Mindeord om Helge Laursen
Det er med sorg, at Dansk Styrkeløft Forbund erfarer, at Helge Laursen er afgået ved
døden efter længere tids sygdom.
Helge Laursen begyndte efter endt skolegang i et job hos en stor, kendt tøjforhandler,
og Helge gik således i sine helt unge år rundt på jobbet i jakkesæt. På et tidspunkt
blev han involveret i diverse jobs som tour manager, hvor han arbejdede sammen
med en række kendte bands som f.eks. Bamse og Zididada og i flere år kørte rundt
med mange forskellige udenlandske bands.
Helge Laursen var med i styrkeløft næsten fra forbundets stiftelse. Han kom hurtigt i
den nye bestyrelse og blev valgt som formand. Han sad i den position indtil 1988,
hvorefter han i mange år fungerede som en effektiv næstformand. Derpå var han igen
formand i mange år indtil for godt 3 år siden. Helge sad i flere udvalg, og de, der lå
hans hjerte nærmest, var Eliteudvalget og Dommerudvalget. I Eliteudvalget var han
med til at udtage løftere, udarbejde udtagelsesregler og i mange tilfælde selv være
med ved rigtigt mange stævner i udlandet. I dommerudvalget var han
dommerpåsætter og stod også i en periode for dommeruddannelsen. Han havde en
international dommeruddannelse af højeste kategori. Helge Laursen sad også i
stævneudvalget, hvor han i høj grad var manden, der fik klubberne til at stå for
afholdelsen af stævner. - Internationalt var Helge med til IPF's og EPF's kongresser
hvert år. Nationalt har Helge bidraget til, at DSF's medlemstal igennem hele hans
periode har ligget stabilt i et godt samarbejde med DIF.
Helge var primus motor bag det første internationale mesterskab afholdt i Danmark.
Nemlig et EM i Horsens, og siden er det blevet til flere andre.
Helge var også selv en dygtig styrkeløfter både på nationalt og internationalt plan.
Han har deltaget i VM, EM, NM, Baltisk Cup med flere, og han havde en god teknik og
var derfor nem at bedømme for dommerne. Han var tillige en god coach.
Helge Laursen var også klubmand, og det var selvfølgelig klubben i Horsens, som
fyldte meget. Indtil for ganske nylig var han formand. Kunne man ikke træffe Helge
hjemme, var han næsten helt sikkert at træffe i klubben, som under hans ledelse
udviklede sig til en af de stærke klubber i dansk styrkeløft. Mange mesterskaber er
blevet afholdt i Horsens.
Personligt har jeg haft et meget tæt samarbejde med Helge gennem alle årene og vil
om Helge sige:
Hvis man havde en aftale med Helge blev den overholdt. - Han var en fortrinlig
indpisker og fik i situationer, hvor der var behov for ekstra hjælpere, næsten altid
overtalt nogle til at hjælpe. - Han var kontant og i nogle tilfælde kompromisløs. - Han
var 100 % loyal over for sporten styrkeløft – Selv om han ikke var typen, som skrev
meget ned, havde han alligevel det meste i hovedet. - Han var en hyggelig og sjov
rejsefælle på utallige rejser, hvilket har givet anledning til mange anekdoter. Der er således tale om betydningsfuld person, ja en markant personlighed, som vi har
mistet. Han var æresmedlem under DSF, og heldigvis modtog han den ære, mens han
levede. Helge blev 66 år.
Vores tanker går nu til Dorte og familie. Æret være Helge Laursens minde.
På DSF's vegne Klaus Brostrøm

