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Zlatanss tränarre, en up
ppfinnarrmentor,, Percy Barnevik
B
k och Robert
R
Aschbeerg nomiinerade till Tenzzingpriseet 2010
dare som görr en prestation möjlig. De
D nomineradde år 2010 ärr Johnny
Tenzingpriiset delas ut till en vägled
Gyllensjö ooch Ola Gälllstad, Zlatan
ns tränare u
under ungdom
msåren; Kaj Mickos, meentor som ha
ar hjälpt
tusentals id
dérika människor realiserra sina företaagsidéer; Perrcy Barnevik
k som genom sitt engagem
mang och
stöd har hjjälpt paret Blomkvist
B
meed organisatiionen Hand in
i hand, och Robert Aschhberg som så
åg till att
Stieg Larssson fick Milleenniumtriolog
gin publiceraad.
I år har prisssumman förduubblats och mottagaren
m
får 100 000 kron
nor. Priset delaas ut i Stockhoolm den 24 no
ovember.
O Gällstad – Zlatans trän
nare
Johnny Gyyllensjö och Ola
Johnny Gylllensjö och Olla Gällstad varr ungdomstrännarna i Malmö FF som tidigt såg Zlatanss potential och
h lade ner
tid och enerrgi för att se till
t att den då 16-årige inte gav upp utan
n fortsatte sin fotbollskarriär
är. Båda har fo
ortfarande
en tät kontaakt med Zlataan. De är nom
minerade för att de troddee och satsade på en ung footbollsspelare som gick
vidare och bblev en av värrldens bästa sp
pelare.
Kaj Mickos - uppfinnarrmentor
Finlandsföddde Kaj Mickoos är den penssionerade proffessorn i innov
vationsteknik som med sitt mentorskap hjälpt
h
mer
än 25 000 idérika persooner att komm
mersialisera ssina produkter och få ut dem
d
på markn
knaden. Kaj Mickos
M
är
nominerad för att han använder
a
sin kunskap och erfarenhet fö
ör att hjälpa andra
a
att reallisera sina idéer. Hans
grundtes är att ingen får avfärdas
a
utan att alla ska haa rätt att få sin
na idéer prövad
de.
nevik – Hand
d in Hand
Percy Barn
Percy Barneevik blev år 2000 kontaktad
d av Gunnel ooch Olle Blom
mkvist som starrtat
organisationnen Hand in Hand. Med engagemang,
e
sitt kontaktnäät och finansiiell hjälp har Percy Barnev
vik hjälpt
paret Blomkkvist att i sinn tur hjälpa öv
ver en halv m
miljon kvinnorr i tredje värld
den med stöd att starta egeet företag.
Idag finns H
Hand in Hand i Indien, Södrra och Östra A
Afrika, Afghan
nistan, Brasilien och Sri Lannka.
ogins publiceering
Robert Ascchberg - Milllenniumtriolo
Robert Aschhberg fick lässa sin vän Stieeg Larssons bööcker och öveertalade honom
m att skicka ddem till ett förrlag. Efter
att de blivitt returnerade och förlaget meddelat att de inte var in
ntresserade ringde Robert Aschberg upp
p förlaget
Norstedts och berättade om
o böckerna. Norstedts insååg dess storheet och bestämd
de sig för att ppublicera dem
m.
Böckerna i Millenniumtriiologin har tillsammans sållt i 48 miljoner exemplar, i över
ö 43 länderr.
Tenzingpriiset 2010
Den 24 novvember meddeelas vem som
m får ta emot T
Tenzingpriset 2010 i närvaro av Jamlingg Tenzing Norrgay, vars
far är inspirrationen till priset.
p
Närvarande är ocksåå juryn, med bland andra H&Ms
H
VD K
Karl-Johan Perrsson och
förra årets ppristagare, Pärr Johansson frrån Glada Huddik-teatern.
Jamling Tennzing Norgay kommer att fiinnas tillgängllig för intervju
uer under sin vistelse i Sverrige.
För mer infoormation vänliigen kontakta:

Emelie Kllein, Press, Tenzingpriset
073-209 884 74
emelie.kleein@tenzingpriset.se

Mona Örjansdotter
Ö
Johansson,, Tenzingprriset
08-407 36 10, 070--294 78 10
mona.orrjansdotter@
@tenzingpriiset.se

_________________________________
________________________
_______________________
www.tenzingp
priset.se
Bakom varje beetydande framgånng finns en vägled
dande person. Någgon som borde upp
ppmärksammas oc
ch uppmuntras. Teenzingpriset® instiftades
2009 för att belöna de vägledaree som finns bakom
m en stor prestatioon och gör den mö
öjlig. Pristagaren utses av Tenzingpprisets jury och offfentliggörs
mt Tenzingprisetss webbplats. Läs mer
m på Tenzingpriiset.se.
den 24 novembber 2010 via presssmeddelanden sam

