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PRESSMEDDELANDE   Den 25 april 2015 
 
Thomas Wallén ny ordförande i Svenska Tennisförbundet 
 
Vid Svenska Tennisförbundets årsmöte i Uppsala idag valdes Thomas 
Wallén som ny ordförande och tar över efter Stefan Dahlbo. 
 – Jag är glad, stolt och dedikerad. Det passar mig i min situation i livet att 
komma tillbaka till tennisen och jobba med någonting som har drivit mig i 
hela livet. Jag kommer att vara arbetande ordförande och frigöra mycket 
tid för att axla det här förtroendet och uppdraget. Det ska bli fantastiskt 
roligt, säger Wallén. 
 
Walléns yrkesresa inom sporten började 1976 när han startade Tennisshopen i Göteborg. Sedan dess 
har han bland annat arbetat som Europachef för Prince och drivit tävlingarna Swedish Open och 
Stockholm Open. Han sitter även i styrelsen i ATP Europe och ATP Tournament Council. 

I sommar avslutar Wallén sin operativa roll inom Lagardère, där han i två år ansvarat för golftävlingen 
Nordea Masters. 61-åringen vet i vilken riktning han vill att tennis-Sverige ska gå. 
– Den första punkten för mig är att alla jobbar mot samma mål och spelar på samma sida av nätet. Vi 
ska inte spela mot varandra. Där tror jag att jag kan bidra. När vi har gjort det gäller att försöka hitta 
kommersiella partners som vill vara med och stödja verksamheten. 
– Det är ett fantastiskt arbete som görs ute i tennis-Sverige. Jag är jätteimponerad. Det finns en bra 
grund med väldigt många möjligheter, säger Wallén. 

Tidigare WTA-spelaren Cecilia Dahlman och Henrik Mitelman, finansanalytiker och krönikör, blir nya 
ledamöter i styrelsen. Stefan Dahlbo valdes in som hedersordförande. 

Fotnot: En längre intervju med Thomas Wallén kommer på www.tennis.se under nästa vecka. 

Svenska Tennisförbundets nya styrelse består av: 
Ordförande: Thomas Wallén 
Vice ordförande: Anders Rydberg 
Kenneth Bergbom 
Cecilia Dahlman 
Anette Hedberg 
Rebecka Hjorth 
Henrik Mitelman 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Thomas Wallén, Ordförande Svenska Tennisförbundet 
Mobil: 0734-33 68 00 
 
Ulf Dahlström, Generalsekreterare Svenska Tennisförbundet 
Mobil: 072-511 68 44 
Eller gå in på: www.tennis.se 
______________________________________________________________ 
Svenska Tennisförbundet roll är att arbeta för bättre tennis. Förbundet har drygt 106 000 medlemmar 
organiserade i sju regioner och cirka 440 tennisklubbar. Tennis är en av Sveriges största barn- och 
ungdomsidrotter. Svenska Tennisförbundet är ett av landets mest framgångsrika idrottsförbund sett till de senaste 
25 åren. Svenska spelare har vunnit mängder av internationella ATP- och WTA-titlar, däribland 37 stycken Grand 
Slam-titlar. Förbundet har 11000 licensierade tävlingsspelare och varje år arrangeras 500 nationella tävlingar. I 
seriespelet deltar runt 1300 lag och cirka 5500 spelare. Läs mer på www.tennis.se 


