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DET FINNS INTE 
många idrotter som blinda kan utöva på lika 
villkor som seende. Rodd är dock en av dem.  
>>>Sid 8-9

SE BILDERNA 
från årets PGT-turnering! 
>>>Sid 8-9

CHELSEA 
– ett judiskt lag?
>>>Sid 12

SVENSKA MAKKABI FÖRBUNDETS TIDNING   >  OKT 2004   >   LÖSNUMMERPRIS 65 KRONOR

www.makkabiforbundet.com

Adam Frydman
– fotbollens 
framtid
Skådespelerskan Basia Frydman 
får kanske snart sällskap 
i rampljuset tack vare 
sin brorson Adam. 
Med sitt mörka, långa hår 
prydligt uppsatt i en hästsvans 
och ett ”Chai” av guld runt 
halsen har Adam Frydman, 
16 år, presenterat sig 
i fotbollens finrum
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Torsdagen den 28 oktober klockan 
18.00-20.00

SEB:s huvudkontor på 
Kungsträdgårdsgatan 8,  Stockholm
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Anmäl dig senast den 20 oktober till Svenska Makkabiförbundet, Box 5053, 102 42 
Stockholm, via e-post till darian.wielgosz@telia.com eller på telefon 070-658 23 74.
   För medlemmar i Makkabiadfonden och Makkabiadklubben fritt inträde,
övriga 100 kr.
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NÄR MAKKABIS 15-ÅRSLAG i Stockholm ska spela match i St Erikscu-
pen den 11 juni händer det som bara inte borde få hända. Under 
matchen trakasserar motståndarlaget vårt lag med antisemitiska 
tillrop som ”död åt judarna” och ”krossa sionismen”. Och som om 
inte det vore nog, övergick slagorden till fysiskt våld när spelarna 
skulle tacka för matchen. Våra spelare blev attackerade med knyt-
nävsslag och sparkar.
 Händelsen polisanmäldes och vi krävde dessutom att Stock-
holms Fotbollsförbund skulle agera kraftfullt. Till min besvikelse 
ansåg Stockholms Fotbollsförbund att böter på 2 000 kronor samt 
en skriftlig ursäkt räckte. Vi vägrar acceptera detta och har överkla-
gat domen. När antisemitiska slagord ropas och fysiskt våld används 
av 15-åriga muslimska killar på en bollplan, visar det tydligt på att 
integrationen inte fungerar i det svenska samhället. Vi kommer 
aldrig att acceptera att våra spelare utsätts för antisemitiska påhopp 
eller fysiskt våld. Idrottsrörelsen ska vara öppen för alla. 
 Svenska Makkabiförbundet samordnar judisk idrott i Sverige. 
I mer än ett halvt sekel har vi berikat svensk idrott med mångfald. 
Men, som Riksförbund för den judiska idrottsrörelsen kan vi inte 
få statligt stöd. Det kan bara specialförbund få. Jo, en öppning 
finns i och för sig. Vi skulle kunna ansöka om medlemskap i 
Handikappförbundet. Men anser svenska politiker verkligen att 
judisk idrott är liktydigt med handikappidrott?
 Det som skedde den 11 juni har stärkt min övertygelse om att 
vi på rätt väg med vårt arbete.  Den judiska idrottsrörelsen måste 
bli mer effektiv och professionell, den kan inte längre enbart drivas 
av ideella krafter. Därför välkomnar jag Darian Wilgosz till oss. 
Han kommer att fortsätta vårt utvecklingsarbete med målet att 
skapa en stark judisk idrottsrörelse i Sverige. 
 För detta krävs dock resurser. Tidningen Judiska SportMaga-
zinet skickas ut gratis till alla församlingsmedlemmar i Sverige, 
alla jobbar ideellt för att realisera den. Vi får inga bidrag från 
församlingarna, inga kommunala- eller statliga bidrag heller. Du 
kan bidra genom att engagera dig i din lokala judiska idrottsklubb, 
annonsera i Judiska SportMagazinet eller stödja oss på annat sätt. 
Ge oss ditt bidrag så lovar jag att vi ska fixa ett roligare och friskare 
judiskt liv i Sverige. Enklast gör du det via vårt bifogade inbetal-
ningskort. För det handlar om våra judiska ungdomar och vår egen 
återväxt. Den judiska idrottsrörelsen är och kommer i framtiden 
vara en viktig pusselbit för att stärka den judiska identiteten.

Vi får inte vara rädda och naiva, utan vi måste förbli stolta svenska 
judar. Låt det som hände den 11 juni 2004 bli en tankeställare 
som aldrig får upprepas.

Harry Nudel
Ordförande för Svenska Makkabiförbundet

Detta är Svenska Makkabiförbundet

Judiska SportMagazinet ges ut av Svenska 
Makkabiförbundet, en ideell riksorganisa-
tion för den judiska idrottsrörelsen i Sverige. De ingående 
medlemmarna är idrottsföreningarna; IK Makkabi i Stock-
holm, IF Hakoah i Göteborg och SK Hakoah i Malmö. 
Svenska Makkabiförbundet är den judiska idrottsrörel-
sens samlande organisation i Sverige med målet att 
skapa ett roligare och friskare judiskt liv i Sverige. Den 
judiska idrottsrörelsen i Sverige är gränsöverskridande 
och omfattar förutom  idrott, stark social gemenskap, 
kulturutbyte och stärkande av den erkända judiska mi-
noritetens ställning i det svenska samhället. Genom 
Svenska Makkabiförbundets verksamheter stärks den ju-
diska gruppens identitet och självförtroende som i dia-
log ska motverka antisemitism, rasism och främlingshat. 
Svenska Makkabiförbundet samordnar judiska landslag 
i Sverige till nationella och internationella tävlingar, Eu-
ropeiska Makkabispelen och Makkabiaden i Israel, där 
tävlingsmomentet kombineras med ett brett utbud av 
kulturaktiviteter och utbildningprogram. Makkabiaden 
kallas allmänt för ”Judiska Olympiska Spel” och är er-
kända av Internationella Olympiska Kommittén som 
ett arrangemang av olympisk klass. 

Stöd vår verksamhet!
Du kan stödja vår verksamhet genom att använda bifo-
gade inbetalningskort eller betala in ett frivilligt belopp 
på pg 25 71 12-3. Alla belopp är mer än välkomna. 
Läs mer om oss på vår hemsida: 
www.makkabiforbundet.com
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Tidningen ansvarar inte för icke-beställt material. 
Citera oss gäna men glöm inte att ange källan!
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Skådespelerskan Basia Frydman får kanske snart sällskap i rampljuset 
tack vare sin brorson Adam. 

Med sitt mörka, långa hår prydligt uppsatt i en hästsvans och ett 
”Chai” av guld runt halsen har Adam Frydman 16 år, presenterat sig i 
fotbollens finrum. Adam har deltagit i två landslagsläger för pojkar 
födda 1988 och fler lär det bli.  

Fotboll 
har alltid varit en av Adam Frydmans 
stora passioner. Med åren har han gått 
från klarhet till klarhet och framgång-
arna har avlöst varandra.
Adam började sin karriär på en liten 
gräsyta med sina vänner.
- Vi är en väldigt fotbollsintresserad fa-
milj, säger Adam och fortsätter berätta 
om sina unga fotbollsår.
Uppsala kryllar av fotbollslag och klassen 
på organisation och kvalitet på klubbarna 
varierar.  Valet av klubb föll på IK Sirius, 

Uppsalas anrikaste fotbollsklubb. Att det 
blev Sirius var ingen slump då storebror 
Daniel spelade i Sirius och pappa Danny 
var ledare.
- Det föll sig ganska naturligt att välja 
dem, säger Adam.
 Mycket har hänt sedan dess. Som li-
ten spelade han forward, höll sig framme 
och vann skytteligan år efter år. Numera 
är Adam mittback och så långt ifrån sin 
forna position som man kan komma.

Fotboll på skoltid
I höstas började Adam på Uppsalas 
Elitidrottsgymnasium där han tränar 
fotboll flera gånger extra varje vecka. 
Endast fem fotbollsspelare antas och en 
av dem är Adam.
 Förra året var det pojkar födda 1988 
som skulle till det årliga Elitpojklägret i 
Halmstad. Adam som tillhör Uppland 
blev uttagen att representera sitt land-
skap. Med stor auktoritet dominerade 
han mittförsvaret och fick snabbt för-
bundskaptenernas ögon på sig.   
 Hans insats var så bra att kort tid 
därefter damp det ner ett brev i brev-
lådan med avsändare Svenska Fotbolls-
förbundet, en inbjudan att spela med i 
juniorlandslaget.
 Det första träningslägret var i Sunds-
vall. Där spelade och tränade Adam 
tillsammans med en cirka 30 man stor 
trupp. Att endast 15 år gammal få möj-
ligheten att åka på landslagsläger var 
förstås någonting alldeles speciellt.
– Det var lite nervöst men väldigt kul på 
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samma gång, berättar Adam.
 Några månader senare var det dags 
igen, men denna gång på hemmaplan. 
Ett läger i Uppsala med lika stor trupp 
tränade och spelade tillsammans under 
en vecka.
 Än så länge har det tyvärr inte blivit 
några landskamper för Adam, men för-
hoppningsvis så kommer de också. 

SM-final för distriktslaget
Han har definitivt stärkt sina aktier de 
senaste månaderna efter stora framgångar 
med sitt distriktslag, Uppland 
 Tillsammans med ett flertal klubb-
kamrater från Sirius tog han Uppland 
hela vägen till final i Canal+ Cup i sten-
hård konkurrens. Turneringen fungerar 
som en slags uttagning till landslaget och 
sänds dessutom direkt i TV.
 Finalen gick av stapeln den 7: e juni 
i Halmstad på Örjansvallen. Där möttes 
Uppland och Småland. Uppland föll med 

3-1 men är ändå vara nöjda med sin pre-
station.
– Det var ungefär 1000 personer på läk-
tarna så det var ju lite nervöst, säger Adam 
och drömmer sig tillbaka.
- Jag gjorde en av mina bästa matcher i fi-
nalen så jag är nöjd med min prestation.
Med de goda resultaten i Canal+ Cup i 
bakfickan hoppas Adam på ytterligare ett 
brev om landslagsläger senare i år.

Makkabiaden nästa
En annan stor tävling som han har siktet 
inställt på är Makkabiaden i Israel nästa 
sommar.
– Det vore en ära att få vara med. Min 
bror var med 1997 och jag har hört alla 
hans berättelser om Makkabiaden. Det 
verkar väldigt kul, tror Adam.
 Men det är inte bara idrotten som 
lockar med Makkabiaden. Adam har 
länge drömt om att få åka till Israel.
Att få komma ut i världen tack vare sin 

idrott har han alltid velat, målet är att spe-
la för någon storklubb i ett sydeuropeiskt 
land, helst italienska Fiorentina. Han är 
inte helt främmande för att proffsspela i 
Israel, blir det så, lockar Maccabi Haifa 
mest.
 Att uppfylla mål och infria drömmar 
är inte det lättaste när man satsar på att 
bli en spelare i världsklass, men Adam har 
framtiden för sig och har kommit en bra 
bit på vägen. 
 Med rätt inställning, stark vilja och 
sitt gyllene Chai hoppas vi se honom på 
de stora arenorna i världen. 

Daniel Levin

Daniel Levin är Judiska SportMagazinets 
juniorreporter. Han är 18 år och studerar 
journalistik på Ekebyskolan i Uppsala. Daniel 
spelar fotboll för IK Sirius i juniorallsvenskan. 
Han har även spelat bandy med Sirius. 
Vid sidan av fotbollen spelar han även golf, 
för tillfället 12 i hcp.
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Tel 08-463 33 10 Stockholm tel 08-463 33 40 Göteborg 031-60 01 70 Malmö 040-23 90 50

Genomförandekraft
Catella Corporate Finance och Catella SwedeBroker är 
Sveriges största och mest kompletta organisation för 
fastighetsrelaterade transaktioner. 

Verksamheten omfattar corporate fi nance-tjänster 
samt mäkleri av såväl större fastighetsbestånd som 
enskilda fastigheter. Därtill fi nns stödjande kompe-
tenser inom affärsanalys, skatt och redovisning. 

Ett stort affärsfl öde i kombination med ett omfattande 
kontaktnät ger en ständig aktuell kunskap om den 
svenska fastighetsmarknaden och aktörernas in vester-
ingsstrategier. Detta ger en god avsluts kapacitet.

Under 2003 och första halvåret 2004 var Catella 
Corporate Finance och Catella SwedeBroker rådgivare 
vid fastighetstransaktioner om cirka 50 miljarder kronor.

www.catella.se/transaktioner

Nudel Information har producerat denna tidning.
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DAN CAMERAS, ADVOKAT
TRÄNING: Jag håller igång så 
mycket jag kan, det blir cirka tre 
gånger i veckan; fotboll, inne-
bandy och tennis. I mån av tid 
så försöker jag även att springa.
MATVANOR: Jag tänker på vad 
jag stoppar i mig och försöker äta 
så hälsosamt som möjligt, även 
om inte räknar mig själv som ett 
”hälsofreak”. Jag undviker smör 

och feta ostar, ibland blir det lite godis.
Det hela började efter en hälsokontroll på jobbet 1999 där vi 
gick igenom kostvanor. Sedan dess har jag gått ner åtta kilo.
MAKKABIADDELTAGARE:  1977 och 1981
GREN: Fotboll
Dan var med i det lag som tog Sverige till kvartsfinal i fotboll 
mot USA i Makkabiaden 1981.

GERT SCHIMELSSON, 
HEDERSORDFÖRANDE 
HAKOAH MALMÖ
TRÄNING: Jag jobbar som 
fotbollsdomare 1-2 gånger i 
veckan sedan 27 år. Utöver det 
försöker jag löpträna mellan 1-
2 gånger i veckan.
MATVANOR: Jag tänker inte så 
mycket på detta med mat utan 
stoppar i mig det som finns till-
handa. Det blir både snabbmat, 

godis och chips.
MAKKABIADDELTAGARE: 1967
GREN: Fotboll

SVE R IG E : N Y B R O G ATA N  15 ,  114  3 9  S TO C K H O L M . T E L :  0 8 - 5 4 5  819  9 0 . FA X :  0 8 - 6 6 7  91  4 2 .
SCHWE I Z : R O U T E  D E S  E S S E R T S  6 ,  C H - 12 7 9  B O G I S - B O S S E Y. T E L :  0 0  41  2 2  77 6  7 0  10 .

FA X :  0 0  41  2 2  77 6  7 0  14 . W W W. E U R O P E I S K A F O R S A K R I N G S M A K L A R N A . S E

Lite större möjligheter.
Nu öppnar vi kontor i Schweiz.

Efter 9 framgångsrika år i Stockholm expanderar vi och öppnar nu
kontor i Genève. Målsättningen är fortfarande att genom individuell
rådgivning hjälpa dig att nå hög och trygg avkastning på ditt kapital
genom investering i svenska och utländska kapitalförsäkringar och
fonder. Skillnaden är bara den att möjligheterna nu ökar.

Europeiska
Försäkringsmäklarna
D A N I E L  R O C K

Judiska SportMagzinet avslöjar

Makkabiadklubben 
håller sig i form!

Judiska SportMagazinet välkomnar

Svenska Makkabiadklubbens 
nya medlemmar 

Davin Clarence

Elasson Arne

Erlich David

Ejdelman Edward

Feinbaum Jan

Gordon David

Israelsson Bertil

Jacobsen Joram

Jawitz Josef

Sommerfeld Heléne
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Fira jul/chanuka/nyår i Israel!
Flyg, 7 dagar på turistklasshotell i Natanya. Tel 08-522 03 900 eller info@sabratours.se

Sabra Tours 
– resor till hela världen

Pris från
5.500:-

www.sabratours.se

SAB053AnnonsCMYK180x18mm  04-09-03  11.52  Sida 2

285 judiska fotbollsungdomar samlades All-
helgonahelgen på Heden i Göteborg för 

att möta varandra i cupen Pierre Guildesgame Tour-
nament, mer känd som PGT.

Strålande solsken och isande vindar låg gjorde att 
många åskådare frös samtidigt som de brände sig 
av solen.

Roligast fotboll spelades på plan D där småknattar 
födda 1995-96 huserade. Glatt påhejade fick vi se 
framtidens judiska fotbollsstjärnor kämpa för varje 
poäng med lika stort allvar som dem i den äldsta 
gruppen födda 1987-88.

Utöver fotbollen arrangerade Hakoah Göteborg en 
välkomstfest för alla tillresta på torsdagskvällen, en 
shabatmiddag på fredagen samt lunch på lördagen. 
Allt mycket välbesökt. Många barn passade på att 
besöka Liseberg under resan.

På söndagen spelades finalerna, den sista matchen 
blev en rafflande avslutning med straffsparksläggning 
för att nå avgörande.

Tack Hakoah Göteborg för ett bra arrangemang 
och tack till alla värdfamiljer.
Vi ses i Oslo nästa år.

Fotbollsfest i Göteborg
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I somras fick Sverige celebert judiskt besök i form 
av ryssen Roman Abramovich. Han 

kom hit på en kort semester med sin enorma lyxyacht med en 
besättning på hela 40 man. Roman gjorde bland annat ett stopp 
på Gotland, avnjöt en middag och gav servitrisen 4 000 kronor 
i dricks innan han lämnade ön.

Roman Abramovich hade en väldigt brokig uppväxt med flera 
tragedier. Drygt ett år gammal avled hans mor, vid fyra års ålder 
dog hans far i en arbetsolycka.  

Roman hoppade av skolan och började tidigt intressera sig för 
affärer, särskilt olja. Han kom i kontakt med affärsmannen Boris 
Berezovsky vilket skulle visa sig vara lyckosamt. 1995 började 
pengarna rulla in när Roman och Boris tog över oljeföretaget 
Sibneft.

När Boris Berezovsky flydde landet vid millennieskiftet tog 
Roman över hela företaget och tjänade enormt stora summor 
pengar. Dessa har i sin tur växt genom fler smarta affärer. I 
år hamnade Roman Abramovich på 25:e plats på listan över 

världens rikaste med en förmögenhet på cirka 100 miljoner 
kronor.

Äger ett världslag
Har man pengar, ja då kan man spendera, vilket Roman inte 
verkar ha problem med. Den 1 juli i år tog han officiellt över 
ägarskapet för Londonklubben Chelsea. Prislappen låg på 400 
miljoner dollar. Men det har inte slutat där.  

Under det senaste året har Abramovich slagit världsrekord i 
spelarköp, och det handlar inte om några dussinspelare. Det 
senaste nyförvärvet, Didier Drogba från Elfenbenskusten, fick 
han betala 45 miljoner dollar för. 

Om pengarna som han lagt ner på spelare och tränare lönar 
sig återstår att se. Förra säsongen slutade Chelsea tvåa efter 
Londonrivalen Arsenal som tog hem guldet. Allt annat än en 
ligaseger i år skulle ses som ett misslyckande av fansen och inte 
minst av den judiske ägaren Roman Abramovich.

Daniel Levin

Mannen bakom Chelsea
Han har tagit fotbollsvärlden med storm och fortsätter att 

chockera med sina spektakulära spelarköp.
Det handlar om den föräldralösa judiske pojken som blev en 

av världens rikaste män, Roman Abramovich.

Golfresor!
Kontakta Sabra Tours på tel 08-522 03 900 eller info@sabratours.se

Sabra Tours 
– resor till hela världen

www.sabratours.se
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Tack för Ert stöd 
till den judiska 
idrottsrörelsen 

i Sverige

Bandstein Nadia                       

Federman Judith

Ferber Stephen

Gluck David                              

Grunewald  Herbert                

Jodelsohn  Arnold  

Jonas Rosa                   

Kallus Magdalena                                  

Komarski David                                 

Loewinski Anci & Günter

Mankowitz Albert                  

Reisch Sussana  

Rosenberg David

Ring Jecheskel

Rosenblom Benjamin                                    

Schlemowitz Fam S                               

Schwartz David                           

Schyllander Edith   

Sommerfeld Rosie och Leopold 

  till Wronkow Wolfgangs minne 

Stein Mikael  

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond    

Zylberszac Majzesz                         

Turvall Jan                                         
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Svenska Makkabiadfonden
- skickar idrottare till tävlingar

Vart fjärde år hålls en Makkabiad i Israel. 
Judiska ungdomar från hela världen möts i 

ett stort antal idrottsgrenar. Betydelsen av evenemanget kan 
knappast överskattas när det gäller samhörighet med det 
judiska folket och med Israel. Svenska Makkabiförbundet 
har skickat deltagare till varje Makkabiad, detta trots att 
kostnaderna ökat från år till år. Nästa Makkabiad i Israel 
blir sommaren 2005.

1985 grundades en fond för framtida idrottsutövare. 80 
procent av avkastningen går till finansieringen av Mak-
kabiaden i Israel, de resterande 20 procenten läggs till 
kapitalet.

Cirka 300 personer har fram tills nu bidragit till fonden 
men det behövs många fler för att säkerställa ett svenskt 
deltagande i Makkabiaden i Israel även i framtiden.

Uppvakta någon som fyller år eller jubilerar genom ett 
bidrag till Svenska Makkabiadfonden! Du kan självklart 
bidra i eget namn, för nya donatorer minst 2 000 kronor.

POSTGIRO 469 23 80-1, BANKGIRO 137-5799

NÄR WOLFGANG WRONKOW dog den 4 april i år av-
slutades en stor era inom den judiska idrotten och det judiska livet i Sverige.

Wolfgang var alltid mycket intresserad av idrott och Makkabirörelsen kunde 
under lång tid dra nytta av hans insatser. Det gäller i högsta grad IK Makkabi, 
men även den internationella Makkabirörelsen där Wolfgang representerade 
Sverige både som ledare av svenska Makkabiadtrupper och som svensk ledamot 
av Maccabi World Unions världsexekutiv.

Det blev därför helt naturligt att Wolfgang var en av dem som stiftade Svenska 
Makkabiadfonden.

Även du kan hedra Wolfgangs initiativ, insatser och minne genom att stödja 
det som låg honom varmt om hjärtat, judisk idrott. Skicka in ditt bidrag till 
Svenska Makkabifonden på pg 469 23 80-1. 

En lista på givarna kommer att lämnas till familjen Wronkow.

INGEN BEHÖVER HA
BEKYMMER MED

LÄCKANDE TAK

Eurotak AB
Spjutvägen 5, 175 61 Järfälla.

Tel: 08-795 94 80.
Fax: 08-761 61 53.

www.eurotak.se

Wolfgang 
Wronkow 
till minne
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I början av detta år uppmärksammades Aerial Gil-
berts idrottsliga insatser genom att hon 

tog plats i Jewish Sports Hall of Fame på Long Island. Hennes 
judiska rötter kan spåras fyra generationer tillbaka till Vilda Väs-
terns nybyggartid i USA då hennes släktingar grundade staden 
Solomonville och områdets första bank.
 Rodd har alltid tagit upp en stor del av Aerials liv. Redan som 
ung fascinerades hon av intensiteten och styrkan, i kombination 
med båtens lätta glid över vattenytan. Men, efter en olycka, som 
polisen tror var resultatet av en missnöjd fabriksarbetare som 
fyllde ögondroppsflaskor med lut, är rodden hennes tillflyktsort. 
Olyckan drabbade henne hårt, hon klarade inte längre att ta sig 
runt i sitt eget hem. 

Det skulle ta tio år innan hon tog upp rodden igen. En väninna 
från båtklubben ville ta med henne på en tur men Aerial var 
tveksam: ”du behöver ju inte se för att kunna ro”. 
– Det var precis som att sätta sig på en cykel efter ett längre up-
pehåll. Jag hoppade in i båten och började ro. Jag kunde faktiskt 
klara av något fortfarande. Rodd, och min ledarhund, har fått 
mig att orka gå vidare. Idag arbetar Aerial på heltid med att lära 
upp ledarhundar och hennes egen hund Deanne var med när 
hon fick äran att bära den olympiska elden en bit på vägen mot 
spelen i Salt Lake City år 2002.

Blindheten har inte gjort henne mindre tävlingsbenägen och 
driften att kämpa för seger sitter i med oförändrad styrka. Under 
ett lopp förra året kom en båt snett på banan, stötte till Aerials 
båt och hon fick ett kraftigt slag över ryggen av en åra. Aerial 
kastades handlöst i vattnet och tappade andan. Tävlingsinstink-
ten fick henne dock att kravla sig tillbaka upp i båten, fortsätta 
ro och komma in på andra plats i loppet.
 2002 startade hon ett roddarteam för handikappade där hon 
själv, ytterligare en blind person samt två benamputerade, in-
gick. Vid deras första tävling i Sevilla, Spanien, tog laget hem 
bronsmedalj. Deras insats har hjälpt till att få sporten erkänd 
som OS disciplin. Rodd kommer för första gången att finnas 
representerat vid handikapp OS i Beijing 2008 och Aerials mål 
är att kunna delta i spelen samt ta medalj.

Hennes erkännande bland andra stora judiska idrottare i Long 
Islands Jewish Hall of Fame är en dubbel seger; dels för han-
dikappade idrottare, dels för att rodd är en liten sport. Hennes 
framtida utmaning ligger i att få fler unga blinda att ta sig ner 
i båtar och bevisa att blindhet må vara ett hinder, men inte ett 
handikapp.
– Det finns många sporter där blinda barn kan delta tillsammans 
med andra blinda barn, men det finns ingen annan sport där blinda 
barn kan delta på lika villkor med seende barn, säger hon.

Sitter i samma båt
Aerial Gilbert var framgångsrik roddare fram till dess att falska ögondroppar gjorde henne 
blind 1988. Ögondropparna förändrade allt i hennes liv, allt utom idrotten.
– Som blind är du jämlik en seende i en roddbåt, du måste ju ändå ro baklänges, berättar 
hon. Så länge du har en seende som styr båten, spelar din egen syn ingen roll. 
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David Beckham i Auschwitz
Delar av det engelska fotbollslands-
laget reste till Auschwitz innan de 
spelade sin VM-kvalmatch mot Po-
len. Lagkapten David Beckham var 
en av dem som besökte det ökända 
förintelselägret.
 Ett flertal spelare hade bett för-
bundskapten Sven Göran Eriksson 
ordna så att det fanns tid att besöka 
den plats där med än 1,5 miljoner 
människor, 90 procent av dem judar, 
dog under Andra Världskriget.

Du är väl med?
Svenska Makkabiadklubben är öppen för dig som deltagit i 
Europeiska Makkabispel och/eller Makkabiaden i Israel som 
ledare eller deltagare.
  Ett medlemskap kostar 175 kronor per år. Ständigt medlemskap 
kostar 2 000 kronor per år.

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.

Emimen spelar Salita
Den kände rapparen Eminem ska nu spela in sin andra film. 
Denna gång kommer han att porträttera den judiske boxaren 

Dimitry Salita som 
Judiska SportMa-
gazinet skrev om i 
nummer 1-2003.
Dimitry Salita le-
ver ett helt judiskt 
ortodoxt liv, håller 
kosher och vägrar 
slåss på shabat.
Filmen om hans liv 
kommer att produ-

ceras av Jerry Bruckheimer som bland annat ligger bakom stor-
filmerna Pearl Habor och Pirates of the Caribbean.

Judisk ledarutbildning
Är du mellan 18 – 26 år och intresserad av sport? Då kan du få 
möjligheten att bli en av dem som kan få delta i en 5 – 10 månaders 
lång ledarutbildning som arrangeras av Maccabi World Union i 
Israel. Judisk idrott kommer att spela en viktig roll i att försöka 
vända den negativa trend mot Israel som finns världen över.
 Vid sidan av vidareutveckling av din egen talang vid Wingate 
i Haifa innehåller programmet även utbildning om Israel med 
rundresor, volontärarbete och andra studier.
För mer information, skicka e-post till harry.nudel@telia.com

Något för vältränade
Du som har ork utöver det vanliga kan passa på att kombinera 
vintersemestern med idrott i Israel.
 Eilat Triathlon äger rum under december månad och or-
ganiseras av Israel Triathlon Association. Den kände cyklisten 
Eddie Merckx kommer att delta i loppet. Eddie Merckx vann 
Tour de France fem gånger och är fyrfaldig världsmästare i cykel. 
Så motstånd kommer att finnas.
 Kontakta Yuval Hetz på pr@triathlon.org.il för mer infor-
mation.

Sju medaljer i Paralympics
Israel tog sju medaljer i Paralymics – de handikappades OS 
– under september månad, tre av dem guld.
 Simmaren Itzhak Mamistalov tog inte bara guld utan satte 
även nytt paralympiskt rekord på 100 meter fritt. Mamistalov 
är förlamad i bägge armarna och ett ben och använder bara sin 
högra arm när han simmar. Han tog även hem silvermedaljen 
på 200 meter fritt.
 Paralympic 2004 har varit Israels största framgång medalj-
mässigt fram tills nu.

Stjärnor på flykt, 
Historien om Hakoah Wien

AV GUNNAR PERSSON – NORSTEDTS FÖRLAG

Detta är boken om idrottsklubben Hakoah 
Wien, ett av de bästa europeiska fotbolls-
lagen under mellankrigstiden. Men när 
nazisterna kom splittrades klubben. 
Många av medlemmarna mördades, an-
dra lyckades fly, några hamnade i Sve-
rige och blev tränare i Allsvenskan.
     Författaren Gunnar Persson är väver 
samman fotboll, identitet och politik 
till en annorlunda bild av 1900-talets 
historia.

Detta är boken om idrottsklubben Hakoah 
Wien, ett av de bästa europeiska fotbolls-
lagen under mellankrigstiden. Men när 
nazisterna kom splittrades klubben. 
Många av medlemmarna mördades, an-

Under våren höll  
David Lega ett 
mycket upp-
skattad föreläs-
ning om ledar-
skap, framgång 
och drivkrafter i 
Stock holm. Här 
tillsammans med 
Svenska Mak-
kabiförbundets 
och ordförande 
Harry Nudel och 

kanslichefen Darian Wielgosz.
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Träna och aktivera de små grå!
Alla bör träna, men är du över 55 år så bör du definitivt göra 
det. Fysisk träning håller nämligen hjärnan i form visar en 
amerikansk forskning.
 De som är aktiva har mindre åldersrelaterad skrumpning av 
hjärnvävnaden än de som sitter stilla. Det gäller både minne, 
inlärning och kommunikationen mellan cellerna.
Bäst resultat ger styrketräning i kombination med konditions-
träning, helst 30 minuter varje dag.

Moshe Pischer ringde till Rabbinen och sa; ”Jag vet att det är 
Kol Nidre ikväll men Championsleaguefinalen är på TV ikväll, 
jag älskar fotboll och kan för allt i världen inte tänka mig att 
missa den.”
Rabbinen svarade, ” Pischer, det är sånt här videon är till för”.
Pischer svarar förvånad, ” Du menar att jag kan spela in Kol 
Nidre”?!

Källa Judisk Humor, mer info: www.judiskhumor.com

óHa-ha-ha

Du är väl med?
Svenska Makkabiadklubben är öppen för dig som deltagit i Europeiska Makkabispel och/eller Makkabiaden i Israel 
som ledare 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.

Ger begreppet rundpingis en ny innebörd. 

Gynna våra annonsörer!
AGO REKLAM  CATELLA  CHAMPION  EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSMÄKLARNA 
EUROTAK  HSB LP NIERENBURG SABRA TOURS SEB WILHELM SONESSON

Tyvärr fick klubbarnas sidor utgå detta nummer pga platsbrist. 
Kontakta dem direkt för mer information om de aktiviteter som 
gäller på din hemort.

IK Makkabi i Stockholm
dannes@telia.com

IF Hakoah i Göteborg
mikael.lega@swipnet.se

SK Hakoah i Malmö
harry.feinberg@mgkonsult.se
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Makkabiaden 11 – 17 juli 2005
Den 17: e Makkabiaden hålls i Israel mellan den 11 – 17 juli 
2005. Förberedelserna med att skicka en judisk landslagstrupp 
från Sverige pågår redan nu. Vi planerar att delta i fotboll (ju-
niorer och seniorer), bowling, bordtennis (juniorer och seniorer), 
bridge, squash samt golf. Det finns även möjlighet att delta i 
andra grenar, listan är lång.

Vi behöver din hjälp! 
Hör av dig till oss på: darian.wielgosz@telia.com om du vill 
vara med eller om du känner till någon som borde vara det. 
Anmälningarna måste vara inne under november månad.

Israel tog guld!
Den tolfte dagen på OS i Aten blev windsurfaren Gal Frid-
man den förste israel att någonsin vinna ett OS guld!
Hatikva spelades och israelerna som närvarade sjöng med i 
stroferna med glädjefyllda hjärtan.  
 Fridman dedicerade sin medalj till de elva atleter som 
mördades vid sommar OS i München 1972. Han sa att han 
skulle gå till idrottarnas minnesplats i Tel Aviv.
– Jag ska gå dit, sa han, och visa dem guldmedaljen.
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