Lars Waern 22 augusti 1926 – 24 januari 2014
Lars Waern spelade curling i Karlskrona Curlingklubb. Där mötte han sin Ingrid och 1987 flyttade de
till Helsingborg. Curlingengagemanget var stort i Helsingborg. Lars hjälpte också Östra Göinge och
Landskrona att komma igång med en klubb. Han startade en tävling – ”gymnasiecurlen” i Helsingborg.
Lars åkte gärna till Helsingborg Curlingklubbs vänklubb- Rungsted Curling Klub på Själland. Han var
aktiv med juniorer i flera tävlingar mellan klubbarna. I Rungsted mindes vi ham med glœde og for den
beste curling-spirit!
Lars fick förbundets förtjänsttecken i silver (1998) samt i guld (2002) ”för mångårigt,värdefullt,
uppoffrande arbete för svensk curlingsports utveckling”.
Thomas Richter, Helsingborg Curlingklubb och John Baldur Andersen, Rungsted Curling Klub
Lars Waern till minne
1987 kom eldsjälen till Helsingborgs Curlingklubb. Eldsjäl när man talar om Lars är förresten ett
understatement. Ingen har som Lars med kraft, entusiasm och engagemang gjort så mycket för
curlingen i vår del av Skåne i allmänhet och för Helsingborg i synnerhet. Så fort Lars kom in i klubben
satte han fart på allt och alla.
- Han jagade sponsorer och om de inte sade ja direkt så ”övertalade” Lars dem genom idogt
telefonerande eller besök tills de inte kunde hålla emot längre och reklamskylt kom upp
och pengar kom in.
- Han såg till att få fart på företagen som behövde ”events” – varför inte hyra hallen för Curling och
ha lite kul. Klubben fixar instruktör. Sagt och gjort – och pengar till klubbkassan.
- Han fick fart på juniorverksamheten och såg till att lagen kom ut och fick spela turneringar runt om i
Sverige.
- Han såg till att vår hall var i toppskick. Det byttes tak, målades om och byttes luftanläggning och
och Lars hade ett finger med i spelet hela tiden.
- Nymålad fasad = graffiti! Hur löser man det? Jo man tar kontakt med Graffitikillarna som Lars
kallade dessa konstnärer, skickar större delen av klubbens medlemmar på ”tura” till Helsingbör
för där var sprayfärgen billigast och så fick Graffitikillarna färg och vägg och klubben ett konstverk
som pryder hallväggen än idag – 15 år senare.
- Kommer inte folket till curlingklubben – då får klubben komma till folket. Sålunda lastade Lars
tillsammans med ett gäng ur klubben stenarna i bilen. Skottade upp en bana på dammen vid
stadens krematorium intill Pålsjö skog. Där kunde sedan Lördags-, och Söndagsflanerare prova på
den fantastiska sporten curling.
- När inte Helsingborgarna hade lust nog – enligt Lars syn – då drog han till Göingebygden och såg
till att starta curling där. Göinge Curlingklubb kom på kartan.
- Grannkommunen Landskrona fick sin Hall och klubb mycket tack vare Lars, som var med och drog i
trådarna även där.
Helsingborgs Curlingklubb har Lars att tacka för ofantligt mycket – inte minst för att klubben idag äger
en hall i toppskick utan en krona i skuld, har en klubbkassa som stadens stolthet HIF nog skulle vara
avundsjuka över och för att ha en aldrig sinande ström av företag som vill in i hallen för att med sin

personal prova på curling.
Helsingborg 21/2 2014
Stig Collin

