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Svensk medalj-
skörd i Budapest!
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Daniel Rock
Investeringsrådgivning och
Förmögenhetsplanering

Minimum 5 MSEK

Daniel Rock får utmärkelse av Sharing Alpha

Hjertas rådgivare Daniel Rock har även i år fått en fin utmärkelse av rankingbolaget 
Sharing Alpha. I en värld av några tusen förvaltare tillhör han de tio procent bästa 
förvaltarna enligt Sharing Alphas ranking:

Välkommen till Hjerta Stockholm - Nybrogatan 6!

Europeiska Investeringsrådgivarna AB
Nybrogatan 6, Stockholm, Tel 08 5460 1715
daniel.rock@bluewin.ch

Fund selection ranking: Top decile

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 2019.

Leg Optiker Diana Gerward
& Jennifer Mankowitz

Erbjudande!

15%15%
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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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VI INOM DEN judiska idrottsrörel
sen har ett starkt erbjudande som 
riktar sig till barn, ungdomar och 
vuxna. Vi träffas genom idrott och 
har kul tillsammans med målet 
att stärka den judiska identiteten. 
Vi är nog en av få ideella judiska 
organisationer där barn och ung
domar står i kö för att vara med. 
Men, vi saknar ledare och därför 
kan vi inte erbjuda aktiviteter för 
alla som vill. Vi erbjuder de bästa 
tränarna och de bästa lokalerna, 
men saknar ledare som håller ihop 
detta. Däri ligger utmaningen.

Inom den ”svenska idrotts
rörelsen” bygger en stor del av 
ledarskapet på ett starkt föräld
raengagemang. Så är det inte 
riktigt hos oss. Vi har svårt att få 
föräldrar att ta på sig ledarrollen 
även om det bara innebär några 
få timmar i veckan med admi
nistrativa uppgifter. Vi har dragit 
ingång en ledarskapsutbildning 
för att lösa ledarsskapsbristen 
och utbildningen omfattar även 
resor i Europa och till Israel. Till 
dig som varit aktiv i Makkabi och 
Hakoah, kanske det är dags att ge 
tillbaka till nästa generation? 

VI ARRANGERADE EN supporter
resa till de 15e Europeiska Mak

kabispelen i Budapest. Det blev 
en stor succé både idrottsligt och 
personligt med många starka 
intryck. I Budapest hedras Raul 
Wallenberg som den stora hjälte 
han var. Makkabispelen handlar 
inte bara om idrott, det är kultur, 
historik, traditioner, utbildning, 
gemenskap med andra judar 
från hela världen och med en 
stark koppling till staten Israel. 
Det var de största spelen i Euro
pa hittills med mer än 2 300 ak
tiva från 42 länder tävlande i 20 
sporter. Tusentals närvarade vid 
invigningen som sändes direkt i 
ungersk tv och via nätet. 

Spelen öppnades officiellt av 
Ungerns president och dessutom 
närvarade personer från den is
raeliska och ungerska regeringen 
samt ordförande för World Je
wish Congress. Invig nings elden 
tändes av Judit Polgár, världens 
genom tiderna bästa kvinnliga 
schackspelare och Ágnes Keleti, 
gymnasist, världen äldste levan
de OS medal jör (10 medaljer), 98 
år som bor i Israel. 

Den svenska tuppen på 53 
personer gjorde en mycket stark 
insats med en god medaljskörd, 
totalt 32 medaljer; 9 guld, 14 sil
ver och 9 brons vi kom på sjätte 

plats i medaljlistan av de euro
peiska länderna!

Nu arbetar vi vidare mot 
Makkabiaden i Israel 2021. Ett 
stort idrottsevenemang såväl so
cialt som kulturellt. Trots att Sve
rige är ett litet land med få judar 
har vi hävdat oss osedvanligt väl. 
För många utgör Makkabiaden 
ett första besök till Israel, som 
stärker banden med både landet 
och andra judar från övriga delar 
av världen. 

Judiska SportMagazinet skick
as ut till alla medlemmar i de 
judiska församlingarna. Det kan 
ske att du får två exemplar då vill 
jag gratulera dig, det innebär att 
du också är medlem i IK Makka
bi. En idé är att du ger tidningen 
som gåva till en god vän. 

Jag vill tacka alla annonsörer, 
privata bidragsgivare och stiftelser 
för ert stöd som går direkt till verk
samheten utan administrations
kostnader, alla arbetar ideellt. An
vänd gärna inbetalningskortet för 
att ge en liten slant, en god inves
tering för att vi genom idrott och 
utbildning kan fortsätta stärka den 
judiska identite
ten i Sverige.

Harry Nudel
Ordförande för Svenska Makkabiförbundet

Med framtiden i våra händer
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PÅ MORGONEN DEN 29 juli rullade det på 
Arlanda in den ena rosa väskan efter den 
andra. Till slut stod vi alla i Team Sweden 
samlade med drygt 50 rosa väskor och en 
del uppmärksamhet på oss. Incheckning 
och säkerhetskontrollen gick relativt smi
digt och sedan bar det iväg med ett förvän
tansfullt gäng. Några hade varit med på en 
eller flera Makkabiader medan andra är 
med för första gången. Men alla hade nog 
haft sina funderingar: hur kommer det 
vara i Budapest? Var ska vi bo? Kommer 
det vara olidligt varmt? Hur är vårt mot
stånd? Känner jag någon från tidigare spel? 

Väl på plats skulle våra aktiva tävla i 
fäktning, simning och fotboll  och som de 
gjorde det. Resultatet pratar för sig själv: 
vi vann hela 32 medaljer och tog en sjät
teplats bland de europeiska länderna i 
medalj ligan och plats åtta totalt. Jag är hur 
stolt som helst att få ha varit en del av Team 
Sweden med alla våra fantastiska deltagare.

Vi hade under dagarna i Budapest 
dessutom förmånen att ha flera support
rar på plats som ivrigt hejade på oss. De 
har både synts och hörts och uppskattats 
av oss alla och även av motståndarna. Det 
var även kul och ärofyllt när personal 
från den svenska ambassaden i Budapest 
kom och hejade under en av våra fot
bollsmatcher.

Vad tar vi med oss för minnen hem? 
Man kan nog säga att det fanns en del 
att önska när det gäller ungersk frukost. 
Vi kan allt om att vänta…och då särskilt 
när det kommer till bussar. Aldrig har det  
åkts så mycket ”bolt” (ungersk uber) som 
dessa dagar. Det har bytts kläder till höger 
och vänster och man kan enkelt konstate
ra att vår reflexjacka gjorde succé, den låg 
nog på överst på listan för många deltaga
re där vissa bytte bort hela sin utrustning 
bara för att få händerna på just denna.

För mig var det personligen mitt för

sta Europeiska Makkabispel (EMG) och 
även om det har varit en del utmaningar 
tar jag med mig fantastiska minnen. Jag 
är otroligt stolt över alla som på ett före
dömligt sätt representerat Sverige. 

EMG är till för de judiska klubbla
gen i de olika länderna. För svensk del 
blir det lite problematiskt då vi idag inte 
har så många judiska klubbar med helt 
egna lag. Våra ledare har kämpat med 
att få till två fotbollslag, fem fäktare och 
två simmare och lyckades väldigt väl. Nu 
siktar vi mot Makkabiaden i Israel 2021 
(M21) Vi ses där! 

Jag vill också allra ödmjukast tacka våra 
sponsorer (Epic Travel gear, Delikatess 
kungen, Add food och Champion) som 
gjort det möjligt för oss  att delta på Euro
peiska Makkabispelen 2019.

Jeanette Blåstein
Head of Delegation Team Sweden

VILKEN UPPLEVELSE! 
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JAG HAR ALDRIG tidigare varit med på 
något Makkabispel i Europa eller Israel, 
varken som aktiv eller som ledare. Detta 
var min första gång – och så tog vi silver!  
Jag fick möjligheten att vara ledare för 
fotbollsjuniorerna och den livsupplevel
sen kan ingen ta ifrån mig och jag hade 
fantastisk roligt, lärt mig jättemycket och 
var ganska trött vid hemkomsten.

Vi var 17 fotbollskillar i åldrarna 
1518 år och två ledare som innan Bu
dapest hade träffats tre helger för att 
lära känna varandra, träna och planera 
hur vi ska spela, vad är viktigt mm. Vi 
blev inkvarterade på ett av juniorhotel
len i Budapest som låg centralt tillsam
mans med många andra juniorer från 
olika länder. Första matchen var mot 
Tyskland, vilket var en viktig match för 
många av killarna som hade förlorat 
mot Tyskland i Makkabiaden i Israel 
2017, de ville ha revansch och det sluta
de med en härlig seger för oss. Killarna 
och ledarna i den svenska truppen fick 
mycket positiv respons från arrangö
rerna för ett fantastiskt fint uppträdan
de både på plan, utanför plan och efter 
matchen. Vi mötte sedan Argentina, en 
tuff och hård match som slutade med 
seger till dem. Därefter följde matchen 
mot England som slutade oavgjort. 
Sista gruppspelsmatchen var mot Hol
land och samtidigt 30 minuter före vår 
match spelade England mot Tyskland. 
Om Tyskland skulle vinna den match
en och vi vann över Holland med fyra 
mål så skulle vi bli gruppvinnare. Spän

ningen var stor och laddad för ingen 
tänkte att det var möjligt att Tyskland 
slog England. Tyskland ledde matchen 
med 21 tills slutminuterna då England 
gjorde mål och i samband med slutsig
nalen så spelade inte vårt resultat mot 
Holland någon roll. Vi skulle ändå möta 
Holland dagen efter. Finalen spelades 
mellan England och Argentina, vilken 
England vann. Vi mötte Holland i en 
spännande match där killarna kämpade 
med sina sista krafter och till slut vann 
vi och tog silver. Argentina som mötte 
England i finalen fick också silver men 

genom att de var utanför Europa så var 
vi två lag som fick silver.

Vi fick uppleva en del av Budapest 
och främst det judiska. Vi var innan shab
bes på en ceremoni i den stora synagogan 
som är den näst största i världen till
sammans med övriga deltagare. En liten 
rundtur hanns med både med buss och 
till fots. I samband med att Raoul Wal
lenbergs födelsedag var det en ceremoni 
i Raoul Wallenbergs park där vi var in
bjudna av den svenska ambassaden. Alla 
killar var med och fick t o m lägga ner en 
blomma, vi pratade om vem han var och 
detta kommer nog ingen glömma och bli 
ett starkt minne för livet. Självklart måste 
man besöka något av badhusen med de 
varma källorna som Budapest är så kän
da för. Vi valde Gellert som är den mest 
kända. Det var en upplevelse för alla och 
vi lyckades t o m vid hemfärd till vårt ho
tell glömma fyra grabbar på Gellert, men 
de löste detta själva direkt genom att ta 
en ”Bolt” (taxi).

Ett stort tack till alla killar, alla delta
gare alla ledare och alla ni som har fun
nits med för att se till att detta blev en 
livsupplevelse.

Simon Zyskind
 ledare för herrjuniorerna fotboll
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Juniorer hedrade Raoul Wallenberg 
Under pågående spel i Budapest bjöds det svenska juniorlaget i fotboll in till den svens
ka ambassaden för att hedra Raoul Wallenbergs minne i samband med hans födelse
dag 4 augusti. Wallenbergs födelsedag har utnämnt till ”Humanity Day” i Un gern och 
högtidlighölls i år en dag senare. 
– Raoul hade älskat att spelen hölls i Budapest. Han arbetade hårt för att återupprätta 
judiskt kulturellt liv i staden, sa den svenska ambassadören Katarina Szécsi Åsbrink. Det 
är vår plikt att berätta om hans mod och fortsätta hans arbete.
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Dags igen. Tredje gången gillt för min del. Kanske sista gången 
som spelare. Och alltid lika taggad! Vilket gäng vi är! Jag skulle 
ljuga om jag sa att jag inte hade gulddrömmar någonstans långt 
i bakhuvudet. Men, med ett par Makkabiader i bagaget vet jag 
att det inte endast handlar om att vinna. Visst, det är en tävling 
och klart man vill ta guld, men det gjorde inget att vi inte fixade 
det. Vi kom sjua av åtta lag. Tyvärr tar jag inte med mig en medalj 
hem att hänga upp eller visa upp för mamma.
 
Men jag tar istället med mig så mycket annat hem. Känslan i 
omklädningsrummet innan första matchen när allt fortfarande 
är möjligt, all skratt och glädje i bussarna på väg till matcherna 
och alla människor jag träffat. För Makkabiadspel handlar om 
så mycket mer än bara att vinna. Det handlar om de broar och 
kontakter vi bygger med judar från hela världen. Det handlar om 
stoltheten att få bära sin nations flagga på bröstet. Och framför 
allt om att skapa minnen för livet. Jag är otroligt stolt och glad 

över att jag fick vara med på resan en tredje gång. Även fast 
guldmedaljen inte kom med hem, fick jag en massa nya minnen 
för livet istället. 

William Nordeman 

◼ I MARS I ÅR samlades fjorton tappra 
killar på en råkall fotbollsplan i Dande
ryd. Vi hade endast fyllt 14 av de 18 plat
serna för seniortruppen i fotboll. Under 
våren och sommaren slet alla stenhårt 
med sin träning samt målet att få ihop 
fler spelare till den talangfulla, men nå
got tunna truppen. Slutligen, två veckor 
innan turneringen började blev laget 
komplett med två sena tillskott, där även 
våra två tränare Oliver Gindin och Jona
tan Levi var registrerade som spelare. Vi 
begav oss till Budapest taggade till tårna 
och redo att kämpa till sista blodsdrop
pen. Vi spelade fem matcher där vi rakt 
igenom höll en hög nivå och gav våra 

motståndare en match där alla spelare i 
laget representerade Sverige föredömligt. 
De stora fotbollsmässiga höjdpunkterna 
var våra två segrar mot Spanien, med 
100 samt 51, där det bjöds på snygga 
mål och riktigt fin fotboll från oss. 

Makkabispelen handlar emellertid 
om så mycket mer än vad som händer på 
planen. Vi hade tio helt otroliga dagar i 
Budapest där vi blev en riktigt bra grupp 
som hade mycket roligt tillsammans. Ex
empelvis arrangerade tränarna femkamp, 
vi utmanade varandra i en rad interna 
tävlingar och aktiviteter.

Dessutom fanns möjligheter till att 
träffa och umgås med deltagare från 

andra länder, de av oss 
som hade deltagit tidi
gare följde upp kontak
ter från förr, något som 
bidrar till att stärka den 
judiska gemenskapen 
världen över och ger de 

inblandade ökad judisk identitet. 
Utöver spelen var höjdpunkten den 

oförglömliga shabbatgudstjänsten i Bu
dapest stora synagoga där alla 3500 del
tagare sjöng Hatikvah tillsammans för 
full hals. Det visade verkligen att värl
dens judar står enade och att det alltid 
finns hopp. Alla upplevelser bidrog till 
att göra dessa Europaspel i Budapest 
otroligt minnesvärda där vi tar med oss 
den positiva energi vi skapade där och 
ser fram emot Makkabiaden i Israel 
2021 förhoppingsvis med en guldme
dalj runt halsen.  

Alexander Agrest
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TACK för Ert stöd till den judiska idrottsrörelsen

AUSER DALIM

 ISRAELITISKA YNGLINGAFÖRENINGEN

STIFTELSEN LEOPOLD G HERSSONS MINNESFOND

 STIFTELSEN CLAS GROSCHINSKYS MINNESFOND

STIFTELSEN GENERALKONSUL S.E. WARBURG  
OCH HANS MAKA PAULINE WARBURGS DONATIONSFOND

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 2020 skall vara 
stiftelsen tillhanda senast den 31 januari 
2020. 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
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FÄKTARNA TOG TOTALT 9 medaljer; 2 guld, 4 silver och 3 brons. 
Även om vi alla mycket väl hade kunnat ta en bättre placering 
individuellt så är det ett fantastiskt resultat för den svenska 
truppen. Det var en glädje att stå på prisceremonin tillsammans 
med juniorkillarna, Daniel, Zeev och Milton och få höra den 
svenska nationalsången spelas. Likaså att stå med Isabell och 
mottaga ett lagguld tillsammans med And rea från Ungern och 
Maria från Ukraina. Höjden för egen del var när mitt lag slog ut 
högst rankade USA för att därefter ta silver. 

Tävlingarna avgjordes från 08.00 på morgonen till sen efter
middag under tre dagar, så vi ramlade i säng vid niotiden varje 
kväll. När våra tävlingar var över fanns det möjlighet för oss att 
umgås med nya vänner från olika delar av världen. Samtidigt 
som vi fick möjligheten att åka runt på de olika arenorna och 
heja fram våra fantastiskt duktiga simmare och fotbollsspelare.

Vi fäktare vill också sända ett stort tack för all hjälp till de 
andra grenledarna och till våra fantastiska överledare; Mats, Ste
fan, Jeanette och Peter. 

Vill också passa på att dela ut ett stort grattis till Zeev som 
tog 1 guld och 2 silver, Daniel som tog 1 guld, 1 silver och 1 
brons, Milton som tog 1 guld och 1 brons och slutligen till 
Isabell som tog 1 guld, 1 silver och 1 brons. KOL HAKAV-
OD!!! 

Avslutningsvis vill jag uppmana alla judiska fäktare i Sverige 
att ta kontakt med mig, Ulf Lernesjö, om du är intresserad av att 
vara med och tävla i Israel om två år. Ni kan skriva till mig på 
ulf.lernesjo@bredband.net. Jag hoppas att vi har en fäkttrupp 
på 2025 personer med oss till Israel 2021.     

Ulf Lernesjö
Ledare – Fäktning

Ett fantastiskt roligt Europeiskt Makkabispel i Budapest är över och minnena är många. Som ledare/coach för fäk-
tarna är jag mycket stolt över både våra resultat och hur bra våra fäktare uppförde sig både på och av pisten.  
Vi fick mycket beröm för hur fint den svenska truppen uppförde sig. 
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Milton Fridman
Det är svårt att säga vad det bästa med Budapest var. Jag 
känner att det tuffa motståndet har utvecklat mig till en 
bättre fäktare. Jag har dessutom skaffat ett nätverk av kon
takter runt hela världen, från Europa till Nord och Syd
amerika ändå bort till Sydafrika. Det bästa och viktigaste 
är ju trots allt inte vad man gör, utan vilka man gör det 
tillsammans med. 

Zeev Aronowitsch
Min pappa var med i Makkabiaden 1981 i Israel så det var 
väldigt speciellt att ha honom vid sidan av pisten när han 
fick att se mig ta medalj. Jag hade på förhand ingen aning 
om hur motståndet skulle se ut, med färre deltagare på 
plats än jag hade trott siktade jag på guld och blev besvi
ken då jag vunnit alla matcher i den inledande rundan. 
Nu siktar jag mot guld i Israel 2021!

Daniel Lazer
Efter Makkabiaden i Israel 2017 hade jag höga förvänt
ningar på tävlingarna i Budapest och 
de infriades verkligen. Första tävlings
dagen insåg jag snabbt att det skulle bli 
tufft, inte minst på grund av motstån
det, men också värmen i fäkthallen. Jag 
tog en bronsmedalj men är fortfarande 
lite missnöjd. Jag känner att jag kunde 
gjort bättre ifrån mig. Dagen därpå 
gick det mycket bättre, då jag först, till
sammans med det svenska laget, lycka
des vinna guld i värja och sedan dess
utom ett silver i florett med ett mixat 
lag (Sverige, Litauen, Polen). 
Utöver tävlingarna var det supertrev

ligt att träffa judar från Sve
rige och hela värl

den samt att se 
Budapest. 

Till skillnad från i Israel, där alla deltagare var utspridda, bodde alla i Bu
dapest ihop vilket gjorde det lättare att träffas och umgås spontant. Jag ser 

verkligen fram emot Makkabiaden 2021, dels för att träffa nya och gamla 
judiska bekanta men också för att tävla och få representera Sverige i ett 
av världens största idrottsevenemang! 

Isabell Metz Lernesjö
Detta var mitt första Europeiska Makkabispel men min andra Makka
biad, då jag också tävlade i Israel 2017. Nu tävlade jag i Openklassen. 
Jag hade inte så höga förväntningar då jag var bland de yngsta tävlande 
varför det var extra roligt att jag vann tre medaljer. Tyvärr så fick jag 

tävla med min fot tejpad tredje tävlingsdagen då jag stukade den rejält 
under andra tävlingsdagen. Jag ser fram emot Makkabiaden i Israel 2021, 

både för att träffa nya och gamla judiska vänner men också för att tävla och 
få representera Sverige i ett av världens största idrottsevenemang! 
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HOD Sr Överledare Peter Witz

HOD Sr Överledare Stefan Levy

HOD Jr Överledare Jeanette Blåstein

HOD Jr Överledare Mats Israelsson

Fencing Junior Zeev Aronowitsch

Fencing Junior Daniel Lazer

Fencing Senior Isabell Metz Lernesjoe

Fencing Junior Milton Fridman

Fencing Coach/Senior Ulf Lernesjö

Swimming Junior Alicia Broner Fredriksson

Swimming Senior Daniela Broner Fredriksson

Swimming Coach Mikael Fredriksson

Swimming Coach Iris Broner

Football Youth Junior William Vas Ahokas

Football Youth Junior Joel Fink

Football Youth Junior Marcus Kaplan

Football Youth Junior Lior Fligman

Football Youth Junior Vincent Nordeman

Football Youth Junior David Sellei

Football Youth Junior Tobias Lindvall

Football Youth Junior Jonathan Möller

Football Youth Junior Leon Mendel

Football Youth Junior Benjamin Vas

Football Youth Junior Oliver Kraitsik

Football Youth Junior Max Rothschild Lundin

Football Youth Coach Michael Fligman

Football Open Senior Adam Zippis

Football Open Senior Alexander Agrest

Football Open Senior Paulo Hurtig

Football Open Senior Philip Kämpe

Football Open Senior Adam LeviLarsson

Football Open Senior Aron Törnvall

Football Open Senior David Gordon

Football Open Senior Elliot Mankowitz

Football Open Senior Dennis Neuman

Football Open Senior Noah Wolff

Football Open Senior Boris Intner

Football Open Senior Oliver Eisen

Football Open Senior Jacob Cahn

Football Youth Junior Marcus Melchior

Football Open Senior Oliver Gindin

Football Open Senior Viktor Eriksson Szûcs

Football Open Senior Paul Fischbein

Physical Physical Cecilia Koren

Physical Physical Shani Koren

Football Open Senior William Nordeman

Football Youth Junior Gabriel BitonHarel

Football Youth Junior Sam Davin

Football Youth Junior Nadav Harari

Football Youth Coach Simon Zyskind

Football Youth Junior Samuel Zyskind

Press Press Noah Richter

Football Open Senior Jonatan Levi

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

Deltagarna
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SIMMARNA TOG 25 MEDALJER!

LÅT MIG BÖRJA med att backa tillbaka till år 2017. Jag deltog 
i min första Makkabiad i simning. Innan tävlingarna fick jag 
information om att det fanns en annan svensk simmare som 
skulle delta, Josefina Agrest. 
Vi fick kontakt och träffades 
innan spelen och hon berät
tade om hur det gick till på 
en Makkabiad. Tävlingarna i 
Israel gav helt klart mersmak 
och siktet ställdes snabbt in på att vara med i Budapest 2019. 
Dessutom skulle då min syster Alicia vara med att simma för 
första gången då hon var för ung 2017.

I Budapest var vi endast tre svenska tjejer som skulle tävla. 
Jag, min syster Alicia och Isabell som skulle fäktas. Då Alicia 
är junior skulle hon bo på juniorhotellet medan jag och Isabell 
skulle dela rum och bo tillsammans med killarna från Sverige. 
Det kändes nervöst innan jag träffade Isabell, tänk om vi inte 
skulle klicka? Men jag hade oroat mig i onödan. Precis som 
med Josefina två år tidigare, visade det sig att jag fått en ny vän 
för livet. Dessutom någon man kan prata och diskutera mer 
personligt med om hur det är vara judinna i ett land där anti
semitismen ökar och som kan förstå och dela ens funderingar. 

Tävlingarna började för oss simmare i smått kaosartad stil 
och fortsatte sedan i samma anda. Men vad vore livet utan 
utmaningar? Ledarna och överledarna från svenska teamet 
redde ut det värsta kaoset och vi fick till slut både tränings
tillfällen och tävlingar som vi kommer minnas och glädjas åt 
över lång tid framöver. För det är ju enligt mig det allra vik
tigaste med Makkabiaden, ATT HA ROLIGT! Att träffa judar 
från hela världen, att kunna utöva sin sport tillsammans och 
att knyta vänskapsband!

Om det sedan även går bra sportligt är det en extra bonus. 
I Budapest gick det bra både för mig och min syster och vi 
lyckades tillsammans få med oss 25 medaljer hem till Sverige, 
vilket vi är oerhört stolta över. Att tävla i en Makkabiad skil
jer sig från andra tävlingar i det avseendet att det är det en 
otrolig samanhållning och gemenskap över länderna. Trots att 
man är konkurrenter så hejar och stöttar man varandra både 
innan, under och efter tävlingarna. 

Några av simmarna jag träffade i Israel 2017 har jag hållit 
kontakt med och det var jätteroligt att träffa dem igen, men 
det var även många nya simmare med som vi fick bra kontakt 
med. Vi umgicks mycket med simmarna från Nederländerna 
och knöt nya kontakter med deltagare från Italien, USA, Syd
afrika och Storbritannien som vi förhoppningsvis kommer ha 
kontakt med och träffa igen i Israel 2021. 

Nu laddar vi om batterierna och ser framemot Israel 2021, 
hoppas vi ses där!

Daniela Broner Fredriksson



14

J
ag har ett märkligt förhållande till Budapest och 
Ungern. Min mamma, idag 93 år, pratade alltid 
ungerska dagligen i telefon med sin syster under 
hela min uppväxt. De ville dock inte att vi skulle 
lära oss språket för de ville ha det för sig själva. 

De bägge systrarna var de enda överlevande ur sin stora fa
milj som deporterades från Transsylvanien (Rumänien) till 
Auschwitz. De kom från en del av Rumänien som tidigare 
tillhörde Ungern. De (nu två) gånger jag besökt landet blir 
jag påmind om språket som ligger latent i bakhuvudet och 
en mängd ord och fraser väcks till liv.

Då min man är intres
serad av det mesta i 
sportväg, och jag själv är 
Israelvän av stora mått, 
så kändes det som en 
spännande möjlighet att 
få delta som supporter 
till Europaspelen. Några 
frågor cirkulerade dock 
i huvudet: Vi hade ju 
besökt staden för tio 
år sedan, var det säkert 
nu pga. av den rådande 
politiken? Upplägget 
med massor av judiska 
ungdomar och judiska 
supporters var ju som 
upplagt för ett attentat. 
Nyfikenheten övervann 
dock rädslan och vi anmälde oss. 

Väl vid hotellet kände viss oss genast säkrare. Det var belam
rat med vakter och poliser. Lobbyn var fylld av deltagare från 
andra länder hade anlänt innan oss och fler fyllde på hela ti
den. De flesta bar sina länders kläder så det var lätt att veta 
var de kom ifrån (skottarna var bäst, alla bar kilt!)

Första dagen inleddes med en guidning på närmare fyra 
timmar. Först till fots genom de judiska kvarteren med den 
svensktalande guidens berättelser om judarnas historia i Bu
dapest följt av buss runt resten av staden. Det är slående hur 
många platser som hyllar Raoul Wallenberg med olika mo

nument. Skoinstallationen vid Donau var en fruktansvärd 
påminnelse över vad som hände judarna i staden.

Med huvudet fyllt av alla intryck var det dags för invigning
en av Europaspelen senare samma kväll. Vi tog på oss våra 
knallgula supportertröjor och åkte iväg till invigningen. Ord 
känns futtiga när jag vill försöka beskriva upplevelsen över 
att se fler än 2500 judiska atleter från världens alla hörn, inte 
bara Europa, komma in med sina landsflaggor och match
ande kläder. Alla på läktarna stod upp och hurrade, app
låderade, vi hejade extra mycket när den svenska truppen 

tågade förbi oss! Spelen 
växer från år till år och 
dessa judiska ungdomar 
är vår framtid! Jag kom
mer aldrig att glömma 
denna mäktiga känsla. 
När Hatikvah spelades 
på slutet fick jag gåshud 
och var nära tårarna. På 
kvällen var det svårt att 
komma till ro.

Dagen därpå åkte vi 
iväg för att se det svens
ka juniorlaget spela 
fotboll mot Tyskland 
iklädda våra gula trö
jor igen. Jag kände mig 
verkligen som en stolt 
svensk jude. Matchen 

var spännande och vi vann rättvist med 31. Att lilla Sverige 
dessutom samma dag hade tagit hem mängder av medaljer i 
andra grenar gjorde inte saken sämre.

Det var fantastiskt trevligt att lära känna supportergruppen 
och uppleva Budapest tillsammans. Tack Harry, Margarete, 
Richard, Ralph och Helena för en fantastisk resa. Detta var 
absolut inte vår sista resa, nu satsar vi mot Makkabiaden i 
Israel om två år.

Fram till dess kommer jag använda min gula tröja varje 
gång jag ser Sverige spela landskamp och minnas Europa
spelen.

Charlotte Eriksson-Appel

FÖRSTA GÅNGEN 
– MEN INTE SISTA!



15

Kontakta 
Thomas Bab, tel 070 8127352, t@bab.one 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 att genom idrott och ledarskapsutbildning stärka 
den judiska identiteten hos barn och ungdomar i Sverige, vår återväxt och framtid. 

Mer om detta finns att läsa på www.makkabiforbundet.com
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EN REKORDVARM SOMMAR börjar lida mot sitt slut, och vi går 
in i idrottsåret 2019/2020. Samtidigt som vi börjar snöra på oss 
träningsskorna, påbörjas en ny resa. En resa mot Makkabiaden 
i Israel 2021. 

IK Makkabi har i många år fungerat som en central del i stär
kandet av judisk identitet genom idrott. Många av våra 
medlemmar har hittat sin judiska neshama (själ) i 
idrotten och för andra har idrotten fungerat som ett 
avstamp till ökat aktivt judiskt liv. Oavsett hur stor 
del idrotten utgör av den judiska identiteten, finns 
IK Makkabi för att stödja och satsa på våra judiska 
ungdomar och det judiska idrottssverige.

Under år 2018/2019 startade Makkabi verksamheter 
som futsal och dans, samtidigt som vi fick det ärofyllda upp
draget att ta över ansvaret för PGT – den fotbollsturnering 
som varje år sammanför hundratals judiska ungdomar från 
hela Skandinavien. Därtill har en ny hemsida kommit på plats. 
Kort och gott har det gångna året varit fyllt av satsningar och 
en föryngring av klubben. Något som vi tror går hand i hand 

med det vi tillsammans vill åstadkomma med våra medlem
mar. Det har dock inte enbart varit solsken och framåtanda. 
Under det gångna året har juniorpingisen varit tvungen att ta 
en paus i brist på ledare och frivilliga krafter, vilket vi såklart 
hoppas ska vara tillfälligt. 

Vårt mål och förhoppning är att kunna starta fler sektio
ner kommande år. Vi är trots allt en medlemsfören

ing som både drivs av medlemmar och är beroende 
av deras engagemang. Med fler sektioner hoppas vi 
kunna skicka fler deltagare till Makkabiaden i Israel 
2021, och därmed kunna ge fler möjligheten att få 
uppleva dessa historiska spel som givit många ju

diska idrottsmän minnen för livet.

Med det sagt, uppmuntrar vi alla initiativ för att berika det ju
diska idrottssverige, och vi finns här som en hjälpande hand för 
de som vill tillse att fler får stärka sin judiska identitet genom 
idrotten. Makkabi har gjort detta sedan 1933, och vi har inga 
planer på att sluta…

IK Makkabis styrelse  

Svenska Makkabiförbundet, Peter 
Witz och Bernhard Asarnoj, träffade 
Israels Davis Cup lag som var i 
Stockholm inför mötet med Sverige.

Maccabi World Union höll föreläsningar i december 2019 för SJUF 
och judiska församlingens medlemmar i Stockholm och Göteborg.
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Mot Makkabiaden 2021!
 
I skrivande stund är det 701 dagar kvar 
tills dess att den 21:a Makkabiaden i 
Israel invigs. Svenska Makkabiförbun
det kommer i dagarna börja planering 
inför detta jätteevenemang. Det är 
trots allt världens tredje största mul
tisportsevenemang. Makkabiaden i 
Israel anordnas vart fjärde år av MWU 

(Maccabi World Union). Man räknar 
med över 10 000 deltagare. Vi i Sve
rige kommer inte ligga på latsidan för 
att få till en så bra sammansatt trupp 
som möjligt i så många grenar vi kan.
  
Ungefär femtio olika sporter kommer 
att finnas med på programmet Med 
rätt ledarhjälp ska vi försöka fin
kamma Sverige efter lämpliga judiska 
idrottare i de grenar som erbjuds.
 
Tävlingar i varje gren kommer vara av
hängigt med hur många nationer och 
deltagare som anmäler sitt intresse.
 
Förutom att vara ett Multisportevent 
vet vi att MWU i sedvanlig ordning 

kommer att lägga mycket kraft på 
att deltagarna ska få en ”Israelupple
velse” med allt från utflykter till Shab
batfirande och umgänge med andra 
judiska atleter från hela världen.
 
Vi hoppas att kunna ge fortsatt infor
mation om förberedelserna för vår 
svenska trupp,i detta forum, på 
våra sociala kanaler samt på an
dra av våra församlingars forum.
 
Mer info om M21 finns på  
www.maccabi.org/sport/maccabiah 
 
Det går också bra att kontakta: 
peter@makkabiad.com  
eller bimmie@makkabiad.com

ÅRETS MCB-GOLF GICK AV 
stapeln den 13 juni 2019 
på Arninge GK. Vi var 
drygt 40 personer som 
samlades på Arninge Golf
klubb klockan 07.00. Väd
ret var inte det bästa och 
inte blev det  mycket bätt
re under dagen – det var 
tur att sällskapet i sedvan
lig ordning värmde. Årets 
tävlingsform var individu
ell slagtävling (efter handi
cap) och en lagtävling.

Trots en del regn under 
dagen, var det idel glada 
miner på samtliga deltagare. Efter att alla 
hade spelat färdigt förrättades prisutdel

ning i samband med den gemensamma 
lunchen. I den individuella tävlingen 

blev årets totalmästare Marsha 
Lindbeck och därmed även 
vinnare på damsidan. På an
dra plats kom Dan Mangell 
som med det blev vinnare på 
Herrsidan. Lagtävlingen vanns 
av Dan Mangell, Andreas 
Bladh, Sam Okret samt Ri
kard Frenkel

 
Trevligt att notera att det 
denna gång fanns med lite 
ungdomar, vilket vi hop
pas på att det kommer flera 
av till nästa års turnering. 
Som alltid lyckades vi också 
samla in en liten peng som 
kommer att användas till att 
hjälpa ungdomar att delta i 
framtida Makkabiader samt 
att utbilda kommande ledare 
inom den judiska idrottsrö

relsen i Sverige.
Rikard Frenkel

2019 års upplaga av PGT genomfördes i 
Köpenhamn 30 maj till 2 juni. Stockholm 
representerades av 109 deltagare i ålders
kategorierna 2003 – 2012, samt över 100 
familjemedlemmar som följde med och 

hejade på. Sportsligt hade Stockholm stora framgångar, med 
bland annat vinster för flickor 0306 och 07/08 (vi spelade 
tillsammans med Göteborg), men framförallt kännetecknades  

Stockholms deltagande av god laganda och kamratskap. IK 
Makkabi Stockholms huvudstyrelse vill tacka Köpenhamn för 
ett väl genomfört arrangemang, medföljande familjer för gott 
engagemang, men framför allt spelarna för fantastiskt deltagan
de i spelen. 

2020 kommer Göteborg arrangera PGT och vi ser redan nu 
fram emot en härlig fotbollshelg med er nästa år.
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EFTER ATT I omgångar ha varit tränare för Makkabis bordtennis ända 
sedan 1974 har Bosse Hyttner nu med visst vemod lagt tränarracket 
på hyllan. För att uppmärksamma Bosses långa gärning inom Mak
kabi träffade vi Bosse i Baijit för att för att höra mer om hans långa 
Makkabikarriär. 

Väl i Baijit är inte alldeles lätt att börja prata med Bosse. Flera skolbarn 
från ropar, hälsar eller kommer fram och undrar när träningen kom
mer igång igen. 

– Just nu känner det som om jag sviker ungdomarna när vi inte 
har träningar, säger Bosse. Själv började han spela bordtennis först 
några år efter skolåldern men märkte snabbt hur han hade fallenhet 
för sporten. Parallellt med det anordnade han träningar inom ramen 
för dåvarande Centret. 

– Makkabis huvudstyrelse lade ganska snabbt märke till vad jag 
gjorde och frågade om jag inte ville arrangera träningarna inom ra
men för Makkabi och bilda en bordtennissektion. Jag har fått fin upp
backning av dem genom åren för att driva verksamheten. Och när jag 
behövde hjälp med det administrativa fanns alltid Lelle Juvall där. 

Bosse har aldrig upplevt att det varit svårt att locka till sig spelare. 
På 1960talet var Sverige en stark bordtennisnation med Kjell Johans
son, Hans Alsér och Stellan Bengtsson. 

– Kjell Johansson och Hans Alsér kom och spelade på Centret och 
det väckte intresse bland ungdomarna. 

Verksamheten utvecklades genom att det fanns träningstillfällen på 
olika dagar i veckan. Genom åren har Makkabi fått fram flera duktiga 
spelare på individuell nivå och stundtals har klubben haft ett bra A
lag.

– Jag tror att nyckeln låg i att jag aldrig såg bordtennisen som bara 
en enskild verksamhet, det var viktig att alla kunde få vara med, det 
handlade om balans mellan idrottsliga framgångar och gemenskap. 
Kom det ungdomar som var duktiga och hade talang så uppmuntrade 

vi dem i deras utveckling, erbjöd dem att komma flera gånger i veckan för att slutligen få vara med på 
Alagets träningar för tuffare motstånd. Något vi även lyckades med. 

Roligast har utan tvekan varit att skapa meningsfull och bra träning som fostrat duktiga atleter i 
en anda av judisk gemenskap. Att göra något som judar gör tillsammans och ha kul. Samtidigt i en 
miljö som inte tar någon hänsyn till vilken judisk religiös eller kulturell bakgrund eller kunskaps
nivå du har.

– För vissa blev bordtennisen en del av deras judiska identitet. Att dessutom se glädjen i ungdomar 
som själva noterar hur de utvecklas och blir duktigare och säkrare i spelet var också väldigt kul.

Det enda han ångrar är att han inte lyckades locka till sig flera unga tjejer genom åren. Ibland kom de 
på träningarna, men de var alltid långt färre än killarna.

– Sedan hade det varit kul att få åkt med till en Makkabiad, men det kom alltid något annat emellan.

Bordtennislegenden Bosse 

                        - vem tar vid?
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No 18 AWARD instiftades av Michel Gordin och Svenska Makkabiförbundet. 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 AWARDpriset 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 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 Peleg (2018), Isabelle Falck (2017), 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 29 november 2019. Skicka ditt förslag till Daniel Jonas, 
epost; daniel@djonas.se

Vinnare av 
No18 AWARD 2019? 

 – ditt förslag kan vinna!

Jonathan Peleg tilldelas No 18 AWARD 2018. Jonathan 
är guard (spelfördelare) och en av nyckelspelarna  
i Wetterbygden Stars, Huskvarna i  Svenska 
Basketligan. Jonathan har spelat basket på elitnivå 
i många år i bl.a. Högsbo, Malbas och Nässjö. 
Men även hunnit med spel i Maccabi TelAvivs 
ungdomslag. Han ingår i Wetterbygden Stars första 
uppställning och är en av de spelare som har mest 
speltid i laget.

No 18 Award vinnare 2018
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