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Erbjudande!

Nybrogatan 20 • Boka synundersökning: 08–660 60 96.
www.ostermalmsoptik.se

*Går ej att kombinera med annat erbjudande.
Det går att delbetala utan extra kostnad.
Vi utför även ögonhälsokontroller.

Vid köp av kompletta glasögon 
får du 15% rabatt. 
Erbjudandet gäller till och 
med 31 december 2016.

Leg Optiker Diana Gerward
& Jennifer Mankowitz

Erbjudande!

15%15%

Judiska_Sportmagasinet:Layout 1  14-10-08  17.01  Sida 1

Stockholm
-

Corporate
-

Finance

erbjuder bl.a kvalificerad rådgivning 
och kapitalanskaffning till bolag som är eller är på väg in i mognadsfasen.
Stockholm Corporate Finance AB är ett bolag som står under 
Finansinspektionens tillsyn och är godkänd som Certified Adviser av 
Stockholmsbörsen för bolag listade på First North.

Vill du veta mer besöker du hemsidan  eller 
kontaktar Peter Enström på tel 08-440 56 47

Funderar du på att skaffa kapital 
eller notera ditt bolag?

Tribut Consulting AB
Specialist inom systemlösningar och administration 

för livförsäkrings- och bankbranschen.  
Mångårig erfarenhet samt referenser av Sveriges ledande aktörer. 

!

08-15 38 02    |   070-8343 401    |   grigori.weinman@gmail.com
Döbelnsgatan 40    |    11352 Stockholm
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Vi har ett starkt judiskt erbjudande till 
barn, ungdomar och vuxna. Under maj 
månad arrangerades PGT i Stockholm 
med cirka 400 barn. Ett fantastiskt 
lyckat arrangemang och grattis till Peter 

Wintisky och hans team. 
Jag blev kontaktad per telefon av Israelitiska Yng-

lingaföreningen och budskapet var om jag var villig att 
ta emot Karin Bornstein priset. Jag blev både överraskad 
och glad och svarade självklart JA. Det var ju en viktig 
signal till oss som arbetar i den judiska idrottsrörelsen, 
allt ifrån föräldrar som sätter sina barn i Makkabi eller 
Hakoah, aktiva, tränare, lagledare, styrelseledamöter, 
sponsorer och alla som arbetar för den judiska idrotts-
rörelsen, att priset är till Er och att vi är på rätt väg.  Till 
det fina diplomet fanns också en penningsumma om 
18 000 kr som jag gav till Svenska Makkabiadfonden, 
en fond du också kan öppna ditt namn och kommer 
alltid finnas kvar. Det räcker med att du ger en gåva 
om 2 000 kr. 80% av fondens avkastning går till dem 
som åker till Makkabiaden och representerar oss. Den 
resterande delen, 20%, läggs till kapitalet och fonden 
växer. När du fyller år eller har något annat att fira så 
kan du be gästerna att istället för presenter ge en gåva 
till din fond, också typiskt judiskt! Detta är mycket 
uppskattat. Mer information finns på hemsidan www.
makkabiforbundet.com eller kontakta Thomas Grün-
wald eller mig. 

Just nu känns det som vi har medvind. Vem vill inte vara 
med i den judiska idrottsrörelsen! Vi har ett kanonbra 
erbjudande, idrott. Att tänka på sin hälsa är och har alltid 
varit ”judiskt” och som ligger i tiden. Media skriver ju 
dagligen om hur du gör för att komma i form, vad du 
ska äta för att vara hälsosam och om träning. Vi inom 
den judiska idrottsrörelsen har kul. Vi är viktig inkörsport 
till det judiska och vi är en plantskola för att få fram nya 
ledare. Genom de Europeiska Makkabispelen och Mak-
kabiader kan vi åka som stolta svenska judar och tävla i 
de svenska färgerna, blått och gult.  Det knyts kontakter 
med andra judar från hela världen och Israel, där nätverk 
och vänskap skapas för livet. Dessutom är vi en sionistisk 

organisation och när vi träffas så är det också shabbes i 
synagogan och kosher som gäller. 

Kan det bli bättre?
Vart fjärde år hålls den ”judiska olympiaden” – Makka-
biaden - i Israel. Det är stort evenemang som, förutom 
det rent idrottsliga, också omfattar såväl sociala- , utbild-
nings- som kulturella  aktiviteter – allt i avsikt att stärka 
den judiska identiteten. Numera kommer ca 9 000 del-
tagare till Makkabiaderna från i stort sett alla länder som 
har en judisk befolkning. (Vid OS i Rio deltog 11 000 
aktiva för att jämföra)

Många judiska ungdomar har tack vare Makkabiaden fått 
upp ögonen för sin judiska identitet och därmed börjat 
engagera sig i även andra judiska organisationer.  Den 
judiska idrottsrörelsen kan ses som en plantskola för att 
få fram judiska ledare. Därmed kan man hävda att Mak-
kabiaden har stor betydelse för den judiska fortlevnaden 
i Sverige. När barn och ungdomar börjar engagera sig i 
Makkabi Stockholm eller i Hakoah Göteborg respektive 
Malmö har de långt i fjärran en dröm om att få deltaga 
i en Makkabiad. Denna dröm blir verklighet sommaren 
2017.  
   
Vi vill skapa en stark judisk idrottsrörelse med fokus på 
barn och ungdomar. Det handlar om vår återväxt. Vi 
gör detta ideellt och har inga administrativa kostnader, 
utan varje krona går direkt till verksamheten. Vi har allt 
utom tillräckligt med finansiella resursen. Ge oss det så 
fixar vi ett roligare judiskt liv i Sverige. Vill du stödja den 
judiska idrottsrörelsen, använd bifogat inbetalningskort 
eller bankgiro 780 – 5476 eller swisha 1232494045. Vi 
kommer att tacka dig i nästa nummer. Vi är i behov 
varje krona, liten som stor. Du är alltid välkommen att 
kontakta mig. TACK till våra annonsörer, utan ert bidrag 
hade aldrig Judiska SportMagazinet kommit ut.

Harry Nudel
Ordförande för Svenska Makkabiförbundet

Pris till den judiska idrottsrörelsen
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Knappt ett år kvar…

Förberedelserna är full igång för att 
skicka en trupp till Israel sommaren 
2017. Invigningen äger rum den 6:e 
juli i Jerusalem. Det är ju häftigt med 
tanke på att det är 50 år sedan staden 

enades. Många är vi som kommer ihåg Sexdagars-
kriget. Att Israel lyckades be-
fria delar av staden som varit i 
Jordaniens ägo var fantastiskt. 
Många sionistiska hjärtan 
klappade extra då – och gör 
fortfarande.

Vi vill sprida information 
om den fantastiska organisa-
tionen bakom spelen. Vi har 
tidigare berättat att Maccabi 
World Union (MWU) finns 
representerade i samtliga fem 
världsdelar. Ca 500 000 tusen 
personer är knutna till rörel-
sen. MWU är en opolitisk, sionistisk rörelse, här 
accepteras samtliga religiösa inriktningar! Ordfö-
rande heter Leo-Dan Bensky och kommer från 
Finland. 

MWU har en bred verksamhet som inte bara 
handlar om sport. Det handlar i stor utsträck-
ning om social verksamhet, utbildning och kul-

tur. En stor och väldigt uppskattad aktivitet är alla 
Israelresor som arrangeras av MWU. Från hela 
världen kommer skolklasser eller andra grupper 
till Israel och får ett program uppbyggt kring de 
värderingar som finns i denna rörelse – ALLA ÄR 
VÄLKOMNA!

I Stockholm har vi legat 
långt fram när det gäller att 
anordna resor för ungdomar 
till Israel. Personer i Försam-
lingen har lagt ner ett stort 
arbete. I framtiden kanske 
MWU kan vara med och ar-
rangera denna typ av resor för 
våra ungdomar (eller vuxna). 
Det är ett fantastiskt sätt att 
lära sig Israel, att få möjlig-
het att prova på aktiviteter och 
yrken i landet samt bygga på 
sitt kontaktnät.

MWU skickar även ut matzepaket till behövande 
i Israel varje Pesach. Under senaste kriget mot 
Hamas så fanns MWU på plats i Sederot. Man 
gjorde det också möjligt för barn & ungdomar från 
utsatta områden att få komma till Kfar HaMac-
cabiah (organisationens egen country club) för att 
uppleva lugn och ro.

Knappt ett år 

kvar till den 20:e 

Makkabiaden i 

Israel. Ett jubileum 

som känns väldigt 

stort att få vara 

med och fira! Varför 

jubileum? 50 år 

sedan Jerusalems 

befrielse. 120 

år sedan 1:a 

zionistkongressen.
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I år arrangerades PGT i Stockholm. Ett 
fantastiskt arbete har lagts ned under led-
ning av Peter Winitsky. Det var en otrolig 
känsla att få vara med på invigningen på 
Östermalms IP. PGT står för Pierre Gil-
desgame Tournemant. Pierre Gildesgame 
var MWU´s president mellan 1973 och 
1981. Han går ofta under namnet Mr 
Maccabi, på grund av den stora påverkan 
han hade på hur nuvarande organisation 
är uppbyggd. Det är viktigt att lära sig av 
historien. Att arbeta hårt för något man 
älskar och tror på bidrar till att man själv 
blir odödlig och för att en organisation 
som MWU alltid kommer betyda skill-
nad. Vi känner de som jobbade hårt för 
att introducera PGT som en fotbollstur-
nering i Sverige. Jan ”Lilleman” Neuman, 
Sam Ashman, Martin Rothschild och 
Bertil Israelson var några namn i Stock-
holm som hjälpte oss att bygga en judisk 
framtid via denna turnering.

Ett EvEnEmang som Sverige inte ännu 
inte anammat är Maccabi Community 
Fun Run. I flera europeiska städer är det 
ett årligt återkommande arrangemang. I 
korthet kan det beskrivas på följande sätt: 
Makkabi tillfrågar samtliga judiska or-

ganisationer i Stockholm om de vill vara 
med i en aktivitet där man får så många 
av sina medlemmar och sympatisörer att 
vara med och springa ett lopp. Längden 
på loppen varierar, 1 km, 5 km och 1 mil. 
Deltagarna kan välja att springa eller gå. 
Samtliga organisationer tar ut en avgift 
från varje deltagare. Pengarna tillfaller den 
egna föreningen. Arrangemanget anordnas 
av Makkabi. Vår ”vinst” är att vi aktiverar 
hela församlingen, det är ett sätt att slå ett 
slag för hälsa, för välgörenhet och för att 
det är roligt att göra saker tillsammans. 
Låter det krångligt? London, Budapest 
med flera städer i Europa gör detta. Den 
engagerar och bidrar på ett positivt sätt, för 
de som springer och för de åskådare som 
tar sig ut för att heja, till den aktiva judiska 
församling som Stockholm är.

Ytterligare evenemang som kan nämnas 
är fotbollsturneringar för olika åldrar i Is-
rael men även i exempelvis England och 
Spanien. På samma sätt anordnas turne-
ringar i basket, bordtennis och schack. 
För en liten tid sedan fick vi en inbjudan 
för ett basketlag att delta i en turnering i 
Budapest. Ett sätt för dem i Ungern att 
träna på att arrangera tävlingar. 2019 an-

ordnas de Europeiska Makkabispelen i 
just Budapest.

Det här är ett axplock av all den verksam-
het som dagligen pågår inom MWU. Det 
finns enorma möjligheter för oss i Sverige 
att bidra till rörelsen och att fånga upp 
idéer från andra länder. Vad brinner du 
för? Hos oss finns det plats, hör av dig!

Nu siktar vi på att dra in riktigt mycket 
pengar för att kunna skicka en trupp till 
Makkabiaden i Israel. Detta görs i vet-
skap om att det två år senare är dags för 
Budapest 2019.

Att skänka en peng till Svenska Mak-
kabiförbundet Bg 780-5476 eller Swish 
1232494045 bidrar till att göra oss mer 
synliga bland judar i Sverige. Vi har am-
bitionen, vi har drömmarna och vi har 
det som kan göra skillnad för individen, 
gruppen och de judiska församlingarna 
i Sverige.

Shana tova!

Mats Israelsson och Stefan Levy
Överledare Makkabiaden
mats@makkabiad .com  
stefan@makkabiad.com
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Internationell 

ledarskapsutbildning  

med svenskt deltagande

Jonathan och Simon Körösi

Svenska Makkabiförbundets syfte är inte bara att fostra och underlätta för judiska 
atleter. En lika naturlig del är att fostra och stötta framtidens judiska idrottsledare. 
Utan ledare kan vi inte skicka några atleter till Makkabiader och Europaspel. Som ett 
led i detta åkte Anja och Isabelle Falck till Maccabi World Union’s utbildning Future 
Leadership Forum i Israel. 



I början av 2016 åkte vi till Israel för 
att representera Sverige och delta i 
ett seminarium som hölls av Mac-
cabi World Union. 
Vi landade på Ben 

Gurion och blev upphäm-
tade av en bil som tog oss 
till vårt fantastiska hotell 
och Maccabi World Uni-
ons högkvarter, Kfar Mac-
cabiah där vi skulle spendera 
de nästkommande dagarna. 

Utan några större förvänt-
ningar så satte vi snabbt 
igång med ”ice-breakers” för 
att lära känna varandra. Vi 
var omkring 60 ungdomar 
från världens alla hörn. Det 
var representanter från bland annat USA, 
Bolivia, Mexiko, Holland och Israel för 
att nämna några. Efter några pinsamma 
och stela moment som bland annat invol-
verade att dansa med främlingar, drog vi 
raskt vidare med de första föreläsningarna.

Alon Levi (från israeliska utrikesdepar-
tementet) inledde med en föreläsning om 
“Israel och världen” som sedan följdes 
upp av en föreläsning om BDS (Boy-
cott, Divestement & Sanctions). Vi satt 
mycket förbryllade och lyssnade. Mak-
kabi i våra ögon är ett sportsligt engage-

mang, så varför satt vi på en föreläsning 
om organisationer som bojkottar Israel 
runt omkring i världen? Vi insåg snabbt 

att Makkabi är mycket, mycket mer än 
bara det sportsliga. 

tEmat på sEminariEt var “Relationships” 
och under dessa dagar fick vi delta i 
många roliga föreläsningar och aktivite-
ter, trots att många var ytterst tveksamma 
(exempelvis “How to go for gold in your 
relationships” med en märkligt äldre par 
som arbetade som parterapeuter). Vi fick 
även delta i den “stora” kongressen, med 
alla delegationer inom Makkabi som hölls 
parallellt med vårt seminarium. 
FLF står för Future Leadership Forum 

och är till för att knyta kontakter med ju-
diska ungdomar över hela världen, stärka 
sitt ledarskap och dela kunskaper för att 

förbättra och utveckla sitt 
och andras engagemang 
kring MWU i sitt land. 
Det fick vi verkligen möj-
ligheten att ta del av under 
dessa dagar.

Det hela avslutades med en 
FANTASTISK fest hemma 
hos familjen Carasso i de-
ras enorma trädgård där det 
bjöds på magiskt god mat 
och dryck, ett liveband som 
spelade judisk och israelisk 
musik och där judar från 
världens alla hörn dansade 

och sjöng tillsammans. En oerhört mäk-
tig upplevelse som vi aldrig kommer att 
glömma!

Tack Makkabiförbundet för att vi fick 
chansen att åka och tack till Maccabi 
World Union, men främst till FLF-
gruppen som anordnade ett så roligt och 
givande seminarium. Vi hoppas att vi får 
möjligheten att åka på fler FLF-semina-
rium och att vi nästa gång kan vara ännu 
fler representanter från Sverige!

Anja & Isabelle Falck
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Eduard och Sophie Heckschers Stiftelse
Grundades år 1911 genom en donation av Sophie Heckscher

Med hjälp av donationen lät stiftelsen bygga 
ett flervåningshus med bostäder på Söder i 
Stockholm. Bostäderna uppläts i första hand 
till fattiga judar från Östeuropa. Denna fas
tighet är sedan länge såld och förmögenheten 
förvaltas på annat sätt.
   Varje år delar stiftelsen ut bidrag till ut
bildning och andra samhällsnyttiga ända mål 
med företrädesvis judisk anknytning. I första 
hand ges bidrag till ändamål av engångs natur 
(s.k. projektbidrag). Stiftelsens praxis är att 
dela ut till institutioner eller organisationer. 
Beslut om bidrag fattas i början av kalender

året. Ansökningar gällande år 2017 skall vara 
stiftelsen tillhanda senast den 23 januari 
2017. För information eller anvisningar till 
ansökan kontakta stiftelsens handläggare  
Marina Burstein eller besök stiftelsens hem
sida www.heckscherstiftelse.se

Eduard och Sophie Heckschers Stiftelse
c/o Marina Burstein
Bastuhagsvägen 51, 122 42 Enskede
Mobil: 070 594 4613
Epost: marina.burstein@heckscherstiftelse.se

Stiftelsen tar gärna emot ytterligare donationer
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oavsEtt om vädErgudEn är jude eller inte så var han/hon 
verkligen på vår sida. Veckan innan PGT haglade det – men 
när det väl var dags flödade solen och Stockholm hade Eu-
ropas näst högsta temperatur under hela helgen.

393 spelare (nytt rekord) och massor av publik gjorde att 
lilla PGT nu förvandlats till ett riktigt stort event. 42 lag 
tävlade mot varandra – men här var det vänskapen och 
det judiska som stod i centrum. Nya och gamla vänner, 
såväl barn som vuxna, umgicks på Östermalms IP och 
Stockholm Stadion. Falafeltrucken gick på högvarv och 
ett stort antal volontärer möjliggjorde fyra dagar som ska-
pade minnen för livet för alla.

I år fanns även ett lag från Estland med och även om 
de hade det tufft på planen så hade de fantastiskt roligt 
ändå och ville absolut vara med i PGT 2017 – trots två 
brutna armar... Esternas målvakt Alexander Kiselov var en 
riktig stjärna och tog hem första upplagan av ”Dan Uzan 
Trophy” till minne av Dan Uzan som deltog många gånger 
som målvakt i PGT. Dans familj fanns på plats och delade 
ut priset vid en mycket emotionell ceremoni. 
Som vanligt vid PGT knöts massor av nya vänskapsband. 

15 av de 42 lagen bestod av spelare från flera olika städer 
– där träffades många nya vänner. Alla lagen hade mas-
sor av föräldrar med sig som fick umgås – där träffades 
många nya vänner. 96 barn inkvarterades hos cirka 40 
Stockholmsfamiljer som öppnade sina hem för dem – där 
träffades många nya vänner. PGT skapar relationer och 
minnen för livet!

PGT är fantastiskt. Det är en stor judisk folkfest för både 
gammal och ung och numer ett årligt återkommande 
höjdpunkt för många judiska familjer. Länge leve PGT! 
Nästa år drar vi till Finland.

Peter Winitsky
PGT-general 2016

393 spelare och över 1000p på den magiska avslutningsdagen på 
Stadion. PGT 2016 blev en stor succé! Stort tack till följande:

Sponsorer
Nordika Invest, Caddy Kontor, Creative Meetings, ABC Färgekonomi 

Bidragslämnare
Auser Dalim, Clas Grochinskys Minnesfond, Eduard & Sophie Hecksch-
ers Stiftelse, IK Makkabi Stockholm, Judiska Centralrådet, Judiska För-

samlingen i Stockholm, Judiska Ungdomsförbundet Sverige, Warburgs 
Donationsfond, Leopold G Herssons Minnesfond,  

Lilleman Neuman 80 år, Östersjöjudiskt Forum. 

Lagledare, värdfamiljer, coacher, volontärer, säkerhetsvakter, support-
rar och inte minsta alla spelare! Extra stort tack till arrangörsgruppen: 
Anna Olinius, Daniel Vas, David Gordon, Gabrielle Lewinowitz, Mikael 

Fligman, Peter Winitsky, Peter Witz, Rut Friedman, Stefan Wolff.

Nästa år är det PGT i Helsingfors 25-28/5. Om ni inte var med i år men 
vill ha information – maila peter@creativemeetings.com 

Tack för en härlig upplevelse!
Föreningen PGT i Stockholm och IK Makkabi

P G T  2 0 1 6

Den 5-8 maj  var det åter dags för Stockholm att stå som värd för PGT. De senaste åren har 
PGT vuxit kraftigt och idag är det inte bara spelare och ledare som deltar utan även ett stort 
antal supporters. PGT har blivit en riktig familjefest! Här minglade glada pensionärer med 
ett hav av barnvagnar. Här träffades gamla Glämstakompisar som inte setts på 25 år. Här 
möttes såväl sekulariserade som ultraortodoxa judar. Och en massa icke-judar som gillar att 
hänga med judar!



Fotograf: Patrik Goldberg
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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

Nordvästra 
Skåne

Finansiell rådgivning och 
förmögenhetsförvaltning.

JRS Asset Management är ett fristående svenskt 
värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Vår ambition är att förenkla tillvaron för 
kunderna och leva upp till deras förvänt-
ningar när det gäller bemötande, service 

och finansiell utveckling.
 

Kontakta gärna  
Bernhard Asarnoj: 08-407 64 25 eller 

Ola Josefsson: 08-407 64 09, 
för ytterligare information.

199:-
Underbart änglahalsband i många 

olika varianter. Kedja ingår.

Skriv in koden FREE i kassan så får du 10% rabatt på dina 
änglar. Erbjudandet gäller t o m 31 decemeber 2016 eller 

så långt lagret räcker.

Änglar finns!Änglar finns!
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Sommarens idrottsfest i Brasilien är 
över och totalt blev det sju medaljer 
för de judiska idrottare som deltog 
i OS.

16 år efter sitt första OS-guld så var 
det dags igen för den 
amerikanske simmaren 
Anthony Ervin. Han tog 
hem två guldmedaljer un-
der de olympiska spelen i 
Rio då han vann både 50 
meter frisim och dessutom 
var en del av det lag som 
tog hem lagkappen på fyra 
gånger hundra meter fri-
sim.
 
Ervin har en fascinerande 
historia bakom sig då han 
efter OS-guld i Sydney 
2000 och fyra VM-guld 
hastigt valde att avsluta 
sin karriär 2003, då 22 
år gammal. Nio år senare 

var han dock tillbaka och kom femma 
i finalen på 50 fritt i London 2012 och 
som 35-åring blev det alltså dubbla 
guld nu i sommar. 

Flest medaljer bland de judiska del-
tagarna blev det inte helt 
oväntat för gymnasten 
Alexandra ”Aly” Raisman. 
Det blev guld i lagmång-
kampen och sedan även 
två silver i fristående samt 
individuell mångkamp. 
Raisman var den stora 
stjärnan för fyra år sedan 
då hon tog guld i friståen-
de under OS i London till 
tonerna av ”Hava Nagila”. 
Hon dedikerade sedan se-
gern till de elva israeliska 
idrottare som mördades 
av terrorister under OS i 
München 1972. Raisman 
tände året efter elden un-
der invigningen av Mak-

kabiaden i Israel. I Rio fick dock Rais-
man stå lite åt sidan då det mesta hand-
lade om supertalangen Simone Biles. 

För Israels del blev det två bronsmedal-
jer, båda i judo. Yarden Gerbi säkrade 
medaljen efter att ha besegrat japanska 
Miku Tashiro i 63-kilosklassen. Gerbis 
brons var Israels första olympiska med-
alj sedan 2008 då Shahar Zubari tog 
brons i vindsurfing. Det var dock inte 
slut där utan även Or Sasson tog brons 
i plus hundra-klassen. Sassons väg till 
medaljen blev dock aningen turbulent. 
I sextondelsfinalen besegrade han Islam 
El Shehaby från Egypten, varpå mot-
ståndaren vägrade att skaka hand med 
Sasson. Händelsen blev mycket 
uppmärksammad och El She-
haby buades ut av publiken 
och skickades sedan hem 
från spelen av Internationella 
Olympiska Kommittén. 

Daniel Meisels

Sju judiska medaljer i OS

Enligt Jewish 
Virtual Library 

har judiska 
deltagare 

stått för totalt 
147 guld, 104 
silver och 103 

brons under 
de olympiska 

spelens 
historia. 
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En av få judiska hockeyspelare 
på damsidan hittas i Uppsala. 
Victoria Wouda har precis 

tvingats lägga skridskorna på hyllan 
efter en allvarlig knäskada. Karriären 
har innehållit spel i både Almtuna och 
Iron, där hon planerar att fortsätta 
som tränare.
– Jag tappar en del av mitt liv eftersom 
jag tvingats lägga av, men det får jag 
komplettera som tränare och ledare. 
Jag besitter kunskaper i skridskoteknik 
och är en bra pedagog tycker jag, säger 
Wouda.
 
Hon ser också en hockeyturnering i 
Uppsala framför sig – med lag från 
Israel.

– Det vore otroligt kul att få bjuda 
hit ett lag från Israel som kunde spela 
tillsammans med Iron (från Björk-
linge) och Almtuna (Uppsala). Det 
är en sådan skev bild om Israel och 
judar i Sverige så det vore kul om man 
genom att fokusera på hockeybiten 
kunde lyfta fram mer positiva saker 
med Israel. När jag spelade i Almtuna 
tidigare så åkte vi i väg till Chicago 
och spelade matcher mot deras lag och 
det var jätteroligt. Samtidigt var det ett 
sätt att skapa kontakter.

Israels hockeydamer gjorde ett försök att 
kvala in till de olympiska spelen 2010, 
men nådde inte dit. Efter det har det 
varit lite sisådär med den verksamheten.

– Det vore kul att hjälpa till i Israel, 
jag gillar utmaningar. Jag älskar Israel 
och har judiska rötter, men just nu 
fokuserar jag på att komma tillbaka 
helt från min knäskada. Vem vet vad 
som händer i framtiden?

Wouda ser framför sig en roll som 
assisterande tränare i framtiden. Hon 
har varit ledare i både ishockey och 
konståkningssammanhang i närmare 
tio år. 
– Jag kan som sagt bidra med skrid-
skoteknik och peppning inom laget. 
Taktik och sådant har jag sämre koll 
på känner jag, skrattar Wouda.

Daniel Meisels

Ett israeliskt damhockeylag i Uppsala? 
Den tanken har slagit Victoria Wouda som skulle vilja bjuda hit ett lag.  

Israelisk damhockey i Uppsala
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Ny svensk export till Israel
Ytterligare en Allsvensk spelare har sålt till en klubb 

i Israel. Det är Maccabi Tel Aviv som köpt Malmö 

FF-anfallaren och islänningen Viðar Örn Kjartans-

son. Kjartansson, som bara spelat i Malmö FF i ett 

halvår hann ändå göra hela 14 mål på 20 matcher 

vilket fångade Maccabis intresse. Året innan hade 

Kjartansson vunnit skytteligan i Norska Tippeligan 

och bevisat sin målfarlighet. Maccabi Tel Aviv 

betalde runt 4 miljoner Euro för sitt nyförvärv 

vilket gör att Kjartansson är en av de tio dyraste 

fotbollsexporterna från Allsvenskan. Värvningen 

av Kjartansson är ett led i Maccabi Tel Avivs försök 

att återigen bli israeliska mästare efter har kommit 

tvåa förra året bakom Hapoel Bre Sheva. Dessförin-

nan vann Maccabi Tel Aviv ligan tre år i följd. Om 

Kjartansson kommer leda Maccabi Tel Aviv till 

ligaguldet igen återstår att se.

Vinnare av AGO 
AWARD 2016? 

 – 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 Mi-
chel Gordin, ägare av reklamföretaget AGO. I dagens samhälle ökar assimilation och blandäktenskap. De judiska 
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, ha kul och idrotta ihop. 
www.makkabiforbundet.com 

Vinnaren får pokal och ett presentkort på en valfri resa till ett värde om 5 000 kronor. Tidigare vinnare är; Jonathan 
Körösi (2015) Mattias Guter (2014), Rina Weinman (2013), 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, Jennifer Mankowitz, Johan Harmenberg, Björn Holm-
ström, Herman Melzer samt Artur Ringart.

Nomineringarna måste vara oss tillhanda senast den 31 oktober 2016. Priset kommer att delas ut i samband med 
den årliga Makkabidagen den 11 november i Stockholm. Skicka ditt förslag till Daniel Jonas, daniel.jonas@judiska-
forsamlingen.se

Stockholm-Corporate-Finance
www.stockholmcorp.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

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.judiskacentralrad
et.se
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Israel tar sats mot VM 2018
Nu under hösten har kvalspelet till VM i fotboll i Ryssland 2018 igång. 

Inte mindre än 54 europeiska lag gör upp om de 13 europiska plat-

serna. Israel har hamnat i en grupp med Spanien, Italien, Albanien, 

Makedonien och Liechtenstein. Eftersom det gäller att komma bland de 

två första lagen i gruppen för att kvalificera sig är uppgiften för Israel tuff 

då både Spanien och Italien får gälla som stora favoriter. Lyckas Israel 

överraska mot någon av de två favoriterna är resten av motståndet det 

tuffaste man kunnat få så chansen finns. Om Israel skulle lyckas kvala 

in till VM I Ryssland skulle det vara andra gången någonsin Israel spelar 

VM. Israels hittills enda VM var 1970 då man bland annat mötte Sverige 

under VM i Mexiko. 

Makkabiförbundets EM-tips avgjort
I sedvanlig ordning arrangerade Svenska Makkabiförbundet ett tips i 

samband med EM i fotboll i somras. Som vanligt gick hälften av intäk-

terna till Makkabiförbundet medan resten fördelades mellan ettan och 

tvåan i tipset. Hela 35 bidrag kom in till tipset. Efter ett hårt race med 

följande resultat var det till slut Lollo Witz som vann och kammade hem 

1225 kr. På en stark andraplats kom Stefan Einhorn som vann 525 kro-

nor. Om två år till VM i Ryssland är målet att vi ska vara 50 personer som 

med i tipset och att Makkabiförbundet får ett ännu större bidrag. 

Beth och Julius 
Goldmans 

Minnesfond 
är en 

återkommande 
sponsor till 

Svenska 
Makkabi-

förbundet.

Fonden bildades 1989 vid Julius 
Goldmans bortgång. Det kän-
des självklart för oss barn att 

en del av kvarlåtenskapen skulle gå till 
ändamål som låg våra föräldrar Beth 
och Julius nära, bland annat den ju-
diska idrottsrörelsen, berättar Richard 
Goldman och fortsätter:
Judisk idrott, och i synnerhet Makkabiaderna i Israel, är kanske 
ett av de starkaste instegen för en ung människa att hitta sin 
judiska identitet. För vissa ungdomar är en judisk identitet en 
självklarhet, för andra ligger den längre bort.

Richard anser att Makkabiaderna i Israel ger dem en inram-

ning som på ett välkomnade och icke 
hotfullt sätt ger en attraktiv, varm och 
känäsloladdad ingång till en judisk ge-
menskap.
Helt oöverträffat, säger Richard.

syskonEn goldman har valt Svenska 
Makkabiförbundet av flera anledningar:
- Vår pappa Julius var aktiv i Hakoahs fotbollslag i Malmö, en 
naturlig högerytter och enormt sportintresserad. Beth var gym-
nast och kom till Sverige som båtflykting från Danmark under 
kriget. Beth fick plats på Lillsveds Gymnastikfolkhögskola. Om 
fondens bidrag bara kan möjliggöra för några ungdomar att hitta 
till en judisk gemenskap via idrott är detta gott nog.
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Vägen har inte alltid varit spikrak 
för Tomer Chencinski. Han 
föddes i Israel, men familjen 
flyttade till Kanada när To-

mer var åtta år gammal i samband med 
Gulfkriget. Han började satsa på fotbol-
len först som 16-åring och efter att ha 
gått high school fick Chencinski kontrakt 
med Toronto FC i den nordamerikanska 
högstaligan. 
– Det var 1 000 spelare på tryout och jag 
var den enda som fick kontrakt. Från bör-
jan sade de nej, men jag tjatade till mig en 
andra chans. Jag accepterar aldrig ett nej, 
fråga bara min fru. Hon sa också nej från 
början när vi skulle börja dejta, skrattar 
Chencinski.
 
Perioden i Toronto blev dock inte särskilt 
lyckad och Chencinski lade faktiskt av med 
fotbollen. Comebacken kom kort senare, 
men då inomhus. Resan gick sedan via en 
rad nordamerikanska klubbar, via Molda-
vien (!) och Finland till Örebro i Sverige. 
– Min dröm var alltid att spela i Europa 
och jag glömmer aldrig när jag skrev på 
för den finska klubben. Där gjorde jag bra 
ifrån mig och då hörde Örebro av sig.

Hastigt och lustigt skrev sedan Tomer 
Chencinski på för den israeliska storklub-
ben Maccabi Tel Aviv efter ett lyckat år 
i Örebro.
– Jag njöt av varje dag, det var nästan 
som en semester. Jag hade en fantastisk 
tid i Israel med både Champions League 
och Europa League. Det var fantastiskt, 
förutom att jag inte fick spela så mycket.
 
Mestadels var han reservmålvakt i Tel 
Aviv och efter ett och ett halvt år vände 
han tillbaka till Finland. När sedan Hel-
singborg letade efter en ny målvakt så var 
det Rade Prica som sålde in Chencinski 
för tränaren ”Henke” Larsson.
– Jag ville alltid tillbaka till Sverige. Om 
du spelar i de största klubbarna i Israel så 
är allt toppen verkligen, men jag var utlå-
nad till Ramat Hasharon och Ramat Gan 
och då fick jag inte lön på åtta månader … 
Det är en annan säkerhet i Sverige.
 
Hur är det att vara israel i allsvenskan?
– När jag spelade mot Malmö med Öre-
bro fick jag lite kommentarer på min Fa-
cebook efter matchen när vissa fick reda 
på att jag var jude. Jag försöker att inte 

fokusera på det, om de vill leva ett liv med 
hat är det deras problem, jag vill inte ha 
något mörker i mitt hjärta. Det är en trå-
kig utveckling i Europa vi ser tyvärr och 
jag brukar säga att jag är från Kanada och 
inte Israel när jag går på SFI till exempel. 
 
2005 var Chencinski en del av Kanadas 
lag till Makkabiaden, en upplevelse han 
minns med värme. 
– Det var fantastiskt, men då spelade jag 
faktiskt som en försvarare. Det var så stort 
med både öppningsceremonin och avslut-
ningsceremonin. Sedan att få träffa massa 
andra idrottare med liknande bakgrund 
var otroligt. Jag hoppas kunna återvända 
till Makkabiaden i framtiden som tränare.
 
Och Tomer Chencinski hoppas att fler 
ska gå i hans fotspår.
– Jag är så lycklig över allt jag har fått upp-
leva och det är viljan att aldrig ge upp som 
ligger bakom det. Acceptera inte ett nej, 
för allt du behöver är ett ja och sedan kan 
du starta din egen resa, säger målvakten.
 
Daniel Meisels

Acceptera aldrig ett nej. Det tog den israel-kanadensiske målvakten 
Tomer Chencinski hela vägen till dubbla ligatitlar i Israel.  
Numera vaktar han målet för Helsingborg i allsvenskan.
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INFORMATION IFRÅN IF HAKOAH GÖTEBORG

I början av 2016 började planerna 
att ta form då Niclas Davin och 
Jonas Eberil började diskutera 
och fundera hur man skulle kunna 
väcka liv i IF Hakoah igen. Niclas 

har sedan många år varit den starke man-
nen i föreningen men kände att något var 
tvunget att hända för att själv ha moti-
vationen för att fortsätta. Carina Peleg, 
Classe Cellbrot, Petter Olofsson och Si-
mon Sendowski tillfrågades om att ställa 
upp och alla var entusiastiska till att sätta 
igång och starta upp något bra.
 
Bordtennis:
Det som började med bordtennis för juni-
orer på söndag morgnarna har nu utökats 
till att vi har anmält ett lagt till Korpen 
serien i Göteborg.

Fotboll:
Varje onsdag kommer ett gäng tappra 
spelare ner till Heden för att spela, skrat-
ta och ha trevligt med sina lagkamrater 

i Göteborgs Korpen serie. Fotbollen är 
öppen för alla och alla är välkomna att 
komma ner och spela eller heja på.
 
Innebandy:
I vår sporthall utövas innebandy varje 
måndag kväll. Det är ett gäng på mellan 6 
och 12 spelare som spelar varje vecka och 
även hittar på aktiviteter utanför hallen. 
Här finns ingen press eller nivå utan alla 
är nere för att få röra på sig och umgås. 
Träningen är öppen för alla. Skoj och mo-
tion är ledorden.
 
Gymnastik och stretch:
En klass i veckan startades under våren 
med en utbildad gymnastik- och stretch 
lärare i Hakoah hallen. Intresset var stort 
till en början men av olika anledningar så 
tröt tyvärr motivationen. Vi hoppas dock 
att kunna erbjuda denna aktivitet igen.
 
Bridge:
I våras ordande vi en nybörjarkurs i bridge 

med 25 tappra spelare. Till hösten kom-
mer även en fortsättningskurs att hållas 
för de som vill lära sig mer och gå in dju-
pare i detta fascinerande kortspel.
  
Hakoah’s Chanukka /50 års ju-
bileum fest :
I traditionsenlig anda kommer vi att ord-
na en fest i samband med 50 års jubileum 
- den 17 december 2016, i anknytning till 
Chanukka. Boka in i era kalendrar och 
anmäl er, vi lovar att det kommer att bli 
en fantastisk fest med god mat och dryck 
och många fantastiska minnen. 

PGT:
PGT organisationen i Göteborg har tagits 
över av Jonna Boubli, Teresa Bernhardtz 
och eventuellt Nils Eberil. Göteborg 
skickade en trupp på 90 personer till se-
naste PGT i Stockholm varav 50 st barn.

Niclas Davin
Ordförande

Efter flera års vilande så har nu IF Hakoah Göteborg äntligen startat upp verksamheten igen 
lagom till vårt 50 års jubileum. Det är ett engagerat gäng på sex eldsjälar som börjat anordna en 
rad olika aktiviteter i olika åldrar och nivåer. Målet är att återigen få igång en judisk samman-
hållning, utanför synagogan och församlingen, som en gång var så stark i Göteborg. 

Den årliga MCB-golfen 

(Maccabi Business Club) gick 

i år av stapeln den 31 augusti 

ute på Waxholms Golfklubb. 

60 talet golfsugna peggade 

upp i det varma vädret för 

tävling och samkväm. Som 

vanligt gick intäkterna från 

anmälningsavgiften oavkortat 

till utbildning av judiska 

idrottsledare samt stöd till 

enskilda deltagare så de kan 

komma iväg till Makkabiaden.

 Tävlandet avgjordes i både 

lagform, i så kallad scramble, 

samt i individuellt i slagspel. I 

lagtävlingen avgick Sam Okret, 

Jair Kaplun, Thomas Bloch och 

Tommy Glückman med segern 

efter att hela kvartetten spelat 

mycket stabilt och bemästrat 

Waxholms alla greener och 

bunkrar.  I singelspelet vann 

efter handicap-reduktion Rikard 

Frenkel före i Mikael Safir och 

Jan Feinbaum. Noteras kan 

att det mellan de tre första 

inte skilde mer än två slag så 

spänningen var det inget fel på. 

Trots de många veteranerna på 

plats, var det startfältets yngsta 

spelare, Daniel Levin, som 

noterade dagens lägsta score 

med 88 slag.

   Som alltid var dagen mycket 

trevlig och alla deltagare på 

bästa humör dagen igenom.

 

Viktigast för alla var naturligtvis 

inte tävlandet utan den 

trevliga gemenskapen och 

att vi alla stödde den judiska 

idrottsrörelsen i Sverige. 

Planerandet av nästa års MCB-

golf börjar snart och vi hoppas 

på att se dig där och att vi 

tillsammans fortsätter ge vårt 

stöd till den judiska idrotten. 
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Kärnan i vår verksamhet är 
idrott och vi är stolta över 
den svenska truppen som 
gjorde fina resultat i de 
historiska Europaspelen 

som hölls i Berlin sommaren 2015. 
IK Makkabi Stockholm är inte vilken 
idrottsklubb som helst utan fyller en 
viktig funktion i att skapa utrymme för 
glädje och judiskt umgänge i vardagen. 
Varje vecka träffas människor och del-
tar i aktiviteter som bridge, bordtennis, 
fotboll, bowling, basket och innebandy. 
Nu till hösten gläds vi åt att vi kunna 
återuppväcka schacksektionen och då 
främst för barn.
 
Av de aktiva i föreningen är hälften barn, 
Stockholms judiska framtid. Att bidra 
till att stärka våra barn och ungdomar 

i deras judiska identitet är ett stort och 
viktigt uppdrag.

 2015 blev ett år då vi stod inför flera 
utmaningar och frågetecken rörande 
ekonomi och lokaler då vi, likt många 
andra föreningar, avvaktade besked runt 
Bajit. Vi berördes också starkt av de 
hemska terrordåden som riktades mot 
judar och vissa veckor nödgades vi ställa 
in vår verksamhet. 
 
Nu blickar vi framåt. Vi har kommit en 
bra bit in i 2016 och våra förutsättningar 
är klarlagda - det ger oss äntligen möjlig-
het att satsa på framtiden. Tillsammans 
ska vi arbeta för att utveckla den lö-
pande verksamheten. IK Makkabi har 
gått in i en ny fas då vi i och med Bajit 
får ett stort ekonomiskt åtagande och 

vi blir mer än tidigare beroende av 
Makkabimedlemmars- och det judiska 
Stockholms ekonomiska stöd.
 
Att alla som önskar får och ges möjlighet 
att delta är vår grundfilosofi. Det känns 
därför mycket angeläget att kunna fort-
sätta att stötta även de sektioner som har 
få deltagare men ett stort symbolvärde 
och vi vill fortsatt vara en förening där 
alla i det judiska Stockholm är välkomna, 
oavsett judisk bakgrund och ekonomiska 
förutsättningar
 
Vi riktar stor tacksamhet till alla eldsjälar 
som gör IK Makkabi fantastiskt. Vill du 
vara med och arbeta aktivt är du hjärtligt 
välkommen. Det finns mycket att göra!
Gabrielle Lewinowitz
Ordförande

IK Makkabi är Stockholms judiska 
idrottsförening som verkat för judisk 
gemenskap sedan 1933. Vi är en social 
förening, där alla är välkomna och vi 

erbjuder aktiviteter för såväl män som kvinnor, ung 
som gammal.

TACK FÖR DITT STÖD TILL DEN JUDISKA IDROTTSRÖRELSEN!  

AGRES LEO, AGREST ALEXANDER, ASHMAN DAVID, ASHMAN MARIO, BARUCH HANS, BEN-MENACHE MICHAEL, BODLANDER ALLAN, BORNSTEIN 

KENI, BOSKOVIC VLADAN, BREMELL THOMAS, DANIN LENNART, DAVIN NICLAS, EBERIL JONAS, EINHORN DAN, EINHORN MICHAEL, EINHORN 

STEFAN, EJEMARK ROBERT, EKMAN BENJAMIN, ENGSTRÖM H, ERIKSSON APEL CHARLOTTE, FEINBAUM DANIEL, FLIGMAN LIOR & MIKAEL, 

FREDRIKSSON MIKAEL, FRENKEL ROBIN, FUCHS KERSTIN, GOLDMAN RICHARD, GUTER LILIAN, GYÖRKI AGNES & ANDRAS, HELLBERG GITTA, 

ISRAELSON BJÖRN, ISRAELSON JONATHAN, ISRAELSON MATS, JACOBSEN JORAM, JUSTRI CELA, KANTERS J DÖDSBO, KARFUNKEL TORBJÖRN, 

KLEBE HEINZ, KLEIN JOEL, KONRAD PETER, KORN ISAK, KÖRÖSI JONATHAN, LEJBOWICS ELLA, LEJBOWICZ DAVID, LEVI JONATHAN, LEVIN 

DANIEL, LEVIN PETER, LEVY STEFAN, LÖVENGART VERA, NEUMAN DIANA & GEORG, NISELL JONAS, NUDEL MARGARETE, ORZOLEK URBAN, 

REISCH ZSUZZANNA, SALLMANDER BO, SAMOLIA ALIAKSANDR, SCHARFSTEIN DAN, SCHENKMAN BO, SCHYLIT ROLAND, STALHAMMER 

SONJA, STEINKELLER HANNA, SZTOKMAN-ZYTO R, WEIDLITZ FABIAN,  WEIDLITZ JESPER, WEINMAN GRIGORI, WINITSKY PETER, WIOREK 

DAVID, WITZ BERNHARD, WITZ JONATHAN, WITZ LOLLO, WITZ PETER, WOLFF STEFAN, WYSOKI SZLAMA, ZIPPIS ANNETTE, ÖRNHALL BERIT.
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Svenska Makkabiförbundet uppskattar legatet från Jesaja 
Kanter z´l. Vill du också stödja den judiska idrottsrörelsen 

genom att komma ihåg oss i ditt testamente? 

Kontakta 
Thomas Bab, tel 070 8127352, tbab@comhem.se eller 

Harry Nudel, 0706 737300 harry.nudel@comhem.se 
för mer information.

Stöd till den judiska 
idrottsrörelsen kan ske på 

många olika sätt, bl.a. genom 
testamentsgåvor.

Svenska Makkabiförbundet verkar för att genom idrott och ledarskapsutbildning stärka den judiska 
identiteten hos våra ungdomar i Sverige, mer om detta finns att läsa på www.makkabiforbundet.com


