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Premierad internationell rådgivare 
Hjertas premierade rådgivare Daniel Rock hjälper sina kunder 
både internationellt och lokalt med investeringsrådgivning 
och förmögenhetsplanering utifrån deras behov. Bland 
kunderna finns både privatpersoner, stiftelser och företag. 

Europeiska Investeringsrådgivarna AB - Hjerta Stockholm Nybrogatan

Nybrogatan 6, Stockholm, Tel +46 8-5460 1715

Route de Saint-Cergue, CH-1295 Tannay, Tel +41 22 776 70 10

daniel.rock@hjerta.se | www.hjerta.se/nybrogatan

Under 2017 uppmärksammades Daniel Rock internationellt 
då han utsågs till den bäste finansielle rådgivaren i Europa av 
SharingAlpha, ett bolag inom Wealth-Tech som klassificerar 
investeringsrådgivare. 

– Det har gått bra för mina kunder och deras placeringar, vilket 
är min största drivkraft. Det vill säga att ge värdefull rådgivning 
för mina kunder och finna de bästa placeringarna utifrån mina 
kunders behov, säger Daniel Rock.

Investeringsrådgivning och

förmögenhetsplanering om 

minsta belopp 5 MSEK

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 2018.

Leg Optiker Diana Gerward
& Jennifer Mankowitz

Erbjudande!

15%15%

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

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.
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Helt fantastiska 300 personer, va-
rav 128 barn, deltog från Sverige 
på PGT, Pierre Guildesgames 
Tournament, i Oslo i år. PGT 
är den sanna sinnebilden över 

vad den judiska idrottsrörelsen står för i grunden. 
Via turneringen möts judiska ungdomar från hela 
Skandinavien, de spelar fotboll och har roligt till-
sammans, ungdomarna inkvarteras i värdfamiljer 
och lär känna varandra och starka vänskapsband 
knyts. Man håller på de judiska traditionerna ge-
nom shabatmiddag och synagogsbesök. Genom 
PGT byggs ett intresse för det judiska livet för 
framtiden. Detta är ett sätt att stärka den judiska 
identiteten och idrotten är ett instrument för att 
förebygga den växande assimilationen. Ett stort 
tack till Peter Wintisky som ansvarat för Stock-
holms trupp under flera år och som drivit detta 
mycket professionellt.

varje idrottares dröm är att någon gång få repre-
sentera Sverige och spela i det svenska landslaget. 
Varje judisk idrottares dröm är att någon gång 
få åka till en Makkabiad (judiskt OS) i Israel el-
ler till de Europeiska Makkabispelen, som aktiv 
eller ledare, och representera Sverige, som stolt 
svensk jude. Ett deltagande är en av de största 
upplevelserna i livet och ger både starka intryck, 
minnen och kontakter. Vi är många som arbetar 
ideellt i den judiska idrottsrörelsen för att låta an-
dra uppleva vad vi själva upplevt. Det är en unik 
upplevelse att få klä sig i de svenska färgerna och 
representera vårt land. Jag är svensk och jag är 
stolt jude i Sverige i just den ordningen men un-

der Makkabiaden eller Europaspelen så förändras 
styrkan i identiteten, då är jag jude bland många 
andra, men framför allt, stolt svensk.

arbetet pågår med att skicka ett landslag till den 15:e 
Europeiska Makkabispelen i Budapest, Ungern 
29/7 – 7/8 nästa år. Det kräver bra planering, ef-
fektiv administration och kostar mycket pengar. 
Svenska Makkabiförbundet är en liten organisation 
i ett litet land. Vi är beroende av ditt finansiella stöd 
för att fortsätta bygga en stark judisk idrottsrörelse.

du som varit med i Makkabi eller Hakoah, varit 
på en Makkabiad, du vet hur viktig den judiska 
idrottsrörelsen är och vad det gett dig. Om du 
vill att andra ska få uppleva det du har varit med 
om och vill ge tillbaks till nästa generation finns 
det många möjligheter. Du kan gå med i MBC, 
starta din egen fond i Makkabiadfonden, annon-
sera i tidningen, ge en gåva och eller arbeta ide-
ellt. Vi hittar en plats åt dig. Vill du både stödja 
den judiska idrottsrörelsen och supporta staten 
Israel, är vi det perfekta instrumentet, där både 
Israels president och premiärminister närvarar 
vid Makkabiaden för att markera hur viktig den 
judiska idrottsrörelsen i Diasporan är för staten 
Israel. Det är genom ditt stöd som gör att vi kan 
existera och kan fortsätta arbeta med att genom 
idrott stärka den judiska identiteten som stolta 
svenska judar. Ge oss gärna en slant genom att 
använda bifogat inbetalningskort. Varje krona är 
viktig för oss.

Vi ses i Budapest!

Harry Nudel
Ordförande för Svenska Makkabiförbundet

Stolt svensk & stolt jude
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Vi bodde i Solna och var ofta 
ute och promenerade längst 
Brunnsviken. En dag såg 
vi en skylt där det stod att 

Brunnsvikens kanotklubb skulle ar-
rangera ”prova på-träning” för ungdo-
mar. Något med skylten var lockande, 
inte minst för mina föräldrar som gil-
lade tanken av att jag skulle ha en ak-
tivitet under det kommande lovet. Jag 
gick på träningen och har ända sedan 
den dagen paddlat kanot, berättar Re-
becca Friedman. 

Rebecca vet inte exakt varför hon tyckte 
det var kul. Tidigare hade hon prövat 
pingis, fotboll, simning men inte fastnat 
för något direkt. Stämningen i klubben 
var dessutom trevlig och hon kände sig 
direkt som en del av gemenskapen. 

- Det är något speciellt med att sätta 
sig i kanoten, vara nära vattnet och veta 
att man ska försöka paddla så snabbt 
det bara går. När man paddlar tillsam-
mans med andra så är det också roligt att 
tillsammans lägga upp en plan och en 
strategi för loppet och sen tillsammans 
utföra den och känna hur snabbt det går 
på vattnet. 

De första åren tränade hon inte speciellt 
seriöst utan var mest med på klubbens 
ungdomsträning två gånger i veckan då 
familjen bodde nära. Men från det att 
hon fyllde tio år ökade träningsdosen. 
Samtidigt flyttade familjen till Nacka, 
det var frestande att byta klubb och 
börja träna med en förening som låg 
närmare hemmet. Men hon beslöt sig 
– trots avståndet – att fortsätta träna 

med Brunnsviken. Det har hon aldrig 
ångrat.

- Från och med jag var tolv år så var det 
tre, fyra pass i veckan efter skolan. Nu 
när jag är sexton tränar jag 8-12 pass/
vecka. Det är inte alltid lätt och många 
sovmorgnar blir det inte.

Sedan augusti går Rebecca på Idrotts-
gymnasiet vid Roslagstull, vilket gör att 
hon har närmare till träningarna. Sko-
lan har ett väldigt flexibelt schema, där 
finns t ex två schemalagda ”sovmorg-
nar” som hon använder för träning. 
Dessutom behöver inte all träning ske 
just med klubben. I kanot gäller det att 
vara stark och ha bra kondition, löpträ-
ning behöver hon inte göra i anslutning 
till klubben. 

Kanot, en idrott med fina svenska meriter genom 
åren. Sveriges genom tiderna främste olympier 
– kanotisten Gert Fredriksson – firade under 40-, 
50- och 60-talet stora triumfer och vann inte min-
dre än sex OS-guld. På senare tid har Susanne 
Gunnarsson och Agneta Andersson tillsammans 
vunnit två OS-guld tillsammans för Sverige. 
Nu börjar tiden bli mogen för en ny svensk 
stjärna: Rebecca Friedman. 

Drömmer om OS och Makkabiad
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- Vi är fyra kanotister i samma ålder som 
tränar tillsammans med en gemensam 
tränare, Linda. Hon planerar och lägger 
upp ett veckoprogram över hur vi ska 
träna och är sedan med under passen, 
kommer med tips hur vi kan slipa och 
förbättra teknik. 

Årstiderna spelar ingen roll, Rebecca 
tränar lika mycket vinter som sommar 
för att inte tappa i styrka. 

-En paddlares bästa kompis är paddelma-
skinen. Den hjälper mitt muskelminne att 
komma ihåg rörelsen när jag inte är ute 
på vatten. Framåt våren är jag dock väl-
digt trött på maskinen. Vi har varit iväg 
på träningsläger till bland annat Mallorca, 
härligt med vattenträning och värme. 

Träningen är en del, men extra roligt 
är att tävla. Det ger ett extra adrena-
linpåslag att stå på startlinjen, vänta på 
startskottet med vetskap om att nu satsar 
jag allt och har en chans att vinna – en 
fantastisk känsla. 

- Under 2019 kommer jag tävla i svenska 
juniorcupen samt att jag kommer vara 
med i några seniortävlingar. Att få kom-
ma ut, tävla internationellt samt träffa 
kanotister från andra länder var otroligt 
inspirerande. 

Rebeccas favoritdistans är 200 meter. 
Den är kort och intensiv och man ser 
mållinjen direkt från start. Samtidigt 
är det något speciellt med att tävla i lag 
med andra. Så det är svårt att säga om 

det är roligast att tävla individuellt el-
ler i lag. 

Hennes närmaste mål är att bli uttagen 
till junior-VM om två år och efter det 
vore det helt fantastiskt att få represen-
tera Sverige vid de Olympiska Spelen. Ett 
tuff, jättetufft mål. 2024 går OS i Paris. 
Då vore det inte helt fel att vara med. 

- Den dagen kanot kommer med på 
programmet i Makkabiaden vore det 
fantastiskt att få tåga in på arenan, och 
då inte bakom en skylt där det står ”prova 
på-träning för ungdomar” utan där det 
står Sverige. 

Följ Rebecca framgångar på hennes ins-
tagram @rosfriedman

Drömmer om OS och Makkabiad
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I november 2016 började en sex 
månaders förberedelse inför Mak-
kabiaden 2017 i Israel då Sverige 
för första gången skulle skicka ett 
Futsallag. I den kalla idrottsloka-

len på Bosön på Lidingö stod ett gäng 
relativt unga, men väldigt ambitiösa, 
judiska fotbollsspelare som aldrig spe-
lat, och i vissa fall aldrig hört talas om, 
Futsal – det krävdes support från externa 
experter. Den svenska landslagsspelaren 
och tränaren Luciano Lorca, skulle på 
sex månader göra oss till Futsalspelare i 
en sport där man anses vara ung talang 

vid ca 25 år ålder, (jag själv som var 16 år 
skulle lära in nio års erfarenhet på dryga 
halvåret).  Den svenska truppen hade en 
medelålder lägre än motståndarnas yngsta 
spelare. 

Trots en stor uppförsbacke gjorde den 
mångfaldige tränaren oss så förberedda 
som man bara kan bli på ett halvår. Det 
blev överraskande bra, faktiskt bättre än 
allas förväntan men tyvärr inte tillräckligt. 
Futsal är en variant av fotboll som spelas 
på en mindre spelyta inomhus med färre 
utespelare än i traditionell fotboll. Sporten 

skapades 1930 av Juan Carlos Ceriani i 
Uruguay och växer explosionsartat runt-
om i världen med flest utövare i Brasilien, 
vilket anses vara en del av förklaringen till 
de brasilianska fotbollsspelarnas tekniska 
skicklighet. 

Väl på plats i Israel mötte vi riktiga lands-
lags- och högsta divisionspelare som se-
dan barnsben spelat Futsal i bland annat 
just Brasilien men också från övriga delar 
av världen. 

Det blev ingen medalj på Makkabiaden 

Futsal vinner mark

Sommaren 2017 var det dags för elva unga judiska fotbollsspelare att skriva 
svensk Futsal historia, en resa som inte tog slut utan snarare blev början på en 
ny gren inom Makkabis mångåriga verksamhet.

(fv – övre raden) Elliot Mankowitz, Joel Mankowitz, Daniel Natanzon, Eliot Waldfogel, Daniel Amir, Dennis Neuman 

Nedre raden: Alexander Agrest, Oliver Eisen, Philip Kämpe. 

Utöver dem på bilden spelar även: Adam Lebsund, Willliam Nordeman, Vincent Nordeman, Benjamin Asarnoj,  Noah Wolff, Adam Zippis, Boris 

Intner, Aron Törnwall, Jacob Cahn, Oliver Gindin,  Adam Zlotnik. 



Stroll är son till den judiske miljardären Lawrence 

Stroll. Han skrev på för Williams-stallet i slutet av 

2016 och gjorde 2017 som 18-åring sin F1-debut 

i samband med Australiens Grand Prix. Racingkar-

riären började blott åtta år tidigare så man kan 

verkligen snacka om en kometkarriär för Stroll. 

Innan han slog sig in i Formel 1 körde han F3 Eu-

ropean Championship, Toyota Racing Series, Ita-

lian F4 Championship samt Florida Winter Series. 

Första poäng i Formel 1 kom i hans 

hemma-GP I Montreal då Stroll körde 

i mål som nia. Han toppade sedan 

formen och kom trea i Azerbajdzjans 

Grand Prix i Baku, hans första och enda 

pallplacering, den 25 juni 2017. Stroll fortsatte att 

plocka poäng och slutade till slut tolva i förarmäs-

terskapet före storheter som dubble världsmäs-

taren Fernando Alonso och den svenske föraren 

Marcus Ericsson.

Årets säsong har varit tyngre för Stroll som bara 

lyckats köra in fyra poäng, det gjorde han som 

åtta i just Azerbajdzjans Grand Prix. Samtidigt har 

hans far Lawrence gått in som investerare i stallet 

Force India vilket gjort att sonen starkt ryktas dit 

till nästa säsong. 

Formel 1 har annars starka judiska traditio-

ner med främst sydafrikanske legendaren Jody 

Scheckter som vann hela förarmästerskapet 

1979 i en Ferrari. Även hans bror Ian Scheckter 

körde Formel 1. Israelen Chanoch Nissany är hit-

tills landets enda F1-förare då han var testförare 

för Minardi 2005. Hans son Roy Nissany är också 

racingförare och tävlar för närvarande i Formel 

2. Han har tidigare testat med Formel 1-stall och 

kan vara näste i raden av judiska Formel 1-förare. 

 
Daniel Meisels
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2017 men det visade sig bli den bästa trä-
ningen vi kunde få och när vi kom hem 
hade vi inte bara förälskat oss i Israel, 
Makkabiaden, alla nya vänner från hela 
världen, utan även i en ny sport – Fut-
sal. Vi hade utvecklats från fotbolls- till 
futsalspelare. Vi fortsatte spela hemma 
i Sverige och hösten 2017 startade jag 
tillsammans med Makkabi, IK Makkabi 
Futsal. I december var det seriepremiär 
för Makkabi Futsal i en match som slu-
tade med en stabil 10-2 seger. Resterande 
matcher fortsatte på samma sätt och IK 
Makkabi Futsal kom på en andra plats i 
hård konkurrens mot meriterade lag med 

bland annat tidigare allsvenska spelare. I 
vårt andra seriespel stod vi som vinnare 
med +20 i målskillnad. 

Efter framgångarna är IK Makkabi Futsal 
nu anmälda till Sveriges Futsal Förbunds 
(SvFF:s) division 2, säsongen 2018/2019. 
Detta är en möjlighet att öka intresset 
för Futsal bland judiska idrottare samti-
digt som det skapar goda förutsättningar 
och möjligheter för vidareutveckling och 
medalj i kommande Makkabiader. Trä-
ningen är i full gång och vårt mål är att ta 
oss till division 1. Vi vill passa på att tacka 
våra sponsorer Peter Witz, Creative Mee-

tings, Caddy Kontor, Östermalms Optik, 
Harry Nudel, Ludwig Mangell, Thomas 
Grünwald mfl. 

Vi behöver också ditt stöd på och 
utanför planen. Följ vårt instagram-
konto @makkabifutsal för information 
om matchtider och mycket annan roligt. 
Är du intresserad att spela med oss eller 
bidra med sponsring så hör av dig till mig 
på elliot.mankowitz@gmail.com

Vi ses på nästa match. 

Elliot Mankowitz

För trettonde gången i ordningen startade den 

klassiska cykeltävlingen Giro d’Italia utanför Ita-

lien och i år på en alldeles speciell plats näm-

ligen i Jerusalem. Det var första gången som 

”Girot” startade utanför Europa och starten gick 

av stapeln den fredagen 4 maj när cyklisterna 

körde en drygt mil lång prolog genom Jerusa-

lem där man bland annat passerade murarna till 

gamla stan samt Knesset. Dagen efter gick täv-

lingarna vidare till Haifa där 167 kilometers färd 

mot Tel Aviv inleddes där målgången skedde 

längs stranden efter att cyklisterna tagit sig ned 

längst Rotschild-boulevarden. Den tredje och 

avslutande etappen var också den tuffaste. 226 

kilometer från Be’er Sheva 

till Eilat, genom en stekan-

de varm Negevöken. 

Den första etappen 

vanns av holländaren 

Tom Dumoulin medan 

de två andra vanns av 

den italienska spurtspe-

cialisten Elia Viviani. När 

cyklisterna den 27 maj 

cyklade i mål i Rom stod 

dock britten Chris Froome som vin-

nare av tävlingen.

Daniel Meisels

Vroooom!!!!
De som varit i Israel har säkert sett att det finns en hel del potentiella talanger. 

De två senaste säsongerna har det också varit judiskt bakom ratten i Formel 1 i 

form av kanadensaren Lance Stroll.

Giro i Israel
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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
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De judiska församlingarna är förenade i Judiska Centralrådet i Sverige

www.judiskacentralradet.se

Nordvästra 
Skåne

BETH OCH 
JULIUS 

GOLDMANS 
MINNES-

FOND

B&J
beth & julius 

goldmans 
minnesfond

Ett stort tack för det generösa bidrag 
om 100 000 kronor till den judiska 
idrottsrörelsen. Ert långsiktiga stöd 

går direkt till barnen och ungdomarna 
som via idrotten bygger  
en stark judisk identitet.

 At our design agency, creative and strategic minds 
 shape beautiful brands and stories worth telling.

For more information, visit us at ponddesign.se
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Tidigt torsdag morgon den 
10 maj, lämnade bussen 
Göteborg med 30 förvän-
tansfulla barn som skulle 

delta i PGT i Oslo. Delegationen från 
Göteborg (föräldrar, yngre syskon och 
barn tillsammans) utgjorde 60 
personer. Stämningen i bussen 
var på topp, och PGT-genera-
len Arki Edelhajt informerade 
om matchtider för respektive 
lag, det bokade hotellets be-
lägenhet i förhållande till fot-
bollsplanerna, lunchkuponger 
för deltagarna och all annan 
vikig information man behö-
ver för en fotbollshelg i Oslo. 
Barnen diskuterade allt från 
fotboll till coola youtubers.

en speciell ”pgt-känsla” infin-
ner sig när man tar stegen in 
på fotbollsplanen, där match-
er redan är igång, välbekanta 
ansikten skymtar till höger 
och vänster, så många olika 
språk talas parallellt, och ju-
dar med helt olika religiös 
åskådning och inriktning 
förenas i fotbollen. De första 
matcherna för Göteborgs-
spelarna startade kort efter 
ankomst till Oslos fotbollsplaner – 
Hemingbanen – så flera spelare gick 
direkt från bussens parkering till 
sin lagledare för uppvärmning och 
taktiksnack. Vissa Göteborgslag var 
fulltaliga, andra årskullar var det färre 
barn i, och de visste på förhand i vilka 
lag de skulle spela i. Spelare kom-
pletterade norska lag, andra danska 
eller finska, och några blandades med 
spelare från Stockholm och Malmö. 
Nya bekantskaper, nya ansikten, 
lagledarna lyckades utmärkt med att 

snabbt skapa laganda hos de mixade 
teamen. I de yngre årskullarna, hade 
norrmännen dessutom sett till att an-
ordna extra matcher för tjejerna (barn 
födda 2010-11 spelade i lag med 
både tjejer och killar på grund av för 

få anmälda tjejer), vilket var oerhört 
uppskattat av flickorna som då kunde 
ta mer plats i fotbollsmatcherna. I 
PGT är alla judiska barn välkomna 
att delta oavsett om de brukar spela 
fotboll eller inte. Huvudsyftet med 
turneringen är att skapa broar mellan 
de judiska barnen i de olika nordiska 
städerna, men även lag från Israel och 
Baltikum deltog. Många kära återse-
enden blev det bland barn och vuxna 
som deltagit tidigare eller känner 
varandra från Glämstas sommarläger.

torsdagen och fredagen fylldes av 
matcher under dagarna och Oslo 
bjöd på fantastiskt sommarväder. 
Fredagen avslutades med shabbat-
middag anordnade på Oslos Judiska 
församling i flera omgångar under 

kvällen, eller i hemmen hos 
de värdfamiljer där flera av de 
äldre barnen bodde. Lördag 
morgon njöt vi av shabbat-
gudstjänsten i Oslos vackra 
synagoga, och efter Kiddush 
spenderades eftermiddagen i 
solens varma sken i olika de-
lar av Oslo. På söndagen var 
det dags för finalmatcher för 
de äldre årskullarna och vän-
skapsmatcher för de yngre. 
En spontanmatch bland de 
vuxna blev det också till åskå-
darnas glädje. Prisutdelning 
och defilering per stad an-
ordnades innan vi alla sjöng 
Hatikva tillsammans på pla-
nerna. De 357 spelarna fick 
medaljer och pokaler, applå-
der och visslingar. Naturligt-
vis jublade vi även till Israels 
vinst i Eurovision Song Con-
test med Netta, och hennes 
låt Toy, innan bussar började 
fyllas inför vidare hemfärd 

med flyg, tåg eller båt till respektive 
stad i Norden. Vi längtar redan till 
nästa PGT, det 40:e i ordningen, som 
går av stapeln den 30 maj – 2 juni 
2019 i Köpenhamn!

Anmäl er gärna redan nu till  

pgtgoteborg@gmail.com

Välkomna att följa med till Köpenhamn!

PGT teamet Göteborg; Arki Edelhajt PGT-

general, Jonna Boubli PGT- koordinator





Ännu 
ett härligt PGT!
I början av maj reste nästan 300 personer från 

Stockholm, varav 128 spelare, till Oslo för 2018- 
års PGT. Arrangemanget var som vanligt en härlig 

upplevelse för såväl barn som vuxna. I år fanns 
det förutom från Skandinavien även med lag från 

både Estland och Israel.

Stort tack till våra sponsorer: ABC Färgekonomi, 
Hollies, Creative Meetings.

Är du intresserad av att vara med nästa år då vi 
åker till Köpenhamn? Skicka ett mail till  

robin.frenkel@gmail.com – mer info kommer 
under hösten.

Peter Wintisky
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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
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-Vilken är din roll i Svenska 
Makkabirörelsen?
Som nyligen invald som med-
lem i Svenska Makkabiad-
förbundets styrelse så vill jag 
lära mig hur det fungerar. 
Jag är förvisso inte helt grön 
i Makkabi-sammanhang då 
jag i min ungdom var en halv-
dålig vänsterback i Makkabi 
Stockholms beryktade lag 
pojkar-67. Jag har spelat Mak-
kabi cup som sedemera blev 
PGT, varit med att arrangera 
PGT, varit lagledare för svens-
ka laget i Futsal i Makkabia-
den i Israel. Med detta ser jag 
min roll som ett steg vidare i 

min ”Makkabikarriär” till ett 
forum där det finns möjlighet 
att förvalta men också förfina 
och utveckla den svensk ju-
diska idrottsrörelsen.

-Varför har du valt att enga-
gera dig för den judiska idrotten 
i Sverige? 
Jag vill bygga en starkare ju-
disk idrottsrörelse i Sverige. 
Jag har under många år sett 
hur viktig den judiska idrotts-
rörelsen är för barn och ung-
domars judiska identitet.

-Har du några favoritlag?
Finns det något annat lag i 

Allsvenskan än AIK (typ-
iskt judiskt att svara med en 
fråga)? I andra ligor beror det 
på oddsen…

 -Har du några favoritidrot-
tare?
Det finns många men jag 
väljer här en som inte är ak-
tiv idag. Som 8-åring var jag 
nämligen på plats i Kungliga 
Tennishallen 1975 och såg 
Björn Borg vinna Davis Cup 
för Sverige. Björn Borg har 
sedan dess varit min favorit-
idrottare och är det fortfa-
rande trots att han har lagt 
racketen på hyllan.

-Vilken är din roll i Svenska 
Makkabirörelsen?
Min roll i Svenska Makkabi-
förbundet är att ta hand om 
hemsidan. Vilket innebär att 
hålla innehållet uppdaterat 
men också uppdatera syste-
met.

-Varför har du valt att enga-
gera dig för den judiska idrotten 
i Sverige? 
Jag valde att engagera mig 
eftersom jag vill stötta den 
svenska makkabirörelsen 
med det jag kan, vilket är 
programmering.

-Har du några favoritlag och 
har du några favoritidrottare?
Jag är ironiskt nog inte så 
idrottsintresserad så jag svarar 
våra svenska deltagare i Mak-
kabiaderna. 

-Vilken är din roll i Svenska 
Makkabirörelsen?
Jag ska fungera som länken 
mellan Makkabi Stockholm 
och Makkabiforbundet. Helt 
enkelt klubbens representant 
i förbundet. 

-Varför har du valt att enga-
gera dig för den judiska idrotten 
i Sverige? 
Jag tycker det är viktigt att 
alla i vår lilla församling och 
den lilla judiska gruppen 
som finns i Sverige är med 

och bidrar med något. Idrott 
är något som ligger mig 
varmt och hjärtat och har 
varit min inkörsport i den 
judiska gemenskapen. Sen 
är just Makkabiaden en 
otrolig upplevelse för varje 
judisk idrottare och jag öns-
kar att alla kunde få uppleva 
det.  Dessutom tycker jag 
rent allmänt att det är vik-
tigt att barn och ungdomar 
rör på sig och idrottar.
 
-Har du några favoritlag?

Djurgården o naturligtvis Si-
rius bandy! 

-Har du några favoritidrot-
tare?
Självklart gillar man ju 
”Knivsta-Sandberg”. En le-
gend från både min hemort 
(Knivsta) och Djurgårdare. 
Är också otroligt impone-
rad av längdåkarna Kalla 
och Hellner med flera. Deras 
obeskrivliga träningsvilja och 
otroliga psyke är något som 
slår all talang i världen. 

Peter Witz – ny i förbundet

Noah Richter – ny i förbundet

Daniel Levin – ny i förbundet



14

Efter fyra år i Sverige så stod Andrew 
Calof äntligen som svensk hockeymäs-
tare med Växjö i våras. Nu går flyttlasset 
till Ryssland för spel i Torpedo Nizhny 
Novgorod – utan att ha träffat en enda 
jude i Sverige.

Calof kommer från Kanadas hu-
vudstad Ottawa där han växte 
upp inom den judiska försam-

lingen. Han berättar att han gick på både 
till judiskt dagis och grundskola innan 
han bytte till en ”vanlig” high school. 

– Men det var ett stort antal judiska elever 
där också. Det är väldigt många judar i 
Kanada, särskilt i de större städerna. Min 
pappas familj bodde alla i Ottawa när jag 
växte upp så vi hade alltid Shabbatmid-
dagar tillsammans med hela familjen. Jag 
tror att det gjorde så att vi kom varandra 
närmare som en familj och de har fortfa-
rande Shabbatmiddagar tillsammans trots 
att många har flyttat. När jag är hemma 
under sommaren brukar jag också delta, 
säger Calof.
 
Efter spel på Princeton University bar 
flyttlasset till Sverige och Skellefteå där 
det blev tre säsonger och två silver efter 
dubbla finalförluster. Inför fjolåret valde 
Calof att skriva på för Växjö och i våras 

kom så det efterlängtade SM-guldet.

– Det var mer spektakulärt än jag hade 
kunnat drömma om. Vår grupp av spe-
lare var verkligen speciell. Att vinna 
SM-guld var det perfekta sättet att 
avsluta året vi hade och det var verkli-
gen det bästa lag jag någonsin spelat i. 
Hur var det att vara en judisk hockeyspe-
lare i Sverige?
 
– Jag träffade faktiskt inte en enda ju-
disk person under mina fyra år i Sverige. 
Som jag förstår det så är församlingarna 
mer aktiva i de större städerna och jag 
tillbringade inte så mycket tid där. Mina 
lagkamrater frågade mig ofta frågor om 
judendom så det var kul att få lära ut lite 
om det och min uppväxt. Till Pesach 
skickade Makkabi matze till Calof i Växjö.

– Det var väldigt kul eftersom jag inte har 
ätit det sedan jag gick på universitetet. 
Jag har försökt att äta hårt bröd i stället 
för vanligt under Pesach, men det är inte 
samma sak. Jag var väldigt tacksam för det. 

Efter SM-guldet med Växjö går nu kar-
riären vidare för Calof i Ryssland och 
KHL-laget Torpedo Nizhny Novgorod.

– Jag har ingen aning om vad jag kan 

förvänta mig. Jag har hört historier från 
lagkamrater om hockeyn i Ryssland, men 
vet inte hur det kommer att bli. Jag ser 
fram emot säsongen och sett till det ju-
diska livet så har Nizhny Novgorod en 
församling på runt 15 000 personer, minst 
en kosherrestaurang som jag har sett, en 
kosheraffär och en synagoga. Jämfört med 
Skellefteå och Växjö så kommer nog det 
judiska att vara mer framträdande.
  
Vad har du för mål med din karriär?
– Jag har inget direkt mål om jag ska vara 
ärlig. Jag älskar att spela hockey och vill 
fortsätta göra det så länge jag kan och 
tycker det är roligt. Jag skulle absolut 
vilja vinna fler mästerskap, men man vet 
aldrig vad som händer. Jag försöker att 
leva i nuet och inte tänka för långt framåt.  
Till sist, vem är tidernas bästa judiska 
hockeyspelare? 

– Jag kanske är lite partisk, men jag skulle 
välja Jeff Halpern. Han gick på Princeton 
så jag hade privilegiet att träffa honom 
flera gånger och han hade en fin NHL-
karriär. Att lära känna honom lite på ett 
personligt plan och se honom prestera på 
en professionell nivå gör honom bäst i 
mina ögon, säger Andrew Calof.

Daniel Meisels

SM guld i hockey!
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Nu är det äntligen verklighet i 
Buenos Aires. Boca Juniors legen-
dariska hemmaarena La Bombo-
nera har fått en kosherservering.  
 
Buenos Aires var den första staden 
utanför Israel som öppnade en kos-
her McDonalds för 20 år sedan och 
nu är det dags igen. I samband med 
sommarens Copa Libertadores öpp-
nade ett matstånd med koshermat i 
anslutning till La Bombonera. Nam-
net är det fyndiga Bocasher och man 
serverar hamburgare, korv och den 
lokala specialiteten ”Choripan” som 
är en typ av korv med bröd. Enligt 
The Jewish Telegraph ska maten 
dessutom kosta lika mycket som de 
icke-kosher alternativen på arenan. 

Rabbin Daniel Oppenheimer är 
Mashgiach på stället och initia-
tivet kommer från Chabad. Boca 
Juniors president Daniel Ang-
elici ska ha fått idén för ett halvår 
sedan då han tillsammans med 
en judisk vän besökte basketla-
get Miami Heats arena American 
Airlines Arena och åt på restau-
ragen  Kosher Kingdom i arenan.  
Boca Juniors är en av Sydamerikas 
absolut mest berömda och fram-
gångsrika klubbar. Laget har spelat 
i den argentinska högstaligan sedan 
1913 och har vunnit serien hela 33 
gånger genom åren (bland annat 
med hjälp av en viss Diego Arman-
do Maradona år 1981). Sex gånger 
har man vunnit Copa Libertado-
res (Sydamerikas motsvarighet till 
Champions League) och tre gånger 
har man tagit hem Interkontinental-
cupen, föregångaren till Klubblags-
VM. Nu kan man också lägga till 
koshermat till sitt cv. 

Daniel Meisels

Kosher 
fotboll!

nu är vi inne i augusti månad och 
hösten väntar runt hörnet, vilket 
innebär att sommaren snart är 
förbi. Och vilken sommar det har 

varit! Värmerekord på många håll i vårt 
avlånga land och många badkrukor som 
äntligen vågat sig ner till vattnet. Härligt!  

För IK Makkabi har sommaren inneburit 
en tid för planering. Planering av verksam-
heten på både kort och lång sikt. Mycket 
spännande är på gång under hösten, och 
det arbetas idogt för att tillhandahålla en 
bredd för att man enkelt ska kunna hitta 
något som tilltalar många. Två exempel 
på detta är våra nya sektioner futsal och 
tjejfotboll. Futsalsektionen startades som 
en direkt följd av deltagandet i Makka-
biaden förra sommaren. Lite mersmak för 
sporten resulterade snabbt i stort enga-
gemang och nu är sektionen redan med 
i seriespel och tävlar. Den är fortfarande 
i sin linda, och för den som är intresse-
rad av att veta mer om futsal i Makkabi, 

är välkommen att kontakta styrelsen. Vi 
väntar med spänning på vart denna sek-
tion tar vägen! Läs mer om dem på sidan 
6-7 i detta nummer av JSM.

 Tjejfotbollens resa till att vara en av våra 
nya sektioner följer ett liknande mönster, 
men började två år tidigare. Efter succén 
i de europeiska Makkabispelen i Berlin 
med en guldmedalj var det bara en tids-
fråga innan ett lag skulle formas under IK 
Makkabis flagg. Nu är laget ett faktum 
och vi ser fram emot att kunna utveckla 
dem som redan spelar och samtidigt väl-
komna de som ännu inte börjat sin resa.   
Under hösten kommer det att arrangeras 
flera spännande överraskningar för alla 
åldrar. 

Glöm inte att hålla utkik i sociala medier 
och på IK Makkabis hemsida!  

Forza Makkabi!  /
IK Makkabis styrelse

Kära vänner,  

Makkabi Stockholm söker fler aktiva, 
både barn och ledare!

Kontakta Ariel Mannelid för mer information på
arielmannelid@gmail.com
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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 2019 skall vara 
stiftelsen tillhanda senast den 31 januari 
2019. 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
Ruddammsvägen 37, 3tr   114 21 Stockholm
Mobil: 070 594 4613
Epost: marina.burstein@heckscherstiftelse.se

Stiftelsen tar gärna emot ytterligare donationer

Vi ses väl 
på Europaspelen 

i Budapest!
29/7 - 7/8 2019!

FOTO KARL GABOR
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AGO AWARD har bytt namn till No 18 AWARD och instiftades av Michel Gordin och Svenska Mak-
kabiförbundet. Priset ska stimulera framgångsrikt judiskt idrottande och är ett uttryck för uppskattning 
av en god prestation eller ett gott föredöme för andra.

– Genom att instifta No 18 AWARD-priset vill jag ge tillbaka något av det den judiska idrottsrörelsen 
givit mig, säger Michel Gordin, ägare av företaget No 18. De judiska idrottsklubbarna är en bra inkörs-
port 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; Mattias Guter (2016), 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).

Nomineringarna måste vara oss tillhanda senast den 31oktober 2017. Skicka ditt förslag till Daniel Jonas, 
daniel@djonas.se

Vinnare av 
No 18 AWARD 2018? 

 – ditt förslag kan vinna!

No 18 AWARD 2017 
tilldelades  

ISABELLE FALCK

Isabelle spelar för fjärde säsongen i volleybollens elitserie. Efter tre 
säsonger i Sollentuna spelar hon nu i Linköping.

I månadens lag är Isabelle seriens näst bästa högerspiker, (”spike” 
står för ”smash”) och i volleyboll motsvarar högerspikern fotbollens 
toppforward och ska vara den som gör flest poäng och ofta avgör 
matcher.

Att Isabelle förutom ovanstående spelat en säsong för Ramat Aviv 
i Israels näst högsta serie förstärker ytterligare valet av 2017 års 
pristagare.

Alla tidigare pristagare finns på www.makkabiforbundet.com
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Starka i världen  
- 450 000 medlemmar!
Maccabi World Union (MWU), den globala Makkabiarörelsen högsta organ håller 
en gång per år ett stort möte i Israel för alla organisationens medlemsländer. Dit 
skickar alla medlemsnationer delegater som får information om vad som är pla-
nerat inom Makkabirörelsen över hela världen samt för att rösta i viktiga frågor 
för organisationens utveckling. 2018-års möte hölls i slutet av maj och som alltid 
i Kfar Maccabiah precis utanför Tel Aviv. Fokus låg på pågående projekt i MWU:s 
regi runtom i världen samt information om kommande regionala Makkabispel, 
bland nästa års Europeiska Makkabispel i Budapest. Ny president samt ordförande 
röstades även fram

Under ett antal år har Sveri-
ge representerats av Stefan 
Levy och Mats Israelson. 
I år fick de sällskap av 
Svenska Makkabiadför-

bundets senaste styrelsetillskott Peter 
Witz (se presentation på sida 13). 

Vilka är dina bestående intryck av mötet?
Dels storleken på mötet och dels hur ut-
bredd hela Makkabirörelsen är. Det var 
över 80 länder representerade på mötet 
med cirka 350 delegater närvarade. Det är 
först när jag såg alla dessa delegater som 
jag förstod på riktigt hur stor Makkabirö-
relsen är ute i världen. Siffror vi fick visade 
att antalet medlemmar i alla olika ansluta 
klubbar ute i världen är någonstans mellan 
400 000 – 450 000 personer. 

Sedan slogs jag av hur bred Makkabi-
rörelsen är och att den erbjuder och ar-
betar med så mycket mer än bara idrott 
och Makkabiader. MWU anordnar till 
exempel många ledarskapsutbildningar 
och seminarium både i Israel och utanför, 
något som verkligen kan fungera som ett 
forum för inspiration och bidra till judisk 
utbildning och engagemang i Diasporan. 

Vi fick lyssna till många intressanta före-
läsare och föredragshållare som mycket 
inspirerande talade om andra ämnen än 
idrott. 

Slutligen och kanske viktigast är det ut-
märkta tillfället att informellt utbyta in-
formation och knyta kontakter. Vi pratade 
med representanter från MWU som arbe-
tar med ett program som heter Hasbara*. 
De berättade om programmet och dess 
syfte och det lät mycket intressant. Så för-
hoppningsvis kommer de skicka föreläsare 
till oss så att seminarium kan anordnas i 
Stockholm och eventuellt Göteborg runt 
årsskiftet. 

Vad togs det för konkreta beslut i år?
Det valdes en ny president och ordförande 
för Maccabi World Union. Till President 
valdes Jack Terpins från Brasilen efter att 
finländske Leo Dan Bensky från Finland 
som varit president i fem år avgick. Till 
ny ordförande valdes israelen Amir Peled 
som varit högst ansvarig för de två senaste 
Makkabiaderna i Israel. I MWU är det 
ordföranden som jobbar med det dagliga 
arbetet att genomföra projekt och utveck-
la MWU:s verksamhet. Han presenterade 

vettiga idéer och tankar om hur han vill 
driva Makkabirörelsen framåt.

Mest intressant var att höra arrangörerna 
av Europeiska Makkabispelen i Budapest 
berätta om hur deras arbete fortlöper, vil-
ka idrotter som fått många anmälningar 
och vilka som kanske kommer att strykas 
från programmet. Man ska ha i åtanke 
att under sommaren 2019 är det förutom 
Europaspel också Makkabispel för Nord- 
och Sydamerika i Mexiko.

Mest relevant för vår del var att vi tog 
ett möte på tu man hand med arrangö-
rerna av spelen i Budapest och då kunde 
framföra önskemål kring vårt deltagande 
nästa år. Det kändes som ett bra möte för 
oss. Något som verkligen är värdefullt och 
antagligen kommer att underlätta under 
nästa sommar i Budapest. I nuläget ser 
det ut som vi förhoppningsvis kommer 
att kunna skicka aktiva i fotboll, simning, 
fäktning, bowling, bridge och golf och vi 
hoppas på att kunna skicka en stor trupp 
deltagare i ytterligare idrotter. 

Det var också kul att se hur många stora 
länder som lyssnade på vad vi från Sverige 
hade för uppfattning i olika frågor så hat-
ten av för Stefan och Mats som genom 
deltagande och nätverkade tidigare gjort 
oss från lilla Sverige till en respekterad 
medlem i MWU. 

Simon Scharfstein

*Hasbará (klargörande). Programmets syfte är 

att sprida kunskap kring Israels agerande och 

ställningstaganden för att på så sätt kunna 

sprida och bidra med en positiv och mer nyan-

serad bild av Israel.
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Rikard Frenkel, idag 67 år, är uppväxt 
i Stockholms västra förorter och spåd-
des en lysande framtid som bordtennis 
spelare. Han var en av de bästa pojk-
spelarna i Stockholm. Ordföranden i 
hans hemmaklubb Ångby SK, hade 
goda förbindelser i Mellanöstern och 
Kung Hussein  av Jordanien var he-
dersordförande i klubben. Vid en täv-
ling som klubben arrangerade skulle en 
krona av startavgiften gå till Al Fatah. 

Rikard vägrade att tävla på de villkoren och blev avstängd av 
klubben under ett år. Svenska Bordtennisförbundet var passiva 
och agerade inte. 

Rikard lämnade Ängby SK och bordtennisen direkt och satsade 
istället på fotboll.

-Brommapojkarna hade sett mig spela i skollaget.  De ringde 
mig och som 17-åring blev jag uttagen i Stockholms stads juni-
orlag.  Jag var med och förde BP från division fyra till division 
ett (nuvarande Superettan). Men sen höll jag inte längre.

Hans kontakt med judisk idrott var begränsad, men sedan han 
träffat en judisk flicka, Agneta som sedan blev hans fru, började 
han spela fotboll med Makkabi. Han var med i Makkabiaden 
1977 och det gjorde starkt intryck på honom.

-Känslan att få marschera inför 40.000 människor på Ramat 
Gan stadion  i Israel och få representera Sverige var fantastisk. 
Det blev min inkörsport till det judiska idrottslivet.

I Makkabi träffade Rikard Thomas Grünwald och tillsammans 

började de samla in pengar till fotbollslaget via annonsblad för 
att dryga ut lagets kassa.

-Vi åkte på träningsläger med Makkabi  till både  Italien  och 
Spanien. Vi var garanterat det enda lag på den tiden som spelade 
i div 7 i Stockholms som åkte på sådana resor.

Makkabiaden betydde mycket för Rikard och hans judiska iden-
titet, han ville att fler skulle få samma känsla för det judiska 
livet som han hade fått. Framförallt de som inte har så mycket 
judiskt umgänge och inte har funnit sin judiska sida.  Att skicka 
deltagare till en Makkabiad kostar pengar och Svenska Mak-
kabiförbundet anstränger sig för att kunna skicka en svensk 
trupp vart fjärde år.

Det är en av anledningarna till att Thomas och Rikard ska-
pade MBC, (Maccabi Business Club). En klubb som anordnar 
event, möten och föreläsningar med intressanta personer eller 
personligheter. MBC har betalande medlemmar, det kan vara 
privatpersoner eller företag, alla medlemmar får ta med sig gäster 
till eventen.

Vi startade MBC 2012. Alla pengar vi får in går oavkortat till 
Makkabiförbundet så att svenska, judiska ungdomar kan vara 
med i Makkabiader.  Men också för att hitta ungdomar som vill 
fortsätta traditionen att bli ledare i den judiska idrottsvärlden.

Rikard gläds åt att han genom MBC kan bidra till att svenska 
judiska ungdomar genom idrotten kan hitta och utveckla sin 
judiska identitet. 

Artur Ringart

Är du intresserad av att bli medlem i MBC? Ta kontakt med Rikard 
på rikard.frenkel@outlook.com

José Pekerman 

har tidigare varit 

förbundskapten 

för sitt hemland 

Argentina vid VM 

2006. När mäster-

skapet i somras gick av stapeln stod dock Pekerman och ledde Colombia 

mot framgång i turneringen, precis som han gjorde vid förra VM 2014 i 

Brasilien. Pekerman har ukrainsk-judiskt påbrå och kommer från Villa Do-

minguez i Argentina.

68-åringen hade en habil spelarkarriär hemma i Argentina, men hans 

meriter som tränare står sig bättre. Tre gånger (2012, 2013 och 2014) har 

han blivit utsedd till Sydamerikas bästa tränare och med Argentina kom 

han tvåa i Confederations Cup 2005 inför VM i Tyskland. 

Efter förlusten i den första gruppspelsmatchen mot Japan så ledde Pe-

kerman Colombia till seger mot både Polen och Senegal, något som gjorde 

att Colombia tog sig vidare till åttondelsfinal. Turneringen fick sedan ett 

snöpligt slut då Colombia åkte ut mot England efter en dramatisk match 

som slutade 1–1 efter full tid och förlängning och sedan avgjordes på straf-

far. En seger där och Pekermans Colombia hade mött Sverige i kvartsfinal. 

Daniel Meisels

VM med Pekerman

Frankrike vann som bekant fotboll-VM i juli efter att ha slagit Kroatien i finalen. Israel 

lyckades inte kvala in till Ryssland men i brist på judiska spelare så fanns det i alla fall 

en judisk deltagare.

Från BP till Makkabi
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