POA
- vår rikskändis i handbollssverige

Årskamrat med Poa har jag blivit ombedd att skriva några rader om Poas ledarinsatser
för KAIK:s handboll och samarbetet med Svenska Handbollsförbundet. Foto: Kurt Rudin.

Vi ses en kulen novemberdag hemma i köket hos Poa. Hustru Ann-Louise förser oss
med fika och glada tillrop, samtidigt som hon håller ordningen på sanningshalten i
våra berättelser.
Vår gemensamma idrottshistoria började runt gamla AIK-plan där vi finslipade
våra egenskaper för framtida proffskarriärer. Vi debuterade samtidigt i A-laget i
fotboll för att som alla andra vid ”lekplatsen AIK-plan”, först provat på allehanda
idrottsgrenar. Poa visade tallang inom handbollen som sedermera blev en av hans
bästa idrottsgrenar.
Han var en riktig snurrgubbe och inte ens medspelarna visste var bollen skulle
komma. Poa var med andra ord mer teknisk än skottstark. Därför är, underligt
nog, mitt bästa bildminne från Poas karriär, en bild som fanns på
handbollskansliet. Hängande i luften är Poa på väg att dra ett riktigt hoppskott.
”Gussi” dåvarande lagledare och handbollslegendar erkände aldrig att Poa lyfte
från golvet medan Poa naturligtvis påstår motsatsen. Du förstår säger Poa, ”
Henry Svensson, KK:s fotograf, hade problem då det på den tiden inte fanns så
snabba filmer utan exponeringstiden var lång. Jag hängde där säkert en hel minut
innan han var klar.”

Här är den omtalade bilden med Poa i luften. Bilden är inscnanad från en
plastkliché ur KK:s gamla klichéarkiv. Lägg märke till att bandaget på vänster
armbåge fanns redan då. Foto: Henry Svensson.

Det var i handbollen Poa skadade sig så pass allvarligt att han fick steloperera en
armbåge. Sedan dess har Poa utstått mycken sveda och värk men alltid med det
glada sinnet i fokus och med en rolig historia till hands.
Så även vid denna träff som ska handla om Poas ledarinsatser för KAIK och
Svensk handboll. Att inledningen blev lång är typisk när man träffar Poa. Fakta,
roligheter och skrönor bara forsar ur honom.
Duveholmshallen – Svensk ungdomshandbolls utbildningscentrum
I samband med att ett nytt avtal skulle tecknas mellan Katrineholms kommun och
Svenska Handbollsförbundet fick jag anledning att arbeta tillsammans med Poa.
Som underlag för alla diskussioner bad jag Poa ta fram fakta som gällde för det
idrottsliga och det kommersiella kring dessa arrangemang.
Döm om min förvåning när jag summerade dessa underlag. Cirka 6.000
handbollspelande pojkar och flickor besöker årligen vår anläggning. Till detta
kommer alla anhöriga och andra handbollsintresserade personer och vi närmar oss

siffran 20.000 personer som årligen genomströmmar Duveholmshallen i detta
syfte.
För KAIK:s del är bruttoomsättningen cirka 1,7 miljoner kronor och tittar man på
den totala omsättningen för idrotten, kommunen och näringslivet ligger siffran på
c:a 5,5 miljoner kronor. Och detta är siffror som är lågt räknade. Vissa cuper och
turneringar klarar vi inte av att hålla förläggning till i vår kommun, utan våra
grannkommuner får också en del av denna verksamhet.
Nu har ett nytt avtal tecknats mellan parterna och verksamheten är tryggad i
ytterligare fem år.
Varför får då kommunen och KAIK stå som värdar för dessa arrangemang?
Ja, för det första så har vi Poa. Han har varit med och byggt detta förtroende sedan
1979 och han sitter i läger- och utbildningsgruppen för Svensk handboll.
Till förbundets utbildningar och cuper erbjuder vi en anläggning som passar som
handsken för denna verksamhet. Kommun och personal ställer en serviceanda till
förfogande som kompletterar helheten och vi erbjuder bra boende oavsett önskad
standard. Och så ligger vi mitt i kommunikations-sverige, lätt att nå från alla håll.
Givetvis har andra kommuner sätt möjligheter att ta del av denna verksamhet,
men så länge vi behåller kvaliteten på ovanstående fördelar har vi ett försprång.
Poa nämner endast en sak som bör förbättras. Fortfarande, i denna moderna
dataålder, springer man med lösa lappar från sekretariatet och klistrar upp dem på
stora resultatskivor till allmänt beskådande. Den digitala tekniken borde även här
kunna användas. Dokumentation av matcher är något som andra arrangörer
använder sig av i direktsändning, till glädje för föräldrar och andra på hemmaplan.
Kanske ett uppdrag för Duveholmsgymnasiets medieprogram…?
Katrineholm har för handbollen blivit vad fotbollens riksläger är i Halmstad och
vad TV-pucken är för hockeysverige.
Ytterligare arrangemang i dessa sammanhang är domarutbildningar, ordförandekonferenser med mera, som arrangeras i mån av tid och utrymme.

Sverige cupen
Denna turnering är i mångt och mycket början till rekrytering av ungdomar som
befinnes lovande för vidare utveckling och redan 1983 startade denna verksamhet
i Duveholmshallen.
Förbundskaptener för 92-93:or är Torbjörn Klingvall (pojkar), Camilla Eriksson
(flickor) samt deras staber som följer ungdomarna under denna cup, såväl som på
ungdomarnas hemmaarenor. 70 pojkar och 70 flickor tas ut för vidare
kvalificering så arbetsuppgiften är enorm i sitt upplägg. Uttagna flickor och
pojkar blir sedan kallade till Riksläger 1 i april där dokumentation och nya
utvärderingar görs. Passerar man genom nålsögat blir man kallad till Riksläger 2,
Riksläger 3 och slutligen till Riksläger 4.
Detta enorma utvecklingsarbete har gett resultat och numera tittar övriga Norden
på vilka metoder Sverige arbetar efter.
I samband med dessa cuper arrangeras sedan år 1993, alltid en juniorlandskamp
för pojkar eller flickor. Sverige inbjuder någon av de övriga nordiska länderna.
Kommunen står som arrangör och kamratmåltider äts. I samband med dessa
landskamper passar alltid lagen på att förlägga träningsläger kring
sammandragningarna. Lagen inkvarteras vid dessa landskamper alltid på vårt
sporthotell Ekbacken.
Poa hade på 90-talet förmånen att få följa med Svenska juniorlandslaget till
Tyskland. Detta som en i ledarstaben och som ansvarig för tacktal och
presentöverlämning. Fina glassouvenirer med Handbollsförbundets logga överlämnades. Dock ej vid den sista matchen då Poa endast hade en slips kvar att
överlämna. Något pinsamt, då han märkte att borgmästaren i värdstaden var en
kvinna. Något som Poa i många år påmindes om i handbollssverige.

Och med förbundets arbetsmetod som bas berättar Poa att säkert 90% av alla
landslagsspelare på både dam och herrsidan passerat utbildningen i
Duveholmshallen.
På damsidan nämner han som exempel Isabella Guldén, Johanna Alm, Jenny
Wikensten, Linnea Torstensson och Tina Flogdman.
På herrsidan finns exempel som Oscar Carlén, Robin Andersson, Mathias
Zackrisson, Tomas Svensson, Lukas Karlsson, Fredrik Pedersen, Joakim Ekberg
och Jonas Larholm.
Av ”Bengans” gäng minns han bland annat Staffan Olsson, Magnus Wislander,
Tomas Svensson och Magnus Andersson. Alla högt värderade handbollsprofiler.

Poa under sin aktiva tid i A-laget. Det genuina handbollsintresset resulterade
så småningom i större uppdrag inom Svenska Handbollsförbundets
ungdomshandboll. Foto: Henry Svensson.
I samband med och i takt med att Poa minns kommer hela tiden små anekdoter,
bland annat den här: ”Jonas Larholm var som många idrottsprofiler, en
personlighet som inte hetsade upp sig för så mycket. Att svara på inbjudan till
läger och ungdomslandslag var väl inte så noga, tyckte han. Trots påminnelser
med mera så fick jag till slut tag i hans mamma som lovade att ta tag i problemet
och hon lovade att grabben skulle komma. Vi var dock rörande eniga om att det
inte var hon och jag som skulle spela handboll. Det fick grabben ordna själv.”
Jonas är idag en mycket etablerad handbollsspelare som för närvarande är proffs i
Danmark.
Trim-SM
En turnering som Poa gärna berättar om är Trim-SM. Under en sexårsperiod på
90-talet arrangerade KAIK denna turnering. Ett oerhört påfrestande arrangemang
som tog mycket kraft och tid att genomföra. Handbollsektionens Lars Lindstrand
påtog sig här en stor arbetsbörda för att detta arrangemang skulle kunna
genomföras. Detta var en turnering för handbollspelare med bäst-före-datum.
Herrarna var fyllda 40 år och damerna 35 år. Och här var det inte bara handboll
som gällde utan Poa beskriver den höga stämning som rådde på Ekbacken då
gamla kompisar träffades.
Vid ett tillfälle överbeställde KAIK kyckling från nuvarande Kronfågel och Poa
påstår att Hasse Westerdahl åt kyckling i minst 2 år efteråt.

Skol-SM och skol-VM
I samband med arrangemangen skol-SM hade Poa kontakt med handbollens
representant inom skolidrottsförbundet som i sin tur hade kontakt med Europas
representant inom skolhandbollen. Via denne dansk kom så frågan till KAIK och
kommunen om vi inte kunde stå som värdland och arrangör för skol-VM 1986.
Efter moget övervägande tackade Poa och KAIK ja till denna förfrågan utan att
egentligen förstå omfattning av arrangemanget. Ett 30-tal länder med totalt 750
aktiva och ledare kom till Katrineholm. Här påpekar Poa flera gånger värdet av
Christer Hellqvists och Harriet Nilssons insatser. Insatser som var mycket
värdefulla för arrangemangets genomförande.
Och att alla var nöjda, till och med mycket nöjda vittnar en ny förfrågan om att stå
som arrangörer även för 1988 års skol-VM i handboll. Ett arrangörskap som
aldrig något land tidigare fått genomföra. Aldrig i samma land och aldrig på
samma plats.
Under VM 1988 spikade för övrigt Tomas Svensson igen sitt mål så hans skola
från Eskilstuna blev världsmästare.
När Poa nämner länder som Nigeria, Algeriet och Israel förstår man att
arrangemanget inte var av vardaglig karaktär. Både Säpo och polisen var av
förståliga skäl inblandade. Boendet, maten, ramadan var nya hänsynstaganden för
arrangörerna. Duveholmsgymnasiets elever gjorde i sammanhanget en stor insats
som truppvärdar och värdinnor.
En händelse i detta sammanhang är när Turkiets trupp anlände till Kungsängen i
Norrköping på tisdagen i stället för på torsdagen. Flygplatsen ringde och undrade
när arrangörsklubben skulle komma och hämta dem.
Detta var bara att snabbt ordna, så Christer Hellqvist och Poa fick tag i
värmbolingen ”Slejborn” som genast gav sig iväg till Norrköping. Väl
hemkommen med bussen undrade alla varför han var vit i hela ansiktet.
”Slejborns” underfundiga svar var ”dom har knark med sig”. Knarket visade sig
vara det sockerpuder som fanns som underlag i det godis han blev bjuden på.
Väl framme i Katrineholm inkvarterades grabbarna i omklädningsrummen på
Värmbols IP medan flickorna fick vara kvar i bussen. De fick nämligen inte sova
under samma tak som grabbarna. Snacka om kulturer att ta hänsyn till i detta
sammanhang.
Poa och Melchersson lurade SÄPO
Algeriet skulle komma till Arlanda och Poa och Peter Melchersson mötte upp
med varsin buss. Poa, värd som han var, hade lärt sig att hälsa välkommen på
franska. Det trodde han var ett språk som de flesta begrepp, så när han såg
truppen komma i ankomsthallen klev han fram till första bästa och rabblade sin
fras varefter killen titta på honom och sa, ” lugna ner dig grabben, vi tillhör
SÄPO”.
SÄPO skulle följa bussarna till Katrineholm och man kom överens om att åka
över Åker. Detta hade dock inte Peter Melchersson uppfattat så han körde rakt
fram i Södertälje och Poa hängde på, medan Säpobilarna for över Åker.
Framme i Katrineholm kunde man skratta åt incidenten. Med som tolk i en av
bussarna fanns Karl-Ejas dotter och hon hade det hett om öronen, men med
pappas språkliga och kommunikativa egenskaper som tillgång klarade hon sig
mycket bra.
Katrineholm Cup i handboll
På senare år har KAIK tagit initiativet till en egen ungdomsturnering i handboll.
Med KAIK:s dokumenterade skicklighet som arrangör har också denna turnering
lyckats och samlar ett 100-tal lag per år.
Gabriella Wåhlin var initiativtagare till denna turnering och tillsammans med
övriga ledare och föräldrar har hon lagt ner ett oerhört arbete för att detta ska
lyckas.
I det nya avtalet med kommunen har även denna turnering fått samma
förutsättningar som gällande avtal med Svenska Handbollsförbundet.
KAIK-handbollen
Handbollssektionen, ledare, utövare, föräldrar och sponsorer gör i dessa
sammanhang en oerhörd insats för att ge KAIK-handbollen förutsättningar till

bästa möjliga verksamhet för breddidrotten, med en framtida förhoppning om att
en och annan ny generation för oss tillbaka till elitnivån.
Poa och sektionen är oerhört tacksamma för att kommunen ger klubben dessa
möjligheter att arbeta sig till ekonomisk tillväxt.
Kommunen i sig, ska naturligtvis ta vara på de besökare som med handbollens
förtecken besöker oss. Vad skulle det exempelvis kosta i marknadsföring och
andra insatser att locka 20.000 nya besökare till Katrineholm.
Poas mening är att vi gemensamt ska ta vara på dessa förutsättningar i form av
gott värdskap, information och service och se alla som presumtiva boende och
näringsidkare. En mobil Turistbyrå som besöker Duveholmshallen när vi har som
flest gäster är en tanke där även KAIK ser sig som medarbetare.
Per-Ove ”Poa” Andersson.
Som ni märker är denna verksamhet oerhört omfattande och allt i sin linda
beroende på vår egen Poa. Något vi ska vara stolta och tacksamma för inom
klubben. Till sin hjälp har Poa haft entusiaster som Hasse Westerdahl, Affe
Dahlberg, Åke Engdahl, Ywonne Boberg, Benny Johansson, ”Norrroten” och
Tommy Ulriksson samt alla ledare och föräldrar. Utan inbördes rangordning är
alla nämnda och alla andra, lika värdefulla i detta sammanhang. Poas yngste son,
Jens är också en kraft som under åren hjälpt farsgubben både med
administrationen hemma och det praktiska kring läger och cuper. En trygghet som
varit bra att ha för pappa Poa.
Arbetet med cuper och läger är naturligtvis arbetsamt, men den idrottsliga och
sociala sammanhållningen har också skapat många glada minnen, och det har
varit roligt hela vägen.
Ett namn som Poa ständigt nämner är Tomas ”Nalle” Karlsson från Eskilstuna,
som i alla cup- och lägersammanhang varit ett stort stöd för Poa. Exempelvis är
han domaransvarig för KAIK:s egen turnering. Ett gigantiskt arbete med
tvådomarsystem.
Poa har tidigare tilldelats utmärkelser och är föreslagen till flera nya och jag vet
att klubben arbetar med idéer för framtida uppmärksamhet. Årets eldsjäl i
Katrineholm och bortgångne Stig Gustavssons stipendium, som administreras av
Svenska Handbollsförbudet, är utmärkelser som kommit honom till del.
Med ålderns och hälsans rätt trappar nu Poa ner sin delaktighet i dessa läger och
cuper. Handbollsektion har därför skapat en cupkommitté med Poa som mentor
för att säkra framtida verksamhet och traditionen lever vidare med sonen Jens som
avlastar pappa i framtida arbetsuppgifter.
KAIK handboll går med i Friends
Genom att aktivera sig på detta sätt vill KAIK ungdomshandboll gå med i kampen
mot mobbning. Handbollsektionen har enhälligt tagit beslut i denna så viktiga
fråga.
Friends vill bidra till att påverka barns och vuxnas kunskap, självkänsla och
attityder, så att varje individ får mod att ta ansvar och skapa förändring i ett
samhälle som inte accepterar kränkande behandling. För att diskriminering och
annan kränkande behandling såsom mobbning ska kunna stoppas och förebyggas
krävs en genomtänkt organisering i idrottsföreningen.
KAIK har skrivit avtal med Friends och för närvarande pågår en
introduktionsutbildning i föreningen. Mentor Poa tycker naturligtvis detta är bra
och ser också samarbetsmöjligheter genom cuper och läger med Svenska
Handbollsförbundet.
Ett samtal med Poa går aldrig att planera utan åsikter, idéer och fakta bara flödar
åt alla håll. Du som läser detta, håll med mig om att denna kille är värd att lyfta på
hatten för.
Kurt Rudin
hade nöjet att träffa Poa.

