
 
 

Pressmeddelande 
Stockholm, 13 juli 2013  

 
Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har cirka 450 
anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom vår verksamhetsmässiga bredd, geografiska 
spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och 
handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på 
www.catella.se.  
 

Sida 1/1 

 

 

Hederspris till Lars Ellbring för hans 
engagemang för svensk ungdomstennis 

Gunnar Rylanders Hederspris 2013 till årets ideella ledare inom svensk ungdomstennis går till 
Lars Ellbring, Tabergsdalens Tennisklubb. Priset, som sponsras av Catella, delas ut idag på 
centercourten i Båstad under Skistar Swedish Open.  
 
Priset tilldelas en person som under lång tid verkat för och gjort extraordinära insatser för att 
främja och utveckla svensk ungdomstennis. Prischecken om 50 000 kronor tillfaller pristagarens 
tennisklubb som stöd för klubbens ungdomsverksamhet.  
 
Juryns motivering lyder: ”Under lång tid och med extraordinära insatser har Lars främjat 
utvecklingen inom Tabergsdalens TK och därmed för svensk tennis. Utan prestige och med 
stort engagemang har Lars skapat förutsättningar för ung som gammal att utöva sin tennis, 
bland annat genom utveckling av klubbens tävlingsverksamhet. Lars är med sitt positiva och 
behagliga sätt en fantastisk förebild för ideellt arbete i en levande klubb. ” 
 
Juryn bestod av Gunnar Rylander, Catellas grundare, Ulf Dahlström, Svenska Tennisförbundets 
Generalsekreterare, Magnus Norman, sportansvarig Good to Great och John-Anders Sjögren, 
bland annat f.d. Davis Cup kapten.  
 
Catella Fonder utvecklar svensk damtennis genom Team Catella. Just nu består Team Catella av 
spelarna Rebecca Peterson, Jacqueline Cabaj Awad och Malin Ulvefeldt. Målsättningen är att 
lägga grunden för tre nya tennistjejer att slå sig in bland de 50 bästa i världen. Catella fortsätter 
därmed sitt långa engagemang för svensk tennis. Teamet utvecklas i samarbete med Good to 
Great Tennis Academy. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  Presskontakt: 
Johan Ericsson  Ann Charlotte Svensson  
VD och koncernchef  Kommunikationschef  
08-463 33 10   08-463 32 55, 072-510 11 61 
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