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LYCKA TILL I ISRAEL ÖNSKAR!
Ella Lejbowicz, David Kellerman, 

Fam Krusin, Dagny Levy, Stefan Levy, 

Margarete & Harry Nudel, Henrik 

Radomsky, Bengt Rittri, Marina 

Szugalski & Harry Klagsbrun.

scandmetal international

Rue Louis Hymans 45 Tel.: +32 2 343 06 96
BE-1050 Bruxelles   Fax: +32 2 346 42 90
   metals@scandmetal.com

15%
Vid köp av kompletta glasögon får du 15% rabatt.

Erbjudandet gäller till och med 31 dec 2013. 
Går ej att kombinera med andra erbjudanden

Välkommen till 

Nybrogatan 20, Stockholm
Boka undersökning: 08-660 60 96

www.ostermalmsoptik.se

Leg Optiker  Diana Gerward & Jennifer Mankowitz 

Boka taxi i Israel med en svensktalande  förare.

TAXI ROTHSCHILD I ISRAEL
+972 544932064

E-mail: taxi.rothschild.israel@gmail.com
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Det är med stor glädje jag konstaterar att 
Sverige åter kommer att skicka en stor 
trupp judiska landslagsmän och kvinnor 

till Makkabiaden i Israel. Största delen av truppen 
består av juniorer, för många blir det deras första 
besök i Israel. De uttagna kommer att vara med om 
något stort,  att få representera Sverige som stolta, 
svenska judar. 

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

En Makkabiad kan liknas vid ett judiskt OS och räknas 
som ett av världens största idrottsarrangemang. Den 
första Makkabiaden hölls redan 1932. Med uppehåll 
för Andra Världskriget har Makkabiader hållits vart 
fjärde år i Israel.  Den 19e Makkabiaden, 17 – 30 juli i 
år, blir den största med totalt 9 000 deltagare från 70 
länder tävlande i 46 grenar. Tillsammans kommer de 
att tåga in på en fullsatt Teddy Stadium i Jeruslaem 
inför bl a Israels president Shimon Peres och premiär
minister Benjamin Netanyahu. TV sänder live till mer 
än 50 miljoner hushåll, följ själv på www.jltv.tv. Den 
svenska truppen kommer stolt att gå in bakom den 
svenska flaggan klädda i gult och blått. Jag får rys
ningar bara att skriva detta då minnena kommer till
baka från när jag själv var med 1981.

Makabiaden är dock mycket mer än bara idrott. Del
tagarna kommer att få uppleva besök i olika delar av 
Israel, utbildning och kulturella aktiviteter. Det kom

mer att byggas många broar och knytas långvariga 
relationer mellan de svenska judarna, andra judar i 
Diasporan och Israel. Kontinuiteten i Makkabiaderna 
avspeglar styrkan i den judiska idrottsrörelsen och 
kraften att överleva.  David BenGurion, Israels förste 
president, sammanfattade det viktiga med Makka
biaderna med följande ord: ”Makkabiaden är utan 
tvekan en av de viktigaste beståndsdelarna i den 
sionistiska rörelsen”. 

SvenSka Makkabiförbundet hade aldrig kunnat 
genomföra detta utan att ett stort engagemang från 
den 25 personer starka organisationen som lagt ner 
hela sin själ för att få detta att gå mål med överle
darna Mats Israelsson och Stefan Levy i spetsen. Stort 
tack till Judiska Centralrådet, stiftelserna Groschinsky, 
Heckscher, Herssons och Warburg, Konung Gustav 
V:s 90 årsfond samt Maccabi Business Club. Utan ert 
finansiella stöd hade vi inte klarat detta.  

Finansieringen med en budget om 2,5 MSEK är dock 
inte helt klar. Du som inte hunnit ge ditt bidrag, och 
vill stötta vårt svensktjudiska landslag, använd bi
fogat inbetalningskort eller sätt in valfritt belopp 
på vårt plusgiro 2571123. Vi kommer att tacka dig 
i nästa nummer av Judiska SportMagazinet. Alla bi
drag är välkomna.  

Jag önskar vårt svenskjudiska landslag lycka till och 
vi ser fram emot en stor medaljskörd i kombination 
med en fantastisk upplevelse! Ni är vårt ansikte utåt 
och vi är stolta över er! 

Harry Nudel

Harry Nudel
Ordförande för Svenska Makkabiförbundet
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PATRIK GOLDBERG, senior 
Har du deltagit i någon 
Makkabiad tidigare? Vilka? 
 Ja, första gången var 2009.

I vilken gren deltar du i 
sommarens Makkabiad?
Bowling

Förväntningar?
Få personlig revansch från 
förra Makkabiaden där jag 
inte fick till det pga sjukdom. 
Målet är klart: 300 serie 
på första serien på första 
dagen (repris från EMG 2011) 
och att ta mig till slutspel, 
medaljer blir bonus!

JONATHAN KÖRÖSI, senior 
Har du deltagit i någon Makka-
biad tidigare? Vilka? 
 Två Makkabiader (2005 och 
2009), två Europaspel (2003 och 
2007) samt en MAIGS i Australien 
(2010). 

I vilken gren deltar du i somma-
rens Makkabiad? 
Bowling

Förväntningar? 
 Jag ser fram emot att få represen
tera, och tävla för, Sverige tillsam
mans med min bror och far. Dess
utom hoppas jag kunna vara med 
att bidra till en jäkla stämning på 
samtliga idrottsplatser och skapa 
ytterligare en oförglömlig sommar 
i sann sportjudisk anda.  

SAMUEL WEINMAN, junior 
Har du deltagit i någon 
Makkabiad tidigare? 
Nej, detta är första gången för 
mig.

I vilken gren deltar du i 
sommarens Makkabiad?
Schack, juniorer.

Förväntningar?
Att prestera mitt bästa och 
att komma hem med nya 
erfarenheter. Men framförallt vill 
jag göra det till en resa jag minns 
en lång tid framöver. 

Så här ser Makkabis veckosschema ut! Intresserad av att delta i någon av våra aktiviteter?  
Hör av dig till makkabi@tele2.se

KlocKan måndag tisdag onsdag torsdag söndag

09.0010.00 Fotboll födda 08/09

10.0011.00 Fotboll födda 06

11.0012.00

12.0013.00 Bridge Fotboll födda 07

13.0014.00 Krav Maga

14.0015.00 Krav Maga

15.0016.00 Schack, barn Krav Maga

Bordtennis ungdom Bordtennis ungdom 

16.0017.00 Basket, ungdom Karate

17.0018.00 Bowling ungdom Basket Karate Bordtennis jämna 

veckor

Bordtennis senior Bridge Bordtennis senior 

18.0019.00 Basket, senior Bordtennis

19.0020.00 Bowling Senior 

Fotboll senior Östermalms IP

20.0021.00 Innebandy

21.0021.45 Volleyboll senior Södra Latin
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9 000 deltagare från 
närmare 70 länder 
kommer marschera 
in bakom respektive 
lands fana och en skylt 
på hebreiska vid kvart 
över åtta den 18:e juli. 
Sverige, kommer att 
marschera in bland 
de sista nationerna då 
Schwedia stavas med 
en av det hebreiska al-
fabetets sista bokstäver. 
Det kommer att bli en 
lång väntan men sen – 
en upplevelse både del-
tagare och publik sent 
kommer att glömma.

Den svenska truppen 
består av 57 personer 
varav 23 stycken är 
tjejer, vilket är extra 
roligt. Det är också 
extra roligt att truppen består till 67 
procent av juniorer, aldrig tidigare har 
vi haft en yngre trupp från Sverige,  det 
är vi väldigt stolta över.

Vad är då våra förhoppningar inför den 
19:e Makkabiaden?
Med igen är damlaget i Golf Open för 
att försvara sin titel från förra Makkabia-
den. Vi tror inte att tjejerna Lederhausen 
har satt ett lägre mål i år. Andra som vi 
hoppas på är så klart vårt unga syskonpar 

Rina och Samuel Weinman i schack, en 
rutinerad Joel Mankowitz i juniorjudon 
och så klart våra två juniorlag i fotboll, 
spännande! 

Familjen Körösi skickar ett bowlinglag 
förstärkta med Patrik Goldberg. I Mas-
tersgolfen ställer våra rutinerade herrar 
upp. Forbes Goldman, juniorgolfen, för-
svarar de svenska färger på egen hand. 

David von Huth ställer upp i rodd. Oss 
veterligen har denna gren aldrig varit re-
presenterat i den svenska truppen. David 
är junior och tävlar i klassen Open mot 

äldre roddare. David är 
dock hoppfull och då är 
vi det också.

SoM avSlutning vill 
vi tacka alla er som 
gör det möjligt för oss 
aktiva och ledare att 
få vara med på denna 
Makkabiad. Det har 
säkert inte gått någon 
förbi att denna upp-
levelse kostar mycket 
pengar. Varje deltagare 
betalar en stor summa 
av den totala kostna-
den. Den andra delen 
ansvarar Svenska Mak-
kabiförbundet för som 
i år har dragit igång 
en fantastisk verksam-
het, Maccabi Business 
Club. 

Ytterligare ekonomisk hjälp har vi fått av 
följande sponsorer: Collection12, Epic 
– resväskor/bagar, Hertz, IPU PROFI-
LANALYS, Molly Bloom’s, L&P Nie-
renburg – Därför riktar vi ett speciellt 
tack till er.

Stockholm i maj 2013

Stefan Levy & Mats Israelson
Överledare  

Svenska Makkabiadruppen 2013

Överledarna har ordet
Nu är det inte långt kvar tills den 19:e Makkabiaden invigs på Teddy Stadium i Jerusalem. 
Enligt Maccabi World Union så kommer invigningen äntligen vara på sin rätta plats, vår huvudstad, Jerusalem. 

Maccabi Business Club önskar lycka till på Makkabiaden 2013!      

Advokatfirman Inter,    Affärslogik AB   Ago AB   Ann Atlas   Ben Engel   Bernhard Asarnoj   Consortio 
Invest AB   Danaka AB   David Lega   Eurotak AB   Galleri Bel´Art   Hans Bagner   Harry Klagsbrun   
Harry Nudel   Heckscherska Stiftelsen   IPU Profilanalys AB   Jan-Erik Levy   Kommunicera AB   L & P 
Nierenburg AB   Lennart Schuss   Levy Leadership AB   Libro Fashion   Mats Lederhausen   Nordika 
Fastigheter AB   Omsab      P W Creative Meetings AB   Parameter AB   Paul Fischbein   Pond AB   
Resecity AB   Restaurangakademien AB/Årets Kock AB   Rickard Dahan   Rikard Frenkel   Scandinavian 
Steel AB   Skandiatape AB   Stockholm Corporate Finance AB   Ulf Winitsky   Ward Wines AB    
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FÖR MÅNGA svenskar är 
rodd och stora mästerskap 
främst förknippat med Lassi 
Karonens tårar, sjukdomar 
och missade pallplatser. 
David von Huth tänker 
ändra på den bilden när han 
som förste svensk någonsin 
ska delta i Makkabiadens 
roddtävlingar. Judiska 
SportMagazinet ringde upp 
och tog pulsen på David 
som bor och tränar i Norge 
inför Makkabiaden. 

Hur kommer det sig att du började med rodd?
När jag var yngre ville jag pröva olika idrotter 
för att se vad som var roligast. Jag prövade 
rodd, dans, segling, fridrott, gymnastik, rid-
ning och lite till men jag föll för rodden. Efter 
något år började jag träna mer seriöst och det 
blev bara bättre. Min medalj från norska mäs-
terskapen är ett kvitto på att jag verkar ha valt 
rätt sport även om det inte alltid är medaljerna 
som är det viktigaste.

Vad är så speciellt med rodd?
Att ge sig ut på ett träningspass när vattnet 
ligger blankt som en spegel, det är alldeles tyst 
förutom naturens ljud och åror som bryter vat-
tenytan. En helt otrolig känsla. Du hittar den 
inte i andra idrotter. Rodd är en tuff sport och 
fysiskt mycket krävande. 

Hur mycket tränar du?
Det går inte att hävda sig inom rodd om man 
inte tränar mycket. Jag tränar fyra till fem pass 
i veckan på 1,5 till 2 timmar. Men jag tränar 
inte bara rodd. Under vintermånaderna är det 
varierad träning som gäller. Det går inte bara att 
sitta och nöta i roddmaskin som vissa verkar tro. 

Vad är ditt mål med rodden?
För tillfället har jag fullt fokus på Makkabia-
den. Efter sommaren börjar jag en ny skola 
och det är osäkert om jag kommer kunna 
kombinera rodden med den. Det kommer att 
visa sig.

Vilken klass tävlar du i under Makkabiaden?
Singelsculler över 2000 meter.

Slutligen, vad har du för mål i Makkabiaden?
Jag vet inget om konkurrenterna och deras 
standard. Men jag är fortfarande junior och 
i Makkabiaden kommer jag ställas mot se-
niorer, så det kommer naturligtvis bli tufft. 
Utanför själva tävlandet ser jag självklart 
fram emot den sociala biten. Att gå med 
den svenska truppen under invigningen, 
att får träffa andra judiska idrottare från 
hela världen samt att åka runt och titta på 
och stötta andra svenskar som tävlar. Min 
pappa spelade volleyboll i Europaspelen 
i Köpenhamn och Marseille och han har 
berättat hur kul det var så förväntningarna 
är höga!

Row, row, row your boat…

I mitten av bilden är David i aktion på ett ”krets-mesterskap” i sitt hemfylke en dubbelsculler med lagkamraten Peder Rørvig. 

Ålder: 16
Utbildning: Börjar 
andra året på gymna
siet i höst.
Favoritmat: Riktig 
välgjord thaimat som 
Tom Kha Gai
Idoler: Cosmo Kramer 
och min pappa.
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Hur kommer det sig att du började spela schack?
Jag började redan vid sex års ålder, min morfar lärde mig. Strax därefter tog jag min första 
schacklektion och har spelat sedan dess.
 
Du har ju redan gedigen mästerskapsrutin - hur ser meritlistan ut?
Jag har vunnit SM fem gånger, kommit två, trea och fyra i SM två gånger vardera, blivit 
utnämnd som “Sveriges bästa tjej under 18” av Sveriges 
Schackförbund tre gånger, vunnit en guldmedalj och två 
bronsmedaljer i Nordiska Mästerskapen, kommit på en 
tredjeplats i Nord- och Centralamerikanska Mästerskapen 
och vunnit flera DM- och GP-tävlingar.

Hur du tränar du?
Jag tränar med coach tre gånger per vecka och löser kom-
binationer minst en kvart varje dag. Innan tävlingar brukar 
jag läsa på om olika öppningsteorier. Jag tävlar ungefär 
varannan vecka, och då är det väldigt intensivt. Man ska 
förbereda, spela, analysera och sedan förbereda sig igen. En 
”vanlig tävlingsdag” kan innebära drygt tio timmars schack.

Vad har du för spelstil?
Jag är en taktiker och försöker vara aktiv hela tiden vilket 
gör att jag hela tiden offrar många pjäser. Det är något av en 
trend att spela så i stället för säkert och stabilt. Det har att 
göra med att de olika schackprogram och shacksimulatorer 
som numera finns. Det är enklare att träna sig till att bli en 
offensiv spelare än det var innan ”dataåldern”. 

Har du någon förebild?
Inte direkt. Men jag är väldigt inspirerad av Inna Agrest 
som har vann AGO-priset 2010. Hon hade en väldigt bra 
juniorkarriär när hon tävlade i Sverige. 

Vad har du för tankar kring Makkabiaden?
Jag kommer delta i juniorklassen som är öppen för både tjejer och killar. Det är väldigt ovan-

ligt att man blandar killar och tjejer speciellt när det är en 
juniortävling. Min bror Samuel och jag kommer att tävla mot 
varandra, vi har inte mötts på länge så det är nervöst. Om vi 
möts så hoppas jag att det blir i finalen.

Förutom en lyckad turnering ser jag fram emot en trevlig 
upplevelse. Jag hoppas på att få knyta många vänskapsband 
med judiska ungdomar över hela världen. Det ska också bli 
roligt att träffa släkten som bor i Israel och umgås med dem.

Min pappa spelade volleyboll för Sverige i Makkabiaden för 
cirka 20 år sedan. Ända sedan jag var liten har jag hört honom 
tjata om hur roligt det var och hur kul han hade. Nu hoppas 
jag få uppleva det själv!

På jakt efter nya medaljer
Rina Weinman har redan flera medaljer från svenska och nordiska mästerskap i schack. Nu åker hon 
till Israel för att försöka vinna sin första Makkabiad-medalj. 

Rina i djup 

koncentration 

under CG Rapid 

ELO-challenge – 

en tävling hon till 

slut vann.

Ålder: 15
Utbildning: Hillel, 
Vasa Real, börjar gym
nasiet till hösten
Favoritmat: Har inte 
direkt någon favorit
mat...
Idol: Min pappa!
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när Mina icke-judiSka 
vänner frågar vad jag 
ska göra i sommar så 

säger jag att det är en stor täv-
ling för judar runt om i värl-
den, som är i Israel. Och det är 
precis vad det är, en resa till Is-
rael för en grupp judar i åldern 
97-95 som har fått äran att re-
presentera det svensk-judiska 
landslaget i fotboll. 

Vi har inte tränat mer än en 
handfull gånger, men trots det 
så är sammanhållningen väldigt 
stark. Anledningen är nog att 
de flesta av oss känner varan-
dra sedan barnsben. Många 
av oss har tillsammans käm-

pat i P-fighten på Glämsta och 
till och med lyckats vinna PGT. 
Mina förväntningar är höga, och 
det är inte bara för att stå i Sve-
riges färger till ljudet av Sveriges 
nationalsång, utan också för att 
få lära känna gruppen och leva 
tillsammans med dem under två 
intensiva veckor. 

Det här kommer att bli en 
otrolig upplevelse som vi alla 
kommer att bära med oss så 
länge vi lever, men också det 
kanske största sportsliga ögon-
blicket vi kommer att uppleva i 
hela våra liv. 

Noa Jakubowski

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

Takonomi med Derbigum:

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

bekymmersfritt tak.

I sommar åker jag till Makkabiaden

Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

De judiska församlingarna har som uppgift att möjliggöra ett  
judiskt liv idag – och för våra barn och barnbarn imorgon. 

Vi har ett stort utbud och representerar våra medlemmar i många olika 
frågor, både i media och gentemot statsmakten. 

Du behövs NU för att vi skall kunna fortsätta vår viktiga verksamhet. 

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

De judiska församlingarna har som uppgift att möjliggöra ett  
judiskt liv idag – och för våra barn och barnbarn imorgon. 

Vi har ett stort utbud och representerar våra medlemmar i många olika 
frågor, både i media och gentemot statsmakten. 

Du behövs NU för att vi skall kunna fortsätta vår viktiga verksamhet. 

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

De judiska församlingarna är förenade i Judiska Centralrådet i Sverige

www.judiskacentralradet.se
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Det här blir din tredje Makkabiad 
eller Europaspel som coach efter två 
år som aktiv fotbollsspelare. Hur 
känns det, börjar du bli mätt på det 
hela?
- Nej, inte alls. En Makkabiad i 
Israel är det absoluta största och 
roligaste jag har varit med om. 
Att gå in på invigningen är så 
nära en ungdoms dröm om VM-
finaler och OS man kommer – helt 
oslagbart. 

Vad har du för mål?
- Vi går ut för att vinna varje match 
och känner oss aldrig slagna på för-
hand. Gör vi det så vinner vi hela 
Makkabiaden vilket inte vore helt fel. 
Men det bli naturligtvis tufft också – 
inget snack om det. 

Vad karkateriserar årets trupp?
- Vi har en riktigt bra bredd med 
många duktiga spelare. Det gör att alla 
jobbar stenhårt varandra varenda se-
kund vilket är viktigt. Under samling-
arna har vi haft en otrolig stämning. 

Det är helt klart en mycket bra 
och välfungerade grupp. 

Vilka länder står för de största 
hoten?
- Av tradition brukar Israel, 
Argentina och Brasilien vara 
de bästa lagen. Av de europe-
iska lagen skulle jag säga att 
England är bäst men att de 
inte riktigt brukar räcka till 
mot de allra bästa.

Vad brukar laget i efterhand 
tycka var det bästa? 
- Först och främst upple-
velsen och sammanhållning 
med, och i, den egna trup-
pen. Man kommer varan-
dra otroligt nära när man 
äter, tränar, sover och lad-
dar tillsammans som man 
gör under en Makkabiad. 
Men naturligtvis också att 
träffa judiska idrottare från 
andra länder och byta er-
farenheter med dem. 

Ålder: 27

Utbildning: Medievetare

Favoritmat: Schwarma

Idol: Alla som gör något gott för världen!

Hallå där Jonathan Is
raelson, 

coach för herrjuniorl
aget

Svensk mästare – igen!
HELENE LOEWINSKI GJORDE det igen! Sista helgen i 
maj försvarade hon sin SMtitel i kickboxning i Göteborg. 
Hon vann med övertygande 30 i domarsiffror mot Malin 
Landström i 60kilos klassen.
 Det var en kul match även omständigheterna och 
uppladdningen har varit ovanligt tuff. Bytte viktklass nio 
dagar innan och var tvungen att gå ner sju kilo, bortgång 
av närstående och ett trasigt ledband i foten.
 Mitt mål är att fortsätta men först ska jag ta en liten 
paus. Jag har också tankar på att satsa mer på MMA 
framöver.
Judiska SportMagazinet önskar mazal tov!
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Av de 9 000 tävlande och ledare som 
kommer till sommarens Makkabiad 
är de flesta inte några storstjärnor 
till vardags.  Men några undantag 

finns. Det går heller inte att utesluta att några 
av deltagarnas kar-
riärer kommer att 
sätta fart efter.

Ett exempel 
på det är Mark 
Spitz som gjorde 
sin första inter-
nationella tävling 
i Makkabiaden 
1965. Mark tävlade 
sedan i Mexiko-
OS 1968 och so-
pade banan med 
alla konkurrenter 
med sina sju guld 
i OS i München 
1972. 

Makkabiadens 
starkast lysande 
stjärna denna gång 
är Aly Raisman, 
regerande olymp-
isk mästarinna från 
OS i London förra 
året där hon vann 
guld i fristående 
gymnastik samt i 
damernas lagtäv-
ling. I sitt guldpro-
gram i fristående 
uppträdde hon till Hava Nagila. Andra OS-
guldmedaljörer som kommer till Makkabi-
aden i år är Garrett Weber-Gale som vann två 
lagkapps-guld USA i simtävlingarna under OS 
i Peking 2008, den brasilianska judokan Felipe 
Kitadai som vann ett brons i London-OS. Den 

ungerska karateutövaren Adam Kovacs har 
visserligen inga OS-medaljer (karate inte är en 
OS-sport) men ett antal medaljer från VM och 
EM. 

Israel mest kända tävlande är den rytmiska 
sportgymnasten 
Neta Rivkin som 
är mycket pop-
ulär i Israel. Hon 
bar Israel flagga 
under avslut-
ningsceremonin i 
London. Rivkin 
vann dock ingen 
medalj i London 
men väl ett silver i 
EM i Minsk 2011 
och ett brons i 
VM i Montpel-
lier samma år. 

På ledarsidan så 
finns den före det-
ta stavhopparen 
Alexander Aver-
buch med i Is-
raels fridrottsstab. 
Averbuch vann 
bland annat EM-
guld i Göteborg 
2006. För Kana-
das räkning kom-
mer Mike Keenan, 
mer känd som 
Iron-Mike, coa-
cha det kanaden-

siska hockeylaget. Keenan coachade New York 
Rangers till deras senaste Stanley Cupseger 1994. 

För Kanadas basketherrar kommer NBA-
stjärnan Amar’e Stoudemire fungera som as-
sisterande coach. Stoudemire spelar till vardags 
för New York Knicks. 

günter loewinSki var 
en profil i det judiska 
Stockholm. Han som
nade in den 12 juni 
2013 i en ålder av 
91 år. Günters hjärta 
klappade för idrotten, 
som ungdoms tog 
han bland annat två 
juniormästartitlar i 
boxning. En oavgjord 
match, annars bara 
vinster.

På judiska muséet 
i Berlin finns han 
porträtterad. Günter 
startade en egen 
fond inom Makkabi
adfonden för många 
år sedan för att hjälpa 
judar ekonomiskt att 
ta sig till en Makka
biad.

Du kan hedra hans 
minne genom att 
bidra till den:  
pg 469 801.

Makkabiadens stjärnor

Financialhearings ordnar utfrågningar inom näringsliv och med hjärta för idrott
www.financialhearings.com. 
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Ny hemsida – samma gamla adress

Besök

www.ipu-profi lanalys.com
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Det torra tvättsystemet för mattor

Carpet Cleaner är den moderna metoden för 
underhåll av textila mattor som ger ett perfekt 
resultat. Användarvänlig och med kort torktid 
lämpar den sig för rengöring av alla typer av 
mattor i alla typer av miljöer. 

Besök oss gärna: Vendevägen 85b
Tel: 08-734 92 60, Fax: 08-83 24 40

Melodrama Waldfogel AB

P G T  K Ö P E N H A M N  2 0 1 3

IK Makkabis trupp vid PGT i Köpenhamn 2013



P O S T T I D N I N G  B
RETURADRESS:
Judiska SportMagazinet/Makkabi
Box 5053   102 42 Stockholm
Periodisk medlemsinformation

VICTORIA PARK AB
Fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende samt förvaltningsfastigheter   
            

victoriapark.se


