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7 MEDALJER I ANTWERPEN
Den svenska truppen tog sju medal-
jer under Europeiska Makkabispelen 
i Antwerpen i somras och fick ett 
hedersomnämnande. 
>>>Sid 4-5

MAKKABI 70 ÅR
I september firade Makkabi Stock-
holm 70 år med fest i dagarna tre; 
en fest, en utställning och en bok. 
Judiska SportMagazinet var där. 
>>>Sid 10-11

VAD HÄNDER I KLUBBARNA?
Läs rapporterna från Makkabi Stock-
holm, Hakoah Göteborg och Hakoah 
Malmö.
>>>Sid 12-13, 16

SVENSKA MAKKABI FÖRBUNDETS TIDNING   >  NOV 2003   >   LÖSNUMMERPRIS 65 KRONOR

David 
Beckham
Han är en av världens bästa 
fotbollsspelare som vid ett 
tillfälle gjort mål från halva 
planen. Han är gift med en av 
Spice Girls. Han är världens bäst 
betalda fotbollsspelare med 137 
miljoner kronor om året. Och 
han har judiskt påbrå.

www.makkabiforbundet.com
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Judiska SportMagazinet ges ut 
av Svenska Makkabiförbundet.

Ansvarig utgivare: Harry Nudel 08-20 40 60 
harry.nudel@telia.com

Redaktör: Margarete Nudel 08-21 27 27 
margarete.nudel@telia.com 

Grafisk form: Karl Gabor 08-640 60 55 
karl@gabor.se

Svenska Makkabiadklubben: Darian Wielgosz 
darian.wielgosz@telia.com
Annonser: David Gordon
davidhgordon@yahoo.com

Judiska SportMagazinet 
Box 5053 102 42 Stockholm

Postgiro: 25 71 12 – 3   Bankgiro: 780-5746

Omslagsbild: David Beckham/Bildbyrån i Hässleholm

Tidningen ansvarar inte för icke-beställt material. Hör gärna av dig till 
oss om du har synpunkter kring Svenska Makkabiförbundet eller om du 

vill vara med och stödja vår verksamhet.

Du får gärna citera oss men glöm inte att ange källan.

EILAT – ISRAEL
– resmålet för dig som vill njuta av 

sol och bad

Dessutom säljer vi resor till bland annat
Köpenhamn, New York, Paris och Tokyo. 08-522 03 900

031-15 25 90
info@sabratours.se
www.sabratours.se



2 3

MOTTAGANDET AV FÖRSTA numret av Judiska 
SportMagazinet var mycket bra. En-

ligt personer i tidningsbranschen 
har vi en kvalitativ produkt. Men 

vi nöjer oss inte med detta utan 
arbetar för att bli ännu bättre. 

När annonsörerna kontaktar 
oss för att vilja vara med, 

då har vi uppnått ett mål. 
Vi har satt ribban högt!

I juli månad åkte ett svenskt-judiskt lands-
lag till Europeiska Makkabispelen i Antwerpen för 

att tävla i bordtennis, bowling, fotboll och squash. Resan 
blev en succé på många sätt och ett minne för livet. Totalt vann vi 
fyra silver och tre brons. Det var mycket glädjande att så många 
ungdomar fanns bland de aktiva. Truppen bestod av 34 personer 
och genomsnittsåldern låg på bara 24 år, det ser lovande ut inför 
framtiden. Jag vill framföra ett speciellt tack till våra bidragsgivare 
och sponsorer för utan er insats hade detta inte varit möjligt. Nu har 
vi satt igång arbetet med att skicka en ny trupp till Makkabiaden 
i Israel 2005. Det är min ambition prioritera grupperna kvinnliga 
idrottare och ungdomar. 

Den judiska gruppen är en av riksdagen erkänd minoritet i Sverige 
och för att leva upp till kravet kommer Svenska Makkabiförbundet, 
som är representant för judiska idrottsrörelsen i Sverige, satsa på 
breddidrott och utbildning för att få fram judiska idrottsledare.

Via våra tre judiska idrottsklubbar erbjuder vi sportaktiviteter 
som ger såväl glädje som ökad hälsa, vad kan vara bättre än det? I 
Judiska SportMagazinet kan du läsa om vad som sker nära dig och 
ute i världen. Tidningens produktion är kostnadseffektiv då den till 
största delen utförs med ideella krafter, men kostnader som bland 
annat tryck och porto måste vi betala. Vi skulle uppskatta om du 
använde dig av det bifogade inbetalningskortet och betalade 300 
kronor som stödprenumerant. 

Allt detta gör att vi kan fortsätta arbetet med att stärka den ju-
diska identiteten och förbättra hälsan, en lönsam investering för 
ett roligare och friskare judiskt liv i Sverige.

Harry Nudel
Ordförande för Svenska Makkabiförbundet
harry.nudel@telia.com

Bollen rullar vidare 
mot Makkabiaden 

Detta är Svenska Makkabiförbundet

Judiska SportMagazinet ges ut av Svenska 

Makkabiförbundet, en ideell takorganisa-

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 verka 

för medlemsföreningarnas gemensamma intresse. Den 

judiska idrottsrörelsen i Sverige är gränsöversskridande 

och omfattar förutom av idrott, stark social gemenskap, 

kulturutbyte och stärkande av den erkända judiska 

minoritetens ställning i det svenska samhället. Genom 

Svenska Makkabiförbundets verksamheter stärks den 

judiska 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, 

Europeiska Makkabispelen och Makkabiaden i Israel, där 

tävlingsmomentet kombineras med ett brett utbud av 

kultur och utbildning. Makkabiaden kallas allmänt för 

”Judiska Olympiska Spel” och är erkända av Internatio-

nella 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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DE FÖRSTA EUROPEISKA MAKKABISPELEN arrangerades i Prag 1929. 
Året därpå hölls spelen i Antwerpen. Nazismens framfart 
i Europa gjorde att nästa spel inte kunde hållas föräns 
1959 i Köpenhamn.

Nu hålls spelen vart fjärde år. European Maccabi Confede-
ration, en sammanslutning av alla judiska idrottsklubbar i 
Europa, har det övergripande ansvaret för spelens organisa-
tion, varje deltagande land ansvarar för sitt eget lag.

2005

mailto:harry.nudel@telia.com
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Söndagen den 6 juli invigdes de Europeiska 
Makkabispelen i Antwerpen. Käns-

lan att få tåga in tillsammans på arenan där andra judiska idrotts-
män från Europa fanns samlade, var oslagbar. Vår 34-manna 
trupp gick in med Heléne Sommerfeldt som fanbärare och Paul 
Fischbein, med förbundsflaggan, i spetsen.  Det Europeiska 
Makkabiförbundet hade övertygat den belgiska polisen om 
vikten av säkerhet vilket resulterade i att 2 700 poliser från 
hela Belgien fanns på plats. Vi eskorterades som presidenter 
och våra bussar fick köra mot rött ljus och hade fri väg hela 
tiden i stort sett. 
 Vårt svenska lag hade övervikt av ungdomar 
med en snittålder på bara 24 år. Idrottarna kom 
från såväl Stockholm, Göteborg som Malmö. 
Den unga truppen gör att vi kommer ha goda 
förutsättningar att hävda oss väl på Mak-
kabiaden i Israel 2005.

 Sverige lyckades mycket bra; det blev totalt fyra silver och 
tre brons. Bowling tog tre silver: tremannalag, fyrmannalag och 
All Event genom Tony Mankowitz.
 I squash vann vi ett silver i blandat lag och ett individuellt 
brons genom Nelson Walden. Bordtennisseniorerna tog ett brons 

genom Samuel Norling och sist med inte minst, glädjande 
framgångar för bordtennisjuniorerna.
   För första gången på länge hade vi med oss ett ju-
niorbordtennislag. Deltagare var Simon Körösi 13 år, 

Succé och 
svenskt 
medaljregn 
i Antwerpen
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Kuriosa från Antwerpen
• Cirka 30 000 måltider serverades under veckan. Deltagarna åt cirka 250 kilo 

rökt lax och närmare 10 000 bagels.
• Organisationen byggde en ny multifunktionell hall som fredagen den 4 

juli gjordes om till matsal där 1 500 personer, deltagare och gäster, åt en 
gemensam shabatmåltid.

• Fler än 2 000 poliser och vakter arbetade i treskift under veckan med delta-
garnas säkerhet.

• Cirka 500 volontärer hjälpte till med förberedelser och administration.
• Kostnaden för spelen uppgick till cirka 7,5 miljoner kronor. 

Fler bilder från Antwerpen finns på vår hemsida www.makkabiforbundet.com

Broström Oskar Ledare  bowling

Feldman Jan Fotboll

Birenstam David Fotboll 

Ferber Nici Fotboll

Ferber Stephen Fotboll 

Fischbein Paul  Fotboll (spelande tränare)

Gordon David Foboll

Grandér Tobias Fotboll

Jawitz Josef Bowling

Jonas Daniel Överledare

Körösi Andreas Bowling

Körösi Simon Bordtennis jr

Israelson Jonathan Fotboll

Lederman Jonah Fotboll 

Lederman,Misha Fotboll

Mankowitz Tony Bowling

Maliniak Eli Bordtennis jr

Mannelid-Okret Ariel Fotboll 

Moschewitz Michael Fotboll

Moskovits Rafael Bortennis jr

Moskovits Sanny Ledare bordtennis

Norling Fredrik Bordtennis

Norling Samuel Bordtennis

Nudel Harry Ledare

Pirhi Joel Bowling

Pirhi Ronald Bowling

Rosenbaum John Fotboll 

Rung Jonathan Bordtennis

Sabbah Jossi Fotboll

Sommerfeld Heléne Ledare (fanbärare)

Szydlowski Martin Foboll

Walden Nelson Squash

Vig Mattias Fotboll

Wronkow Jan Bowling

   Deltagare på Europeiska Makkabispelen 
   i Antwerpen 2003

Eli Maliniak 12 år, Rafael Moskovits 12 år och 
Jonathan Rung 15 år under ledning av Sanny 
Moskovits erfarna vingars beskydd. Även om 
åldersgränsen för juniorer var satt till 16 år var 
de svenska ungdomarna väl i nivå med de övriga 
deltagarna. I lag tog Körösi- Rung brons.
 Trots obligatorisk väntan på busstranspor-
ter och vilda matköer fick de svenska deltagarna 
uppleva ett välorganiserat Makkabispel i Ant-

werpen där cirka 1 000 
deltagare från 29 olika 
länder deltog. 

Daniel Jonas
Överledare i Antwerpen
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under septem-
ber månad 

spelades EM i basket i Sverige. 
Efter två förluster och en vinst 
tog sig Israel vidare från grupp-
spelet till kvartsfinalen genom 
en rafflande seger med 78-76 
mot Slovenien som avgjordes 2,6 
sekunder innan slutsekunden. 
Därefter mötte Israel Spanien i 
Globen. Tyvärr blev motståndet 
för tufft och matchen slutade 
78-64 till Spanien. I och med för-
lusten kunde Israel inte heller säkra 
en plats till OS i Aten 2004. 
Israel slutade på sjunde plats efter vinst mot Ryssland. Hela turneringen vanns av Litauen.

Gått till Israel
EM Basketfinalens bäste spelare, Sarunas Jasikevicius, från Littauen gick över till Maccabi 
Tel Aviv när EM i basket var över. Nu hoppas klubben på en mycket framgångsrik säsong. 
(Ha’aretz).

When boxing was a Jewish sport
Idag är det inte många som känner till att 
många judar boxades professionellt tiden mel-
lan Första och Andra Världskriget. På 1920-talet 
var en tredjedel av alla professionella boxare 
i världen judar. Vid 1928 var judar den domi-
nanta etniska gruppen inom sporten och tog 
även 30 världsmästerskapstitlar mellan åren 
1910 – 1940. Många samlades även vid ringside 
för att se matcher som då drog större publik 
än dåtidens judiska teaterföreställningar.

Israeliska vinner guld!
För första gången någonsin har en israelisk 
kvinna tagit guld i ett världsmästerskap 
någonsin. Damen i fråga heter Lee Korsitz och 
sporten är windsurfing. Med sina knappa 19 år 
är Lee dessutom yngst i världen att någonsin 
ta guld i windsurfingmästerskap.
Tävlingarna hölls i slutet av september i Cadiz, 
Spanien. MAZAL TOV!

Gruppspelsmatchen Israel- Lettland slutade med seger 
till Israel med 91-75.

Israel utslaget i kvartsfinal
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 Litet Judiskt
 Sport Kalendarium

Fram med kalendern och boka in följande!

2003

Oktober 
23 – 26

Internationell judisk basketturnering i Budapest

November 
början

IK Makkabis populära chanukakalender börjar säljas.  
  Ring 08- 660 18 14 och beställ ditt eget exemplar.

November 
14-15

Dead Sea Mountain Bike Race, en tävling för sport-  
och äventyrsintresserade. Rallyt äger rum i öknen i  
Döda Havsregionen. För mer information – kontakta 
akrish@ma-tamar.co.il  

December 
7

Makkabidagen på Idrottshögskolan i Stockholm
IK Makkabis Chanukakalender utkommer

December Australiens Judiska Juniorspel – hålls i Nya Zeeland

Dec – Jan
28 dec – 4 jan

Pan Amerikanska Judiska Spelen i Chile

2004

Februari Döda Havets Halvmaraton – information och   
 anmälan till akrish@ma-tamar.co-il

Maj 
20 – 23 

Pierre Guildesgame Turnering i fotboll i Göteborg. 
För anmälan av lag, ta kontakt med din lokala  
klubb.

2005

Februari Europeiska vinterspel i Slovakien

Sommaren 17: e Israel Makkabiaden

Känner du till några judiska sportaktiviteter som vi kan tipsa om? Gå 
in på vår hemsida www.makkabiforbundet.com och skicka en e-post 

till oss så för vi in det i nästa kalender.
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Makkabiaden 2005
Sommaren 2005 kommer den 17: e Makkabiaden att hållas i Israel. 
Förberedelserna med att skicka en judisk svensk landslagstrupp 
pågår redan nu.
 Vi behöver din hjälp! Hör av dig till oss på: 
daniel.jonas@judiskaforsamlingen.se om du vill vara med eller 
om du känner till någon som borde vara det. 
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Årets Pierre 
Guildesgame 
Tournament i fot-
boll gick av stapeln i 
Köpenhamn. 18 lag 
med barn från Stockholm, 
Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn och Frankfurt 
möttes Kristi Himmelfärdshelgen för att spela fotboll, gå 
på Tivoli och umgås.
   Nästa år kommer turneringen att hållas i Göteborg mel-
lan 20 – 23 maj.
Är du intresserad av att delta med ett lag? Ta kontakt med 
din lokala klubb och börja träna.

IK Makkabi: kim.lichtenstein@telia.com 
IF Hakoah: rbert.korn@swipnet.se
SK Hakoah: mikael.fink@swipnet.se

Lyckan är total när man sätter bollen i mål tycker 
Madeleine Holmström-Szugalski. Fo
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PGT – framtidens fotbollshjältar

mailto:kim.lichtenstein@telia.com
mailto:norbert.korn@swipnet.se
mailto:mikael.fink@swipnet.se
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Nu drar Svenska Makkaibadklubben 
igång på allvar och vad är 

bättre än att ha en erfaren makkabiaddeltagare vid 
rodret?
 Darian Wielgosz har deltagit i tre Makkabiader 
i Israel som spelare i volleyboll, i ytterligare en som 
ledare samt i fyra Europeiska Makkabispel. 
– Resorna är minnen för livet. Det är en stark upple-
velse att få sporta tillsammans och representera Sverige. 
Jag har knutit många kontakter och fått goda vänner. 
Den geografiska spridningen över Sverige gör att det 
är svårt att ses men jag tror att det finns ett behov av 
att träffas en eller några gånger om året i kombination med en 
intressant föreläsning eller liknande, säger Darian.
 Totalt har Sverige skickat cirka 1 000 deltagare genom åren 
till olika internationella tävlingar (deltagare och aktiva). Genom 
Svenska Makkabiadklubben kommer de kunna hålla kontakt 

med varandra och kanske även agera ambassadörer för Svenska 
Makkabiförbundet. 
– Det kostar en hel del pengar att skicka svensk-judiska landslag 
till internationella tävlingar och det måste vi hjälpas åt med, 
avslutar Harry Nudel.

Namn: Darian Wielgosz
Född 1951 i Polen, kom till Sverige 1969

Favoritsport Volleyboll och fallskärmshoppning
Sport CV Makkabiaden i Israel 1973, 1977, 1981, 1985, 

Europeiska Makkabispelen 1979, 1983, 1987, 1991
Familj Sambo med Inger, två barn 7 år respektive 3 år

Favoritklubb Italienska Roma, Górnik Zabre i Polen och Hammarby i 
Allsvenskan.

Bästa sportminne När det svensk-judiska damlandslaget i volleyboll vann 
mot Venezuela med 3-1 vid Makkabiaden i Israel 1985 
efter mycket bra spel. Jag var coach och fick  perfekt 
assistans av Sigge 

Aktuell Ansvarig för Svenska Makkabiadklubben

Darian Wielgosz 
    drar igång         
   Makkabiadklubben

Darian Wielgosz slår ett slag för Svenska 
Makkabiadklubben.

Bli medlem
Ett medlemskap i Makkabiad-klubben kostar 175 kronor. Ständigt medlemskap kostar 2 000 kronor. 
Första året betalas ett tillägg om 50 kronor för ett märke med Makkabiad-klubbens emblem.

Sätt in din medlemsavgift på postgiro 25 71 12-3, alla belopp är mer än välkomna. 

När du anmäler dig till Makkabiad-klubben via postgiroinbetalning eller via Internetbetalning, är det viktigt att du lämnar informa-
tion om din e-postadress, så att vi kan kommunicera med dig snabbt, enkelt och billigt. Skriv tydligt. Du kan också gå in på vår hemsida 
www.makkabiforbundet.com och registrera dig.
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http://www.makkabiforbundet.com
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Makkabi 70 år
Har ni fest eller?...
260 festklädda Makkabisupportrar hade samlats för att fira Makkabis 70 års jubileum 
på Teaterbaren på Kulturhuset i Stockholm den 13: e september. Stämningen var hög hela kväl-
len; Medaljer, diplom och nålar delades ut, jubileumsboken ”Heja Judarna” presenterades och 
en nygjord videofilm över Makkabis verksamhet under 2003 visades under stort jubel. 
Trollkonstnären och komikern John Houdi fick publiken att vrida sig av skratt innan det blev 
dags för benchen och dans fram till småtimmarna till Abba bandet Super Trouper.
Svenska Makkabiförbundet önskar Makkabi Stockholm MAZAL TOV!

Ben Engel visar glatt upp Sussie Feinbaums 
silvermedalj från Svenska Gymnastikförbundet.

Dagny Levy fick medalj från Svenska Gymnastik-
förbundet. Här tillsammans med maken Karl-Herman.

Anders Ferber (th) , grundare av Makkabiadfonden, tillsammans 
med sin fru Eva och Gabriella Wronkow.

Tre medlemmar ur familjen Jodelsohn: Lili, Kurt och Arnold. 

Sussie Macarz roar sig med Stephen Ferber.

Doth & Bertil Israelsson

John Houdi hade lurat upp Heddy 
Svirsky och Leif Scheiman på scenen.

Eli Wald och Peter Winitsky

Flerfaldige medaljvinnaren i bowling Josef Jawitz 
tillsammans med hustrun Nanna.
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Sussie Macarz roar sig med Stephen Ferber.

Richard och Eva Finder

Doth & Bertil Israelsson

John Houdi hade lurat upp Heddy 
Svirsky och Leif Scheiman på scenen.

Eli Wald och Peter Winitsky
Raymond och Jennifer 
Mankowitz har både 
deltagit i Makkabiader 
i Israel.

Mathias Grosin signerar boken 
”Heja Judarna!”

David Glück, innehavare av Makkabirekordet i höjdhopp och 
Harry Nudel, förbundsordförande i samspråk.

Heléne Sommerfeld, förbundssekreterare, roar 
sig ordentligt med Lena Posner-KörösiLennart Nierenburg och Sanny Moskowitz talar kanske pingis 

med varandra?

Björn 
Israelsson och 
Sebastian 
Gorsetman 
skrattar gott.

Janne Feinbaum tar för sig och släcker 
törsten.
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Hakoah Göteborg 
rapporterar... 
Äntligen spelar vi på gräs!

IF HAKOAHS A-LAG har under många år har-
vat längst ner i seriesystemet. Division 8 
var vårt hem och mycket mer var vi inte 
heller värda. Man kan gott sammanfatta 
dessa år med en fras – ring vem som helst 
i sista minuten för att få ihop ett lag.
 För 3-4 år sedan började dock något 
hända. Allt fler judiska fotbollspelare bör-
jade återvända till hemklubben. Många, 
som inte sedan sina första stapplande steg 
spelat i Hakoah, var nu redo att komma 
hem, hem till ett judiskt lag. Resultat lät 
inte vänta på sig och Hakoah började eta-
blera sig som ett av topplagen i division 
sju, den serie som utgör gränsen mot den 
mycket viktiga företeelsen – GRÄS. Ett 
steg upp till division sex skulle inte bara 
vara en stor triumf utan också en chans att få spela riktig fotboll. 
Ni som glidtacklat på Hedens grusplaner vet vad jag talar om.
 Sanningens minut kom hösten 2002. Vi hade ett riktigt 
bra lag, framför allt hade vi förvånansvärt ofta samma lag vilket 
innebar en enorm skillnad. Laget gick från klarhet till klarhet 
och mot slutet av säsongen fanns möjligheten ATT GÅ UPP!
Detta var något oerhört, Hakoah på gräs. Entusiasmen i laget 

bara stegrades för varje 
match som vanns och 
när säsongen 2002 
avslutades kunde vi 
alla med ett stort 
flin konstatera att vi 
numera var ett lag i 
division sex.
   Vintern kom och 
alla hade ganska 
låga förväntningar 
vad gällde möjlighe-
terna att stanna kvar 
i sexan. Att vi inför 
seriestarten förlorade 
en träningsmatch mot 
BK Skottfint med 
9-2 gjorde inte saken 
bättre. Ett minus för 
oss var också att den 
enda riktiga träning 
vi haft före serien var 
vår förlustmatch mot 

BK Skottfint. Jag tror faktiskt att det fortfarande är vår enda 
träning.
 I skrivande stund lider serien mot sitt slut och laget har gått 
igenom många faser. Vi kan dock med stor glädje och sprudlande 
stolthet meddela att IF Hakoah gott och väl platsar i division 
sex. Med tre omgångar kvar ligger vi på plats sju och bottenlagen 
är uträknade. Starkt jobbat! 
 Det är ett nöje att spela för IF Hakoah. Vår klubb är en 
stolt judisk förening med både judiska och ickejudiska spelare, 
något som är väl värt att lyfta fram. Hårda ord varvas med kär-
lek och engagemang. Särskilt tack till Eli K. och Mikael L. för 
deras tålamod med oss knasiga spelare och felvända smutsiga 
strumpor. Vi har några matcher kvar och sedan bär det av mot 
inomhusserien och division sex nästa år. Ni som är nyfikna och 
vill följa oss kan gå in på www.div6b.com. 

Isaac Keren
Mittback/vänsterback eller avbytare i IF Hakoahs A-lag och stolt 
grässpelare.

IF Hakoah är i extremt stort behov av en mitzvot i 
form av sponsorer! Hör av er! Ta kontakt med oss på 
norbert.korn@swipnet.se

Bilden överst: David Revesz
Bilden t.v.: Peter Herzvik

Vill du komma i kontakt med oss?
E-posta till: norbert.korn@swipnet.se

mailto:norbert.korn@swipnet.se
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Hakoah 
Malmö 
rapporterar...

DET MÄRKS ATT hösten är i antågande. Inte bara väderleken är mer 
tempofylld utan även fotbollsmatcherna så här i slutomgångarna 
av serien. Av någon underlig anledning betyder tre poäng på 
hösten betydligt mycket mer än tre poäng i de första serieom-
gångarna under våren. Lyckligtvis, och med stor skicklighet, har 
vårt A-lag tagit ett rejält kliv in i division sex och inte försatt 
sig i den prekära situationen att hamna i poängnöd – eller har 
vi det?
 A-laget har hela säsongen legat på den övre halvan av ta-
bellen. Bästa placering, en tredjeplats, har dessutom tangerats 
vid ett antal tillfällen. Denna framfart på det gröna fältet har 
inneburit nytt reviderat mål för vår seniortrupp. Från att vara 
ett stabilt division sex lag kämpar vi nu för en  kvalplats uppåt. I 
skrivande stund, med två omgångar kvar att spela, ligger vi på en 
delad fjärdeplats med stor möjlighet till kval. Så visst befinner vi 
oss i poängnöd – en positiv sådan! När ni läser detta har serien 
avgjorts och alla kvalmatcher har spelats. Oavsett om vi deltagit 
i kvalspelet eller inte, har ett mycket positivt avtryck lämnats på 
de fotbollsentusiaster som följer småklubbsfotbollen i Malmö.  
Jack, Danny och grabbarna har verkligen presterat väl. Vinterträ-
ning och vårmatcher kommer att bli enklare att uthärda. Vilket 
drag det kommer att bli kring inomhusfotbollen som kör igång 
så snart de sista matcherna ute är spelade.
 Mörkret gör att inomhussporterna tar ett allt större grepp om 
vår verksamhet. Bridgen, vår näst största sektion, har startat sina 
spelkvällar. Varje torsdagskväll samlas många glada entusiaster 
på klubben. Tips om hur man ska vässa formen till spelkvällarna 
haglar och våra kära elitspelare hälsar på med jämna mellanrum. 
Om inte du besökt oss på torsdagskvällarna är det faktiskt dags 
nu! Naturligtvis deltar vi också med fyra bridgelag i olika se-
riespel vilket innebär ett säkrat avancemang till SM-slutspelet. 

Som ni förstår ligger gröna bordets schack oss alla, gammal som 
ung, varmt om hjärtat.
 Årets innebandysäsong, den åttonde i Hakoahs historia, har 
också inletts. Innebandyansvarig Herman Karpin har inte haft 
svårt att formulera målen. En upprepning av föregående säsong 
är vad som gäller, dock med två undantag: ännu fler mål framåt 
och färre mål bakåt. Även om det är svårt att komma högre än 
vad vi nu gjort i Malmö Eliten är det aldrig fel att befästa sin 
förstaplats genom att än tydligare sopa golvet med sina mot-
ståndare. Var dock inte rädd för att komma och vara med på 
innebandyträningen. Högt uppsatta mål till trots, det finns alltid 
plats för oss andra amatörer att i glädjens tecken öka förbrän-
ningen och slå några tunnlar under ett par svettiga timmar.
Som ni ser finns det ingen anledning att ligga på latsidan bara 
för mörkret tränger sig på lite tidigare om dagarna.
 Tills vi hörs nästa gång – SHALOM och ha en underbar 
vintersäsong!

Mikael Fink
SK Hakoah, Malmö

Vill du komma i kontakt med oss? Ring…
GERT SCHIMMELSOHN – 040-45 43 49, 070-655 43 49

EDWARD EJDELMAN – 040-19 44  71  
edward.ejdelman@hakoah.com 

MIKAEL FINK – 040-26 99 83, 070-626 99 83, 
mikael.fink@hakoah.com  

Årets Hakoahmästerskap spelades på hemmabanan Vellinge GK. 
Från vänster Erik Fischbein, Harry Feinberg och Arne Fink.

Matchen på Hästhagens IP mot Klagstorp slutade 2-2.
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En av världens     mest kända, rikaste, 
läckraste och om-

skrivna fotbollsspelare heter David Beckham. Även de som 
inte känner till speciellt mycket om sport verkar veta vem han 
är.  När han är i farten är så gott som varenda hörna eller fri-
spark en farlig situation. Vid VM förra sommaren nickades hans 
hörna i mål mot Sverige i första halvleken vilket försatte Sverige 
i underläge efter första halvlek, matchen slutade dock 1-1 efter 
mål av Niklas Alexandersson.
 Sagan David Beckham började tidigt. Redan i tioårsåldern 
utmärkte han sig med otrolig bollkänsla och gjorde över 100 
mål på tre säsonger för sitt knattelag. Kontrakt med Manchester 
United skrev han samma dag han fyllde 14 år.
 1995 slog han igenom ordentligt och hjälpte sitt lag till att 
vinna såväl den engelska ligan som FA-cupen. Året därpå satte 
han ett av historiens märkligaste och läckraste mål. Från halva 
plan slog han en lobb över Wimbledons målvakt rätt in i mål. År 
2000 och 2001 utsågs han till världens näst bäste fotbollsspelare 
efter Real Madrids Zinedine Zidane. Nu är de klubbkamrater i 

världens mest stjärntätaste klubb, Real Madrid.
 Beckham är världens bäst betalde fot-

bollsspelare med en sammanlagd årsinkomst 
på cirka 137 Mkr enligt fotbollstidskriften 
Footboll France. Många var dock skeptiska 
när han flyttade till Real Madrid men färsk 
statistik från den nya klubben visar att han 
fått en perfekt inledning i Spanien. Han 
ligger etta på listan över flest rätt slagna 
passar i hela spanska ligan, etta på listan 

över mest bollinnehav och etta på listan 
över flest antal slagna krossbollar. Han har 

dessutom startat flest anfall, slagit flest 
frisparkar och har gjort flest assister. 
Den enda lista där han inte kommer 
på första plats är den över antal skott. 
Där leder Oliveira från Valencia och 
Beckham ligger ”enbart” på tredje 

plats. Nu verkar det dessutom som om 
klädföretaget Adidas är på väg att teckna 
ett rekordkontrakt med guldgossen mot-

svarande 1,3 miljarder kronor. Blir 

avtalet av får Beckham det största enskilda reklamkontraktet 
någonsin i sportvärlden. Det blir knappt bättre än så här.

Judiskt arv
Historierna om hans talang är lika omskrivna som dem om 
hans kärleksliv. Sedan 1999 är han gift med en av Spice Girls, 
Victoria Adams, och tillsammans har de två pojkar; Brooklyn 
och Romeo. Deras bägge namn har han låtit tatuerat in på sin 
rygg och broderat på sina fotbollsskor.
 Vad få känner till om David Beckham är hans judiska arv. 
År 2 000 avslöjade han i en intervju till ”Hello Magazine” att 
hans morfar var jude.
 ”Jag är fjärdedels jude. Min morfar var jude och jag har 
nog haft mer kontakt med judendomen än med någon annan 
religion”, säger han i intervjun. 
 Hans judiskhet yttrade sig i att Beckham brukade använda 
kippa när han var yngre samt att han följde med sin morfar till 
några judiska bröllop.
 Beckhams mamma Sandra agerar precis som de flesta judiska 
mödrar gör när det gäller sina söner, hon berömmer honom gärna 
vitt och brett. Enligt henne är han numera ”den lyckligaste man-
nen i världen”. Hon drar sig inte heller för att tacka Real Madrids 
president Florentino Perez offentligt i pressen för att ha ”räddat 
hennes son” från alla hemskheter han upplevde under den sista 
tiden i Manchester United under Alex Fergusons ledning. Men 
frågan är om David Beckham själv räknar sig som jude? 
– Jag tror inte på något speciellt och känner ingen direkt till-
hörighet med någon religion. Jag vet inte om jag tror på livet 
efter detta. Jag går inte i kyrkan och ber men, jag har en uttalad 
känsla för andlighet.
 Den känslan vill han föra vidare till sina barn. Hur, har han 
dock inte bestämt sig för ännu. Beckham är uppenbarligen stolt 
över sitt judiska arv även om hans ”judiskhet” är väldigt tunn.  

David 
   stjärnan 
        Beckham 

Han är en av världens bästa fotbollsspelare som vid ett tillfälle gjort mål från halva 
planen. Han är gift med en av Spice Girls. Han är världens bäst betalda fotbollsspelare 
med 137 miljoner kronor i lön om året. Och han är en fjärdedels jude.
Möt David Beckham.













TV-stjärnan Beckham
Snart blir kanske David Beckham tecknad seriefigur tillsammans 
med sina lagkamrater Zidane, Figo och Raul från topplaget Real 
Madrid.
   Enligt den engelska tabloiden The Sun pågår hemliga förhand-
lingar mellan Disney och Real Madrid om en global teveserie med 
namnet ”Allstar Striker”. (DN)
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IK Makkabi 
Stockholm 
rapporterar…

I DRYGT TVÅ ÅR har vi planerat vårt jubileum som inleddes fredagen 
den 12 september med pressvisning av boken ”Heja Judarna” samt 
utställningen med samma namn på Judiska Museet. På lördagen 
bjöd föreningen på kiddush efter gudstjänsten i Stora Synagogan 
och dagen avslutades med en dundrande fest på Teaterbaren. 
260 person åt, drack, umgicks, pratade gamla Makkabi minnen, 
dansade och sjöng. Se reportaget på sidorna 10-11.
Men, det går inte att leva på gamla meriter. Vi måste nu kavla 
upp ärmarna och ta tag i det arbete som faktiskt behöver göras. 
Vi har en bra grund, men vår verksamhet behöver både utökas 
och föryngras.
 Våra aktiva har antingen börjat, eller håller på att avsluta, sin 
säsong. Makkabi bowling har under de senaste åren stolt spelat i 
division två. Det kanske inte låter så märkvärdigt men det innebär 
hög jämn nivå för att matcha de andra lagen. Tyvärr lyckades vi 
inte hålla oss kvar i tvåan under föregående säsong. I år spelar 
man därför i division tre. Ett problem de senaste säsongerna har 
varit att få ihop lag till matcherna. Det är därför glädjande att 
en gammal (!!) bowlare, Magnus Finkelstein, hittat tillbaka efter 
många års frånvaro. Vi hoppas att fler följer i Magnus spår.
Fotbollssektionen har all anledning att sträcka på ryggen. A-
laget har spelat upp sig och behöver inte längre känna oro för 
nedflyttning. Förutom vinster som gett tre poäng har spelarna 
glatt spelet, ledarna och publiken. B-laget förbättrar sig för varje 

år. Tyvärr resulterar inte 
alltid spelet i vinst men 
laget spelar trevlig och 
underhållande fotboll. 
Förhoppningsvis kom-
mer fler spelare till oss 
till nästa år. 
 Fotbollssektionens 
stolthet, veteranlaget, har 
numera förstått hur man 
spelar sjumannafotboll. 
I våras hämtades inte 
många poäng. Under 
hösten däremot har en 
rad segrar resulterat i en 
hyfsad tabellplacering. 
Till nästa år välkomnar 
vi de ”gubbar” som är 
födda 1969 att debutera 
i veteransammanhang.
 Det yngsta laget 
inom sektionen, pojkar 
och flickor födda 95-96, 

är fantastiska. Ivrigt påhe-
jade av föräldrar, syskon och släktingar kämpar de fortfarande för 
att vinna sin första match. De har varit nära vid några tillfällen, 
men inte nått ända fram. 
Bridge spelas i olika forum; bland pensionärer, i seriespel samt 
den traditionella onsdagsbridgen. Förutom de sociala kon-
takterna ger bridgespelet ett ansenligt bidrag till den övriga 
verksamheten. 
 Juniorerna inom bordtennisen är i dagsläget rankade på 
20: e plats i Stockholm. På Europaspelen i Antwerpen fanns 
två juniorer av våra spelare med bland medaljörerna. 
Även herrgymnastiken kämpar vidare under Abbe Mankowitz 
ledning. Han har varit sektionens ledare sedan 1948. Han har 
gjort och fortsätter göra ett otroligt arbete med de pensionärer 
som kommer till hans gymnastik på torsdagar.

Dan Scharfstein
Ordförande IK Makkabi

Vill du komma i kontakt med oss går det bra att ringa till vårt 
kansli 08-660 18 14 eller skicka en e-post till 

ik.makkabi@swipnet.se

Makkabis 87-lag mötte Djurgården på Kristinebergs IP.
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»Heja Judarna« är boken som 
alla med intresse för idrotts- och judisk 
Stockholmshistoria bör läsa. Boken kan 
köpas för 250 kronor på Makkabis kansli, 
Nybrogatan 19.

För 300 kronor  skickar vi boken hem till 
dig. Sätt in beloppet på pg 153351-2, IK 
Makkabi, och skriv ”Heja Judarna” på 
inbetalningskortet. Boken finns också 
att köpa på Judiska Museet.

Du kommer garanterat att känna igen 
många av de personer som finns med 
i bokens rika bildmaterial. Berättelserna 
avslöjar spännande fakta och dråpliga 
episoder som hänt under Makkabis 70-
åriga historia. 

Årets Chanukah-present!

D i a m a n t  P R  

Henrik  Diamant  
Corporate Communicat ion 

Sandhamnsgatan 25 
115 28 Stockholm 

Direct: +46 8 660 11 04 
Mobile +46 70 341 96 91 

E-mail: henrik@diamant.se 
www.diamant.se 

SportMagazinet 
söker 

juniorreportrar
Du som är intresserad av att skriva för Judiska SportMagazi-
net, hör av dig till oss. Vi söker några juniorreportrar. Skicka 
en e-post till margarete.nudel@telia.com om du har en bra 
idé som du tror våra läsare vill veta mer om. Det ska natur-

ligtvis handla om sport och ha en judisk anknytning.
klipp ut och spara
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Active Capital
AGO

Alexander Grünfeld
Antonsson Dora  

Baran M
Caddy Sweden  

Carning Pia
Carning Bernt

Champion
Creative Events  

Creson Abbe 
Eurotak

Flam Folke 
Gruszka L

Hollywood
Icek Anna   

Jonas Rosie   
Krey Ester   

Keingärtner Dora  
Loewinski Anci och Günter

Libro 

Moser Lars  
Nasielsky Jakob
Nautimex Trading
Nudel Information  
Perlman Leon
Revisum Revisionsbyrå  
Reisch Lotta och Hanna
Sabra Tours 
Schyllander Edith  
Sender Ulf   
Sieradzka Natalia  
Schwarzenstein Isak
Simsonite Import  
Spunein Eskil
Swedeast Hensu
Säve Bygg 
Thomas bord about catering 
Turvall Jan
W.H Wearhouse  
Zughaft Faiga  

TACK TILL VÅRA ANNONSÖRER, 
SPONSORER OCH BIDRAGSGIVARE

�Ha-ha-ha
Israel hade planer på att vara med i några stora internatio-
nella roddartävlingar. Man ansåg sig vara bra på roddar-åtta 
med styrman. Förbundskapten Dror Cohen gjorde därför en 
rundtur i Europa för att studera hur de blivande konkurren-
terna skötte sin träning. 

Dror kom först till England och såg där en tävling. Han var i 
sällskap med den engelske tränaren och vände sig till honom 
efter tävlingen. ” Jag ser att här i England har ni en som 
skriker och åtta som ror. Det är intressant, för i Israel, där har 
vi åtta som skriker och en som ror”.
Källa Judisk Humor, mer info. www.judiskhumor.com

Svenska Makkabiadfonden 
hjälper till 
med finansiering

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 Makkabiaden 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! 

Postgiro 469 23 80-1 
Bankgiro 137-5799

Nytt om träningsvärk
Träningsvärk beror inte på skada eller 
bristning i muskeln som man tidigare 
trott. Det är istället ett tecken på att 
muskelfibern förstärks, visar en studie 
från Umeå universitet. Något som också 
förklarar det faktum att träning inte förvär-
rar träningsvärk, utan tvärtom lindrar den. 
(Ica-Kuriren).

Ny judisk världsmästare
Adam S. Kovacs från 
Maccabi Ungern, 
blev världsmästare i 
Hayashi-Ha Shito-Ryo 
karate i tävlingar i Karlstad. Kovacs vann även två guldmedaljer vid 
Europeiska Makkabispelen i Antwerpen i juli månad.

Judiska sportlänkar 
Du som har tillgång till dator och Internet – titta in på följande 
judiska sporthemsidor

Ytterligare en världsmästare!
Israelen Gocha Ziziashvilly tog guld 84 kilosklassen i grekisk-ro-
mersk brottning vid världsmästerskapen i Creteil, Frankrike i okto-
berg. Israelen slogs om gulden mot svensken Aza Abrahamian som 
har haft titeln två år i rad

http://www.jewishsports.net/
http://www.emg2003.com/
http://www.hebraica-online.com/
http://www.iaa.co.il/
http://www.ita.one.co.il/
http://www.jccmaccabi.org/
http://www.jewishsports.net/
http://www.macabeadaschile.com
http://www.maccabigb.org/

http://www.maccabi.hu/
http://www.maccabi.org.nz/
http://www.maccabi.ro/
http://www.maccabiusa.com/
http://www.makkabi.de/
http://www.macabi.com.ar/
http://www.totallyjewish.com/
sport/photogallery/

Två israeliska lag i Champions League
Israel kommer att delta med två lag när Champions League drar 
igång nästa år, detta tack vare att Israel nått femtonde plats på den 
europeiska rankinglistan. Rankingen grundar sig på israeliska klub-
bars framgångar under en femårsperiod.
    Maccabi Haifas gjorde väl ifrån sig i årets omgång av Champions 
Leauge och Hapoel Tel Avivs lyckade deltagande i UEFA cupen för 
två år sedan har bidragit till detta.
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Med hjärtat på rätta 
stället

LIBRO ANNONS 

Namn Dan Fibert
Bor I Göteborg

Familj Fru Wendy och barnen Jen-
nifer och Adam

Favoritsporter  Golf och skidåkning
Utövar helst Golf

Hejar på IFK Göteborg

När det var dags att leta efter 
sponsorer inför Ant-

werpenresan var det självklart att kontakta Dan Fibert 
på Libro väskor. Har man som Dan, hjärtat på rätta 
stället, ställer man alltid upp när det gäller det judiska. 
Dan skänkte resväskor till hela truppen. Tack!

Sitt eget aktiva engagemang i 
Hakoah Göteborg har han dra-
git ner på och skyller på att han 
är för gammal.
- Jag sponsrar och hejar på andra 
nu för tiden.
 Att den judiska idrottsrörelsen 
är viktig för judarna i Diasporan 
håller Dan med om, allt som 
verkar för sammanhållning, 
inte minst lagsporter, skapar en 
naturlig gemenskap mellan ju-
diska ungdomar. Idrottar gör han 
gärna, helst på golfbanan eller i 
skidbacken. Dans fru Wendy var 
kanadensisk mästarinna i free-
style på 1970-talet, något som 
har smittat av sig på hela familjen. 

Alla åker skidor.
Tillsammans med 
familjen har Dan varit 
med som åskådare vid 
Makkabiaden 1997. 
– En underbar upple-
velse som vi definitivt 
kommer att göra om, 
avslutar Dan Fibert.
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