Curlingklubben Vänersborg bildades 1966 och har sedan dess bedrivit spel inom
Sportcentrum.
Man kan i protokoll genom åren se att klubben hela tiden brottats med svårigheter att få
lämpliga tider för träning och tävlingsspel. Något som fortfarande gäller, trots att Arena
Vänersborg tillkommit.
Ett problem som däremot accentuerats under det senaste decenniet är kvaliteten på den is som
erbjuds för curling. Att åstadkomma en isyta anpassad för curlingspel i en hockeyrink, tar
omkring tre dygn för personal med särskild kompetens och det säger sig självt att den is som
erbjuds oss efter 10 minuters avkörning med ismaskinen inte kommer i närheten av den
kvaliteten. Detta särskilt som den platta på vilken isen ligger inte ens är plan.
Man kan konstatera att vi inte spelar på en curlingbana utan på is avsedd för ishockey.
I samband med planeringen av Arena Vänersborg uttalades att denna skulle innebära
förbättring för samtliga idrottsföreningar inom Vänersborg. Vi tycker inte att detta kommit
oss till del på något vis så här långt, vilket felaktigt påstås på Arenans hemsida.
Curlingens världsorganisation, WCF, omfattar 45 länder. 42 länders herrlag finns på
världsrankingen, med Sverige f.n. på åttonde plats. 35 länder har damlag på rankingen med
Sverige på plats två. Curling för rullstolsburna finns med på Paralympics. Sporten har således
mycket god geografisk spridning och kan utövas av i stort sett alla människor, antingen som
tävlingsidrott, eller som motion.
Sporten passar utmärkt att utövas gemensamt utan ålders- och könsgränser.
Trots begränsade möjligheter har klubbens lag genom åren nått goda resultat såväl på
distriktsnivå som nationell nivå. Som största merit kan kanske noteras att två spelare, som
börjat som juniorer i klubben senare representerat Sverige vid VM.
Denna säsong deltar fyra lag från klubben i det nationella seriespelet, där ett lag f.n. delar
fösta platsen i div II med möjlighet att avancera till div I. Satt i relation hur andra klubbar
inom kommunen presterar sportsligt står sig klubben således väl.
Med en curlinghall skulle klubben få möjlighet att konkurrera på samma villkor som andra
klubbar. Den utökade tillgängligheten till curlingis skulle också ge möjlighet att utveckla
samarbete med handikapprörelsen samt invandrargrupper och man skulle också kunna erbjuda
ett sport- och motionsalternativ för människor i alla åldrar, inte minst ungdomar, som inte har
intresse för mer fysiskt krävande sporter som ishockey eller bandy.
Sedan Göteborg och Borås fått tillgång till särskilda banor, enbart avsedda för curling, har de
kraftigt ökat antalet medlemmar, en utveckling som man även borde kunna räkna med i
Vänersborg, där curlingen har en lång tradition och en väl organiserad förening.
Vi är medvetna om att Arenabyggets kostnadsökning och läktarbranden på Sportcentrum
inneburit stor turbulens inom området Arena Fritid, men vi skulle, trots det, önska att
kommunen genom en förstudie inledde processen att utveckla visionen curlinghall till en
realitet.
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