inte så bra som vi 
hoppades. Vi åkte ut ur i gruppspelet efter 
en vinst, en oavgjord och två förluster. 
Men så kul som jag hade, har jag aldrig 
haft på en fotbollsplan. Att få vara med i 
ett svensk-judiskt landslag och stå i den 
blå gula dräkten på rad och blicka mot 
den israeliska flaggan samtidigt som Ha-
tikvah spelas i högtalarna var en mäktig 
känsla. Något som jag önskar att varje 
svensk jude fick uppleva.
    Väl ute på planen var det ingen vänskap 

länderna emellan. Sydamerikanerna filmade, eng-
elsmännen svor och spelade fult precis som riktiga 
landskamper. Fotbollen tog upp ganska lite av tiden 
vilket gjorde det möjligt att göra massa andra saker. Vi 
besökte bland annat Jerusalem med Yad Vashem, och 
Klagomuren och så åkte vi även på utflykt till Ma-
sada och Dödahavet. Även nattlivet i Tel Aviv hann 
vi besöka där vi kunde dansa oss trötta till gryningen, 
självklart efter turneringens slut.

Det är först nu när alla upplevelser och intryck har 
sjunkit in som jag verkligen förstår vilken resa jag 
varit med om. Jag har fått vänner för livet, stärkt min 
judiska identitet och spelat i ”landslaget” i fotboll. 
Allt slit och alla pengar det kostade vart det värt flera 
gånger om. Så om fyra år, 2009, kommer med all 
säkerhet namnet Daniel Levin stå med på deltagar-
listan.

Daniel Levin
Seniorfotboll, vänsterback

Truppen inför avresan.
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7 matcher på 9 dagar - otroligt! Och 
en fjärde plats! Ni drack mängder med 
vatten och åt rätt (protein och pasta), 
såg ”positiva bilder” och möjligheter un-
der hela resan, ingen ”neggade”. Ni var 
förebilder för alla världens juniorer på 
hotell Regency i Jerusalem - det var NI 
som drog igång sjungandet i matsalen 
på shabbat (tack Glämsta!)
 Förutom alla spelare vill vi tacka 
Anette Niburg’s massage och på det 

sätt hon smälte in i gruppen. Tack Kim 
Lichtenstein för ditt engagemang för 
fotbollen, detta avspeglas bäst när du 
gladeligen tvingades (sovmorgon) kasta 
dig ut i morgontrafiken för att vi glömt 
två tröjor på hotellet (från Jerusalem till 
Rishon) och när du varje natt mellan 02 
- 03.30 hjälpte till med tvätten.

Mats Israelsson och Stefan Levy
Grenledare fotbollsjuniorerna

Retail Consulting 

Henry Metzger
0707-35 36 31

Jon Mannheimer Advokatbyrå
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När juniorlaget kom till Israel 
hade vi bara träffats två 

gånger tidigare, haft två träningar och en 
match. Innan premiärmatchen hann vi 
med två träningar på plats, men man kan 
knappast säga att vi var ett samspelt lag. 
 I första matchen ställdes vi mot Italien. 
Trots att vi bara vann med 2-0 var det vi 
som var det klart bättre laget! Nästa match 
plockades vi ner på jorden på ett ganska 
bryskt sätt. Argentina vann rättvist med 5-
0. Vår tredje gruppspelsmatch, mot Frank-
rike, blev en rysare. De spelade väldigt fult 
och domaren hejdade dem inte heller. Efter 
matchen visade sig att Eli, vår fantastiske 
målvakt, hade brutit fingret i en närkamp 
där en fransman gått in med dobbarna före. 
Turneringen var slut för hans del. Matchen 
då? Den vann vi med 1-0...
 För att gå vidare till slutspelet var vi 
tvungna att vinna mot Australien i sista 
gruppspelsmatchen. Med tio minuter 
kvar av matchen ledde vi med 3-1 och 
var på väg mot en kassaskåpssäker seger. 
Men då hände något. Vi släppte in två 

mål och matchen slutade 3-
3. Vi slutade på tredje plats i 
gruppen och var tvungna att 
förlita oss på andra match-
ers resultat för att gå vidare. 
Turen var på vår sida och vi 
gick vidare till kvartsfinal där 
vi mötte Sydafrika. De tog 
ledningen i förlängningen 
med fem minuter kvar. Men 
via ett fantastiskt frisparks-
mål kvitterade vi och matchen avgjordes 
med hjälp av straffläggning. Där var vi 
ohotade.
 Vi mötte Storbritannien i semifinal, 
en match från final. Vi skulle bara gå ut 
på plan, spela som vi gjort tidigare och se-
dan skulle det vara klart. Enda problemet 
var att engelsmännen ville annorlunda. 
De vann matchen med 5-0. Resultatet 
speglade dock inte matchen väl. Den var 
ganska jämn.  
  I bronsmatchen mötte vi än en gång 
Argentina. Vår lagkapten blev tidigt ut-
visad och i slutet av första halvlek åkte 

vår vicekapten på sitt andra gula kort och 
även han åkte ut. Det blev stortorsk, men 
inga sura miner för det. 
 Jag är oerhört stolt att få ha represen-
terat Sverige i Makkabiaden och att det 
gick så bra som det gjorde, är bara en bo-
nus i mina ögon. Jag hade aldrig trott att 
vi från lilla Sverige, som aldrig spelat ihop 
som ett fotbollslag tidigare, skulle kunna 
slå länder som tränat ihop i många må-
nader inför denna turnering. Det här gav 
mersmak för kommande Makkabiader.

Daniel Kudrén, 
juniorfotbollsspelare

Tack även till följande sponsorer – utan er insats och Svenska Makkabiförbundet  
skulle detta juniorlag aldrig ha fått uppleva denna historiska resa.

Allan Ladow (Atlas Design), Agneta & Rickard Frenkel, Bertil Haitkin (Silkscreen), Curt Skaj (Skajs Konst & Antikhandel), Dagny & Karl-Hermann Levy, Dani 
Moschewitz (Lindys), Daniel Rafman (Denim Devision), Josef Elias (NTI Skolan), Jörgen Lazar, Kent Belenius (Bel´Art), Kommunicera, Marina Holmström (caféet 
i Stadsmuseum), Palle Fischbein (Labriot), Peder Skaj (Cape Media), Raymond Mankowitz (McDonald´s), Rikard Olinius (OWK), Simon Rosner (Collection XII), 

Stephen Ferber (Kharma), Sussie Feinbaum (Feelgood).

Eli M: 15 år (!) en av de ”stora” på 
plan. Du gjorde flera högklassiga 
räddningar och fick fingret avspar-
kat mot Frankrike i matchens sista 
sekund!
Freddy B: visade stort självförtroen-
de och överlät målvaktshandskarna 
till Adam G vid straffsparkarna mot 
Sydafrika – stort!!!
Adam G: vår egen Bapupa med 
målgivande inkast, du räddade en 
straff i kvartsfinalen och spelade 
tuff back trots att du helst ville 
spela i kedjan!
David S: levde upp till allas för-
väntningar som en lugn klippa som 
lagkapten! 
Daniel F: spelade 660 minuter (7 
matcher + förlängning) – förmod-
ligen mest i hela turneringen. 

Danny M: med din göteborgska, 
ditt glada humör, din aggressivi-
tet på planen var du en färgklick 
i gänget. 
Daniel K: blev skadad men bet ihop 
och kom tillbaka, från att ha varit 
mittback visade du ett stort ytter-
backsspel!
Samuel S: gav aldrig upp på din yt-
terbacksplats. En outtröttlig sång-
are i bussen till och från matcher! 
Vilken lagbyggare!!!
Leon N: lojalitet med laget och 
kämpade otroligt när du fick chan-
sen, stabilt och bra backspel!
Effe G: tackade nej till en given 
guld-medalj i brottningsturnering-
en bara för att få vara med i gänget. 
En kämpainsats med ditt lugn. Blev 
felaktigt utvisad! 

Michel M: inledde turneringen med 
att vara sjuk men kom sedan igen och 
visade upp bra teknik och ett käm-
pande upp och ner på mittfältet!
David K: kunde vara arg som ett bi på 
bänken för att i nästa sekund komma 
in på mittfältet eller som back och var 
lugnet och säkerheten själv!
Robert F: bevisade för sig själv och 
alla andra att du kan inneha en vik-
tig position som mittfältare. Du var 
en hårsmån från att reducera mot 
England i semifinalen – vad hade 
hänt då? 
Micke V: outtröttlig mittfältsstra-
teg sprang, dribblade och nickade. 
Någon sa att du gjorde ett otroligt 
frisparksmål från 30 meter, ribba 
in mot Sydafrika (3-3) – var det 
verkligen du som slog den? 

Filip L: efter mycket tjat åkte med 
till Israel. På din vänsterkant (back 
& mittfält) gjorde du mycket nytta, 
du sprang till dess att orken nästan 
tröt och då pratade du till dig ett 
rött kort!
Sigge D: kom skadad till Israel men 
tack vare otroligt bra läkkött sprang, 
nickade och sköt på mittfältet. Du 
satte ribban för killarna på plan 
genom att trycka in 1:a målet mot 
Italien!
Tobbe F: gjorde det viktiga vinst 
målet mot Frankrike. Du fungerade 
som bollmottagare och ”tjock” i din 
roll mellan mittfält och kedja!
Josh T: lagets skyttekung, visade en 
otrolig speed och vilja. Fult ned-
sparkad av engelsmännen i semi-
finalen!
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www.varumaklaren.se

Profilkläder
Skoltröjor

Handdukar med tryck
Borddukar från Israel

Tfn: 08-742 38 00

Mäster Samuelsg.45    111 57 Stockholm

Kommendörsgatan 14     114 48 Stockholm
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Betald annonsplats

Under mellankrigstiden fanns cirka 80 000 judar 
i Amsterdam (totalt 140 000 i Holland), 

flertalet av dem bodde i innerstadens judiska kvarter, Joden-
buurt. Fotbollsintresset var oerhört stort. Många från Jodenbuurt 
hängde utanpå de fullpackade spårvagnarna på matchdagarna på 
väg ut till Ajax dåvarande hemmaarena De Meer. Den mycket 
långvariga holländska motviljan mot att ge ut tidningar på sön-
dagar gjorde också att stadens judiska tidning Cetem var först 
med att publicera lördagens matchresultat, och därför sålde stora 
upplagor på söndagseftermiddarna.

Efter Andra Världskriget blev kopplingen mellan judar och fotboll 
tydligare men också mera komplex. På något vis lyckades hol-
ländarna till en del bortse från delar av vad som hänt sin judiska 
befolkning under kriget som resulterade i 100 000 döda judar. 
 I slutet av 1950-talet kom två unga judiska spelare in i bilden. 
Mittfältaren Bennie Muller och högeryttern Sjaak Swart, båda 
födda 1938, var i över ett decennium lagets stjärnor och bar fram 
det Ajax som i början av 1970-talet skulle utvecklas till en inter-
nationell storklubb. Samtidigt sköttes skadebehandlingen och 
rehabliteringsträningen av Salo Muller. Han hade som sexåring 
sett sina föräldrar för sista gången, när de var på väg att depor-
teras. Med Buddy Holly-brillor är han lätt 
att känna igen på 1960-talets lagbilder.
 Jaap van Praag, ordförande åren 1964–
78, var också jude. Han var en del av det 
nätverk av företagare som under 1960-
talet hjälpte till att försörja de ännu inte 
helprofessionella spelarna. I den gruppen 
ingick också textilmagnaten Leo Horn, 
fotbollsdomare med världsrykte, som 
under namnet ”Dr Van Dongen” arbetat 
i motståndsrörelsen. Han gömde andra 
judar och sprängde ammunitionstran-
sporter. Horn ingick dessutom i samma 
motståndsgrupp som ickejuden Kuki 
Krol, vars son Ruud var Hollands bäste 
försvarsspelare under 1970- och 80-ta-
len. Ruud Krol är idag assistent till Ajax 
tränare Danny Blind.

Men det är under de senaste 25 åren 
som Israels flagga med Davidsstjärnan hängt på kortsidan. Det 
var Ajaxanhängarnas svar på tal när ärkefienderna Feyenoords 
fans ”återupptäckte” historien och ljudligt började håna Ajaxsup-
portrarna under de matcher som alltid varit säsongens höjdpunkt 
i Holland.
 Adopterandet av Israels nationalsymbol har i sin tur lett till 
att klubben älskas förbehållslöst i just Israel. Det har framgått 
mycket tydligt när Ajax mött israeliska lag i de europiska cup-
turneringarna. Både 1999 (Hapoel Haifa i UEFA-cupen) och 
2004 (Maccabi Tel Aviv i Champions League) har Ajax mot-
ståndare haft anledning att fråga sig vem som egentligen haft 
hemmamatch. Lite kärlek, snarare än enögd fanatism, kanske 
är vad dagens gravallvarliga toppfotboll behöver.

Gunnar Persson
Författare till boken ”Stjärnor på flykt”

Varför hänger den israeliska flaggan på ena kortsidan när det holländska fotbollslaget Ajax 
spelar? Orsakerna är dubbla. Det handlar dels om klubbens judiska förflutna. Men också om 
hur senare tiders fans gett oförskämda motståndarsupportrar svar på tal.

Judiska Ajax

Sjaak Swart – högerytter i holländska landslaget (31 matcher) och  
i Ajax (603 matcher) mellan 1956 och 1973.

Hela historien om Ajax 
judiska anknytning kan 
läsas i boken ”Ajax, the 
Dutch, the War: Football 
in Europe during the 
Second World War”, av 
Simon Kuper (Orion, 
London, 2003).

WDM Computer Management AB
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Skaffa dig bra kondis!

Vill du ha bra kondition? Ge dig då ut i skidspåret eller stick ut och orien-
tera. Friskispressen har listat de tio bästa aktiviteterna för att skaffa sig 
bäst kondition:
1. Längdskidåkning
2. Orientering
3. Vildmarkslöpning
4. Löpning
5. Mountainbike
6. Rodd
7. Thriathlon
8. Löpband, motionscykel eller roddmaskin
9. Landsvägscykling
10. Simning

Kim Lichtenstein

Överledare, juniorerna

- Straffläggningen i juniorernas 

kvartsfinal i fotboll mot Sydafrika. 

Jag hade ”livesändning” för 

fotbollsseniorerna som stod 

samlade runt en mobiltelefon med 

högtalarfunktion på sin förläggning. 

När Sydafrika missade sin sista straff 

och det stod klart att Sverige var i 

semifinal blev det TV-pucksscener på 

fotbollsplanen. Jag bara skrek.

Eli Maliniak

Juniorfotboll, målvakt

- Efter att ha hållit nollan i vinstmatchen  

(1 - 0) mot Frankrike och gå av planen 

vinnare. Det skulle tyvärr visa sig att mitt 

finger var brutet, efter en kollision med en 

fransman, men känslan efter matchen.... 

den var GRYM!!! En nyckel till att vi gick 

så långt i turneringen var den fantastiska 

sammanhållningen i laget, som Stefan Levy 

och Matte Israelson lyckades fixa!!!

Michel Benelbaz
Fotbollssenior, forward

 - Invigningen. Att landa i Israel. Att göra 
mål mot Mexico (även om vi förlorade)

Stefan Levy
Grenledare, fotboll juniorer

- Roligaste upplevelsen var när vi vann 
straffsparksläggningen mot Sydafrika!

Kanon & Kalkon 

Kanon
• Nätterna då Mats, Stefan och jag 

var uppe och kemtvättade match-
ställen som skulle användas näst-
kommande dag. Vi brukade tvätta 
mellan 1 och 3 på nätterna. 

• De sportsliga framgångarna för 
alla juniorer. Det överträffade vida 
det jag hade trott på förhand.

• Stämningen i juniortruppen. 
Vinst eller förlust spelade inte 
någon roll. Upplevelsen och sam-
manhanget var det stora för alla. 
Alla bär med sig fantastiska min-
nen som ingen kan ta ifrån dem.

Kalkon
• När jag körde vilse på vägen till 

Kfar Hammakkabiah. Jag hade 
alla fyra bordtennisspelare i bilen. 
Det var för övrigt inte första 
gången jag körde fel när de satt 
med i bilen. Tillslut ringde jag 
Magnus som guidade mig via 
telefon. Hur kunde jag tro att jag 
skulle komma rätt utan att veta 
vart jag skulle?

Signerat
Kim Lichtenstein

Här finns en bra webbplats 
för dig som är intresserad 
av träning, främst löpning, 
cykling, triathlon, multisport, 
skidor och kanot.
Sidan har ett TräningsCen-
ter där medlemmar erbjuds 

träningsdagbok, analys och 
presentation av data, tester, 
mål och en pulsguide. När du 
registrerar dig får du använda 
sig av detta gratis i två veckor, 
därefter kostar det 300 
kronor/år.

www.puls.se
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Redan innan match-
en i St Erikscupen 
mellan Iftin KoIF och 
IK Makkabis 89:or 
hade börjat fanns 
oro på planen. Vad 
som började med 
smädelser slutade i 
misshandel. 
– Domen känns bra, 
Iftins lagkapten har 
fått villkorlig dom 
för misshandel och 
ett skadestånd 
är utdömt, säger 
Dan-Louis Schnei-
der, den målsägan-
des försvarsadvokat.

Matchen mellan IK Makkabi och Iftin KoIF förra året var lad-
dad direkt från start. Spelarna hann knappt in på planen innan 
ord som ”ni är judar - vi är muslimer - vi är fiender” började hagla 
över det judiska laget. Resten av matchen fortsatte i samma anda 
med antisemitiska kommentarer från Iftin.
 Makkabis mest utsatte spelare fick under matchen höra uttryck 
som ”är ni judar, eller?”, ”vad håller ni på med judar”, ”vi ska våldta 
dina föräldrar”, ”du ska dö”, ”jävla jude” och ”vi ska döda dig efter 
matchen”. Till tingsrätten berättade han att han försökte ignorera 
det som sades, han var ju där för att spela fotboll och inte bråka. 
Vid en närkamp blev han fälld och fick en spark i magen och 
ytterligare kommentarer kring hans etniska härkomst.

Efter matchen accelererade den hätska stämningen. När lagen 
ställt upp sig för att tacka väljer Iftins lagkapten att tacka med 
orden ”judarna och Palestina”. När Iftins lagkapten ska skaka 
hand med den målsägande slår han ett knytnävsslag rakt i an-

siktet på honom istället för att 
ta i hand.
Makkabis lagledare, Harry Nu-
del, tar tag i Makkabis spelare 
för att skydda honom från mot-
ståndarlagets övriga spelare, men 
det hjälper inte. Bråket tar ytter-
ligare fart med mer slag. Mak-
kabis killar blir chockerade och 
upprörda. I omklädningsrummet 
anas stor oro inför de kommande 
matcherna, ska man våga fortsätta 

spela?  
   Efter matchens slut anmäls Iftin 
till Stockholm Fotbollsförbund och 
ges böter på 2 000 kronor för spelar-
nas och publikens uppträdande. 

Samtidigt som ärendet anmäls till Stockholms Fotbollsförbund 
lämnas en polisanmälan in. Den misshandlade pojken får hjälp av 
sin lagledare med att driva ett skadeståndsmål. I maj, ett år efter 
det inträffade, togs målet upp i tingsrätten. Under rättegången 
framgår att det som den misshandlade pojken upplevde som 
värst var att bli slagen för att han var jude. 
 I tingsrätten blir påföljden villkorlig dom enligt motiveringen 
”det är ställt utom rimligt tvivel att ett motiv för brottet har varit 
att kränka den målsägande på grund av hans etniska ursprung 
eller trosbekännelse, vilket är en försvårande omständighet” och 
den målsägande tilldömdes ersättning för kränkning, sveda och 
värk. 
– Vi kan inte finna oss i att bli trakasserade på detta vis. Idrott 
ska vara öppen för alla och vi måste kunna känna oss trygga med 
att skicka våra barn till svenska idrottsarenor. Domen är mycket 
viktig och vi skickar en signal till samhället att vi aldrig kommer 
att acceptera antisemitism vare sig det sker på fotbollsplanen 
eller någon annan stans, säger Harry Nudel.

Misshandlad Makkabispelare
vinner i tingsrätten

Tack för ert stöd  
till den judiska idrottsrörelsen i Sverige!

Daniel Chanow, Lisa och Michael Cohn, familjen Dobiecki, 
Margot Friedman, Werner Hartman, Moritz Horn, Vera 
Löwengart, Stiftelsen Clas Groschinsky, Jennie Nyiri och 
Jan Magnusson, Morton Narrowe, David Rosenberg, Lilian 
Schenkman, Edith Schyllander, Eskil Spungin, familjen 

Strykowski, Edda Tiberg, familjen Zuken.

Vi välkomnar 
Svenska Makkabiadfondens nya 
medlemmar
Anci och Günter Loewinski
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
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Du är väl med?
Svenska Makkabiadklubben är öppen för dig som deltagit i 
Europeiska Makkabispel och/eller Makkabiaden i Israel som le-
dare eller deltagare. Ett medlemskap kostar 175 kronor. Ständigt 
medlemskap kostar 2 000 kronor.

Sätt in din medlemsavgift på postgiro 25 71 12-3
Glöm inte att informera oss om din e-postadress (om du har någon) så att vi kan 
kommunicera med dig snabbt, enkelt och billigt. Skriv tydligt. Du kan även gå in på 
vår hemsida www.makkabiforbundet.com och registrera dig.

óHa-ha-ha

Definition  
av ett judisk triathlon:

Schack, bridge följt av en eftermid-
dagsslummer.

Michel Mleczkovicz

Juniorfotboll, höger yttermittfältare

– Matchen mot Sydafrika. Det stod 2-2 

efter full tid och 3-3 efter förlängning. Vi 

gick fram en och en, allting var vara stilla. 

Alla exploderade i ett glädjerus när vi 

satte vår sista straff och vann med 4-3.

Kanon & Kalkon 

Kanon
• Den svenska truppen be-

stående av positiva och 
hängivna deltagare

• Vädret

• Att få se hela Israel 
ett antal gånger från 
bilfönstret

Kalkon
• Den bristande transport-

logistiken i Israel

Signerat
Daniel Jonas

Över 50?  
Må bättre  
med motion!
Äldre kan behålla sin kogni-
tiva förmåga bättre om de 
börjar röra på sig. Det hand-
lar bland annat om minnet, 
motoriken, varseblivning 
och omdömet.
Forskare har gjort regel-
bundna mätningar under 
ett år och det visar sig att 
de som promenerade, cyk-
lade, arbetade i trädgården, 
idrottade och ägnade sig åt 
andra fritidsaktiviteter hade 
upp till 3,5 gånger bättre 
kognitiv förmåga än dem 
som var minst aktiva.

Tatuerad på hebreiska 
David Beckham har utökat sina tatueringar, den här 
gången med en hebreisk kärleksförklaring till sin fru. På 
hans underarm finns numera den hebreiska texten ”Jag 
är min älskade, min älskade är min”. 
Textraden kommer från toran och brukar användas som 
inskription i vigselringar. Den nya tatueringen är placerad 
över tatueringen med frun Victorias namn på hindi. 
Victoria sägs ha blivit så rörd av makens gest att hon låtit 
tatuera in samma rad, men mer diskret i nacken.

Michael Vig,
Juniorfotboll, mittfältare 

– Det går inte att lyfta fram en enskild händelse. 
Hela resan var ett stort äventyr fyllt med 

upplevelser jag aldrig kommer att glömma. 
Något av det jag kommer att minnas bäst är 
alla de stunder då vi, det svenska juniorlaget, 
livade upp stämningen genom sång och dans 

och hur vi fick med oss alla andra.

www.balansboll.nu
Att arbeta med balansboll tros bli en av detta års trender. Här är sajten för dig som vill haka på. Sidan 
innehåller all information om balansbollsträning och bålstabilitet. Det finns artiklar, tips, övningar, 
länkar, boktips och mycket mer.
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ABC  
FÄRGEKONOMI AB

COORDINATOR AB  
gratulerar  

den svenska 
Makkabiadtruppen!

Håll formen på topp!
Nu är det beslutat.  
Nästa europeiska Makkabispel 
hålls i den anrika staden Rom  
i juli år 2007!
Kontakta din judiska idrotts-
klubb och börja träna redan nu.
IK Makkabi - Stockholm
IF Hakoah - Göteborg
SK Hakoah - Malmö

Grattis Benjamin!
Judiska SportMagazinet gratu-
lerar Benjamin Rubin till silvret i 
SM i segling.  
Benjamin seglar laser och täv-
lingarna hölls i Nyköping i slutet 
av augusti.

Andreas Körösi

Bowling

- Två händelser utmärker denna 

Makkabiad: Att marschera in på Ramat 

Ganstadion tillsammans med bägge 

mina söner och att Tony M tog brons 

trots svårigheter.

Kristian Kaufmann

Fotbollssenior, målvakt

– Att jag till slut fick vara med om 

invigningen. När jag var med på 

Makkabiaden 1997 fick Sverige aldrig 

tåga in på grund av den hemska 

olyckan med bron som havererade.  

Nu fick jag det.

Jossi Sabbah

Fotbollssenior, högerback

- Att få stå tillsammans med sitt lag 

och höra Hatikvah innan avspark var 

en underbar upplevelse.

Daniel Lovas
Fotbollsenior, forward

– Makkabiaden var en stor upplevelse inte 
bara sportsligt utan även själsligt. Att spela 

för Sverige i Israel tillsammans med goda 
vänner var en stark känsla som jag sent 

kommer glömma.
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