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Europeiska Investeringsrådgivarna AB
Nybrogatan 6, Stockholm 
Tel 070-545 81 55
daniel.rock@hjerta.se

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 tolv tusen förvaltare 
tillhör han de tio procent bästa  förvaltarna enligt 

Sharing Alphas ranking:

Fund selection ranking: Top decile

Välkommen till  
Hjerta Stockholm – Nybrogatan 6! 

Minimum 5 MSEK

Daniel Rock
Investeringsrådgivning och
Förmögenhetsplanering
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Det har varit en hän-
delserik period under 
pandemin. Vi har pre-
cis som många andra 
ändrat vårt arbetssätt 

och erbjudit digitala aktivite-
ter som ett komplement. Vi har 
lanserat digitala internationella 
tävlingar inom bl a e-sport, 
bridge och schack samt så kom-
mer vi att starta en internatio-
nell ledarskapsutbildning för 
dig som är 15 – 25 år. Är du in-
tresserad så hör av dig.

En av de stora händelserna 
inom den internationella ju-
diska idrottsrörelsen med verk-
samhet i alla världsdelar med 
mer än 450 000 medlemmar är, 
att den 21e Makkabiaden har 
flyttats ett år framåt till som-
maren 2022 mellan den 12 -16 
juli. Det är varje judisk idrottare 
dröm att medverka på en Mak-
kabiad som är ett starkt minne 
för livet och vi planerar för en 
stor trupp.

Den första Makkabiaden 
hölls redan 1932 och med un-
dantag av andra världskriget 

har aldrig en Makkabiad flyttats 
utan alltid hållits året efter OS. 
Anledningen till att Makkabia-
den flyttas är att sommar OS i 
Tokyo som skulle varit förra 
året har flyttats fram ett år till 
i år 2021. Makkabiaden vill att 
judiska elitidrottare ska kunna 
deltaga på båda arrangemang-
en. 

Öppningscermonin blir den 
14 juli då både Israels president 
och premiärminister deltar till-
sammans med mer än 30 000-
tals åskådare och kan ses på TV 
samt digitalt direkt i realtid via  
tex datorn.

DEN JUDISKA IDROTTSRÖRELSEN 
har ett starkt erbjudande som 
riktar sig till barn, ungdomar 
och vuxna. Vi ser en ökande ef-
terfrågan på aktiviteter som vi 
tyvärr inte kan erbjuda, då vi 
saknar ledare. Vi behöver bygga 
ut organisationen med nya ak-
tiviteter och nya ledare. Vi kan 
erbjuda dig en ledarroll där du 
får ett eget ansvarsområde med 
snabba beslut och där du snabbt 

kan se resultatet. Du kommer 
att ingå i ett team som brin-
ner för att stärka den judiska 
idrottsrörelsen. Tänk tillbaka på 
att det fanns ledare som engage-
rade sig för dig när du var aktiv. 
Till dig som varit aktiv i Mak-
kabi och Hakoah, kanske det 
är dags att ge tillbaka till nästa 
generation, barn eller barnbarn. 

Judiska SportMagazinet 
skickas ut till alla medlemmar 
i de judiska församlingarna. Jag 
vill tacka alla annonsörer, pri-
vata bidragsgivare och stiftelser 
för ert stöd som går direkt till 
verksamheten utan administra-
tionskostnader, alla arbetar ide-
ellt. Använd gärna inbetalnings-
kortet för att ge en liten slant, en 
god investering där vi genom 
idrott och utbildning kan fort-
sätta stärka den judiska identi-
teten i Sverige. TACK

Harry Nudel
Ordförande för Svenska Makkabiförbundet
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Sedan vi blev engagerade att dri-
va Svenska Makkabförbundets 
internationella verksamhet 
(Makkabiader i Israel, WMG, 
och Europeiska Makkabispel i 

Europa, EMG) för mer än 15 år sedan har 
vi fått upp ögonen för att Makkabirörel-
sen är så mycket mer än bara idrottsklub-
bar. Här i Norden har de judiska klubbar-
na alltid fokuserat på verksamhet direkt 
kopplat till idrott (fotboll, bordtennis, 
innebandy, bridge, bowling osv) men vi 
har länge känt att det finns massor av fina 
projekt inom rörelsen som vi i Sverige 
skulle kunna utöka vår verksamhet med 
– allt för att berika det judiska Sverige 
och kanske också för att ge fler möjlighet 
att få komma in i ”Makkabivärmen”.

Sedan november 2019 sitter vi med i sty-
relsen för Maccabi Europe (fd European 
Maccabi Confederation, EMC), ledor-
den är transparens och tillgänglighet. 
I dag är Maccabi Europes dörrar öppna 
för maccabéer i Europa så att alla lätt ska 
kunna delta i familjens olika aktivite-
ter. Under pandemin har mängder med 
spännande uppslag och olika aktiviteter 
dykt upp, för alla målgrupper. Det har 
funnits allt från digitala turneringar i 
FIFA, schack och bridge, virtuella prome-
nader i judiska städer, föreläsningar, lju-
ständning av chanukkaljusen och mycket 

mer. Det fina med digitaliseringen är att 
det varit öppet för alla att ta del av oav-
sett om du har befunnit dig i Ukraina, 
Ungern eller Spanien. Alla har stått med 
öppna armar för sina Makkabivänner.

Allt det vi har sett, och allt vi fått ta del 
av under vår resa med de internationella 
tävlingarna med tillhörande kongres-
ser och site inspections har stärkt oss i 
vår övertygelse. Makkabifamiljen har så 
mycket att erbjuda till alla. Därför har vi 
startat något vi kallar för Maccabi Ga-
mes & Activities – en plattform för att 
bereda plats för mer än bara idrott inom 
Makkabirörelsen i Sverige.

 
DET FÖRSTA PROJEKTET inom detta var 
Yellow Candle. Yellow Candle startades 
av Maccabi GB för fyra år sedan och är 
ett samarbete med Yad Vashem i Jeru-

salem. Syftet med Yellow Candle är att 
minnas Förintelsen och högtidlighålla 
minnet av de sex miljoner judar som 
mördades. Detta görs på en personlig 
nivå genom att varje Yellow Candle leve-
reras tillsammans med ett informations-
kort som berättar om namn, ålder och 
födelseplats för en av förintelsens många 
mördade. På Erev Jom Hashoah så tänder 
man sitt minnesljus, tar en bild på ljuset 
och bifogat informationskort. Därefter 
läggs bilden ut på de sociala kanaler man 
har med en speciell hashtagg #yellow-
candle samt @makkabiSweden. Genom 
en sökning på #yellowcandle går det lätt 
att se vilken genomslagskraft detta har 
haft och en kraftfull manifestation över 
att vi aldrig ska glömma vad som hänt.

Vår förhoppning är att Yellow Candle 
ska bli ett unikt informellt utbildnings-
verktyg på samma sätt som det har bli-
vit i Storbritannien. Kopplingen till Jom 
Hashoa gör också att Yellow Candle har 
en tydlig kontext att verka i. Under 2021 
distribuerades 100 Yellow Candles runt 
om i Sverige men intresset visade sig vara 
mycket större.

Planeringen för Jom Hashoah 2022 
har redan startat. Är du intresserad att 
vara med på något sätt eller vill du säkra 
upp ditt eget Yellow Candle – skicka ett 
mejl till yellowcandle@makkabiad.com

Mer än bara idrott...

Maccabi World Union (MWU) är uppbyggt av 450 000 medlemmar 
från hela världen (en av världens största judiska organisationer). Alla 
medlemmar är anslutna till sin judiska klubb (Maccabi eller Hakoah) 
i sitt land/stad. Det finns judiska klubbar på sex kontinenter i över 80 
länder. De allra senaste medlemmarna är Bahrain och Förenade Ara-
bemiraten. På varje kontinent finns en egen styrelse (t.ex. Maccabi 
Europe) som har till uppgift att stötta, utveckla och ta ansvar för sin 
regions klubbar/länder. Inom Maccabi Europe finns idag 36 nationer 
anslutna. Maccabi Europe har dessutom tagit på sig att hjälpa de nya 
medlemsländerna in i Makkabifamiljen

Makkabirörelsen är som en familj och det är en fantastisk 
förmån att få vara en del av den. Vi hoppas att vårt engagemang 
i Makkabirörelsen ska ge fler möjlighet att ta del av allt den har 
att erbjuda, det är därför som vi jobbar för att få till en utveckling 
av den svenska makkabirörelsen. Häng med! Hör av dig till oss på 
mats@makkabiad.com eller stefan@kommunicera.net så lovar vi 
att slussa dig rätt. Välkommen in i familjen!  

Speciell upplevelse:
För alla er som fått uppleva en Makkabiad i Israel och har varit 
med om den där underbara känslan när man står på invig-
ningen och förbluffas av att det finns judar, som du och jag, i 
länder som Pakistan, China, Mongoliet, Uzbekistan mm missa 
då inte detta!. Sommaren 2022 är det dags för nästa Makkabiad 
i Israel (M21) och då kanske vi får uppleva att det finns judiska 
idrottsutövare som representerar sitt land från arabvärlden - 
galet roligt! Vem hade trott det 1932 då den första Makkabiaden 
gick av stapeln! 

P. S. Visst följer du oss på Instagram och Facebook? Där heter vi 
makkabisweden 

Makkabihälsningar från Stefan Levy & Mats Israelson
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En organisation utan 
drivna ledare har 
ingen framtid. Det 
finns ett stort be-
hov av dessa inom 

de judiska klubbarna i Europa. 
Därför har Maccabi Europe ska-
pat programmet FLF – Future 
Leaders Forum, en utbildning 
för blivande Makkabiledare med 
tonvikten på ledarskap och Mak-
kabirörelsens historia. Under 
Pandemin hålls utbildningen di-
gitalt men så fort Europa öppnar 
upp igen kommer utbildningen 
att arrangeras i olika städer runt 
om i Europa. Stora delar av ut-
bildningen handlar om att bygga 
nätverk samt att lära av goda ex-
empel. Traditionens makt är stor inom Makkabirörelsen – på 
ett positivt sätt. Vi vill att de personer som representerar Sverige 
i denna utbildning också parallellt är involverade i sin judiska 
klubb och jobbar med ett specifikt projekt – allt för att få visa 
vilka kunskaper man fått. 

Här kommer ett par rader ifrån Daniel Lazer (en av våra 
fäktarförmågor som berikat Sverige med ett gäng medaljer på 
både WMG & EMG), efter sitt första möte med FLF-utbildning-
en. Han är en av fyra svenska ungdomar som just nu är anmälda 
till ovanstående utbildning.

”Den 1 mars genomfördes öppningseventet för FLF – och 

vilken succé! Från början var pla-
nen att Aviv Levy Shoshan, ’Social 
media content creator’ på FC Bar-
celona, skulle föreläsa. Lite drama 
i FC Barcelona innebar dock att 
Yvie (på ett ypperligt sätt) istället 
för att ställa in fixade tre ersättare; 
Mich Hahn, den mest dekorerade 
brittiska Makkabi-spelaren och 
medgrundare till en revisorfirma; 
Samantha Miller, fotbollsreporter 
och kommentator på BBC samt 
Evan Levy, grundare av Soccer-
STARS som ämnar till att utveck-
la ungdomsfotboll i Israel.

Det hela inleddes med att de 
berättade om sig själva och sin 
koppling till Makkabi. Därefter 
en frågestund med en blandning 

av förberedda och spontana deltagarfrågor som talarna så gärna 
svarade på. När frågestunden var slut blev vi satta i ”Breakout 
rooms”, dvs. indelade i mindre online-grupper, för att presentera 
oss själva och reflektera över vad vi har fått höra. 

Jag är på det hela mycket imponerad, otroligt passionerat 
ledarskap i kombination med deltagare från hela Europa (Ne-
derländerna, Danmark, Storbritannien, Litauen, Ukraina, Israel, 
Gibraltar och många fler) var ett lyckat recept! Jag inspirerades 
av föreläsarnas berättelser, framförallt hur mycket Makkabi har 
hjälpt dem i deras liv och karriär, och ser definitivt fram emot 
de kommande sessionerna!”

Framtidens judiska ledare

Daniel Lazer.
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DAN HAR SETT BÄTTRE TISDAGAR. 

Visst fick han nyligen ta 
emot Makkabipokalens 
åtråvärda ledarpris, och 
ja – hans Djurgårdens IF 
har gått som tåget i den 

allsvenska upptakten. Det är inte det. Det 
är gårdagens padelmatch som spökar.

– Det var riktigt illa, från oss alla 
fyra. Tur att det bara var en motions-
match och inte seriespel alltså, muttrar 
Dan Scharfstein så att telefonledning-
arna skakar.  

Få kan ha undgått padelhajpen som 
svept över land och rike. Sporten som 

tidigare ansågs 
vara någon slags 
pensionärten-
nis för mel-
lanchefer med 
bortopererade 
menisker tog 
sig plötsligt in i 
finrummet, och 
har under pan-
demin blivit en 
självklar mo-
tionsform för 
människor i alla 
åldrar. Statistik 
från Svenska pa-
delförbundet visar intresseökningen svart 
på vitt. Under 2020 uppgick antalet padel-
spelare – det vill säga unika spelare som 
bokat en bana – till en nästan en halv mil-
jon, vilket är en ökning med knappa 190 
procent från föregående år. Även antalet 
padelanläggningar sköt i höjden – från 388 
stycken under 2019 till dryga 500 i fjol. 

Dan Scharfstein var dock tidig på bol-
len. Redan för fyra, fem år sedan satte 
han sin första underhandsserve i spinn. 
Då trodde han inte att sporten skulle bli 
så populär som den har blivit.

– Jag trodde aldrig att intresset skulle 
explodera. Absolut inte. 

Hur kom det sig att du började då?
– Det var en ren slump egentligen. Jag 
jobbar ju på eventbyrå, och vi har en del 
samarbete med hotellkoncernen Choice. 
Några av grabbarna där utmanade oss 
på udda sporter: det kunde vara allt från 
fäktning, trav och curling. Och en av 
gångerna råkade det bli padel. 

Och sedan har du varit fast?
– Ja, det kan man säga. Det är lätt att fast-
na i padel. Säg att vi hade spelat tennis i 
stället, då hade vi kanske tänkt «detta blir 
nog kul om ett halvår, när vi kan slå över 
bollarna ordentligt». Men med padel blir 
det kul direkt, nästan oavsett vilken nivå 
du ligger på. 

REDAN NÄR DAN började spela padel 
var det hyfsat svårt att få tider, även om 
det inte var hysteri som det är idag (in-
för intervjun hävdar Scharfstein att det 
vore lättare att få till ett snack med An-
ders Tegnell än att boka padelbana med 
kort varsel). Men efter att ha lirat för 
skoj skull ett par gånger kände han att 
detta var en träningsform värd att satsa 
på, så han skrev upp sig på ett så kallat 
seriespel.

Till en början inleddes seriekarriären 
i padelhallen ute i Frihamnen.

– Sedan var min padelpartner Sebas-
tian Gorsetman med och öppnade hallen 

Att padelintresset har exploderat det senaste året kan knappast ha undgått någon.  
År 2020 var det också för första gången som sporten letade in sig i Makkabis program. 
JSM tog ett snack med padelns judiska galjonsfigur Dan Scharfstein. 

DET HÄR ÄR PADEL

En racketsport som blev populärt i Spanien och 

Latinamerika. Man spelar med en mindre tennisboll 

i en inglasad ruta på antingen konstgjort gräs, plast 

eller cement. Ett lag bestående av två spelare står på 

varsin sida om nätet, och man räknar poäng på samma 

sätt som i tennis. Den första banan i Sverige byggdes i 

slutet av 90-talet utanför Båstad. 

Fakta: Dan Scharfstein

Ålder: 55 år

Familj: Ja

Bor: Lidingö, Stockholm

Gillar: Dif och padel

Aktuell med: Planerar en Makkabipadel-turnering för 

både herr och dam efter pandemin.

Tre tips till nya padelspelare: Gå med i Makkabis turne-

ringar, spela så ofta du kan och ta gärna lektioner. Och 

glöm inte att bantiderna släpps vid midnatt. 

Vill du också vara med i Makkabis framtida padelturne-

ringar? Hör av dig till dan.s@creativemeeting.com
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Precis som för alla andra 
runt om i världen blev 
2020 ett märkligt år där 
mycket av det som var 
tänkt att genomföras fick 

bokas av eller om möjligt skjutas på 
framtiden. När OS flyttades från 2020 
till 2021 valde Maccabi World Union 
(MWU) att skjuta på Makkabiaden 
2021 (M21) till 2022. Oavsett Co-
vid-19 eller inte har vi i Sverige fort-
satt vårt arbete med förberedelserna 
för M21 och vi har precis skickat in 
vår första anmälan (Entry Form #1) på 
vilka sporter som Sverige kanske har 
möjlighet att skicka deltagare i. 

MWU skulle haft ett fysiskt möte i Is-
rael under november månad men det-
ta blev istället digitalt. Cirka 110 del-
tagare från majoriteten av de länder 
som kommer att delta 2022. På mötet 
presenterades de mindre ändringar 
som man behövt göra men i det stora 
är programmet intakt. Även om det 
är positivt att mötet kunde hållas så 
saknade alla den viktiga interaktionen 
med de andra länderna. Det är genom 

att träffas vi skapar kontakter, extra 
viktigt för oss som ett litet land. 
 Idag har vi tio ledare som gör ett fan-
tastiskt arbete med allt ifrån att söka 
efter aktiva som idag tävlar på en hög 
nivå i sina respektive idrotter, hålla de 
som visat intresse att vara med fortsatt 
intresserade, att få alla att anmäla sig 
officiellt och en hel del annat.Vi har 
kvartalsvisa avstämningar men ju när-
mare vi kommer avresan, desto tätare 
blir dessa. Allt för att de aktiva ska få 
en så bra upplevelse av sin resa som 
möjligt. 

Vilka sporter har då Sverige anmält 
intresse för i första anmälan?
Basket och basket 3x3, bordtennis, 
bowling, bridge, fotboll, futsal, fäkt-
ning, golf, halvmaraton, hästhopp-
ning/dressyr, padel, rytmisk sport-
gymnastik, schack, segling, simning 
och tennis. En del av dessa grenar har 
vi i Sverige inte deltagit i tidigare vilket 
känns jättekul. 

 
Det vore en dröm om vi skulle kunna 
skicka deltagare i alla dessa grenar! 

Det skulle innebära att Sverige skulle 
skicka över 120 deltagare. 120 personer 
som går in som en samlad trupp under 
öppningsceremonin för att represen-
tera det judiska Sverige. Rent idrotts-
ligt är det inga problem men det eko-
nomiska hindrar oss. Vid tidigare spel 
har den svenska truppen legat kring 70 
personer. Kostnaden för att delta i en 
Makkabiad ligger på cirka 55 000 kr 
per person, en stor summa.  Svenska 
Makkabiförbunder och Makkabi Busi-
ness Clubb har under många år spons-
rat med ett större belopp men för att 
truppen kunna öka i antal behöver mer 
stöd.
 
I november 2021 ska Entry Form #2 
skickas in, då kommer vi fastställa 
vilka sporter Sverige kommer skicka 
deltagare i. Vill du vara med, och är 
aktiv idrottare på en hög nivå, är det 
viktigt att du gör din formella anmä-
lan så snart som möjligt. Vill du stötta 
våra aktiva på annat sätt kontaktar du 
oss eller Svenska Makkabiförbundet.

Peter Witz

Följer du med?

Läs mer här: Makkabiaden: https://tinyurl.com/m21sweden

Svenska Makkabiförbundet http://makkabiforbundet.com/

Om ni vill veta mer eller har frågor: Kontakta Peter Witz (Head of Delegation) peter@makkabiad.com

ute i Spånga, så då började vi spela där i 
stället. Som bäst var vi uppe i division ett 
och spelade, men nu när fler börjar lira 
har vi halkat ner till division fyra. Fyra av 
16 divisioner, ska jag tillägga. 

Under fjolåret tog även Dan initiativet 
till att inkorporera sporten under Makka-
bis flagg. Bara några månader efter intro-
duktionen hade padel passerat klubbens 
bowling, pingis och fotbollssektioner i 
storlek – endast institutionen Makkabi 
Bridgesektion (en av Stockholms största 
bridgeklubbar, ordf. anm) är större sett 
till antal medlemmar.

– Vi har över 100 personer som sagt att 
de vill vara med på våra turneringar. Vi 
har hunnit köra en turnering hittills, den 
andra – som blev full direkt – fick vi stäl-
la in på grund av pandemin.

Bortsett några få undantag har judar 
historiskt sätt haft svårt att sätta avtryck 
inom idrotten. Tror du att padeln kan 
råda bot på det?
– Haha, jag vet faktiskt inte. Man brukar 
ju säga att judarna är bokens folk, och 
att traditionen är viktad mot utbildning 
snarare än idrott och motion, men jag 

vet inte om just padeln passar oss bätt-
re. Kanske schack eller bridge i så fall. 
Jag tror mer att padel är den rådande 
samhällstrenden, inte att den passar ju-
dar bättre än någon annan sport. 

Sista frågan – hur mycket pengar lägger 
du på padel varje månad?
– Jag snittar väl kanske 500 spänn i veck-
an, så 2000 kronor då. Eller fan, det finns 
en risk att min fru kommer läsa det här. 
Skriv 1500 kronor per månad istället. 

Joel Arvidsson
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Den israeliske baskettalangen Deni 
Avdija skrev i somras historia då han 
valdes som nummer nio totalt i NBA-
draften av Washington Wizards. 

Avdija har representerat Israel på 
ungdomsnivå och var även ordina-
rie i Maccabi Tel Aviv där han 2020 
utsågs till den israeliska ligans MVP. 
20-åringen flyttade i höstas till Wash-
ington där han omgående slog sig 
in i laget. När detta skrivs så snittar 
Avdija 6,6 poäng per match och 5 
returer. 

Hans intåg i NBA har skapat något av 
en hysteri hemma i Israel, något som 
medfört att Wizards startat konton 
på hebreiska på sociala medier. Där 
kunde man i vintras bland annat se 

hur Avdija tände Chanukaljusen. I 
matchen mot Orlando Magic i april, 
en match som sammanföll med Yom 
Hashoa, så spelade Avdija med tex-
ten ”Yizkor” på sina basketskor, nå-
got som fick stor uppmärksamhet 
i media.  

Deni Avdija föddes i kibbutz Beit 
Zera i norra Israel. Hans pappa, Zufer 
Avdija, spelade för det jugoslaviska 
landslaget innan han hamnade i Is-
rael där han spelade för Ramat Has-
haron, Rishon Lezion, Hapoel Tel 
Aviv och Bat Yam. I Israel gifte han 
sig med Deni Avdijas mamma som 
också har ett förflutet inom både 
basket och friidrott. 

Daniel Meisels 

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 2021.

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.

Israel till NBA
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Fäktaren Miriam Schreiber siktar mot 
stjärnorna genom att gå till rötterna – i 
sig själv.

Judar och sport är sällan en framgångs-
rik kombination, men när det kommer 
till fäktning är det annorlunda. I en av 
de mest klassiska moderna olympiska 
grenarna har judar tagit mer medaljer 
än alla de andra – tillsammans. En per-
son som vill fortsätta bättra på den sta-
tistiken är Miriam Schreiber från Gö-
teborg – nyligen tilldelad Beth & Julius 
Goldman Awards av Makkabiförbundet.

– Jag är väldigt tacksam för priset, 
idrottsligt men också personligt. Jag 
känner att jag har för lite av det judiska 
och är nyfiken. Hur är det att vara prak-
tiserande egentligen?
– Ju äldre jag blir, desto mer vill jag 
lära mig. Jag googlar mycket och frå-
gar de som är omkring mig. Pappa 
och farfar har nämnt det judiska men 
inte mer än så. 

Det är blott den andra intervjun nå-
gonsin för Miriam Schreiber trots att 
hon är en av Sveriges bästa fäktare. När 
OS-guldmedaljören Göran Flodström, 
som i dag är förbundskapten, för några 
år sedan fick tippa framtida guldmedal-
jörer var svaret givet: Miriam Schreiber. 
Då var hon sexton år gammal och redan 
svensk seniormästare med två VM i ba-
gaget. 

– Det känns som om det är press. Jag 
tror på mig själv som VM-medaljör. 
Men när andra säger så tänker jag att 
aha, då kanske jag borde prestera lite 
mer, säger Mirjam Schreiber i podcasten 
”Under masken”. 

Det slutgiltiga målet är OS, mer kon-
kret att ta sig till OS i Paris 2024 och 
medalj i Los Angeles fyra år senare. 
Till sin hjälp har hon bland annat 
Svenska olympiska kommitténs talang-
grupp, där Sveriges bästa unga inom 
alla idrotter ingår. Atleterna får stöd 
på massor med plan: ekonomiskt, kost, 
träning och mental träning. 

– Jag försöker fokusera på nuet. Visst, jag 
har en dröm om OS-guld, men kanske 
tröttnar jag när jag är 23. En sak i taget 
och jag kör på så länge det är kul, säger 
Miriam Schreiber.

Allting började i Paris, 
fäktningens högborg. 
Hennes pappa är 
från Frankrike 
och när de bod-
de i den franska 
huvudstaden 
ville föräldrarna 
att hon och hen-
nes äldre syster 
skulle idrotta. 
De började på 
en liten klubb 

som låg nära lägenheten. Storasyster 
Ester Schreiber, som också är en fram-
gångsrik fäktare, fastnade direkt för 
sporten. För Miriam tog det längre tid.

– Pappa fick muta mig med att vi skulle 
äta på Kinakrogen som låg nära om jag 
gick på träningarna.

Sedan tog det fart. Syskonen hade en 
känsla för sporten och fick snabbt epi-
tetet talang. När de flyttade till Göte-
borg var det givet att börja på anrika 
Göteborgs fäktklubb. Som för många 
barn var det inte bara fäktning som var 
intressant, även fotboll och kampsport. 
Tillslut stod valet mellan fäktning och 
fotboll. Ju mer Miriam Schreiber trä-
nade med svärdet, desto mer försvann 
fotbollen naturligt. 

Att fäktas är som att spela schack  
och springa 400 meter. 
Samtidigt.

Beth & Julius Goldman Award 2020 går till Miriam Schreiber som är en del av det svenska landslaget i 
damflorett. Trots sin ringa ålder (18 år), har hon redan vunnit flera SM-tecken och är idag Sveriges kanske 
främsta damflorettfäkterska. Miriam ingår dessutom i Svenska Olympiska Kommitténs talanggrupp och är en 
del av den svenska satsningen inför framtida OS.
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Vapnet hon behärskar bäst är florett – ett lätt och smidigt fyr-
kantig klinga som bara får användas mot bål och rygg. Floret-
ten är mer teknisk än värja och sabel som är de andra svärden 
man kan tävla med. På banan, eller den så kallade pisten, står 
kombattanterna mot varandra i vita traditionsenliga kläder 
och hälsar på klassiskt franskt manér.

– Du kan komma in bra i en match och känna att inget kan 
stoppa en. Det är som en zon och adrenalinet pumpar. Det 
är svårt att förklara vad den här zonen är för något. Vad man 
än gör är man steget före sina motståndare. Men får att nå dit 
måste du skapa dig själv bra förutsättningar. 

Förberedelser är viktiga för att nå zonen. Den analytiska de-
len är något som särskiljer Miriam Schreiber från många 
andra fäktare. Hon studerar Youtubematcher, skriver ner 
anteckningar på de motståndare hon möter och står fram-
för tränaren för att ta parader för att vässa teknik och tak-
tik. Fäktning skiljer sig markant från andra sporter. Ofta är 
det viktigt att springa snabbast, hoppa högst eller lyfta mest. 
Den här sporten går ut på att lura sin motståndare – gärna 
femton gånger. Men om man blir medryckt i sitt flow är det 
lätt att öppna sig. Allt handlar om medveten kontroll och 
balans.  

– Man brukar säga att fäktning är som att spela schack och 
springa 400 meter samtidigt. 

Hennes syster tränare har sagt att en fäktare behöver en extra 
vilodag jämfört med andra sporter.

– Efter en träningsdag är jag minst lika trött i huvudet.

Och träna huvudet gör Miriam Schreiber på andra sätt. Hon 
har testat meditation, mindfullness och lärt sig hur tankar 
som dyker upp i huvudet som ”nu går det dåligt” snarare swis-
har förbi än stannar kvar och gnager.  Just nu befinner hon 
sig i ett bardo då säsongen är slut och fullt fokus är på fysträ-
ning och uppbyggnad inför nästa säsong som blir den sista 
som junior. Där väntar både Europeiska mästerskapen och 
Världsmästerskapen. Samtidigt ligger hon i hårdträning inför 
ett antagningsprov för ett universitet i Venedig för att studera 
ekonomi, filosofi och internationella relationer. Provet testar 
en i allmänbildning och Miriam Schreiber har gjort samman-
fattningar på världens största händelser, listat författare och 
lärt sig länder och huvudstäder.

– För två veckor sedan kunde jag peka ut alla länder på en 
karta.

Något som nog inte dyker upp på provet är varför judar varit 
så framgångsrika med svärdet: fäktning var en väg att klättra på 
den sociala stegen, integrera sig i samhället och försvara den ju-
diska äran i en tid av stigande antisemitism. Därför har Ungern 
alltid varit starka. Men det har Miriam Schreiber koll på ändå.

Leon Nudel
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Faktaruta | hur hamnade jag här?

2002

Föds och växer upp i Göteborg.

2007

Flyttar till Paris och börjar med fäktning.

2017

Gör landslagsdebut på U-17 nivå i 

Plovdiv, Bulgarien

Deltar i sitt första världsmästerskap – i 

Leipzig

2018

Vinner SM-guld och kommer trea i ECC 

Samorin. Blir uttagen i SOK:s

talanggrupp.

2019

Totalsegrare i Europacupen.

2020

Tar studenten.  

2021

Blir tilldelad Beth & Julius Goldman 

Award. 
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Vinnare av Beth & Julius Goldman Award 

går till Miriam Schreiber

Beth & Julius Goldman Award instiftades av Svenska Makkabiförbundet. Priset ska stimulera 
framgångsrika judiska idrottare och är ett uttryck för uppskattning av en god idrotts

prestation och vara ett gott föredöme för andra.

Beth & Julius Goldman Award 2020 går till Miriam Schreiber som är en del av det 
svenska landslaget i damflorett. Trots sin ringa ålder (18 år), har hon redan vunnit flera 
SMtecken och är idag Sveriges kanske främsta damflorettfäkterska. Miriam ingår dess
utom i Svenska Olympiska Kommitténs talanggrupp och är en del av den svenska sats

ningen inför framtida OS.

Vinnaren får en pokal och en prissumma om 12 000 kr. 

Tidigare vinnare är: Jonathan Azulay (2019), 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).

Juryn består av ordförande Daniel Jonas, Richard Goldman, Johan Harmenberg, Jennifer 
Mankowitz, Herman Melzer, Anna Olinius samt Artur Ringart. 

För mer information www.makkabiforbundet.com

SVENSKA MAKKABIFÖRBUNDET
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Nippe, var en stor idrottsprofil inom is-
hockey och fotboll, en av få judar som 
spelat i elitserien, allsvenskan och i 
landslaget. Nippe blev svensk mäs-
tare i ishockey med Djurgården 1950.  

Han var också en hängiven Makkabimedlem och spelade 
många matcher i fotboll med IK Makkabi. Efter sin aktiva 
karriär fortsatte han som framgångsrikt Makkabiledare 
och deltog i Makkabiader både som aktiv idrottare och 
ledare. 

Svenska Makkabiförbunden vill hedra Nippes minne 
genom att utöka hans fondandel i Svenska Makkabi-
adfonden vars avkastning går till att möjliggöra delta-
gande för judiska ungdomar i Makkabiaderna i Israel 
- något som låg Nippe varmt om hjärtat.
 
Du som vill hedra Nippes minne kan göra en insätt-
ning till Svenska Makkabiadfonden Bankgiro; 201-
1070, eller swisha 1235681713. Markera ditt bidrag 
med ”Nippe”.
 
En lista med alla bidragsgivare kommer att över-
lämnas till hans barn; Annika Engel och ”mini 
Nippe” Peter Nierenburg.

 

Ralph Mühlrad med familj önskar lycka till på Makkabiaden

Lennart ”lill Nippe” Nierenburg 
z’’l, har lämnat oss  

den 5 december 2020
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S
amuel Leach Holm var nära drömflytten till Israel. Så 
blev det inte, men målet står fast. För Sportmagazinet 
berättar han om drömmen om spel i Israel, antisemi-
tismen i de svenska omklädningsrummen och den 
något krokiga karriären.  

 
23-åringen från Åkersberga har varit runt en hel del i fotbolls-
sverige innan han inför den här säsongen landade i BP. Han var 
dock ytterst nära en flytt till Hapoel Tel Aviv under vintern. 

– De var intresserade och jag var jätteintresserad. Tyvärr 
blev jag tvungen att åka hem då en nära familjemedlem blev all-
varligt sjuk. Om inte det hade hänt så tror jag att det hade blivit 
av, säger Leach Holm. 

 
Det var inte första gången han var på väg till Israel. Även i som-
ras var det nära i samband med att han lämnade Västerås i Su-
perettan. 

– Jag pratade med min agent om olika möjligheter. Vi kom 
in på att många som har asiatiska pass är värdefulla i de länder-
na eller om man är jude för spel i Israel. Då sa jag att jag är jude 
varpå han blev helt överraskad och sa ”nej, det är du inte” och 
varför jag inte hade sagt något om det innan. Det är väl inget 
man bara droppar sådär tänker jag, ”hej, jag heter Samuel och 
jag är jude”, säger han och fortsätter: 

– Vi startade en process med några israeliska agenter. Jag 
skulle egentligen till Hapoel Hadera i augusti, men blev nekad 
att gå ombord på planet eftersom jag då inte hade ett godkän-

nande från Jewish Agency. Så där stod jag med brutet kontrakt 
och hade sagt hej då till familj och flickvän på Arlanda. Det var 
verkligen pannkaka.  

 
I stället blev det spel för Dalkurd i Superettan under hösten. 
Samuel skrev på ett kontrakt som innehöll en klausul som mås-
te vara unik inom svensk fotboll. 

– Jag hade en klausul att jag kunde gå gratis till just Israel om 
jag fick chansen.  

 
Dalkurd åkte sedan ur Superettan och efter äventyret i Tel Aviv 
skrev han på för BP i division 1. Trots sin unga ålder så har 
Leach Holm ett långt cv. Han är fostrad i IFK Österåker och gick 
sedan vidare till FC Djursholm. Där imponerade ha så mycket 
att alla storklubbar i Stockholm ville ha honom redan när han 
var tolv år gammal.  

– Jag var en vecka hos AIK och sedan hos Djurgården. Hela 
min familj är djurgårdare så därför föll valet på Djurgården.  

 
Han fick tidigt träna med A-laget och debuterade när han var 
17 år under klubbens träningsläger i Turkiet 2015. Han var även 
uttagen i U19-landslaget där han gjorde tre matcher och var re-
serv på hemmaplan till EM. Året efter flyttade han till Åtvida-
berg. 

– Jag ville spela A-lagsfotboll, Djurgården erbjöd mig bara 
ett ”U21-kontrakt”.  

 

ISRAEL ÄR DRÖMMEN
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Tiden i Åtvidaberg var upp och ner och trots att han förlängde 
med klubben så blev det en flytt tillbaka till Stockholmsfotbol-
len och Sollentuna. Efter en fin tid där skrev han på för Västerås 
i superettan inför förra säsongen och nu är han alltså i BP. 

– Alla vet hur stor klubb BP är i Sverige och Skandinavien. 
Min förhoppning är att ta upp klubben i superettan och sedan i 
allsvenskan. 

 
Han är stolt över sin judiska identitet, men att han är jude är 
inget som många lagkamrater känt till under karriären. Det har 
gjort att han fått höra en hel del i omklädningsrummen. 

– När folk inte har vetat att jag är jude så har jag hört väldigt 
sjuka saker. Jag känt mig ganska liten när de här sakerna har 
sagts. Jag vill inte nämna några namn, men det var två spelare i 
en gammal klubb som satt på en lunch. De visste inte att jag är 
jude och sa att ”judar är fan sjuka i huvudet, det var synd att inte 
Hitler dödade alla”. Det var en svensk klubb, säger Leach Holm 
och fortsätter: 

– Jag upplever ofta att det är mycket skämt om judar. Det finns 
ett stort motstånd speciellt inom fotbollsvärlden där det är många 
som tror på något annat. De dömer en lite hårdare om jag skulle 
säga rakt ut i ett omklädningsrum att ”jag är jude”, det är mycket 
mer accepterat om man till exempel är muslim. Frågar någon så 
säger jag att jag är jude och hade jag hört de här sakerna i dag, när 
jag är säkrare i mig själv, så hade jag verkligen sagt ifrån.  

 Han blev stormförtjust under sina dagar i Israel när han trä-
nade med Hapoel Tel Aviv. 

– Det var enormt engagemang. Jag fick många nya följare på 
Instagram, många skrev till mig och ville ha bilder och autogra-
fer när jag kom ut från träningsanläggningen. Det var en hype 
jag aldrig hade varit med om, de skrek när jag tränade ”come 
on Samuel, come on Sweden”. Jag var med på träningarna inför 
derbyt mot Maccabi Tel Aviv och hade en gulvit påse som jag 
hade skorna i. Supportrarna kom och ville slänga den (Maccabis 
färger är gult och blått). Passionen är extrem, det var häftigt. 

 
Samuel Leach Holm har inlett säsongen bra i BP och siktar på 
att avancera i seriesystemet. Drömmen om spel i Israel finns 
dock kvar och ska bli verklighet. 

– Det är något jag fortfarande vill. Frågan är bara när tiden 
är rätt för mig. Relationen till klubben (Hapoel Tel Aviv) och 
agenten är fortfarande bra och jag har en dröm om att någon 
gång kunna bosätta mig där eller bara spela där. Det lilla jag såg 
uppskattade jag väldigt mycket och jag vill absolut åka tillbaka, 
säger han.  

 
Fotnot: Klubbarna i Israel får bara registrera sex utländska spelare i sina 

trupper. Därför är judiska spelare från utlandet extra intressant då man 

kan göra en snabb aliya och därmed inte räknas bland de sex spelarna.  

Daniel Meisels

Eduard och Sophie Heckschers Stiftelse
Grundades år 1911 genom en donation av Sophie Heckscher

Med hjälp av donationen lät stiftelsen bygga 
ett flervåningshus på Söder i Stockholm. Bostä-
derna uppläts i första hand åt fattiga judar från 
Östeuropa. Denna fastighet är sedan länge såld 
och förmögenheten från försäljningen förvaltas 
på annat sätt.

Varje år delar stiftelsen ut bidrag till utbild-
ning och andra samhällsnyttiga ändamål med 
företrädesvis judisk anknytning. I första hand 
beviljas bidrag till ändamål av engångsnatur 

(projekt bidrag). Stiftelsens praxis är att dela ut 
till institutioner och organisationer. Beslut om 
bidrag fattas under första halvåret.

För mer information besök stiftelsens hemsida 
www.heckscherstiftelse.se

Eduard och Sophie Heckschers Stiftelse
c/o Marina Burstein
Ruddammsvägen 37, 3tr   114 21 Stockholm
Mobil: 070 594 4613
E-post: marina.burstein@heckscherstiftelse.se

Stiftelsen tar gärna emot ytterligare donationer

Med anledning av de kommande Makkabispelen i Israel önskar stiftelsen den svenska Makkabiadtruppen lycka till i Israel.
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Vi saknade det 
Makkabi som en 
gång fanns och 
vi kände att det 
för tillfället 

fanns många duktiga spelare 
att välja bland, en bra anled-
ning att dra igång fotbollsla-
get igen, vi vet ju att Makkabi 
har en speciell plats i många 
judiska idrottshjärtan. Målet är 
at bygga upp en stämning och ju-
disk gemenskap, mer än bara fotbol-
len, och att kunna ses på andra sätt när 
myndigheterna tycker det är okej igen. 
Just nu är vi i ett läge där vi har en väldigt 
stor trupp med spelare från många olika 
städer så handlar det om att lära känna 
varandra och bygga gemenskap. 

Ny tränare på plats inför året Adam 
Levi Larsson, vad är hans filosofi och 
vad har han för bakgrund?
Adam, Coach eller Mister som han även 
vill bli kallad, är just den tränartypen vi 
sökte efter i vår rekryteringsprocess. Det är 
en tränare med extrem pondus, ett skolat 
taktiskt öga och hjärtat på rätt ställe, vilket 
inte minst är viktigt när vi har en sådan 
stor trupp och alla ska trivas. Adam spe-
lade själv Skogås-Trångsunds FF men upp-
repade ryggskador satte stopp för karriä-
ren. Trots sina skador representerat Adam 
Sverige i flera Makkabiader. Inför säsongen 
kände han att det var dags att lägga spe-
larskorna på hyllan och sätta på sig tränar-
kavajen istället. Då hade han dessförinnan 
hunnit går tränarkurser i både Sverige och 
Polen samt varit på utbildningar i regi av 
FIFA, UEFA och Svenska Fotbollförbun-

det. Hans filosofi är ganska enkel – Mak-
kabi ska vinna matcher. 

Vad blir ert ansvar som lagledare?
Vårt ansvar är att delegera ansvar. Materi-
alaren sköter tvätten, övergångsförhand-
lingar sköts av sportcheferna, utskrift av 
laguppställning av vår assisterande lagle-
dare, tränarrollen av vår coach och kon-
troll av sociala medier till vår spelande 
modell. Dessutom kollar vi alltid att våra 
spelare inte har ätit för mycket kneide-
lach dagen innan match! Skämt å sido så 
kommer vi vara där vi behövs mest, agera 
spindeln i nätet och göra allt för att detta 
ska bli ett bra år för Makkabi.

Berätta om truppbygget, hur många 
spelare är under kontrakt?
Truppbygget har varit givande och tagit 
ganska mycket tid i anspråk. Vi har fått 
in flera spelare på varje position och har 
idag nästan 40 spelare under kontrakt. 
Vissa på korttid, vissa på längre tid samt 

några på livstid som i princip ald-
rig har representerat något annan 

klubb än Makkabi. Vi har en yt-
terligare storvärvning på gång 
där vi är mitt i förhandlingarna 
och därmed lämnas inte fler 
kommentarer men hoppas att 
det blir en bra nyhet till nästa 
säsong.  

Är det många som debuterar i 
Makkabi eller är det folk som har 

spelat i laget tidigare 
Det är en salig blandning faktiskt. Vi 

har några av våra riktigt rutinerade rävar 
kvar men även en hel del nya spelare på 
plats som vi tror stenhårt på. 

Hur lyder målen för året?
Målen är klara och tydliga men högt ställda 
och det är vi bekväma med. Vi ska ha rik-
tigt kul samtidigt som vi ska vinna serien. 

Någon speciell spelare som vi i publi-
ken ska hålla ögonen på?
Vi har en blandad trupp; Vissa kan skjuta, 
några kan passa, alla kan rensa, få kan 
springa. Det finns många att hålla koll på.  
 
Är det något ni känner att ni vill till-
lägga?
Ja, vi vill även ta tillfället i akt och tacka 
för allt stöd vi får i denna nysatsning. Spe-
ciellt våra sponsorer som bidragit lite ex-
tra och syns på våra dräkter samt givetvis 
alla som väljer att supporta oss genom till 
exempel sociala medier. Vi hoppas verkli-
gen att få se många supportrar på Essinge 
IP, vår hemmaplan när säsongen startar.

Simon Scharfstein

Hallå där…
Jacob Barda och Philip Kämpe, lagledare för Makkabis herrseniortrupp i fotboll. 
Berätta om Makkabis satsning inför säsongen 2021
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ÄR DU DEN VI SÖKER?
Hur ska vi kunna säkra att svensk-judiska ungdomar även i framtiden kan delta  
i internationella Makkabispel?

Den viktigaste finansieringskällan för våra ungdomar är den avkastningen Svenska Makkabiad-
fonden ger, i den ingår Maccabi Business Club. Fonden har i många år skötts av Thomas Grün-

wald som, med ålders rätt, väljer att ”trappa ner”. Vi söker nu en eller två personer som kan ta vid för att administrera och 
reaktivera fonden.

Du kanske själv har varit Makkabiaktiv eller deltagit i Makkabiader. Detta är ett utmärkt sätt att ”betala tillbaka”, och hjälpa 
framtida generationer att få uppleva samma sak.  Det är också ett bra sätt att skapa kontakt med dagens Makkabiaktiva.

Thomas kommer att ge all tänkbar backup under en övergångsperiod.

Är du/ni intresserad av att veta mer, så hör av dig/er till Thomas Grünwald på tel. 070-4961430 eller e-post: thomas.grun-
wald@telia.com.

Harry Nudel 
ordf Svenska Makkabiförbundet

Makkabifonden har byggts upp sedan 1985. Grundplåten består av donerade medel från ca 300 personer som betalt ett en-
gångsbelopp motsvarande 2 000 kr. Fonden fylls på kontinuerligt i samband med bemärkelsedagar eller för att hedra någon 
som gått bort etc. Varje person har sin egen fond i sitt eget namn som alltid kommer finnas kvar. Idag finns ett kapital om c:a 
1,5 miljoner kronor. 80 % av avkastningen går till finansiering av Makkabiader och resterande kvarstår i fonden. Pengarna 
ligger i en diskretionär förvaltning.

Israel till Oswiecim
ELIEZER SHERBATOV, LAGKAPTENEN för det israeliska ishockeylandslaget, 
har varit i fokus då han inför säsongen valde att skriva på för det 
polska laget Oswiecim. 

Oswiecim är den plats där nazisterna byggde 
koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau och den 29-årige 
israelens val av klubb väckte stark kritik från vissa håll.  

– Det finns judar som är missnöjda med att jag skrev på 
för Oswiecim. Jag säger att det som hände för 80 år sedan 
kommer aldrig att bli glömt. Det är därför, 80 år senare, 
jag vill visa unga människor att man ska vara stolt över sitt 
ursprung och att allt är möjligt nu, sa Sherbatov själv till 
nyhetsbyrån AFP efter övergången.  

Sherbatov stod under säsongen för 26 poäng på 35 matcher för 
Unia Oswiecim i den polska ligan. Han gjorde ytterligare fyra 
poäng på de sex slutspelsmatcher som följde innan laget åkte ur. 

Sherbatov är en av Israels få meriterade hockeyspelare med meriter 
från spel bland annat KHL. 2011 blev han viral efter ett riktigt drömmål 
för Israel i hockey-VM mot Grekland, väl värt en titt på Youtube.  

Daniel Meisels
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Vi lever i en speciell tid som på ett eller annat sätt 
har påverkat oss alla, och IK Makkabi Stock-
holm är inget undantag. Den tid som inneburit 
mindre social kontakt och därav mindre rörelse, 
skulle egentligen kanske behövt precis det mot-

satta. Under våren 2020 ställdes större delen av Makkabis verk-
samhet in på grund av den rådande pandemin och planer på 
evenemang fick bordläggas till framtiden. Det som dock gick 
emot strömmen var starten av en helt ny sektion som Makkabi 
aldrig tidigare skådat - padelsektionen. En sektion som snabbt 
blev populär, genomförde två större turneringar och som nu 
väntar tålmodigt på att få anordna desto fler. 

När fysiska möten och traditionella vägar till aktivitet inte var 
lika lättillgängligt, fick däremot nya alternativ utrymme att 
växa. Precis som på arbetsplatser och i vården, blev digital ut-
veckling ett faktum även för klubben. Ett exempel på detta är 
FIFA-turneringen som anordnades tillsammans med Svenska 
Makkabiförbundet och JDF, där vinnaren fick representera Sve-
rige och möta andra FIFA-entusiaster från andra Makkabiklub-
bar i Europa. 

Andra exempel är den digitala schackturnering som väckte 
stort intresse bland våra medlemmar och den pågående tävling-
en som fotbollsmanager i Fantasy Premier League. 

Den senaste tidens digitalisering av klubben genom att 
bland annat kommunicera via fler digitala kanaler och där-
med göras mer lättillgänglig för våra medlemmar, tror vi 
erbjuder en satsning på framtiden. Det ska vara kul att 
vara aktiv, och det ska vara enkelt att vara medlem. Vi vill 
fortsatt vara det självklara valet för judisk idrott i Stock-
holm och vi vill fortsatt vara din självklara idrottsklubb!  
Vår vision och vårt arbete kommer att fokusera kring att vara en 
klubb för alla. Med det sagt är vi stolta över att ha sektioner med 
medlemmar som är födda mellan 1931-2017! 

Sist men absolut inte minst, så vill vi uppmärksamma våra fan-
tastiska sektionsledare. Utan er går vår verksamhet inte runt 
och ert bidrag är ovärderligt. 

Vi kommer framöver fortsätta vår vision om att kunna anordna 
aktiviteter och evenemang som lockar både unga och gamla. 
Har du idéer eller förslag på vad klubben kan göra härnäst? El-
ler vill du engagera dig i arbetet? Hör av dig så tar vi det över en 
digital falafel!

Med hopp om hälsa, motion och en aktiv framtid!

Varma Makkabihälsningar
IK Makkabis styrelse

IK Makkabi Stockholm 

Styrelsen har ordet
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