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Min kompis Grisha och jag 
växte upp i Malmö. 1981 
blev vi bägge uttagna av re-
presentera Sverige i det årets 
Makkabiad, han i volleyboll 

och jag i fotboll. Vi var unga, vi var stolta och livet 
lekte. Vi drömde om medalj och kom hem med 
en upplevelse så mycket större än vad en medalj 
kunnat ge.

Det ha gått 34 år sedan dess. Drömmen om 
medalj gick i uppfyllelse när Grishas dotter Rina 
tog guld i schack nu i somras. Det guldet delar 
han och jag tillsammans. Och med alla judar som 
bor i Sverige. Tack Rina!

Årets Makkabiad, den 19:e, kommer att gå till 
historien som den största. Invigningen i Jerusa-
lem var fantastisk med ett fullsatt Teddy Kollek-
stadium. Fler är 30 000 personer fanns på läktarna 
för att bevittna 9 000 deltagare tåga in från fler 
än 70 länder. Evenemanget direktsändes i TV. Så-
väl president Shimon Peres som premiärminister 
Benjamin Netanyahu talade. Via storbildsskärmar 
sände USAs president Barak Obama och Eng-
lands premiärminister David Cameron hälsningar. 
Konkurrens bland de aktiva är tuff under Mak-
kabiaden. Respektive land skickar sina judiska 
landslag och bara de bästa kommer med. Trots 
att Sverige har en liten judisk befolkning hävdade 
vi oss väl. Vi tågade in med en 59 personer stor 
stolt trupp med Andreas Körösi som fanbärare i 

spetsen iklädd de svenska färgerna, blått och gult.

och det finns mycket att vara stola över. Vi är bäst 
i den judiska världen i schack, Rina Weinman 
tog guld (juniorer, flickor). Vi är tredje bäst i den 
judiska världen i judo, Joel Mankowitz tog brons 
och tredje bäst i den judiska världen i golf, laget 
Lederhausen med Jessica, Rebecca, Alexandra 
och Rosanna. Dessutom fick den svenska trup-
pen den fina utmärkelsen ”Fair Play” något som 
hedrar alla!

Jag vill tacka Groschinsky, Gustav V 90-årsfond, 
Herson, Hekscher, Warburg samt Maccabi Bu-
siness Club, annonsörer och privata donationer, 
utan er hade vi inte klarat detta. Finansieringen 
är dock inte helt klar ännu. Du som inte hunnit 
ge ditt bidrag och vill visa din stolthet för vårt 
svenskt judiska landslag och stödja den judiska 
idrottsrörelsen, använd bifogat inbetalningskortet 
eller plusgiro 257112-3 . Vi kommer att tacka dig 
i nästa nummer av Judiska SportMagazinet. Vi är 
i behov av varje krona, liten som stor. 

Nu laddar vi batterierna mot nästa stora hän-
delse, de Europeiska Makkabispelen i Berlin om 
två år. Där prioriteras de aktiva i Hakoah och 
Makkabi. Vill du vara med, kontakta din klubb 
redan nu. 

                     Harry Nudel

Harry Nudel
Ordförande för Svenska Makkabiförbundet
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Makkabiadkuriosa

Invigningen av Makkabiaden var 
en hejdundrade show med ett 
imponerade intåg av tusentals 

glada judiska idrottare från hela 
världen. Gladast av alla var antag-
ligen den argentinska truppen som 
dansade så mycket utanför arenan 
att de blev 20 minuter sena. Väl inne 
på arenan hälsades alla trupper väl-
komna av president Shimon Peres 
och premiärminister Benjamin Ne-
tanyahu. President Barack Obama 
skickade en hälsning via länk. Elden 
tändes av den amerikanska gymnas-
ten Aly Raisman som vann två guld 
och ett brons London-OS 2012. När 
hon vann guld i fristående dansade 
hon till tonerna av Hava Nagila

Störst uppmärksamhet un-
der invigningen fick basket-
spelaren och NBA-stjärnan 

Amar’e Stoudemire. Stoudemire är 
till vardags en av stjärnorna i New 
York Knicks och agerade assiste-
rande coach under Makkabiaden åt 
det kanadensiska basketlaget. Den 
2,11-långe Stoudemire fotogra-
ferades friskt under invigningen 
och intervjuades länge av Jewish 
Life TV som sände invigningen 
live i USA.  Stoudemire har under 
kommande år en lön på över 23 
miljoner dollar (ungeför 150 mil-
joner kronor) och lär med det san-
nolikt ensamt tjäna lika mycket på 
sin idrott 
som res-
terande 
utövare i 
Makabia-
den till-
sammans 
gör under ett år.

Runt 150 idrottare som ti-
digare tävlat i ett OS var 
med i Makkabiaden. Mak-

kabiadens sportsliga höjdpunkt 
kan mycket väl ha varit finalen på 
400 meter för herrar som just inne-
höll en tidigare olympier. Finalen 
vanns av den USA-födde israelen 
och Europafyran Donald Sanford 
före den australiensiska mästa-
ren och tidigare olympiern Steven 
Salomon. Sanfords tid var så bra 
att den skulle räckt till semifinal 
i årets friidrotts-VM i Moskva. Sa-
lomon går trots förlusten en ljus 
judisk framtid till mötes då han ef-
ter Makkabiaden installerade sig i 
skolbänken och nu läser medicin 
på Stanford.

Makkabiaden satte som alltid nya rekord vad gäller 

deltagande länder. Denna gång med 76 länder varav 

18 för första gången. Bland debutanterna märktes länder 

som Albanien, Bahamas, Bosnien-Hercegovina, Marocko, 

Kuba, Surinam och Uzbekistan. Om dessa debutanter kan 

nämnas att Kuba tog imponerande tre medaljer på sitt första 

försök fördelat på ett guld och två brons. 

Allt 
som allt spelades, och avgjordes, totalt 4 431 matcher, försöksheats, kvaltäv-lingar och finaler under Makkabiaden. Av dessa var 35 grenar för manliga idrot-tare och 34 grenar för kvinnliga utövare samtidigt som åtta grenar var mixade. Allt utspelade sig på 76 olika arenor. För att hålla reda på detta kan sägas att, förutom alla idrottare, deltog över 2 000 tränare, lag-ledare, grenledare, coacher, massörer, läkare och övrig personal från de deltagande länderna.
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Jag har just fyllt femton år och representerade Sveriges judiska lands-

lag i golf i Makkabiaden 2013. Mitt 

hcp är 6 och jag spelar normalt på 

Stockholms Golfklubb, SGK. Bland mina 

bästa upplevelser i Israel var förstås öpp-

ningsceremonin på en utsåld Teddy 

Kollek stadium i Jerusalem med 30 000 

åskådare. Det är en magisk känsla som 

endast ett fåtal har glädjen att uppleva! 

Det var fantastiskt att dela detta med 

svenska truppen och min familj.

Makkabiaden är den största inter-

nationella golftävling jag deltagit 

i.  På första utslagsplatsen stod täv-

lingsledaren och i mikrofon utropade: 

”On the first tee, Mr Forbes Goldman, 

representing Sweden”. Publiken app-

låderade, det var väldigt roligt, men 

resulterade att jag blev övertaggad, 

vilket ledde till att mitt första slag på 

tävlingen gick snett åt vänster! Jag räddade dock bogeyn och resten av 

de 72 hålen gick riktigt bra. 

Golfgänget blev som en liten familj oavsett vilket land de representerade. 

Man hälsade alltid på golfarna om man råkade träffas på någon utflykt el-

ler poolparty på kvällen. Det var också 

trevlig stämning på banan.

Avslutningsceremonin var också 

väldigt rolig, då fick man tillfälle att 

byta sina svenska landslagskläder 

mot andra länders landslagskläder.  

Jag bytte till mig en jättefin brittisk 

tröja som jag nu använder som trä-

ningströja. Denna påminner mig nu 

i vardagen om alla fantastiska upple-

velser på Makkabiaden. 

Avskedet på Arlanda var väldigt 

emotionellt. När jag åkte till Makka-

biaden kände jag bara ett par per-

soner, och när jag skulle ta farväl 

kände jag i stort sett hela svenska 

truppen på över 50 personer! Att 

säga farväl kändes jobbigt, men 

samtidigt så visste jag att om två år 

så är det Europaspel, och där skall jag självklart vara med. Vi ses i Berlin 

2015!

Forbes Goldman

Tack för ditt stöd!

Andersson Bertil, Axél Artur, Baruch Hans, Better Julian, Chanow Daniel, Charles Dora, 

Christensen Susanna & Arne, Dangoor Ruth, Fredriksson Mikael, Frenkel Agneta & 

Rikard, Fridman Jonas, Frister Bruno, Glandal R, Goldman Richard, Sophia & Forbes, 

Goldman Sarah, Grienspan Abraham, Grünwald Thomas, Holzman Lena, Izakowicz 

Arthur, Justrin Cela, Kalmering Nina, Katzeff Kurt, Kirschon Ruth & Gunnar, Klagsbrun 

Eva, Klebe Heinz, Konrad Peter, Krusin famijen, König Hans, Larsson Cecilia, Levin 

Dobe, Levy Dagny, Lester Tusia, Löwengart Vera, Mankowitz Albert, Mankowitz, 

Maor Mona, Moser Lars,  Arne, Neuman Diana & George, Neuman Lilleman, Noe-

Kupfer Kazarina, Nudel Sonja, Petsonk Andrew, Perlman Leon, Popinski Judith, Reisch 

Zsuzsanna, Ringart Jakub, Rothschild Jessica, Safir Anita & Mikael, Sanchez-Lövy Ramón, 

Salamon Rita & Henrik, Scheiman Aviva, Schönkopf Bertil, Serner familjen, Skaj Kurt, 

Starnell David, Stein Åke, Zeitlin Kjell, Zylberszac Mojzesz, Zyto Regina, Öner Asher.

Yngst i truppen!

Forbes Goldman (till höger) tillsammans med andra golfande juniorer. 
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9 000 aktiva frÅn över 75 nationer var 
under dessa tolv dagar en del i något väl-
digt häftigt. Allt började den 18 juli då alla 
nationer marscherade in på Teddy Sta-
dium i Jerusalem till publikens jubel. Varje 
nation bakom sin flagga och sitt hebreis-
kastavade namn. Vi, Sverige, fick i vanlig 
ordning vänta till slutet. Som tredje sista 
nation var det så äntligen vår tur. Först 
gick en kille med en stor jätteballong med 
en massa svenska flaggor på, därefter vår 
fanbärare Andreas Körösi och därefter 
en tjej med skylten som förkunnade att 
vi heter schweidia och sedan den stolta 
svenska truppen.

Vi hade blivit ombedda att marschera 5 
& 5 och hålla avstånd mellan raderna så 
att det (i TV) skulle se ut som att vi var 
många fler (hur många sekunder tror ni 
att vi fick synas i bild?). När vi marscherar 
in blir vi mötta av ett hav av gula tröjor, en 
bit upp på första långsidan hade en massa 
svenskar samlats. Föräldrar och suppor-
ters hade tagit sig ner till Israel för att 
tillsammans med oss vara med om denna 
händelse. En Makkabiad är så mycket mer 
än bara tävlingar. När vi såg det svenska 
publikhavet så föll vår plan med att hålla 
avstånd ihop. Istället blev det vågen fram-
för den svenska klacken – något som vi 
fortsatte med längs vägen runt arenan.

För första gången på många år så behövde 
deltagarna inte stå kvar på innerplan utan 
vi blev hänvisade upp på läktaren och fick 
på detta sätt bevittna hela invigningspro-
grammet på första parkett. En invigning 
innehåller en hel del tal från prominenta 
personer, här minns vi speciellt de tv-

länkade talen 
från både Ba-
rak Obama och 
David Cameron 
– båda önskade 
sina landsmän/
kvinnor lycka 
till på Makka-
biaden. Efter 
några sång- och 
dans-nummer, 
och ännu mer 
tal, så invigdes 
den 19:e Mak-
kabiaden och 
spelen kunde 
officiellt starta.

Den svenska 
truppen bestod 
av 59 personer, 
varav 63 % var 
juniorer och 
41% av truppen 
var tjejer. Vi var 
f ö rmod l igen 
den nation som hade flest tjejer i förhål-
lande till antal deltagare. Att vi dessutom 
hade vår yngsta trupp någonsin är också 
ett tecken på att vi jobbar rätt – för att 
säkra upp ett fortsatt svenskt judiskt 
idrottsliv.

Vi deltog i sex olika grenar och bärgade 
ett guld (Rina Weinman, schack) och två 
brons (damlaget, Jessica, Rebecca, Alexan-
dra & Rosanna Lederhausen, i golf samt 
Joel Mankowitz i judo). Ett helt accepta-
belt resultat av en lite idrottsnation som 
Sverige. Till detta ska vi också lägga till 

att vi blev näst bästa Europeiska nation 
i klassen fotboll flickjuniorer (5:e plats 
totalt) och vi kom före världsdelar som 
Australien och Afrika. 
Dessutom fick både killaget och flickla-
get i fotboll fairplaypriset i sina respektive 
klasser. Ett pris som delas ut till det lag 
som dragit på sig minst antal gula och 
röda kort under turneringen. En utmär-
kelse som alla kanske inte är nöjda med 
men vi ser det som att vi spelar ärligt och 
rent – vilket är viktigt att lyfta fram. 

bÅde uppe pÅ golfanläggningen i Caesa-

Överledarteamet summerar
När det här skrivs har det gått 40 dagar sedan den 
19:e Makkabiaden avslutades på Teddy Stadium i 
Jerusalem. En fest i högt tempo (för några kanske för 
högt tempo – i alla fall en för hög ljudnivå…) där man 
verkligen kunde se (och känna) på vad detta med en 
Makkabiad är. Enligt Maccabi World Union så kom-
mer invigningen äntligen vara på sin rätta plats, vår 
huvudstad, Jerusalem. 
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Överledarteamet summerar

rea och på bowlinganläggningen i Holon 
är stämningen alltid mycket god, anled-
ningen är förmodligen att vi (svenskar) 
återigen uppträder sportsligt och trevligt 
mot alla vi möter. På båda dessa anlägg-
ningar så är det som att komma in i en 
familj, här tar alla hand om varandra även 
fast man är mitt uppe i en tävling – se till 
att kvala in till nästa Makkabiad så förstår 
du vad vi menar.

Nytt för i år var att vi satsade hårt på att 
nå ut till svenskar i Israel och intresse-
rade här hemma via Facebook, Twitter 

och Instagram. 
Ett stort jobb 
lades ner och 
här ska Simon 
Scharfstein ha 
en extra stjärna 
i kanten. Över 
400 gillade 
oss på FB och 
över 130 per-
soner följde oss 
på Instagram. 
Till nästa gång 
( E u r o p e i s k a 
Makkabispelen 
2015) så vore 
det roligt med 
en hel redak-
tion! Som sagt, 
en Makkabiad 
är så mycket mer 
än bara idrott.

Några extra ro-
liga saker som vi 
vill lyfta fram:

Vi var återigen tillbaka på Svenska 
ambassaden. En tradition som legat nere 
flera år är nu igång igen, tack vare Lena 
Posner-Körösi och Anette Shary (född 
Neuman) på Svenska ambassaden i Israel. 
Tack Lena och Anette!

David von Huth, rodd, blev Bar Mitzva 
under Makkabiaden och detta skedde som 
sig bör vid Kotel (Västra Muren). Allt 
arrangerades av MWU (Maccabi World 
Union) och vår rabbin Carlos Tapiero. 
Med på plats var Motti Tichauer, ordfö-
rande i EMC (European Maccabi Con-
federation). Några dagar senare berättade 

han för alla EMC-delegater om denna 
fantastiska glädje som hade utspelats när 
David blev Bar Mitzva. Motti var rörd 
av lycka och uppmanade fler att ta del av 
dessa arrangemang som inte hör idrot-
ten till.

Familjen Körösi (Andreas, Simon och 
Jonathan) tillsammans med Patrik Gold-
berg bemästrade de svårspelade banor i 
Holon och prestationen i bowlingen får 
ses om mer än godkänd.

Cecilia Koren (född Epstein från Eskil-
stuna) var en oerhörd stor hjälp avseende 
fysio till båda fotbollslagen  Hela familjen 
Koren var engagerad.

Som avslutning vill vi tacka alla deltagare 
som återigen bidrog till att ge oss svenskar 
ett gott rykte i dessa sammanhang. Ett 
bra tävlande och en härlig grupp att 
jobba med. Vi vill självklart också tacka 
alla er som gjorde denna resa möjlig, vi 
tänker primärt på: Alla ideellt arbetande 
krafter, IPU PROFILANALYS, Epic, 
Hertz, Collection12, L&P Nierenburg, 
Champion, Molly Bloom’s, MBC (Mac-
cabi Business Club) och Svenska Mak-
kabiförbundet samt alla andra mindre och 
större sponsorer.

Vi vill avsluta med att tacka alla er som 
var med på denna oförglömliga resa och 
ett speciellt tack riktar vi till; Felicia, Ro-
bin, Lejbo, Jonathan, Gabbe, Oliver och 
Andreas – utan er hade detta inte varit 
möjligt!

Mats Israelson & Stefan Levy
Överledare svenska Makkabiadtruppen 2013
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Adam Neuman, fotboll: 

”Det var fantastiskt att på avslutningscermo-

nin byta kläder med judiska ungdomar från 

andra länder. Nu sitter jag hemma med kläder 

från hela världen” 

David von Huth, rodd: 

Att få lära känna alla andra svenskar i truppen 

samt de australiensiska juniorerna jag bodde 

med. Jag saknar alla väldigt mycket. Som representant för svenska judoungdomslandslaget 
har jag förmånen att få resa runt i Europa där jag täv-
lar och tränar med samt lär känna Europaeliten. Israel 
är en av världens bästa judonationer och att delta på 
Makkabiaden i Israel och där möta hela Israels ju-

doelit är som att spela fotboll i Brasilien med brassarnas 
landslag – en unik förmån. 

Under mina Europacuper har jag lärt känna flera av 
Israels deltagare. Efter Makkabiaden blev jag inbjuden 
till att under två veckor varje dag träna och sparra med 
Israels landslag på idrottsinstitutet Wingate, vilken lyx. 
Där tränar alla tillsammans, ungdomar, juniorer och senio-
rer. Coacherna är inga mindre än OS-medaljörerna Oren 
Smadga och Arik Zevi. Judomattan är full av världsrankade 
tjejer och killar i alla åldrar och viktklasser. Innan träningen 
följde jag med Oren in på kontoret där han visade sin VM-
final på Youtube. 

Sedan var det dags att titta på alla hundratals medaljer och 
bucklor där han stolt lyfter fram sin allra första internationella 
medalj från Swedish Open i Göteborg. Sista dagen innan hem-
färden värmde jag upp med bl a Yarden Gerbi som några veckor 
senare tog Israels första VM-Guld i damklassen i Rio De Janeiro, 
Brasilien. Gerbi vann alla matcher helt överlägset på knock out 
vilket är mycket unikt. 

För mig blev Makkabiaden inte bara en tävling, utan också 
en period av mycket träning, nya kontakter och framför allt nya 
erfarenheter som jag tar med mig i min fortsatta tävlingskarriär. 

Att få vara med på Makkabiaden är verkligen en härlig upple-
velse och något alla som har möjlighet och intresse bör ta tillvara 
på. En invigning med 40 000 tusen åskådare på läktaren och 
härliga Maccabi deltagare från Sverige – vad mer kan man önska? 
Tack Svenska Makkabiförbundet för möjligheten – vi ses 2017. 

Joel Mankowitz
Bronsmedaljör 19:e Makkabiaden 2013

Joel i blå dräkt (på rygg), kastar Israelisk motståndare i vit dräkt under 

Maccabiaden 2013. 
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Nervöst steg jag 
in i spellokalen 
och tittade runt. 
En stor, isra-
elisk ”balagan” 
var det första 
jag tänkte på. 

Klockorna var inte inställda, pjäserna 
var inte uppställda och vart namnlap-
parna hade tagit vägen hade ingen nå-
gon aning om. Domarna sprang ut och 
in, försvann och kom tillbaka. Klockan 
var fem i och lottningen hade inte ens 
kommit.

Likadant var det med mycket av or-
ganisationen som rörde Makkabiaden. 
Bussarna kom inte i tid och matköerna 
var långa. Men vad gjorde det? Man 
stod ju och väntade med underbara 
tonåringar från hela världen av samma 
judiska ursprung och liknande intressen 
som en själv. 

Makkabiaden var definitivt en av 
höjdpunkterna i mitt liv. Under två veck-
ors tid fick jag uppleva det vackra landet 
Israel, träffa judiska ungdomar från hela 

världen och tävla i det spel jag älskar. Att 
tävlingen resulterade i en guldmedalj var 
bara ett plus i kanten.

Att representera Sverige i interna-
tionella tävlingar har jag gjort många 
gånger förut, men att bära gult och blått 
på Makkabiaden var annorlunda. Stäm-
ningen under tävlingens gång var inte 
fientlig och vinsterna blev man genuint 
grattad för. Kriga gjorde man på brädet 
men så fort matchen var slut tryckte 
man på ”off-knappen” och slöt fred.  

Schackmässigt har jag presterat bättre 
i andra sammanhang, men det var del-
aktigheten i denna tävling som gjorde 
den unik. Min bror, Samuel, tävlade. 
Mina föräldrar var där. Matchkläderna 
var sponsrade av Sofia och Sune Gel-
lberg, min faster och hennes man. Mas-
sor av släktingar och kompisar sedan 
tidigare från USA, Sverige och Israel 
fanns vid min sida. 

Det har nu gått flera veckor sedan 
avslutningsceremonin och under höst-
terminens långdragna mattelektioner 
är det lätt hänt att jag drömmer mig 

tillbaka. Tillbaka till Israel dit jag hoppas 
få åka på Makkabiaden om fyra år igen. 

 Rina Weinman

Gabriel Seidel, ledare fotboll:

 ”Det var galet coolt att gå in på ett fullsatt Teddy Stadium med den svenska truppen, känslan var euforisk och en upplevelse för alla som var med.”

Felicia Söderlund Grosin, ledare fotboll: 

”När tjejlaget i fotboll gjorde sitt första mål i 

vinstmatchen mot Sydafrika efter att ha haft 

tre tunga förluster. Det var otroligt roligt och 

häftigt att se tjejerna så glada tillsammans!”
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Jonathan Körösi, bowling: 

”Precis som mina tidigare erfarenheter av 

Makkabiader var denna upplevelse helt fan-

tastisk! Bortsett från de fantastiska israelis-

ka transportlösningarna är det hopplöst att 

plocka ut en ”bästa upplevelse”.

 Allt från bowlingfamiljens gemenskap, att 

se min pappas kanske sista Makkabiad, att 

stundtals spela väldigt bra bowling, samt den 

fantastiska invigningen och avslutningen är 

starka upplevelser jag kommer att ta med mig. 

 Stort Tack för allt och på återseende!.”

Rebecca Cameras, fotboll: 

”Invigningen var  en fantastisk upplevelse, all 

gemenskap och glädje på och utanför plan var 

också helt otrolig.”

Jag hade äntligen en egen lägenhet i Sundbyberg. Och en 

telefonsvarare.  Det var viktigt för ett telefonsamtal går förlo-

rat om abonnenten inte kan svara. Denna utmärkta maskin 

används sannolikt inte längre. Men det här var på åttiotalet 

och min var ny och hade ett pyttelitet kassettband där med-

delanden spelade in. Det var nog den viktigaste prylen jag ägde. Jag hade 

precis börjat mitt nya liv i Sumpan efter många år i Israel och telefonsamtalen 

betydde allt. 

En dag när jag kommer hem blinkar den glatt – någon har ringt. Kul! Jag 

trycker på knappen för uppspelning, det skrapar till lite och sen hörs en röst 

som långsamt och övertydligt säger: ”It takes a lifetime to make a friend.. (lång 

paus).. but only a moment to lose him!”. Jag blir alldeles kall inombords och 

börjar febrilt söka i minnet efter vad sjutton jag kan ha gjort som orsakat denna 

starka reaktion från min vän Israel Käss.

Vi hade träffats minst tio år tidigare på residenset hos ambassadör Tor-

sten Öhrn i Herzelia Pituach och blivit goda vänner. Torsten och hans fru 

Filippa höll cocktailparty för en gästande svensk musiker.  Jag var 21 år och 

jobbade på svenska ambassaden i Tel Aviv. På inbjudningslistan var, den 

Israel Käss  
– tuff och framgångsrik af färsman och en riktig mench
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Samuel Weinman, schack: 

”Mitt bästa minne från sommarens Makkabiad var när den svenska truppen nästan gått fär-digt sitt varv på invigningen, då samlades vi i ena ring och började dansa till Hava Nagila”

svensk-israeliska handelskammarens ordförande och hängivne amatör-

radiopratare med kodnamnet 4Z41K förstås självklar.

Israel Käss hade sen länge arbe-

tat tillsammans med sin far som 

lyckats med stordådet att 1967 

skaffa generalagenturen och en-

samrätten att sälja Volvo. Familjen 

har sedan dess genom Mayer’s Cars 

and Trucks & Co byggt upp ett im-

perium.  De kom att äga fotbollsla-

get Maccabi Haifa, importera Volvo, 

Honda, Jaguar och Renault samt 

Mitsubishi lastbilar. De äger Hertz 

Rent-A-Car, Merkavim Transporta-

tion Technologies, bilverkstäderna 

Mayer Davidov Garages, driver ett 

bussbolag, Phoenix försäkringar 

och säkert en massa annat som jag inte har den minsta aning om. 

Israel Käss  
– tuff och framgångsrik af färsman och en riktig mench

Och vem bryr sig?  Jag mötte en generös man med stor integritet, 

mycket temperament och oändligt mycket humor och värme som sökte 

efter en lärare i svenska. Jag kunde 

ju svenska. En gång i veckan, med 

någon av de tre sönerna i släptåg 

kom han för att få sin lektion.  Med 

ett imponerande fokus eftersom 

vår lägenhet i Tel Aviv beboddes 

av; fem hyresgäster, två katter samt 

de obligatoriska gästerna. Kanske 

stretade han med svenskan för att 

kunna berätta sina favoritvitsar på 

svenska? Israel var en viljestark elev 

och det förvånar mig inte att han 

bara en kort tid senare reste till Gö-

teborg för en längre intensivkurs i 

språket. 

Något år senare när han behövde personal med särskild kunskap i engelska 

bad han mig komma över till Volvo personbilar. Där fick jag se honom som den 

viljestarke, knivskarpa företagsledaren han är. Med ett telex i högsta hugg och 

förhållningsorder i den andra svepte han runt företaget, ibland rasande arg. 

I företagets allra viktigaste bok skrev han in varje importerad bil – för hand. 

Det finn andra böcker som var viktiga för Israel ; i The Lost – A search 

for six of six million (av Daniel Mendelsohn) beskrivs händelser från famil-

jens Käss europeiska historia.  Och hans judiska identitet, kunskap och etik 

måste delvis ha kommit ifrån de judiska heliga skrifterna. Kanske är det 

därför hans känsla för andra människor är så stark. Kanske var det inte bara 

på grund av sitt trettioåriga engagemang i svensk industri (läs Volvo) som 

han 1999 vid en högtidlig ceremoni tilldelades den kungliga Nordstjärne-

orden och blev riddare. ”en svensk kunglig orden som delas ut på beslut 

av regeringen, till utländska medborgare som gjort personliga insatser för 

Sverige”. Den hänger förresten inom glas och ram på hans kontor. Och på 

kavajslaget bär han stolt den lilla nålen.

Framgångarna har inte minskat hans engagemang. År 2003 och med 

raka ryggar, besökte en israelisk handelsdelegation ledd av Israel Käss Sve-

rige. Syftet var att försöka förbättra affärskontakterna och nyansera den 

negativa bilden av Israel. De mötte kolleger, riksdagsmän och regerings-

företrädare. Huvudbudskapet är ”business as usual” – trots den långvariga 

politiska konflikten har den israeliska ekonomin fortsatt att fungera, leveran-

ser och kontrakt har fullföljts och alla ekonomiska åtaganden har uppfyllts.  

Business as usual gäller även stödet till den svenska Makkabiadtruppen 

som sedan många år ställer upp med bilar utan kostnad. 

Israel Käss har många gånger bevisat att det går att vara både en sten-

hård affärsman och a mensch.  Genom åren har han så generöst delat med 

sig till så många. Det har nu gått många år sedan det dramatiska medde-

landet på min telefonsvarare. Vi och våra familjer är goda vänner och träffas 

varje gång vi besöker varandras länder. Och det där meddelandet ni vet. 

Ja det var bara ett sätt för Israel att skapa dramatik och säga: kom ihåg att 

jag alltid är din vän – glöm inte det!
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Fredersen har spetskompetens inom M&A, corporate finance, kommersiell 
tvistelösning, life science och arbetsrätt. Vår höga grad av specialisering i 

kombination med den mindre byråns effektivitet och flexibilitet, gör att vi kan 
erbjuda tjänster utöver det vanliga. Tjänster som ger våra klienter de bästa 

förutsättningarna för sina affärer.

Läs mer på www.fredersen.se eller kontakta oss på 040-10 97 90

Köp produkter
 från Israel!

Vi har ett stort sortiment

Välkommen

Kosherian Blecher & Co
– den personliga butiken –

Kontakta oss
när det gäller kosher catering!

Nybrogatan 19, Stockholm. Tel & Fax 08-663 65 80

Besök vår hemsida www.kosherian.se

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 

Hjälp oss!

Vi vill att Judiska SportMagazinet ska 
nå fler men för det behöver vi fler 

annonsörer. 
Eftersom tidningen ska 

vara självförsörjande kan 
du hjälpa oss  genom att annonsera, 

eller bidra med en gåva, plusgiro 
25 71 12-3. Vi behöver ditt 

stöd, varje krona går direkt till 
verksamheten då vi inte har några 

administrationskostnader! 
Kontakta mig. 
Harry Nudel

harry.nudel@telia.com
 

Skicka gärna informationen vidare till 
ditt nätverk.
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10% rabatt på allt i webbshopen när du skriver in ROSA i kassan.  
Din rabatt skänker jag till bröstcancerforskningen.

www.bymargaretenudel.se
Rosa för Rosa Bandet!

Vi var med på Makkabiaden i Israel 2013!
Abbe Adler, Alexander Agrest, Carmelo Agut Eismann, Rebecca Cameras, Melissa Davin, Hanna 

Diamant, Leah Eberil, Johanna Epstein Henriksson, Robin Frenkel, Linnéa Fürst, Oliver Gindin, 

Patrik Goldberg, Forbes Goldman, Gabriella Goldman, Sarah Goldman, Jonathan Israelsson, Mats 

Israelssonm Adam Jacobs, Noa Jakubowski, Ted Kamtsan, Tess Kanter Pergament, Saralee Katz, 

Olivia Kornfält, Sebastian Kraitsik, Andreas Körösi, Jonathan Körösi, Simon Körösi, Alexandra 

Lederhausen, Jessica Lederhausen, Mats Lederhausen, Rebecca Lederhausen, Rosanna 

Lederhausen, David Lejbowicz, Stefan Levy, Miriam Lindmark, Paulina Mangell, Joel Mankowitz, 

Elvira Moser, Melissa Mühlrad, Adam Neuman, Maja Peleg, Tobias Schreiber, David Schwarcz, 

Gabriel Seidel, Jonathan Söderlund Grosin, Felicia Söderlund Grosein, Jonathan Vaknine, 

Eliot Waldfogel, Noah Waldfogel, Gabriel Weinberger, Rina Weinman, Samuel Weinman, Tom 

Viklund, Rebecca Witz, Elliot Witz, David von Huth, David Zlotnik, Patrick Moser, Cecilia Koren.

Vem blir årets vinnare av AGO AWARD 2013? 
Ditt förslag kan vinna!
 
Tillsammans med reklamföretaget AGO instiftade Svenska Makkabiförbundet AGO-
Award. Priset ska stimulera framgångsrikt judiskt idrottande och ledarskap och är ett 
uttryck för uppskattning av en god prestation eller ett gott föredöme för andra.

– Genom att instifta AGO-priset vill jag ge tillbaka något av det den judiska idrottsrörelsen givit mig, säger 
Michel Gordin, ägare av reklamföretaget AGO. I dagens samhälle ökar assimilation och blandäktenskap. De ju-
diska idrottsklubbarna är en bra inkörsport för judiska barn som inte går i en judisk skola eller åker till Glämsta. 
Genom klubbarna kan de få judiskt umgänge utan att det ställs andra krav på dem än att de träffas, har kul och 
idrottar ihop. www.makkabiforbundet.com

Vinnaren får pokal och ett presentkort på en valfri resa till ett värde om 5000 kronor. Tidigare vinnare är; Joel 
Mankowitz (2012), Daniela Moskovits (2011), Ina Agrest (2010) Rebecca Lederhausen (2009), Benjamin Rubin, 
Joel Mankowitz (2008), Daniela Moskovits och David Lega (2007) och Eric Fischbein (2006).

Juryn består av ordförande Daniel Jonas, Michel Gordin, Johan Harmenberg, Björn Holmström, Herman Melzer 
och Artur Ringart.

Nomineringarna måste vara oss tillhanda senast den 31 oktober 2013. Priset kommer att delas ut i samband 
med den årliga Makkabidagen den 17 november i Stockholm Skicka ditt förslag till Daniel Jonas, daniel.jonas@
judiskaforsamlingen.se 
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Makkabiaden är så mycket 
mer än bara sport.

Den svenske roddaren David von Huth 
tog sin bar-mitzva under pågående 
Makkabiad vid Västra Muren.
Mazal tov önskar Svenska 
Makkabiförbundet.

Grattis Mats!
Mats Israelsson, har fyllt 50 år! Du 
kan gratulera honom genom ett bidrag 
till Makkabiadfonden – skriv Mats 
Israelsson på inbetalningen. En lista 
kommer på alla bidragsgivare kommer 
att överlämnas till honom.

Plusgiro: 469 23 80-1 till 
Mats Israelson

10% rabatt på allt i webbshopen när du skriver in JSM i kassan. Din rabatt skänker jag till Svenska Makkabiförbundet.

www.bymargaretenudel.se

Ta fram djuret i dig! 
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Som alltid är det en alldeles speciell 
känsla att landa på Ben Gurions 
flygplats. Efter lite extra spännande 

väntan fick vi alla våra väskor och även våra 
golfbagar. Allt, och alla, packades in med 
väldigt liten marginal i Mats Israelssons 
icke så rymliga bil som han mycket gentilt 
hämtade oss i för att åka till Caesarea.  

Väl framme känner vi genast igen oss, alla 
är återkommande Makkabiaddeltagare (och 
det finns bara en golf klubb i Israel).

Jag, mamma Jessica (med pappa Mats 
som caddy) var här redan i mitten på 
1980-talet och spelade som ensam svensk. 
Sedan dess har alla i familjen varit här vid 
flera spel i olika konstellationer sedan1997. 

Av erfarenhet vet vi att vi behöver så 
mycket tid vi kan få att ”spela in oss” på 
banan eftersom det är annorlunda gräs 
här för oss.  Vi tar oss ganska direkt ner 
till banan för att börja känna på gräset och 
acklimatisera oss inför tävlingen. Givetvis 
stöter vi direkt på våra israeliska och övriga 
”Makkabiad golf vänner” på klubben. Vi 
känner oss ”hemma”. Härligt!

Tävlingsdagarna rusade iväg. Lyckligtvis 

hade vi i damtävlingen tidiga starttider då 
det är lite mindre väldigt varmt de första 
timmarna av spelandet.  Detta innebar 
dock att vi var ute på banan från tidig mor-
gon till sen eftermiddag då vi inte kunde 
låta bli att heja på våra svenska glada herrar 
och junior som deltog. 

Under veckan hinner vi med att spendera 
tid med gamla och nya Makkabigolf vänner 
från runt om världen. Det är något fantas-
tiskt att som idrottare att kunna utöva sin 
sport i Israel med andra judar som tävlar 
i samma sport. Det hänger något starkt 
i luften, alla är väldigt glada och öppna, 
många kontakter knyts.

Tack Svenska Makkabiförbundet för att 
ni möjliggör att unga, och även äldre, idrot-
tare kan åka och delta i dessa fantastiska 
spel. Jag hoppas att den goda energin från 
de unga svenska deltagarna som jag träffade 
kommer fortsätta sa att det blir en ännu 
större trupp nästa gång.

Hälsning från glada bronsmedaljörer
Rebecca, Alexandra, Rosanna och Jessica 
Lederhausen

Flickorna Lederhausen levererade (som vanligt) när det gäller golf  
och Makkabiader. I år blev det brons. Mazal tov!

”Man kan fråga sig 

varför man köper en 

affisch från 1953. Jag 

gjorde det av två an-

ledningar. 

1) Pengarna går till ett 

gott syfte.    

2) I Makkabiaden 1953 

deltog min farfars bror 

Jack Witz som målvakt 

för Svenska laget i 

fotboll. Jag heter Jack 

i andranamn, efter 

honom.

 

Särskild snygg är den 

inte men den har ett 

högt känslomässigt 

värde för mig.

 

Efter att ha varit på 

årets som åskådare 

(min son Elliot deltog 

i svenska junior pojk-

fotbollslaget och min 

brosdotter Rebecca 

deltog i svenska junior 

flickfotbollslaget) kan 

jag intyga att Makka-

biaden är en ovärderlig 

institution för världens 

judar. Både deltagare 

och åskådare får min-

nen för resten av livet”

Peter Witz
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www•makkabiforbundet•com

Uppåt 
väggarna kul  
på Makkabidagen!

svenska Makkabi förbundets tidning   >   januari  2009   >   lösnuMMerpris 65 kronor

1

Vi slår ett slag för Makkabidagen!

svenska Makkabi förbundets tidning   >   januari  2010   >   lösnuMMerpris 65 kronor

www•makkabiforbundet•com

1

Bowlingfamiljen Körösi 
gör det i australien!

svenska Makkabi förbundets tidning   >   april  2011   >   lösnuMMerpris 65 kronor

www•makkabiforbundet•com

1

svenska Makkabi förbundets tidning   >   juni 2007   >   lösnuMMerpris 65 kronor

www.makkabiforbundet.com

Navigare 
necesse est!
I alla fall för Benjamin Rubin. 
Nu satsar han stenhårt på EM i sommar.

Rom special >>> Sid 9-13   |   Hillels Angels >>> Sid 16   |   Boktips inför sommaren >>> Sid 17

1www.makkabiforbundet.com

Fotbollfest
i Stockholm
Bridgeentusiaterna  >>> Sid 4-5   
Israel som fotbollsnation >>> Sid 8-9  

svenska Makkabi förbundets tidning   >   juni  2008   >   lösnuMMerpris 65 kronor

www•makkabiforbundet•com

makkabiad i  juli

svenska Makkabi förbundets tidning   >   juni  2009   >   lösnuMMerpris 65 kronor

1

PGT i GöTeborGen fullTräff!

svenska Makkabi förbundets tidning   >   juni  2010   >   lösnuMMerpris 65 kronor

www•makkabiforbundet•com
1

PGT = Succé!

svenska Makkabi förbundets tidning   >   Juli  2011   >   lösnuMMerpris 65 kronor

www•makkabiforbundet•com

1

svenska Makkabi förbundets tidning   >   oktober 2007   >   lösnuMMerpris 65 kronor

www.makkabiforbundet.com

1www•makkabiforbundet•com

wanted•

•

•          •

n e x t  a g o - a wa r d  w i n n e r

svenska Makkabi förbundets tidning   >   oktober  2008   >   lösnuMMerpris 65 kronor

1

Det gäller 
att börja i tiD!

svenska Makkabi förbundets tidning   >   deceMber  2010   >   lösnuMMerpris 65 kronor

www•makkabiforbundet•com 1

svenska Makkabi förbundets tidning   >   deceMber  2007   >   lösnuMMerpris 65 kronor

www.makkabiforbundet.com

Jurek 
spinner 
vidare
Ta kraften ur musiken  
och håll i lite till!!!  
Jurek Waldfogel manar  
på sina spinning-elever  
utan avbrott. I Judiska 
SportMagazinet får du  
möta mannen som  
vid 58 års ålder lätt spöar  
en 20-åring när det  
gäller kondition.

www•makkabiforbundet•com

Svenska  
framgångar  
i Israel!

svenska Makkabi förbundets tidning   >   oktober  2009   >   lösnuMMerpris 65 kronor

�

svenska Makkabi förbundets tidning   >  april 2006   >   lösnuMMerpris 65 kronor

www.makkabiforbundet.com

Daniel – på hal is

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

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

Klubbarna 
informerar
>>>Sid 10-11

PGT jubilerar i finland!
Dags att dra ihop ungdomarna till årets 
fotbollsturnering.   >>>Sid 13

�

svenska Makkabi förbundets tidning   >   Mars 2007   >   lösnuMMerpris 65 kronor

www.makkabiforbundet.com

Mästarmöte!

Judisk boxning >>> Sid 8-10   •   Judisk volleyboll >>> Sid 12-13   •   Judisk humor >>> Sid 15

1

Michel Gordin

- Jag har deltagit 
i två Makkabiader 
som aktiv i handboll 
och i fotboll. 

Genom mitt engagemang vill jag ge 

tillbaka något av vad den judiska 

idrottsrörelsen givit till mig.

robin Frenkel

- Jag spelade med i 

juniorfotbollslaget 

1997, det var 
en fantastisk 
upplevelse. Jag vill 

se till att fler kan få ta del av 

samma upplevelse och dela den 

med den nya generationen.

ToMMy bab

- Jag har varit med i 
Makkabi i cirka 50 år, 
allt från aktiv via ledare 
till olika styrelseposter. 
Makkabi, och 

Makkabiaderna, är en av alla pusselbitar som kan bidra till att stärka den judiska identiteten. Det är viktigt och betydelsefullt - därför engagerar jag mig.

MaTs israelson, överledare
- Jag har deltagit i flertalet Mak-kabiader, både som aktiv (1981 & 1997) och som ledare (2005 & 2009). Jag vill att andra ska få uppleva det som jag har upplevt på en Makkabiad: Gläd-jen, lyckan och stoltheten att få re-presentera ett svenskt-judiskt landslag. Dessutom är jag övertygad om att om vi skulle bli tvungna att ställa in ett svenskt deltagande 2013 får vi en oer-hört tung uppförsbacke att ta oss över om Sverige ska komma tillbaka någon gång framtiden - det är nu det gäller!

Makkabiad 2013 n
ärmar sig!

svenska Makkabi förbundets tidning   >   april  2012   >   lösnuMMerpris 65 kronor

www•makkabiforbundet•com

1

SVENSKA MAKKABI FÖRBUNDETS TIDNING   >  JUNI 2005   >   LÖSNUMMERPRIS 65 KRONOR

www.makkabiforbundet.com

Rebecca & 
Alexandra
par i golf
De har spelat golf 
lika länge som 
de har kunnat gå. 
Nu spelar Rebecca 
16 år och Alexandra 
15 år för Sverige i 
Makkabiaden 
i sommar.

SPECIAL

Tony Mankowitz 

Bowlingsenior. Deltar för tredje gången. 

– Har kört höghöjdsträning så jag har sto-

ra förväntningar på mig själv inför denna 

Makkabiad. Jag tror och hoppas att jag 

kan se till att bowlarna kommer hem 

med minst en medalj även denna gång. �

svenska Makkabi förbundets tidning   >  juni 2006   >   lösnuMMerpris 65 kronor

www.makkabiforbundet.com

Landslaget nästa!

Det är ingen tvekan om saken, hon 
kommer att ta plats i det svenska 
damlandslaget i fotboll. 
Frågan är bara när?

Ge plats åt 
Madeleine Holmström-Szugalski, 
en bollbegåvning utan like.

Vi Var på pGT! 
>>>Sid 10

DaGs aTT nominera 
>>>Sid 13

Ha-Ha!!
>>>Sid 15

�

svenska Makkabi förbundets tidning   >  septeMber 2005   >   lösnuMMerpris 65 kronor

www.makkabiforbundet.com

ETT SILVER
TVÅ BRONS
Juniorernas bragd!
>>>Sid 8-9

�

svenska Makkabi förbundets tidning   >  oktober 2006   >   lösnuMMerpris 65 kronor

www.makkabiforbundet.com

Bäst i Sverige!

Daniela Moskovits 
är allt annat än 
blygsam när det 
gäller framtiden. 
Hon har ett tydligt 
mål. Hon vill gå 
från bäst i Sverige 
till att bli bäst i 
världen.

Stötta Israel via sport
>>> Sid 6	

Israel i fotbolls VM
>>> Sid 8	

Efterlysning! 
Hockeyspelare sökes!
>>> Sid 11

Hurra hurra!!!

Judiska SportMagazinet fyller tio 
år i år!  Många nummer har kommit 
ut sedan starten då David Lega var 

omslagskille. 

Nu fortsätter vi med nya krafter! Vill 
du vara med? Det behövs förstärkning 
både redaktionellt, administrativt och 

ekonomiskt.

Hör av dig till Harry Nudel  
för med information.  

harry.nudel@telia.com
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VICTORIA PARK AB
Fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende samt förvaltningsfastigheter   
            

victoriapark.se

�

svenska Makkabi förbundets tidning   >  oktober 2006   >   lösnuMMerpris 65 kronor

www.makkabiforbundet.com

Bäst i Sverige!

Daniela Moskovits 
är allt annat än 
blygsam när det 
gäller framtiden. 
Hon har ett tydligt 
mål. Hon vill gå 
från bäst i Sverige 
till att bli bäst i 
världen.

Stötta Israel via sport
>>> Sid 6	

Israel i fotbolls VM
>>> Sid 8	

Efterlysning! 
Hockeyspelare sökes!
>>> Sid 11
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