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Stefan Edberg sponsrar sin moderklubb med 100 000 kr
Den tidigare världsettan och tennislegendaren Stefan Edberg sponsrar sin
moderklubb, Westerviks Tennisklubb, med 100 000 kr för att höja statusen på
klubbens tävling, Ostkustens Pärla.

- Jag tycker att det är kul att stötta Westerviks TK och turneringen Ostkustens Pärla. Det var den
första turneringen jag spelade och blev startskottet i min långa karriär. Dessutom är det fantastiskt kul
att kunna bidra till svensk tennis både på elitnivå och ungdomsnivå, säger Stefan Edberg i en
kommentar.
Ostkustens Pärla i Västervik är en av Sveriges äldsta tennistävlingar och turneringen firade i år 50årsjubileum. I Ostkustens Pärla ingår tävlingen Sommartouren, som vänder sig till elitspelare och där
vinnaren i SM-serien koras till svensk mästare. Stefan Edberg har sponsrat ungdomsklasserna i
tävlingen med racketar och sportartiklar i mer än trettio år. Redan i somras gick han in som
prissponsor även i tourtävlingen och i med detta initiativ utökar Stefan sin sponsring med prispengar i
ytterligare två år.
- Vi blev otroligt glada när Stefan kontaktade oss med sina idéer, säger föreningens klubbchef, Anders
Lindström. Det betyder mycket för oss i klubben och vi är oerhört stolta över att Stefan fortfarande
känner så positivt för Westerviks Tennisklubb. Förhoppningsvis betyder prispengarna att vi kan få ett
starkt startfält till vår turnering, Ostkustens Pärla. Vi har i dagarna ansökt till Svenska Tennisförbundet
om att turneringen ska ingå i SM-serien - tidigast till sommaren 2022, men senast 2023.
Stefan Edberg vann under sin karriär bland annat nio Grand Slam-titlar och var rankad som världsetta
i både singel och dubbel. Han fick bragdguldet 1990 och samma år utsågs han till världens bästa
manlige idrottare av UPI (United Press International). Han började att spela tennis i Westerviks
Tennisklubb som sjuåring och fortsatte att representera klubben genom hela sin långa och
framgångsrika karriär.
Westerviks Tennisklubb, grundades 1894, och är en av Sveriges äldsta tennisklubbar. Klubben har
320 medlemmar varav en stor del är barn och ungdomar.

För mer info: Anders Lindström, klubbchef, Westerviks Tennisklubb, 070-972 53 24,
anders@westervikstennisklubb.se
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