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Makkabirörel-
sen med mer 
än 450 000 
medlemmar 
finns i hela 

världen. När Ryssland anföll 
Ukraina kunde vi via vår moder-
organisation Maccabi Europe, 
snabbt ställa om från en idrotts-
organisation till hjälpverksam-
het. Maccabi Ukraina är en av 
våra större systerföreningar med 
3 000 medlemmar, 20 klubbar 
i sju större städer. Vi hade och 
har direktkontakt via whats-
app med våra makkabivänner 
i Ukraina från skyddsrummen 
där de delgav oss i realtid vik-
tig information. Genom detta 
kunde vi snabbt med hjälp av 
våra föreningar i grannländerna 
Moldavien, Ungern, Polen, Ru-
mänien, Slovakien assistera med 
att rädda makkabimedlemmar 
i säkerhet. De första 14 dagarna 
av kriget lyckade vi rädda om-
kring 500 människor och bland 
dessa Maccabi Ukrainas ordfö-
rande. Vi arbetar med att få ut 
de anmälda i Ukrainska trup-
pen för deltagande i Makkabia-
den i år och av de 120 anmälda 

beräknas 35 personer komma 
till Makkabiaden. Vi har med 
ert starka stöd som hörsammats 
av 168 privatpersoner bidragit 
med 217 920 kr och med vårt bi-
drag om 15 000 kr har vi kunnat 
skicka totalt med 232 920 kr som 
använts för att hyra bussar och 
andra transportfordon, köpa mat 
och kläder, anordna logi etc. Ett 
mycket stort tack till alla er som 
givit oss möjligheten att rädda 
judar från Ukraina. Varje krona 
har varit guld värd och ni som 
givit är en stor del av den lyckade 
räddningsverksamheten.

För att anpassa oss till vår våra 
andra systerföreningar världen 
över och som stämmer bättre 
överens med vår internationella 
verksamheter så har vi ändrat 
namn från Svenska Makkabiför-
bundet till Maccabi Sweden.

VART FJÄRDE ÅR hålls Makka-
biaden i Israel, den s.k. ”judiska 
olympiaden”. Den första ägde 
rum redan 1932 med 390 idrot-
tare.  Maccab World Union med 
mer än 450 000 medlemmar 
är vår moderorganisation som 

grundades redan 1921 och fi-
rade 100 års jubileum förra året, 
Mazal Tov. Idag räknas Mak-
kabiaden som det tredje största 
idrottsarrangemanget i världen.

I den 21e Makkabiaden i som-
mar tågar vår trupp in på en 
fullsatt Teddy Kollek stadion i 
Jerusalem inför 30 000 åskåda-
re i Jerusalem med den svens-
ka flaggan i topp iförda våra 
svenska färger, gult och blått, 
inför bl a Israels president och 
premiärminisister.

MAKKABIADEN ÄR STORT evene-
mang såväl socialt som kultu-
rellt, och viktigt för den judiska 
kontinuiteten och identiteten 
i världen. Det är den högsta 
drömmen för varje judisk 
idrottare är att deltaga som stolt 
svensk i det judiska landslaget 
Det är med stor glädje att in-
formera att Sverige skickar den 
största truppen någonsin, 85 
stolta svenska barn, ungdomar, 
kvinnor och män. Av de aktiva 
är cirka 70% av de aktiva under 
20 och mer än 25% är tjejer. 

Harry Nudel
Ordförande för Maccabi Sweden
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och drömmen blir verklighet!
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TACK FÖR DITT STÖD TILL DEN JUDISKA IDROTTSRÖRELSEN GENOM GÅVOR/STÖDPRENUMERATION.   

DITT BIDRAG ÄR EN VIKTIG RESURS I VÅRT FORTSATTA ARBETE.

ALBERTSSON BO  •  BETH OCH JULIUS GOLDMANS MINNESFOND  •  ANONYM  •  EDUARD OCH SOPHIE HECKSCHERS STIFTELSE  •  BAKALL ALEXANDER  •  ISRAELITISKA YNGLINGAFÖR-

ENINGEN  •  BLECHER ELISE  •  JUDISKA HJÄLPFÖRENINGEN AUSER DALIM  •  CHANOW JACOB  •  MAKKABIADFONDEN  •  DULLBERGER RITVA  •  HJÄLPSAMHETSFÖRBUNDET RODEF 

CHESED  •  FISCHBACH BIBBI  •  STIFTELSEN AISIK OCH HILDEGARD LIBMANS FOND  •  FISCHBEIN STELLA  •  STIFTELSEN CLAS GROSCHINSKYS MINNESFOND  •  FLAM BENJAMIN  •  

WARBURGS DONATIONSFOND  •  FUCHS KERSTIN  •  GERSON MARTIN  •  GOLDBERG PER  •  GRANDÉR JONAS  •  JARNESJÖ BERT-MICAEL  •  JOSEFSBERG NOAH  •  KAPLAN DANIEL  

•  KLEIN JOEL  •  KRAITSIK OLIVER  •  KRUSIN HENRY  •  LARSSON CECILIA  •  LAZER LEO  •  LEJBOWICZ ABBE  •  LIEBERMAN EVA-LENA OCH JAN  •  LÖWENGART VERA  •  PÖLHÖ 

MIRJAM  •  REISCH ZSUZSANNA  •  RONA EMANUEL  •  RUNOLD JEANETTE  •  SALLMANDER BO  •  SANCHEZ-LÖVY RAMON  •  SCANDINAVIAN STEEL  •  SCHUTERMAN TOM  •  SCHYLIT 

ROLAND  •  SEGERBLAD ANN  •  ZACHARIAS VIA STAHL HERBERT  •  ZYTO VARDA   

Många har aldrig varit i Israel och en hel 
del har inte haft en närmare kontaktyta 
med de judiska. Vilken upplevelse de 
kommer att få.

Det är inom den judiska idrottsrörelsen 
det judiska Sverige kommer att finna 
sina framtida ledare som på sikt kom-
mer att ta över ledarskapet även inom 
andra judiska organisationer. De som 
blev uttagna fick se en dröm gå i upp-
fyllelse och för många var det ett för-
sta, men inte sista besök, i Israel. I detta 
nummer kan du läsa om några av delta-
garnas förväntningar.

MACCABI SWEDEN HADE aldrig kunnat 
skicka en sådan stor trupp utan ett brin-
nande engagemang från vår organisation. 
Nyckeln till vår framgång är överledarna 
Mats Israelsson och Stefan Levy lång-
siktiga arbete där stafettpinnen för årets 
Makkabiad lämnats över till Peter Witz 
och Stephanie Mangell som driver arbetet 
mycket professionellt. Men det finansiel-
la är en stor utmaning. Vi får varken får 
kommunala eller statliga bidrag med med 
starkt stöd från judiska Stockholm via Ju-
diska Församlingen i Stockholm, fonder 
och stiftelser med judisk anknytning. Jag 
vill även tacka övriga bidragsgivare, spon-

sorer med Maccabi Business Club i spet-
sen. Utan er hade vi inte fixat det!
Via idrott vänder vi oss till barn, ungdo-
mar och vuxna som stärker vår judiska 
identitet i Sverige. Varje krona är viktig 
för vår verksamhet och varje krona går 
direkt in i verksamheten, då vi alla arbe-
tar ideellt. Detta är en bra investering för 
det judiska Sveriges framtid.

Harry Nudel,
Ordförande Maccabi Sweden

Nu heter vi Maccabi Sweden – logotypen är skapad av David Metzler.
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DEN SVENSKA TRUPPEN till årets 
Makkabiad kommer bestå av 
67 atleter och 17 ledare (varav 2 
fysioterapeuter). De ska repre-
sentera Sverige i åtta olika idrot-
ter: fotboll, simning, fäktning, 
schack, friidrott, artistisk gym-
nastik, golf och tennis. De två 
som är överledare för denna de-
legation och som lagt en stor del 
av dygnets alla vakna timmar 
det senaste året för att få allt 
på plats är Stephanie Mangell 
och Peter Witz. Judiska Sport-
magasinet tog pulsen på dem 
med bara någon månad kvar till 
Makkabiaden. 

Stephanie, du gör din första Mak-
kabiad som ledare, vad är det som 
lockar med uppgiften? 

– Jag blev tillfrågad av Pe-
ter, för cirka ett år sedan, om 
jag kan tänka mig att co-leada 
den svenska delegationen till-
sammans med honom. För 
mig var det självklart att tacka 
JA. Både min man och två av 
mina tre barn har varit med i 
tidigare Makkabiader, där jag 
på nära håll upplevt och smittats av 
dess energi och glädje. För övrigt har 
jag ett stort intresse för sport och trä-
nar gärna själv flera gånger i veckan. 
Jag känner mig hedrad att ha fått frå-
gan och ser fram emot att tillsammans 
med Peter bidra till en fantastisk upp-
levelse, samt den gemenskap vi försöker 
uppnå som trupp både före och under 
Makkabiaden. Men också att få vara 
med och se till att många i truppen får 
upptäcka och uppleva Israel och allt vad 
en Makkbiad är vid sidan av tävlandet. 
Summa summarum är det helt enkelt 
ett äventyr med många komponenter 
som är få förunnande att vara med om. 

Men jag ska heller inte sticka under sto-
len med att det vore kul och en dröm att 
få ta med några svenska medaljer hem. 
Jag älskar att vinna.

Peter, du är veteranen i sammanhanget. 
– Denna gång ja, jag har tidigare va-

rit lagledare för det svenska futsallaget i 
Makkabiaden 2017 och fortsatte sedan 
som överledare under de Europeiska 
Makkabispelen i Budapest 2019. Så det 
blir tredje gången gillt och första gången 
som överledare på en Makkabiad i Israel. 
Jag har även varit en hejande förälder vid 
flertalet tillfällen. 
Vad är det som lockar och vad minns du 

från Israel förra gången och Buda-
pest 2019?

– Om jag bara ska nämna en 
sak är det hur Makkabiaden sätter 
folk i kontakt med Israel, judendo-
men samt öppnar upp för judiska 
vänner världen över. Det ger alla 
deltagare så mycket i termer av 
identitet, judiskhet och det har 
varit fantastiskt att vara med om. 
Vidare känner man hur varje spel 
bygger en framtid för kommande 
Makkabiader och Europaspel så 
vi kan fortsätta skicka svenska 
trupper framåt. Slutligen ska man 
heller inte glömma bort att det är 
otroligt roligt med en Makkabiad 
Det är människor från hela värl-
den som flyger in till Israel, man 
tävlar, gör utflykter där man får 
uppleva pulsen i landet och man 
är del av en större gemenskap. En-
ergin bara flödar.

Hur ser ansvaret som överledare ut 
inför Makkabiaden?

– Som överledare har vi ett 
totalansvar för truppen och det 
innebär allt från att hitta atleter 
runt om i landet och förstå vilka 

idrotter vi kommer att kunna skicka till 
Makkabiaden. Detta självklart i samar-
bete med Makkabi Stockholm, Hakoah 
Göteborg och Hakoah Malmö. 

Parallellt med detta gäller det att hitta 
ledare till alla lag samt individuella idrot-
tare. Vi har totalansvar för att planera och 
se till att vi håller den budget vi fått tillde-
lad så att vi kan säkra att totalupplevelsen 
blir så bra som möjlig för alla deltagare. 
Från dag ett har vi även haft nära sam-
arbete med Maccabi Word Union i Israel 
som arrangerar spelen. 

Vi har idag 15 underbara ledare som 
byggt upp sina lag och individuella idrot-
tare under året. Dessa är helt avgörande 

Några ord från överledarna

Stephanie Mangell och Peter Witz.
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för att alla ska känna sig som en del i la-
get/truppen, peppade och vara i form till 
Makkabiaden. För oss är det viktigt att vi 
alla är med och supporterar och enga-
gerar oss i varandra. Vi är en trupp med 
deltagare som aldrig varit med i judiska 
sammanhang tidigare och som inte kän-
ner någon. Det är avgörande att alla kän-
ner sig inkluderade och får en fantastisk 
tid i Israel. Något vi kommer att göra allt 
för att uppnå. 

Vi lägger stor vikt på budgeten för att 
säkerställa att hela det svenska deltagan-
det går ihop ekonomiskt. Vi har även fått 
fantastiska bidrag från både företag, stif-
telser och privatpersoner och vill passa 
på att rikta ett stort tack till dessa. Utan 
dem hade en sådan stor trupp helt enkelt 
inte varit möjlig.

Som nämndes tidigare har vi ett nära 
samarbete med Maccabi Word Union i 
Israel som arrangerar spelen. Det är ju 
en gigantisk apparat för dem att planera 
måltider, boenden, säkerhet, transpor-
ter, invigning, avslutning och aktiviteter 
för över 10 000 deltagare från ca 80 län-
der. Så sent som i mars var vi nere på ett 
stort planeringsmöte inför 
Makkabiaden. Allt som pre-
senterade kändes verkligen 
professionellt, de har tagit till 
sig tidigare erfarenheter, höjt 
sin ambitionsnivå och gör allt i 
deras makt för att sommarens 
Makkabiad ska bli superlyck-
ad. Förutsättningarna finns, nu 
är det upp till oss ledare och 
deltagare att leverera. 

Under året har vi även ta-
git fram en klädkollektion till 
hela truppen. Allt ifrån kläder 
till invigningen, träningar, ut-
flykter mm. Vi är riktigt nöjda 
med den och hoppas att våra 
deltagare likaså. Mitt i allt 
kände vi också att vi ansåg oss 

vilja fräscha upp vårt namn och logga. 
Detta för att upplevas mer moderna och 
internationella. Så vi ändrade namn från 
Svenska Makkabiföbundet till Maccabi 
Sweden och tog fram en ny logga som 
mottagits väl. Som överledare arbetar vi 
konstant med olika områden och frågor. 
Det har minst sagt aldrig saknats saker 
att göra. 

Hur man får truppen att känna samhörig-
het inför resan ned?

– Det har varit en smula utmanade till 
följd av pandemin. Men vi genomförde en 
digital kickoff för hela truppen i november. 
Sen hade vi nu i april, i Stockholm, en stor 
fysisk kickoff kombinerat med en fackel-
ceremoni. Likt den olympiska elden finns 
det också en Makkabiad eld som färdas 
runt världen tills den slutligen anländer 
till Teddy Stadium i Jerusalem den 14 juli 
till invigningen. För första gången var den 
här i Stockholm i samband med vår kick-
off och under dagen samlades hela trup-
pen för att socialisera, prova vår framtagna 
kollektion, lyssna till en föreläsning ”vad 
ska man tänka på när man tävlar i 35gra-

ders värme” för att sen öppna upp den för 
allmänheten med tal och lyckönskningar, 
bland annat från Israels ambassadör Ziv 
Nevo Kulman och idrottsminister Anders 
Ygeman. Utöver detta visade vi facklans 
väg runt i Stockholm, bärandes av våra at-
leter, ända in på scen och informerade om 
Makkabiadens historia. Det var mycket 
uppskattat och lyckat.

Vad är er viktigaste uppgift som överleda-
re under Makkabiaden?

– Vi har ett helhetsansvar för trup-
pen och kommer som sagt göra allt för 
att alla ska få en underbar upplevelse, del-
tagare som ledare. Dels kommer vi, varje 
morgon, vara med på ett möte med alla 
andra överledare där vi tillsammans med 
arrangörerna går igenom de närmaste 
dagarna och vilka tänkbara utmaningar 
eller ändringar som finns att ta ställning 
till. Vi bor mellan Haifa, där juniorerna 
bor, samt Tel Aviv och Jerusalem, där ma-
joriteten av seniorerna tävlar och bor, för 
att kunna ha närhet till alla och finnas till 
hands. Vi kommer förutom att åka runt 
och heja på våra atleter vara support till 

ledarna. Som sagt, förutsätt-
ningarna för att få en fantastisk 
upplevelse i sommar finns, nu är 
det upp till oss ledare och delta-
gare att leverera. 

Slutligen, stort lycka till och vi 
hoppas på medaljer

– Tack, och självklart hop-
pas vi på medaljer. Men vi kan 
inte nog understryka hur fan-
tastisk Makkabiaden främst är 
för att den stärker alla deltaga-
res judiska identitet och hjälper 
många att upptäcka Israel. På så 
sätt bygger vi för framtiden och 
ännu mer judiskt idrottande 
och gemenskap – det är det ab-
solut viktigaste!

5

Stephanie Mangell, Peter Witz och Jonathan Körösi.
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ALICIA

Jag heter Alicia Broner Fredriksson och är en 16-årig 
simmare från Kungsbacka. Simning är min stora pas-
sion i livet och jag har simmat ändå sedan jag var en 

liten bebis. Jag riktar främst in mig på distanserna 800 och 
1 500 meter frisim, men tävlar även i andra distanser.  

Snart är det äntligen dags igen för Makkabiaden i Israel 
Israel och jag är så himla taggad. Jag har tidigare tävlat i de 
Europeiska Makkabispelen i Budapest 2019. Det var bland 
det roligaste jag någonsin har gjort. Att träffa andra judiska 
svenska atleter samt judiska simmare från världen över 
var nog det bästa av allt. Än idag har jag kontakt med flera 
simmare runt om i världen som jag träffade under Mak-
kabispelen.

I Budapest var jag inte den enda simmaren från Sverige 
då även min syster Daniela var med och tävlade. I år är jag 
den enda simmaren från Sverige då Daniela avslutade sin 
karriär efter Budapest. Det kommer säkert kännas lite en-
samt att vara ensam svensk simmare då det alltid är kul att 
vara en del i ett lag. Men samtidigt vet jag att några av de 
simmarna som jag träffade i Budapest kommer vara med i 
Makkabiaden.

 Det som ska bli mest spännande är att lära känna alla 
andra svenska atleter samt att få tävla på Wingate Stadium, 
något som länge har varit en dröm. Jag ser självklart också 
fram emot att få träffa och lära känna nya judiska simmare 

från hela världen som man förhoppningsvis kan hålla kon-
takten med efter Makkabiaden. Nu i Israel så kommer det 
även att vara fler simmare som deltar än i Budapest, vilket 
ska bli roligt men det blir hårdare konkurrens. I Budapest 
tog jag hem 13 medaljer men i Makkabaiden kommer 
motståndet vara väldigt mycket tuffare - bland annat efter-
som jag kommer tävla som yngst i seniorklassen. Mitt mål 
är att åka dit, göra så bra ifrån mig jag bara kan, men fram-
för allt att ha så roligt som möjligt och att njuta så mycket 
jag bara kan. 

Men det är inte bara simningen jag är laddad inför. 
Även att lära känna fler svenska judar och tillsammans 
åka på aktiviteter och utflykter, heja på de andra svensk-
arna som tävlar och såklart vara med på invigningen. Jag 
kommer ihåg att invigningen i Budapest som var något 
utav det häftigaste jag har upplevt. Jag var även på plats 
på invigningen i Israel 2017 när min syster deltog, och jag 
tyckte det var så himla coolt att se. 

Slutligen, jag är så himla taggad på att vara med i Mak-
kabiaden. Jag ser jättemycket fram emot att tävla, skapa 
nya relationer delta, delta i utflykter och aktiviteter, invig-
ning och avslutningsceremonin. Jag tycker detta ska bli så 
himla kul. 

Alicia Broner Fredriksson
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2022 ÄR ETT viktigt år att lägga på minnet. 
Förklaringen till detta är flera. Den första 
som bör nämnas är, som Harry skrev i sin 
inledande krönika, att Svenska Makkabi-
förbundet bytt namn och logotype. Nam-
net är numera Maccabi Sweden. Detta för 
att ha ett namn i linje med övriga länders 
Makkabiorganisationer. Den gamla logo-
typen har utvecklats för att uppfattas som 
mer modern och i tiden. 

Förutom det rent kosmetiska har nya 
stadgar tagits fram. Medlemmar från 
styrelsen arbetade fram förslag på stad-
geändringar. Dessa förankrades därefter 
i de tre medlemsklubbarna. Därefter 
antogs de nya stadgarna på årsmötet i 
mars 2022.

Redan på årsmötet 2021 utvecklades 
Maccabi Swedens organisation genom 
bildandet av Maccabi Games & Activi-
ties, MG&A. Den nya organisationen 
innebär att Makkabiaderna i Israel och 
Europeiska Makkabispel tillsammans 
med Yellow Candle, Hasbara-seminarier 
med mera ryms under samma tak. Syftet 
med MG&A är att verksamheten inom 
Maccabi Sweden, förutom den sport-
liga, också ska innefatta utbildnings- och 
sociala aktiviteter. På detta sätt ska vi 
fullfölja huvudorganisationen Macabbi 
World Unions visioner och mål om att 
Makkabirörelsen ska ha fler dimensioner 
än bara idrott. 

I fjol började också arbetet med att for-
ma en ledastab inför sommarens Mak-
kabiad, detta för att kunna skicka en så 
stor svensk trupp som möjligt. Glädjande 
formerades snabbt ett överledarteam be-
stående av Peter Witz, Stephanie Mang-
ell och Jonathan Körösi. De har samtliga 
arbetet hårt för att få ihop ledare för de 
sporter där svenskt intresse finns.. Den 
svenska trupper kommer uppgå till cirka 
85 personer och vi är mycket Impone-
rande och glada över att kunna skicka en 
sådan stor trupp.

En verksamhet som har koppling till 
Maccabi Sweden är Maccabi Business 
Club, MBC. Genom detta nätverk, med 
intressanta föreläsare, finansieras stora 
delar av truppen till Israel. Verksamheten 
är oerhört viktig för det fortsatta arbetet 
med att säkerställa svenskt deltagande i 
sportslig verksamhet.

Ytterligare en verksamhet som är väsent-
lig för fortsatt arbete inom Maccabi Swe-
den är att tre personer anslöt sig till den 
ledarutbildning – Future Leader Forum, 
FLF, som initierades av Maccabi Europe. 
Dessa tre är Josefina Agrest, Alex Agrest 
och David Laser. Samtliga har skrivit på 
kontrakt som innebär att det på olika sätt 
ska arbeta med de tre medlemsklubbarna 
eller direkt med MG&A.

MG&A har under året drivet projek-
tet – Yellow Candle. 300 så kallade Yel-

low Candles såldes för att tändas på Yom 
Hashoah med syfte att minnas personer 
som mördades utan att ha nära släktingar 
som kan tända ett jahrzeit-ljus för dem. 
Projektet startades upp av Maccabi Great 
Britain och har snabbt blivit mycket po-
pulärt där vi har planer för att utveckla 
aktiviteten ytterligare här i Sverige. 

Under 2021 arbetade MG&A med att 
planera ett Hasbara-seminarium. Initia-
tivet till detta seminarium kommer från 
Maccabi World Union och israeliska Ut-
rikesdepartementet. Under maj månad 
genomfördes tre seminarier med förelä-
sare från Israel i Stockholm, Malmö och 
Göteborg. Eftersom israeliska UD betalar 
projektet genomförs det i Sverige i nära 
samarbete med Israels ambassad i Stock-
holm. Ett stort tack riktas till ambassadör 
Ziv Nevo Kulman för hans engagemang 
för att genom föra en bra seminarieserie.

Avslutningsvis bör också nämnas att 
MG&A, direkt agerade, när Ukraina an-
fölls genom att be Makkabimedlemmar 
skänka pengar till stöd för aktiviteter som 
syftade till att hjälpa judar från Ukraina. 
Den insamlade summan från Sverige via 
Maccabi Sweden, som skickades vidare 
till Maccabi Europe Task Force, uppgick 
till ca 235 000 kr. Imponerande! Ett stort 
tack  till alla som skänkt pengar!!

Mats Israelson och Stefan Levy

2022 – ett minnesvärt år





Vinnare av Beth & Julius Goldman Award 2021 
går till Tom Amos och Samuel Leach Holm

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.

Pristagare är Tom Amos 23 år, målvakt i Utsikten BK och vinnare av Div 1 Södra. Tom 
är kontrakterad av IFK Göteborg och har under säsongen varit utlånad till Utsikten.

Pristagare är också Samuel Leach Holm, 24 år, mittfältare i Brommapojkarna och vinna
re av Div 1 Norra. Samuel har sedan tidigare erfarenhet av spel i Superettan i Åtvidaberg, 

Dalkurd och Västerås SK.

Vinnarna får en pokal och dela på prissumman om 12 000 kr. 

Tidigare vinnare är; Miriam Schreiber (2020), 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 Ag-
rest (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

M A C C A B I  S W E D E N
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Jag heter Simon Freund, 
jag är tennisspelare och 
ska representera Sverige 

i Makkabiaden 2022 – något 
jag verkligen ser fram emot 
och första gången jag deltar i 
Makkabiden! 

Jag ser verkligen fram 
emot att representera Sverige 
i sommar. Speciellt som jag 
stormtrivs med stora idrotts-
evenemang. Mellan 2014 och 
2018 studerade jag på col-
lege i USA (LSU 2014-2016 

och UCSB 2016-2018) och representerade dessa skolors 
tennislag. Parallellt med studierna och mitt tennisspelande 
gick jag så gott som dagligen och hejade på skolans andra 
idrottslag. Jag gick bland annat och tittade på volleyboll, bas-
ket, fotboll, ja alla matcher och tävlingar jag kunde och den 
känslan och stämningen som infann sig var verkligen en av 
de bästa delarna med att studera på college i USA. Att inte 
bara spela själv utan att höra till en stor trupp eller större lag. 

Det är också någonting som jag verkligen ser fram emot 
med Makkabiaden. Att lära känna en hel trupp med andra 
duktiga idrottare och stötta på dem alla sätt som bara går. 
Nervositeten man känner när man sitter och hejar på lag- 
och truppkompisar är bland det mest jobbiga som finns men 
samtidigt är det fanatiskt roligt att dela framgångar och min-
nen ihop. Med en trupp nu i sommar om 70 aktiva blir det 
förhoppningsvis många chanser att heja på andra och full 
rulle och skoj på läktaren. Självklart ser jag också fram emot 
att spela och tävla själv, men det gör jag redan en hel del som 
tennisspelare så det känns inte lika unikt. 

Utöver tävlandet och hejandet ser jag verkligen fram emot 
att utforska och lära känna Israel bättre och med det lära 
mig mer om den judiska historien och kulturen! Jag har 
blivit lovad av våra överledare att det kommer finnas gott 
om möjligheter att hänga med på utflykter och annat skoj. 
Sen har många berättat att invigningsceremonin inte bru-
kar vara så mesig heller… Kan inte ens föreställa mig hur 
mäktig den kommer vara!

Hoppas vi ses där och kämpa Sverige!
Simon Freund

Agartha AB
Ribersborgsvägen 17
217 53 Malmö, Sweden
greg@agartha.com
agartha.com

SIMON
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et känns mycket roligt att vi i år kom-
mer att skicka den största svenska 
juniortruppen någonsin till en Mak-

kabiad. Totalt 45 svenska junio-
rer som fördelade på två fot-
bollslag samt deltagande 
i fäktning, schack, golf 
och tennis. Dessutom 
har vi två aktiva un-
der 18 är men som 
tävlar som seniorer 
i artistisk gymnastik 
och simning. Nästan 
hela truppen samlades i 
slutet av april för en kick-
off, där alla såg riktigt taggade 
och motiverade ut. Det känns fantastiskt 
inför de sista månadernas förberedelser. 

Makkabiaden är först och främst en 
idrottstävling men samtidigt så mycket 
mer. Ett av målen för våra 45 juniorer är 
att de ska skaffa personliga relationer med 
andra judiska idrottare från hela världen. 
Samt knyta an till Israels land, kultur och 
folk. För detta syfte kommer det att erbju-
das ett brett urval av utflykter, fester, grill-
kvällar och andra upplevelser.

Dessutom kommer sommarens Mak-
kabiad bli något utöver det vanliga för de 
2 500 deltagande juniorerna. Alla kom-
mer att bo i Haifa i en Makkabiad-by för 
juniorerna, som kommer att kallas ”The 
Hub”. Denna hub kommer att innehålla 
ytor för sociala aktiviteter, en ”fun zone”, 
musik, mat och dryck, en ”lounge area”, 
gift shop och mycket mer. 

JAG HAR TIDIGARE medverkat i ett antal 
Makkabiader och Europaspel samt fak-

tiskt även ett Maccabi Australia Interna-
tional Games. De har alla varit oförglöm-
liga upplevelser med såväl sportsliga 

framgångar som livslånga vän-
skapsrelationer från världens 

alla hörn. Detta blir dock 
min första Makkabiad 

som ledare vilket känns 
fantastiskt spännande. 

Som junioröverle-
dare har jag det över-
gripande ansvaret för 

att samtliga svenska 
juniorer ska få så bra för-

utsättningar som möjligt 
att prestera och dessutom få en 

fantastisk helhetsupplevelse. Att uppnå 
detta är inte möjligt utan ett lag av flera 
dedikerade och kompetenta ledare. Det 
känns därför både tryggt och väldigt bra 
att vi har med oss en stark stab beståen-
de av åtta juniorledare. Vi ser verkligen 
fram emot att tillsammans stötta och 
motivera våra olika idrottare på såväl 
träningar som tävlingar hela vägen fram 
till avresa. Med stor sannolikhet kom-
mer vi ledare även tjata om vikten att 
träna på konditionen och att dricka stora 
mängder vatten – det kan bli avgörande i 
den extrema hettan.

FÖR MIG KOMMER denna Makkabiad bli 
extra speciell av en ytterligare en anled-
ning. Genom mitt engagemang i Judiska 
Församlingen i Stockholms fick jag vid 
ett besök i Polen i slutet av mars möjlig-
heten att träffa många judiska flyktingar. 
Jag fick speciellt bra kontakt med ett sys-
konpar, Kateryna och Dmytro från Lviv. 

De hade lämnat kvar sina föräldrar i Lviv 
och efter flera dagar på flykt träffades vi 
på ett boende några mil utanför Wars-
zawa. Dmytro berättade för mig att han 
tidigare tävlat i vattenpolo och i inter-
nationella schackmästerskap online. Jag 
är därför både rörd och stolt över att ha 
hjälpt Dmytro att få möjlighet att repre-
sentera Ukraina i schack vid sommarens 
Makkabiad!

UNDER MAKKABIADEN FÅR ni gärna följa 
oss på sociala medier där vi kommer att 
lägga upp exklusivt material. Om ni är 
på plats i Israel i sommar, kom gärna och 
heja fram oss. Tillsammans representerar 
vi den svenska flaggan och det ska vi göra 
med stolthet, respekt och högljudda heja-
ramsor.

Det är 
med stor 
tillförsikt 
och läng-
tan jag ser 
fram emot 
att åka ner 
med hela 
truppen 
och den 14 
juli kliva ut 
på ett full-
satt Teddy Stadium för Makkabiadinvig-
ning. Då kommer mitt hjärta bulta hårt 
för Sverige, men även för Dmytro. Det 
kommer att bli magiskt! 

Jonathan Körösi
(Överledare för den svenska 

juniortruppen i sommarens Makkabiad) 

D

Det blir en magisk sommar!Det blir en magisk sommar!
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Redan i protokollet från 
Makkabis allra första sty-
relsemötet, den 19 oktober 
1933 går det i paragraf 4 att 
läsa: för de båda fotbollsla-

gen och utsågs hr Kudrischoff till lagledare 
för A-laget och hr N Rosell till lagledare 
för B-laget. Ändå sedan dess har fotbol-
len varit en självklar del av Makkabi som 
ständigt har haft representation av ett lag 
i Stockholms seriespel. 

Under 2020 var intresset svalt för fotbol-
len och på grund av pandemin slutade 
en del spelare mitt under säsongen. Efter 
att Makkabi lämnat för många walko-
vers uteslöts laget ur serien och för första 
gången sedan 30-talet hade Makkabi inte 
någon representation i seriespelet. 

Morgan Wald och Peter Winitsky iakttog 
utvecklingen på avstånd. Trots att ingen 
av dem är uppväxta i Stockholm kunde 
de inte låta bli att tycka att det kändes 
konstigt och tråkigt att inte ha något 
Makkabi i seriespelet. De bestämde sig 
därför för att försöka väcka liv i fotbolls-
laget igen. När det visade sig gå vägen 
och det åter fanns en stabil herrtrupp 
bestämde de sig året efter för att för-
söka göra samma sak igen och starta ett 
damlag - något Makkabi inte haft sedan 

70-talet. Judiska Sportmagazinet träffade 
Peter Winitsky för att höra hur nysats-
ningen tog sin form och hur det har gått.  

– Både jag och Morgan har en odlat en 
nära relation till Makkabi sedan vi båda 
flyttade till Stockholm i 20-årsåldern. Vi 
kände speciellt hur fotbollssektionen har 
varit en vital sektion och själva hjärtat i 
föreningen. Trots att laget har pendlat 
mellan division 6 och 7 har alla alltid 
brytt sig om laget och haft en relation till 
det. Många har haft kompisar eller släk-
tingar som spelat eller gillat att gå upp till 
Stadshagen för att se laget spela och sam-
tidigt träffa vänner och bekanta. Vi kände 
att det fanns ett djupt rotat engagemang 
för Makkabi som absolut skulle kunna 
bära en omstart och med det bestämde vi 
oss för att satsa på det. 

– Vi började med att göra en ordent-
lig spelarinventering för att skaffa oss 
en uppfattning om intresset och om det 
fanns en tillräcklig pool med spelare för 
att göra en nysatsning. Vi inventerade 
och hörde oss för, både bland befintliga 
spelare som var med i truppen under den 
avbrutna säsongen 2020 samt bland an-
dra nya tillgängliga judiska spelare som 
inte tillhört Makkabi tidigare, om det 
fanns ett intresse för att göra en ordentlig 

satsning. En seriös satsning och vi lova-
de varandra att om man var med då var 
det full satsning som gäller - närvaro på 
matcher och träningar och inte ställa in 
med kort varsel. 

TOTALT ANMÄLDE SIG 45 licensierade spe-
lare som ville vara med och bidra. Det 
visade sig bli en fin blandning av gamla 
trotjänare och nyförvärv. Det stora in-
tresset gav kraft och inspiration till att 
fullfölja satsningen. 

Nästa steg blev att ta tag i ekonomin 
och locka till oss sponsorer. Peter berät-
tar att de använde sig av sina nätverk: 
vem kunde tänka sig att vara med att 
stötta ekonomiskt för att säkra en åter-
gång till seriesystemet. 

– Vi fick ett otroligt gensvar och fick in 
ett par hundratusen kronor vi använde för 
att köpa in material och nya kläder så att 
det verkligen skulle kännas som en nysats-
ning. Även om vi såklart inte hade vågat 
hoppas på de summorna så bekräftade det 
ändå vad jag och Morgon hade gått runt 
och misstänkt och hoppats på: att det finns 
otroligt många fina judiska idrottshjärtan 
som klappar för Makkabi där ute. 

Hur föll satsningen ut på planen sen?
– Bra, i samband med att vi drog oss ut 
från serien bytte vi också hemmaplan 

M A K K A B I S  N Y S A T S N I N G
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från Stadshagen till Essinge IP. Till en 
början var vi lite oroliga om publiken 
skulle hitta till oss. Men under säsong-
en 2021 dök det upp allt fler åskådare 
på läktaren hela tiden. Spelmässigt var 
det mer blandat med några riktiga fina 
matcher men också några matcher där vi 
inte riktigt kom upp i nivå. Men viktigast 
av allt var att vi till skillnad från säsongen 
2020 inte var kort om folk, behövde spela 
utan avbytare eller i panik ringa runt till 
folk med någon timma till avspark för att 
få ihop en startelva. I stället hade vi alltid 
tillräckligt många spelare och lämnade 
under säsongen 2021 ingen walkover och 
var egentligen aldrig nära att göra det. 

– När serien var slut 2021 satte vi oss 
utvärderade det hela och märkte att det 
på det stora hela hade gått över förvän-
tan och att vi hade haft väldigt kul och 
fått många hejarop längst vägen. Så vi 
resonerade som så att om vi kunnat göra 
detta med herrlaget och fått starka spon-
sorer i ryggen, varför inte också försöka 
göra samma sak och dra i gång ett dam-
lag. Makkabi har genom åren gjort några 
försök men egentligen inte haft något se-
riöst sedan 70-talet. Men vi repriserade 
receptet med herrarna och inventerade 
spelarbeståndet, såg snabbt att intresse 
och utbud fanns. Pratade ytterligare en 

vända med sponsorerna som inte 
var sena med att sluta upp och fick 
in fantastiska 300 000 kronor. Tack 
vare detta kunde vi göra nödvändiga 
materialinköp och betala hyra för 
träningstider, något som inte är bil-
ligt i Stockholmsområdet.

Och hur har det gått?
– Vi gjorde till slut klart med strax 
över 20 tjejer och har sen lyckats få 
in ytterligare en handfull, så att vi 
nu är en stabil trupp. I vår första trä-
ningsmatch slog vi ett ganska duk-
tigt U17-lag från IFK Lidingö med 
4-0. Där och då förstod vi att vi fak-
tiskt hade en sådan stark trupp som 
vi tyckte vi hade på pappret. Dessut-
om var det 73 Makkabi-supporters 
på plats i publiken ute på Lidingö 
denna historiska dag. Ett prydligt 

nytt publikrekord för damlaget!

Och hur gick silly season för herrarna efter 
comeback-säsongen?
– Vi fortsatte inventera och hittade ännu 
fler bra spelare och lyckades fylla på trup-
pen. En viktig pusselbit som föll på plats 
var att vi lyckades locka till oss en dedi-
kerad målvakt, vilket var ett stort problem 
säsongen 2021. I våra ögon har vi en stark 
trupp och målet är att vinna division sju 
och gå upp i sexan. Gör vi inte det detta 
år så ska vi definitivt göra det nästa sä-
song. Vi har alla förutsättningar och hade 
exempelvis nu under vintern den stora 
förmånen, med hjälp av en särskilt gene-
rös sponsor, att träna i Hjorthagshallen på 
bästa tid på söndagskvällarna. Det gjorde 
att det var mycket folk och bra inställ-
ning på träningarna vilket är en förutsätt-
ning för att sedan kunna prestera i serien. 
Dessutom ska hela sju spelare från Mak-
kabi representera Sverige i Makkabiaden, 
det skvallrar lite om hur stark truppen är. 
Det var länge sen så många från Makkabi 
slog sig in i en Makkabiadtrupp. 

Hur har säsongsupptakterna gått för lagen 
nu 2022?
– Herrarna har inlett med två vinster och 
två knappa förluster, medan damerna 

har en vinst, två oavgjorda och en för-
lust. Herrlaget kommer få två tongivande 
förstärkningar efter sommaren så om vi 
kan hålla ett vettigt poängsnitt fram tills 
dess siktar vi fortfarande på avancemang 
till division 6 redan i år. Väl där har vi en 
handfull mycket duktiga spelare på vår 
radar som vi hoppas få ombord.

DAMERNA HAR INTE samma ambition 
utan här är det absolut viktigaste att hela 
tiden ha komplett lag till alla matcher vil-
ket vi vet kan vara svårt. Men självklart 
går vi in i varje match med viljan att vin-
na och än så länge går det kanon och vi 
håller absolut jämna steg med de flesta 
lagen i serien. 

Hur ser det ut i det längre perspektivet 
framåt?
– Vi vill verkligen få publik till match-
erna. Damlaget har som sagt Öster-
malms IP som hemmaplan. Med det 
lovade vi oss själva att jobba för att slå 
publiksiffran om 73 ”betalande” vi hade 
på första träningsmatchen. Och första 
maj, när premiären gick av stapeln, kom 
det hela 102 åskådare och tittade - san-
nolikt den bästa publiksiffran i hela di-
vision 5. Till vår andra hemmamatch 
den 15/5 var det åter välfyllt på läktaren 
med 74 ”betalande”. Vi hoppas verkligen 
detta håller sig under säsongen, det har 
varit en otrolig stämning på läktaren så 
här långt.  

Herrarna kommer fortsätta att spela på 
trevliga Essinge IP. Dessutom har Mak-
kabi Ultras, en supporterförening, bildats 
under försäsongen. Vi hoppas att de kom-
mer kunna sätta guldkant på matcherna 
och göra det lite extra roligt att komma 
och titta på Makkabi, så här långt har det 
sålt kosherkorv på matcherna som exem-
pel. Det finns inget bättre än att stå i so-
len på Östermalms eller Essinge IP med 
en kaffe i handen, snacka lite skit med 
kompisarna och titta på Makkabi. Tyvärr 
värmer ju sällan solen i detta land men 
det lovar vi att spelet och gemenskapen 
kommer att göra. Så kom!

Simon Scharfstein

M A K K A B I S  N Y S A T S N I N G
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En NFT kan beskrivas som ett unikt digitalt konstverk eller produkt som 

det är möjligt att köpa äganderätten till. Köparen får äganderätten 

till en dataenhet som lagras på en blockkedja, en typ av databas, som 

sedan kan säljas vidare på den digitala marknaden. Ett köp av en NFT 

kommer att registreras på en spårbar blockkedja. Eftersom blockkedjan 

är spårbar är det enkelt att få tillgång till information om konstverket, 

exempelvis vad den såldes för och vem som är ägare. När du köper en NFT kan det därför beskrivas som om att 

du köper ett intyg eller ett ägarbevis till ett samlarobjekt.  

Jag he-
ter Zeev 
Arono-

witsch. Jag 
är 19 år 
gammal och 
kommer i 
sommarns 
Makkabiad 
att tävla i  
    Fäktning. 
Jag var med 

i de Euro peiska Makkabispelen i Budapest 2019 och det 
var en helt otrolig upplevelse. Jag hade då på förhand ingen 
aning om hur duktiga motståndarna skulle vara utan tänkte 
bara att jag skulle göra mitt bästa och förberedde mig på ett 
bra sätt. Jag hade tidigare under den säsongen varit med på 
både EM och VM för fäktare under 17 år. Så jag var i väldigt 
bra form inför Makkabispelen. Det var dessutom coolt att 
fäktas i Ungern eftersom fäktning är väldigt populärt där. 
Under Makkabispelen tävlade vi i en hall som tillhörde en 
klubb som heter Vassas som är en av Ungerns främsta klub-
bar. Deras fäktare har vunnit flertalet olympiska medaljer 
så bara får vara i samma hall var en mäktig känsla

När själva tävlandet satte igång mötte man alla andra fäkta-
re i första omgången. Detta till skillnad från andra tävlingar 
där alla tävlande nästan alltid är indelade i mindre grupper. 
Det var intressant då jag fick chansen att se hur alla fäkta-

des. Den match jag såg fram emot mest var den sista som 
var mot den kille jag förlorat mot på junior-VM. Jag var 
denna gång helt fokuserad och lyckades med min speciali-
tet, kontringar, gå upp i ledning och sen vinna matchen. Jag 
blev så otroligt glad och skrek ut min glädje över att ha fått 
revansch från VM men också vunnit hela första omgången. 
Inte blev det sämre av att min pappa var och tittade i hallen 
och var minst lika glad. 

Efter gruppomgången var det dags för direkteliminering 
där jag vann en match och sen förlorade mot en avig ame-
rikan vilket innebar att jag kom på tredje plats. Men efter-
som det var de Europeiska Makkabispelen fick jag en sil-
vermedalj och amerikanaren en symbolisk silvermedalj. Jag 
tycker jag har utvecklats som fäktare efter Makkabispelen. 
Därför är mitt absoluta mål under Makkabiaden att vinna. 
Men alldeles oavsett ska det bli en väldigt spännande upp-
levelse och hela min familj ska åka ned och heja på mig. 
Det är också första gången jag själv kommer att besöka Is-
rael vilket känns väldigt speciellt. 

Det ska det bli jättekul att tillhöra en stor trupp samt ha 
sin familj på läktaren. Jag förväntar mig att vi i den svenska 
truppen kommer att stötta varandra och samtidigt ha väl-
digt kul utanför arenorna. Jag ser även fram emot att lära 
känna nya människor och lära känna mig själv ännu bättre. 
Jag hoppas att tävlandet kommer gå bra och jag vill, som jag 
redan varit inne på, minst komma hem med en medalj.  

Zeev Aronowitsch

NYLIGEN UNDERTECKNADES ETT samar-
betsavtal mellan Maccabi World Union, 
som driver Maccabi Museum i Israel, 
och den tekniska startupen Sighteer, att 
förvandla de historiska utställningarna i 
museet till digitala NFT-souvenirer.

Projektet kommer att köras under 
en officiell och exklusiv licens som heter 
”Projekt Max” uppallat efter Max Nord-
au, Maccabis fader.

Projektet kommer att fungera som 
en plattform för artificiell intelligens och 
dess mål är att bygga upp medvetenhet 
på Internet och i metaversen av judiska 
sporter i världen samtidigt som det främ-
jar värderingarna av jämlikhet i sport 

och kampen mot antisemitism.
Sighteer kommer att producera di-

gitala samlarföremål med konstnärliga 
symboler i begränsade upplagor om elva 
exemplar per utställning; en i guld, tre i 
silver och en i brons.

– Målet med Project max är att pre-

sentera historien om judisk sport för 
judisk publik över hela världen och att 
få kontakt med ny publi, NTF-fans och 
den  yngre judiska generationen genom 
sportens gemensamma nämnare, sä-
ger Amir Gissin, vice VD för Maccabi 
World.

ZEEV
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Pressrelease Stockholm 23 april 2022

I MORGON SÖNDAG den 24 april tänds för första gången i Sverige 
facklan inför ett av världens största idrottsevenemang, Makkabia-
den. Sveriges delegation består av över 80 tävlanden, vilket är bland 
de största svenska delegationerna som hittills deltagit i spelen.

– Att Sverige för första gången är ett av stoppen för facklan 
är speciellt. Inte minst eftersom det var här som judiska klub-
bar, i ett av få länder, kunde fortsätta att utöva sport under an-
dra världskriget. Nu får Sverige stolt utgöra den första anhalten 
på vägen fram till det största Makkabiaden i historien, säger 

idrottsminister Anders Ygeman som har skickat en videohäls-
ning till den svenska delegationen.

Sverige är först i raden av stopp för facklan fram till invig-
ningsceremonin av Makkabiaden i Israel den 14 juli. Spelen ge-
nomförs vart fjärde år. Från starten 1932 och fram till i dag har 
spelen växt från 390 till över 10 000 atleter med judisk bakgrund.

Makkabiaden är i dag det tredje största idrottsevenemanget 
i världen som är erkänt av Internationella olympiska kommit-
tén. Sveriges delegation består i år av över 80 tävlanden. Det är 
bland de största svenska delegationerna som någonsin deltagit 
i Makkabiaden.

Stort tack för äran att få 

hålla en hälsning till er 

vid tändandet av Makkabi-

adfacklan och det första 

stoppet fram till invig-

ningsceremonin i Israel den 

14 juli.

Historien bakom Makka-

biaden är fantastisk. Från 

spelens start 1932 fram 

till nu har spelen växt från
 390 till över 10 

000 atleter. Numera är Makka
biaden det tredje 

största sportevenemanget i vä
rlden som är er-

känt av Internationella olymp
iska kommittén.

Att Sverige för första gången är ett av 

stoppen för facklan är något
 alldeles speci-

ellt. Inte minst utifrån att S
verige var ett av 

de få länder i världen under a
ndra världskriget 

där judiska klubbar kunde fo
rtsätta att utöva 

sport. Nu får Sverige stolt 
utgöra den första 

anhalten på vägen fram till d
et största Makka-

biaden i historien. För att f
å detta att hända 

har det Svenska Makkabiförbun
dets hårda arbete 

varit helt avgörande.

Jag hoppas att alla organisa
törer, medlem-

mar, atleter och eldsjälar k
änner er särskilt 

stolta en dag som denna. Mak
kabiaden är inte 

bara ett sportevenemang där 
atleter och täv-

landen får chansen att pres
tera som lag och 

individer. Det är också ett 
tillfälle att in-

spirera och föra samman människor över hela 

världen. För en minoritet so
m den judiska är 

det kanske extra viktigt, int
e minst med tanke 

på judarnas historia. Det är
 också därför det 

är så glädjande att Makkabiade
n växer sig stör-

re och starkare.

I tider där vissa politiska företrädare 

ifrågasatt möjligheten att vara svensk och 

jude, där judar återigen drar
 sig för att visa 

att de är judar, där visar 
Makkabiaden på en 

annan väg. Det finns en stark s
ymbolik och kraft 

i det budskapet. Att sporte
n kan förena och 

föra människor närmre varandr
a.

Avslutningsvis, Sverige skick
ar en stor de-

legation till årets spel, me
d över 80 tävlan-

den. Det är bland de största s
venska delegatio-

nerna som någonsin deltagit i
 Makkabiaden. Det 

är förstås extra glädjande. 
Inte bara därför 

att vi har större chanser til
l framgångar, men 

också därför att det säger någ
ot om den svenska 

idrottsmodellen.

Att ett litet land i norra 
Europa med 10 

miljoner invånare kan vara me
d och tävla i den 

absoluta världseliten. Att Sv
erige är den tred-

je mest framgångsrika sportna
tionen i världen, 

utifrån folkmängd. Det är ta
ck vare människor 

som sliter hårt i vårt föreni
ngsliv, däribland 

det Maccabi Sweden. Jag kan i
nte göra annat än 

att tacka er för det arbete n
i gör.

Till sist vill jag också, å
 hela Sveriges 

vägnar, passa på att önska all
a tävlanden lycka 

till i årets spel.

 Anders Ygeman 

Sveriges migrations- och integrations-

minister samt idrottsminister

Facklan inför idrottstävlingen Makkabiaden 
tänds för första gången i Sverige
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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 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.

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 2022.

Leg Optiker Diana Gerward
& Jennifer Mankowitz

Erbjudande!

15%15%
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Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

De judiska församlingarna har som uppgift att möjliggöra ett 
judiskt liv idag – och för våra barn och barnbarn imorgon. 

Vi har ett stort utbud och representerar våra medlemmar i många olika 
frågor, både i media och gentemot statsmakten. 

Du behövs NU för att vi skall kunna fortsätta vår viktiga verksamhet. 

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

Vill du ha någon som tillvaratar 
våra judiska intressen imorgon? 

Bli då medlem i en 
Judisk församling idag!

De judiska församlingarna har som uppgift att möjliggöra ett 
judiskt liv idag – och för våra barn och barnbarn imorgon. 

Vi har ett stort utbud och representerar våra medlemmar i många olika 
frågor, både i media och gentemot statsmakten. 

Du behövs NU för att vi skall kunna fortsätta vår viktiga verksamhet. 

Bli medlem i en församling nära dig!

Judiska Församlingen
Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se
www.jfst.se

www.jfm.se

De judiska församlingarna är förenade i Judiska Centralrådet i Sverige

www.judiskacentralradet.se

Judiska Församlingen
Nordvästra Skåne

Helsingborg
info@jfns.se
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Hej Stella, snart åker du ned till Israel och representerar Sverige i 
U16-klassen, hur känns det?
– Jättebra, jag ser verkligen fram emot Makkabiaden. Jag tror 
att det kommer bli en upplevelse för livet så jag går runt och 
tänker på det ganska mycket. Jag har både släktingar och famil-
jevänner som varit med i Makkabiaden för Sverige och de har 
berättat om sina upplevelser så det ska verkligen bli spännande. 

När började du spela fotboll?
– Jag började spela för 3,5 år sedan så jag var kanske lite äldre än 
vad många är. Jag började spela i Djurgården och spelat där hela 
tiden och trivs jättebra med laget. När jag började spelade jag 
först ytterback prövade sen att spela mittfält innan jag blev mitt-
back, det är också den position jag spelar på idag. Dels tycker 
jag att det var den roligaste positionen att spela på, dels att det 
nog också var den positionen som passade mig bäst. 

Vet du vilken position du kommer att ha i Makkabiaden?
– Som jag har pratat om med våra tränare under de tränings-
matcher och träningsläger vi har haft så har de sagt att jag ska 
spela mittback. Vi har ju också pratat mycket taktik och hur vi 
ska ställa upp på planen så då är det ju bra om alla vet var på 
plan de ska spela. Dessutom är det den position jag har spelat 
på när vi har spelat träningsmatcher inför Makkabiaden – så det 
känns bra.

Normalt i Djurgården känner du ju din mittbackskollega bra och 
ni är samspelta, känner du någon i laget nu?
– Socialt känner jag folk i laget för vi har spelat PGT ihop, va-
rit på Glämsta och gått i samma skola, så det är kul. Men på 
planen känner jag inte folk lika bra. Jag har spelat i samma lag 
som en av de andra tjejerna och mött en av dem i S:t Eriks-
cupen, resten hade jag aldrig spelat tillsammans med innan vi 
träffades för första gången så det är såklart en utmaning, men 
en rolig sådan. Men som sagt våra tränare har pratat mycket 
taktik med oss och vi har en bra idé om hur vi ska spela så det 
kommer nog gå bra. 

Hur många gånger har ni hunnit träffas i laget?
– Vi har hunnit träffas fyra gånger för både träningsläger och 
träningsmatcher. Men vi har kommit överens riktigt bra och jag 
ser fram emot att tillbringa ännu mer tid med alla nere i Israel 
tillsammans. 

Vet ni något om motståndarna?
– Nej, det gör vi inte det. Men de vet ju inte så mycket om oss 
heller så det är väl lika för alla lag. Vi ska spela mot Kanada, 
Israel och Panama och vi har respekt för dem alla. Men vi vill 
vinna alla våra matcher och går in med inställningen att försöka 
göra det. 

Hur mycket har ni pratat om att spela i värmen?
– En hel del, speciellt då både Israel och Panama som är med 
i vår grupp får antas vara väldigt varna vid att spela i värme. 
Men vi har pratat om vikten av att dricka mycket och även om 
man inte känner sig törstig. Hur viktigt det är att tillbringa tid i 
skuggan eller där det finns air condition. Men jag och några an-
dra i laget ska åka till Israel innan Makkabiaden på årets Shana 
haba›a-resa. Det gör att vi förhoppningsvis är lite acklimatisera-
de vid värmen när det är dags att börja träna och spela matcher. 

Slutligen, vad ser du fram emot mest?
– Självklart ska det bli jättekul att 
spela matcher mot andra landslag 
och upptäcka hur de spelar fotboll. 
Sen ska det naturligtvis bli en ära och 
jättekul att representera Sverige och 
gå in på invigningen i de svenska 
färgerna. Dessutom ser jag 
fram emot hela upplevel-
sen utanför plan, skaffa 
nya vänner, träffa 
folk från andra 
länder och har 
ett roligt 
program 
med 
aktiviteter 
utanför 
fotbol-
len. Jag 
kan nog 
inte komma 
på någonting 
jag inte ser fram emot. 

Simon Scharfstein

Stella Fischbein Gladnikoff är en av många förväntansfulla tjejer som ska 
representera Sverige i juniorfotbollen för tjejer upp till 16 år. Sportmagazinet 

tog en pratstund för att höra hur man förbereder sig inför att spela med lagkamrater man 
inte känner så bra och spela matcher i klart varmare klimat än vad vi är vana vid här hemma i Sverige. 

följ @makkabisweden på instagram    följ @makkabisweden på instagram    

STELLA
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Israel Käss, en av svenska Makkabirörelsens största 
vänner och kanske största sponsorn av svenska 
Makkabiadtrupper har i år lämnat oss i en ålder av 
83 år.

Israels far, Mayer Käss, köpte i början av 1960-ta-
let en Volvolastbil till sitt åkeri. Detta ledde så småningom 
till att Mayer blev Volvos representant för lastbilar, bussar 
och personbilar i Israel. I samband med detta startades år 
1967 företaget Mayer’s Cars and Trucks Company. Företa-
get skulle så småningom tas över av Israel Käss och leds nu 
efter hans bortgång av sonen Avner Käss. Idag är företaget 
en av de största i Israel då man nu förutom Volvo saluför en 
rad andra varumärken. I företaget ingår även den israeliska 
delen av biluthyrningsföretaget Hertz samt Maccabi Haifa 
Football Club.

Israel Käss sponsrade med svenska Makkabiadtrupper och 
svenska deltagare under Makkabimöten i Israel med allt 
vad som önskades i bil- och transportväg från Hertz flotta 
från 80-talet och framåt. Han var alltid oerhört generös 
och gav oss alltid det vi önskade utan vidare.

Min personliga relation till Israel Käss inleddes 1992. 
Abbe Adler och jag var då ordförande respektive vice ord-
förande i Svenska Makkabiadförbundet och blivande över-
ledare till den svenska Makkabiadtruppen 1993. Vi ”ärvde” 
kontakten med Israel från Wolfgang Wronkow och utveckla-
de snabbt själva en nära och vänskaplig relation som innefat-
tade mycket mer än bara Makkabiadfrågor. Det var inte svårt 
då Israel var en mycket varm och nyfiken människa. 

Under min tid i Makkabiförbundet besökte jag alltid Israel 
Käss under Makkabimöten i Israel och dessa möten var ofta 
höjdpunkterna under mina vistelser. Vi kunde sitta i på hans 
kontor och tala om allt möjligt och ofta personligt och givan-
de. Vid ett tillfälle frågade jag honom varför han årligen un-
der så lång tid sponsrat oss så givmilt. Hans svarade att han 
kände en förbundenhet med Makkabirörelsen och speciellt 
den svenska. Hans far Mayer hade i sin ungdom varit aktiv 
i Maccabi Ramat Gan men framför allt odlat en kärlek och 
tacksamhet till Sverige och Volvo. Han hade livet ut kontakt 
med sina samarbetspartners på Volvo. Denna känsla var be-
svarad från Volvo men även från Sverige då han ur kungens 

hand fick mottaga Nord stjärneorden 
vilket han var otroligt stolt för.

Israel var också noga med att relationen till Makkabiadför-
bundet skulle bestå även efter hans död. Vid ett flertal tillfäl-
len när vi satt på hans kontor kunde han be sonen Avner 
komma in och meddela honom att när han inte längre fanns 
skulle Avner fortsätta att sponsra oss.

Israel Käss var en kär vän, som vi kommer att sakna men 
framförallt går våra tankar till familjen, hustrun Nili, sö-
nerna Avner, Roni och Yair med familjer samt systern Nili 
Shachar med maken Jacob.

Det har varit en ära att känna Israel Käss och må hans min-
ne vara till välsignelse för oss alla.

Daniel Jonas

Israel Käss 1938 – 2021 z”l
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Sverige kommer till sommarens 
Makkabiad skicka ett laddat 
herrlag i fotboll som hoppas 
på att upprepa tidigare uppla-
gornas bedrift och ta sig långt 

i turneringen. En som spelet måste fung-
era för om Sverige ska kunna gå långt 
är 25-årige Axel Wiorek. Axel är en av 
de spelarna i den svenska truppen som 
spelar högst upp i seriesystemet med sitt 
Karlberg BK som håller till i Division 2 
Södra Svealand. 

Axel, till vardags spelar du för Karlberg 
BK, så högt upp som i division 2. Där du 
känner motståndarna väl, nu blir det svå-
rare att läsa motståndarna. 
- Ja, matcherna i Makkabiaden bli nå-
got helt annat. Efter att ha spelat lite ihop 
vet jag att vi är ett bra lag med potential. 
Men var motståndarna står är naturligtvis 
mycket svårare att säga något om. Men 
som jag förstått det är framför allt att USA 
alltid väldigt duktiga på att få ihop bra lag 
med otroligt ambitiösa uttagningar i grun-
den. Vidare kommer både Brasilien och 
Argentina bli farliga samt naturligtvis Is-
rael. Det israeliska landslaget kommer om 
inte annat vara enormt samspelta då de 
brukar skicka ett ungdomslandslag. Övriga 

motståndare har vi naturligtvis också stor 
respekt för. Men vi åker ner för att vinna 
varje match oavsett motståndare. 

Ni har haft några samlingar tillsammans 
inför Makkabiaden, vad är dina intryck 
efter dessa?
– Först och främst att vi har en jättefin 
trupp med många härliga personligheter 
och duktiga spelare. Det ska verkligen bli 
kul att kampera ihop som ett lag ihop i 
två veckor med allt vad det innebär. Det 
ska bli kul att lära känna alla ännu bätt-
re. Sen har jag under samlingarna också 
pratat en hel del fotboll med tränarna 
Daniel Kaplan, David Narrowe och Alex-
ander Agrest som tänker mig som of-
fensiv mittfältare som ska operera från 
straffområde till straffområde. Det är en 
rolig roll på plan som passar mig väl då 
man hela tiden är involverad i spelet.

Du har inte varit med i Makkabiaden ti-
digare? 
– Nej, detta blir första gången. När är 
jag blev uppringd och fick frågan om 
jag ville vara med hade jag faktiskt inte 
hört talats om Makkabiaden. Men när 
jag gjorde efterforskningar visade det sig 
faktiskt att min farfars bröder, min pap-

pas kusiner samt min syssling varit med 
i Makkabiaden och framför allt tävlat i 
basket och tennis.

Vad fick dig att svara ja och vara med?
–Dels att få chansen att vara i samma 
evenemang som min farfars bröder och 
andra släktingar varit med i. När jag fick 
reda på att de representerat Sverige kän-
des det väldigt självklart att vara med. 
Dels också att få  representera Sverige 
internationellt och dra på sig den gulblåa 
landslagströjan. Sen ska det bli otroligt 
kul att besöka Israel för första gången i 
mitt liv och vid sidan av det sportsliga ser 
jag verkligen fram emot att upptäcka lan-
det. Det finns många platser jag ser fram 
emot att besöka förutom att bara uppleva 
känslan av landet. 

Slutligen, skulle du kunna tänka dig att 
varva ned i Makkabi på ålderns höst - 
även om det är ett antal divisioner ned?
– Ja, det vore såklart jättekul om det går. 
Förhoppningsvis skulle jag kunna åter-
förenas med några andra av våra spe-
lare i den svenska truppen. Men det blir 
i framtiden, nu spelar jag i Karlberg och 
trivs väldigt bra där. 

Simon Scharfstein

AXEL
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Att Makkabirörelsen internationellt är så starkt beror 
på just historiska oroligheter. För samtidigt som oro-
ligheter genom historien delat familjer, bekantskaper 

och länder, har oroligheter en förmåga att förena människor 
som delar fundament. Makkabiaden som startade 1932 i en 
tid när judar inte var önskade och som idag är världens tred-
je största idrottsevenemang är ett exempel på frukten av just 
detta.

Så idrott är en källa till gemenskap? Vad har det med Makkabis 
dagliga verksamhet eller en text till Sportmagazinet att göra? 
Bra fråga! (Väldigt judiskt att vara kritisk och frågvis)
Som bekant är idrott en källa till gemenskap. Denna källa till 
gemenskap har även i det judiska idrottssverige tillåtit männ-
iskor av olika grad av religiös tro och tidigare judiskt engage-
mang att hitta en gemensam grund att mötas på. Denna kraft 
är stark. Så pass stark att vi vågar påstå att den inte finns att 
finna någon annanstans. Vi utmanar därför dig som läser att 
skicka oss en annan arena där man med olika språk, kultur och 
åsikter om livet ändå kan förenas, ha roligt och må bra!  

Som judisk idrottsklubb är det alltså av stor betydelse att upp-
fylla den funktion som en judisk idrottsklubb ska fylla. Den ska 
vara gränsöverskridande, inkluderande, entusiasmerande och 

även tävlingsinriktad när lämpligt. För att vara en aktiv idrotts-
klubb är man beroende av medlemmar och engagemang, ett 
engagemang som idag innebär att vi i Stockholm har sju aktiva 
sektioner vilka tillsammans engagerar över 100 aktiva och över 
15 ledare. Totalt har vi 400 medlemmar! Vi är alltid nyfikna på 
fler sektioner och fler som vill engagera sig. Känner du att du 
vill veta mer om vad man kan göra i klubben eller vill du enga-
gera dig? Hör då av dig till info@ikmakkabi.se

I sommar är det återigen dags för Makkabiad. Över 80 judiska 
aktiva från Sverige, varav många aldrig tidigare varit involve-
rade i det judiska, kommer att tävla i blågult för att de är stolta 
judar och svenskar. Vi önskar hela den svenska truppen ett 
stort lycka till!

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till alla er som 
hjälpt till att bidra till den insamling vi tillsammans med Mak-
kabiförbundet och våra systerföreningar i Sverige startade för 
att hjälpa de judar som ville fly från Ukraina. Insamlingen 
ledde till att Makkabi-rörelsen kunde vara med och hjälpa på 
ukrainska judar att fly till närliggande länder. 

Makkabi chai!
IK Makkabis styrelse

Det har inte undgått någon att världen är orolig. Det är heller inget ovanligt, då det hän
der några gånger per sekel att det blir mer oroligt än vanligt i den del av världen vi lever i. 
Det är en verklighet som jude och en verklighet som människa.

Under våren hölls tre olika Hasbara 
seminarium i Sverige – ett i Stock-
holm, ett i Malmö och ett i Göteborg.
Arrangemanget hölls i samarbete 
med Israels ambassad under rubri-
ken ”Sanningens ambassadörer” 
Alla tre seminarier var välbe-
sökta och Maccabi Sweden är 
glada och stolta över att kunna 
visa att Makkabirörelsen är så 
mycket mer än bara idrott.

Fv Stefan Levy, Shirel Liber-
man, Arsene Ostrowsky, Carlos 
Tapiero, Arezoo Jersel-Rohila, Zvi 
Nevo Kulman, Mats Israelson.
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En krans för Kálmán Konrád
I maj förra året lades en blomsterkrans i rödvita färger ned vid Kálmán 
Konráds grav på södra judiska begravningsplatsen i Stockholm. Den 
kom hela vägen från München. 

Få känner kanske till att en av Ungerns bästa fotbollsspelare ligger 
begravd i Stockholm. Kálmán Konrád föddes den 23 maj 1896 och det 
var på vad som skulle ha varit hans 125-årsdag som självaste FC Bayern 
uppmärksammade hans minne. Konrád föddes i byn Bácspalánka i då-
varande Österrike-Ungern, nuvarande Serbien. Han kom till Budapest 
som ung och började, likt många andra judiska fotbollsspelare, spela 
för MTK Budapest FC när han var 18. Kálmán och brodern Jenö blev 
snabbt uppmärksammade tack vare sina tekniska färdigheter. Båda brö-
derna fanns med när MTK mötte FC Bayern 1919. Kort senare flyttade 
bröderna till Österrike och vann mängder av titlar med Wiener Ama-
teure. Han värvades till USA och Brooklyn Wanderers innan han avslu-
tade den aktiva karriären i MTK. Kálmán Konrád räknas som en av de 
bästa fotbollsspelarna i Ungern under 1910-talet.  

Han blev dock mer känd som tränare. Han tränade lag som FC Bay-
ern München, FC Zürich, Slavia Prag och Rapid Wien. Strax innan andra 
världskriget lyckades Konrád fly till Sverige efter att ha blivit hitbjuden av 
den judiske journalisten Peter Brie. I Sverige fortsatte han framgångsrikt 
sin tränargärning. Han tränade Örebro, Åtvidaberg, Malmö FF, Råå IF, 
BK Derby och Junsele. Det som sticker ut mest är så klart de två allsvens-
ka titlarna med Malmö FF 1949 och 1950. Konrád blev kvar i Sverige även 
efter tränarkarriären fram till att han gick bort 83 år gammal 1980.  

Kransen kom från Kurt Landauer-stiftelsen. Kurt Landauer var 
en legendarisk judisk president i FC Bayern München både före kri-
get och efter kriget. 2013 utsågs han postumt till hederspresident i den 
tyska storklubben och Kurt Landauer-stiftelsen arbetar med att sprida 
information om hans gärning samt arbeta mot rasism. Stiftelsen har 
även som mål att arbeta med minnet av avlidna medlemmar i Bayern 
München som förföljdes av nazisterna.  

Just FC Bayern München har en stark judisk historia från grundan-
det, något som klubben redogör för på sitt eget museum vid Allianz Are-
na. Klubben kallades för ”Judenklub” och när nazisterna tog över mak-
ten drabbades man av diskriminering samtidigt som många medlemmar 
förföljdes. Minst 21 spelare och ledare från FC Bayern München mörda-
des av nazisterna.   

Daniel Meisels

Kurt Landauers livsöde finns porträtterat i spelfilmen ”Landauer – Der Präsident”  
(A Life for Football på engelska) från 2014.   

2021 TILLDELADES MAKKABI Swedens ordförande, 
Harry Nudel, Makkabis hederspris, medalj i brons 
till Willy Gordons minne.

Motiveringen lyder: 
”Denna 
Makkabe 
har under 
många år 
befunnit 
sig i Mak-
kabis kärn-
verksam-
het. Han 
har sedan 
tidernas 
begynnelse 
varit Mak-
kabi troget. 
Han del-
tog 1981 i 

Israel makkabiaden som fotbollsspelare, han hjälp-
te under 90-talet till att coacha flera kullar av av 
fotbollsjuniorer i Makkabi. Där sattes även nerver-
na på prov under en beryktad match med antisemi-
tiska inslag som ledde till rättegång. 1i›ven här var 
vår pristagare tidig med att värna om det judiska 
och vikten av att snabbt och tydligt sätta ribban 
för att möjliggöra och facilitera judiskt idrottande 
oavsett nivå, oavsett anledning.”

Judisk idrott är för många i periferin den ge-
mensamma nämnare som förenar judar. Idrotten 
är därmed en av de, om inte den viktigaste en-
skilda faktorn som förenar judar runtom i världen.

Engagemanget som idrottsman och coach 
räckte inte. Vår pristagare valde att gå steget 
längre och engagerade sig tidigt i Svenska Mak-
kabiförbundet. Målet var att nå ut med intresse, 
glöd och Makkabianda. I maj 2003 stod det klart 
att han skulle stå som ordförande för det första 
publicerade exemplaret av Judiska Sportmaga-
zinet, som därefter kommit att skickas ut regel-
bundet där man får följa med det judiska idrotts-
sverige genom tävlingar, framgångar 
och personliga berättelser. Det är 
en sann ära att efter ett helt liv 
ägnat åt Makkabi och Makka-
bis intressen få överräcka årets 
medalj i brons till Willy Gor-
dons minne till ingen mindre än 
Harry Nudel!”

Harry hedras
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Det tog ett tag, men 
i somras blev New 
York Rangers 
back Adam Fox 

den förste judiska spelaren 
att vinna ett individuellt pris i 
NHL.  

 
Vid sommarens NHL awards 
vann Fox ”Norris trophy”, pri-
set till ligans bästa back. Med 
det blev han alltså den förste 
judiska vinnaren av ett stort 
individuellt pris i världens 
bästa hockeyliga. 24-årige Fox 
är född i Jericho, New York där 
en stor del av befolkningen 
är judisk. Han hade, så klart, 
hockeytema på sin Bar Mitz-
va och pappa Bruce hade sä-
songskort på New York Rang-
ers under Adams uppväxt. 
 
2016 draftades han av Calgary Flames, 
men 2019 lade Rangers vantarna på 
backen och resten är historia. Adam 
Fox växte snabbt ut till en av ligans 
bästa försvarsspelare och under fjol-
årets förkortade NHL-säsong stod 
han för 47 poäng på 55 matcher, vil-
ket alltså gav honom priset som hela 
ligans bästa back. I slutet av förra året 
skrev han på en kontraktsförlängning 
med Rangers värt 66,5 miljoner dollar. 
 
I en intervju med Jewish Telegraphic 
Agency berättar Fox om sin uppväxt 
bland annat. 
– Jag kommer från en ganska vanlig 
familj. Två judiska föräldrar och jag 
gick till synagogan som ett vanligt 
barn, blev Bar Mitzva och, ni vet, inget 
galet. Jag hade en ganska normal upp-
växt, säger Fox och fortsätter: 

– Om en ung jude ser mig spela i NHL 
och det kanske får honom att börja 
med hockey… Jag tror att sådana sa-
ker och att se olika typer av männ-
iskor spela är viktigt. Det är kul för 
mig att vara på ett ställe där folk kan 
se mig och se judiska idrottare på en 
hög nivå. Förhoppningsvis bryter det 
någon form av stereotyp som finns 
där ute.  
 
De senaste åren har det varit något av 
en ”judisk boom” i NHL. Flera spelare 
är framträdande i sina lag med stor 
framgång. 2019 draftades Jack Hug-
hes som etta och blev då den förste 
judiska spelaren att väljas först. Sedan 
dess har 20-åringen imponerat stort 
för sitt New Jersey Devils. Och det är 
inte nog med det. Brorsan Quinn Hug-
hes är en av Vancouver Canucks bästa 

spelare och den andre brodern 
Luke Hughes valdes som fyra 
totalt av just Devils i somma-
rens draft. Mamma är Ellen 
Weinberg-Hughes som spelat 
VM för USA.  
 
En annan som utmärker sig 
är Edmonton Oilers Zach Hy-
man. Hyman spelade 2013 för 
Kanada vid Makkabiaden i Is-
rael och vann guld (oväntat). 
Inför säsongen flyttade Hy-
man från Toronto till Edmon-
ton och bytte då tröjnummer 
till 18 eftersom det står för 
”Chai”, liv på hebreiska.
– Jag är jude och inom juden-
domen är 18 ett lyckonum-
mer, säger Hyman i en intervju 
med The Athletic.  
 
En sportbutik i Kanada säljer 

till och med Oilerströjor med Hy-
mans namn på hebreiska och inför en 
match överraskades han med en pärl-
platta där hans namn stod skrivet på 
hebreiska i Oilers färger.  

Daniel Meisels

Kneidlach eller Kreplach ?

I en intervju med Alberta Jewish News be-

rättar Hyman om sin judiska uppväxt och 

får bland annat svara på ett antal frågor: 

Kneidlach eller Kreplach? Kneidlach. 

Favorithelg? Pesach. 

Röd eller vit pepparrot? Röd.  

Adam Sandler eller Seth Rogen? Adam 

Sandler. 

Favoritsmak på hamantaschen? Körsbär. 

Äppelmos eller gräddfil på latkes? Äppelmos 

hela dagen. 

Larry David eller Jerry Seinfeld? Larry David.  
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Tommy Bab 75 år

Tommy Bab, Svenska Makkabiförbundets och IK Makkabis mång
årige medlem och aktive fyller 75 år den 30 juni. Judiska Sport
Magazinets Simon Scharfstein ringde för att gratulera och höra om 
Tommys långa Makkabi historia, men också vad som är viktigt för 
att kunna minnas historien. 

Hur började din Makkabi-historia?
Jag började spela fotboll i IK Makkabi för, tror jag, 67 år se-
dan, år 1955. Jag började spela i ett sjumannalag och vi spelade 
våra matcher på Matteus bollplan på Vanadisvä-
gen. Jag tyckte om att «trilla boll», som man sa på 
den tiden, och som minst på plan gjorde jag ofta 
succé. Jag spelade fotboll varje dag och ville spela 
hela tiden. Det blev därför enklare för mig att 
spela i min lokala klubb Brommapojkarna som 
då låg i kvarteren där vi bodde. Så första sejouren 
i Makkabi blev bara något år eller två lång innan 
jag 1966/67 kom tillbaka igen och började spela 
för Makkabi i A-laget. 

Det låter inte som att du ångrar att du kom till-
baka? 
Nej, ett av mina bättre beslut. Det var som att komma hem. Det 
var Hasse Hauser, som då var lagledare, som fick mig att åter-
vända. Det var direkt otroligt kul att spela ihop med alla gamla 
och nya judiska kompisar och många av dem har jag kontakt 
med än idag. Jag kan rabbla en lång lista med namn jag spelade 
tillsammans med men då skulle jag dels säkert glömma någon, 
dels skulle det bli en lång lista som tar upp halva tidningen. 
Det var en rolig tid i Makkabi med Makkabispelen, turnering-
ar mot Hakoah Malmö och Hakoah Göteborg och ibland även 
resor och spel mot andra Makkabilag i Amsterdam, Helsing-
fors och Köpenhamn. 

Det måste ha varit en stor sak på tiden?
Ja, verkligen. Vi åkte ju ofta buss/tåg till turneringarna och re-
sorna i sig var ju en del av upplevelserna. Att på den tiden åka 
utomlands på turneringar var en smula märkvärdigt, så det var 
ju väldigt kul att få uppleva. För att inte tala om att vara med 
på Makkabiader i Israel. På den tiden hade inte alla varit i Is-
rael så det var en stor sak att åka dit. 

Men du har gjort annat inom Makkabi och Makkabiförbun-
det än att bara spela fotboll?
Ja, jag spelade fotboll i A-laget fram till slutet av 70-talet, men 
hade redan i början av 70-talet engagerats i Svenska Makka-

biförbundet av den legendariske Makkabiledaren Joel Haskel. 
Han såg väl, och man får väl ge honom viss rätt i efterhand, att 
jag hade en känsla för föreningsskötsel och föreningsdemokra-
ti samt gillade att ta ansvar och se till att det föreningsadmi-
nistrativa fungerade, som att föra protokoll, sköta kassaboken, 
uppdatera register och allt vad det innebär att driva en fören-
ing. Det gjorde att jag dessutom vid sidan av fotbollen engage-
rade mig i Makkabis huvudstyrelse, som jag tillhörde i ca 40 år, 
varav ordförande mellan 1973 och 1975. Parallellt var jag fort-

satt engagerad i Makkabiförbundet i olika funk-
tioner och är än idag kassör i förbundet. Till det 
kan tilläggas att jag har spelat och fortfarande 
spelar bowling i Makkabi sedan åtskilliga år. 

Du var inne på kamratskapet och resorna till-
sammans, vad minns du mer av ditt engage-
mang i Makkabi?
Det finns ju hur mycket som helst att lyfta fram. 
Men om jag bara ska nämna en sak är det arbe-
tet med boken ”Heja Judarna”. Tillsammans med 
David Glück, Kim Lichtenstein, Mattias Grosin, 
och Ubbe Orzolek tog vi fram boken till Mak-

kabis 70-årsfirande. Det var ett riktigt teamwork som jag är 
mycket stolt över – det blev också ett fint dokument över IK 
Makkabis första 70 år. 

Låter som att du anmäler dig för att skriva boken till 100-års-
firandet?
Ah, det vet jag inte. Men om det är något budskap jag vill skicka 
med efter alla år som engagerad i Makkabirörelsen så är det att 
dokumentera verksamheten, spara och hålla koll på alla proto-
koll, verksamhetsberättelser, bilder och dylikt. Arkivera ordent-
ligt och deponera på Riksarkivet/Stadsarkivet. Det är ovärder-
ligt för kommande generationer att vi sparar på saker och min 
magkänsla är att i dessa digitala tider har vi blivit sämre på det. 
Dessutom underlättar det för dem som skriver den eventuella 
100-årsboken. Så fortsätt idrotta och ha trevligt tillsammans i 
Makkabi - men se till att dokumentera det ordentligt! 

Vill du hylla Tommy på födelsedagen skulle han nog uppskatta 
en insättning till Svenska Makkabiadfonden, Bg 201-1070 el-
ler Swish till 123 568 17 13 till stöd för ungdomars deltagande 
i kommande Makkabiader eller till Östersjöjudiskt Forums (där 
Tommy är ordförande) Ukraina insamling, Bg 5036-6822 eller 
swish 1232138899. 

Simon Scharfstein
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