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Catharina Bernstein sitter i Kungliga Lawntennisklubbens styrelse
och vann nyligen en av näringslivets mest prestigefyllda tävlingar.
Vid segerbanketten saknade hon bara Mozart, McEnroe – och lakrits.

Gyllene comeback i tufft gäng
a Du är första kvinna att vinna Streber Cup,

vars stiftelse samlar in pengar till lovande
tennisjuniorer. Hur kändes det?
”Det är otroligt ärofyllt att ta hem vandringspokalen och att vara med och stötta framtidens
spelare. För mig handlar det alltid om att vinna
och visa vad man går för, oavsett sammanhang.”
b Du mötte industrimannen Carl Bennet
i finalen, vad hade du för taktik?
”Jag tänkte inte så mycket utan körde mitt vanliga race. Han hade lite svårt att klara av hårdare
toppade bollar.”
c Under din proffskarriär vann du ett antal
SM-medaljer och flera andra titlar. Finns det
någon match som sticker ut i minnet?
”Jag vann flera internationella tävlingar och var
bland annat trea i Europa som bäst. Min sista final,
en inbjudningstävling i Beirut medan jag gick på
Handelshögskolan, förlorade jag tyvärr.”
d Du grundade Bukowskis Real Estate, vilken
är den vanligaste frågan du får?
”Vanligaste är nog: ’Hur ser marknaden ut?’ och
’Hur mycket är min fastighet eller våning värd?’.”
e Vem i tennisvärlden skulle du ta med dig till
en öde ö?
”ROGER FEDERER hade ju inte varit helt fel.”
f Om du skulle göra en film om ditt liv, vem
skulle spela dig?
”NICOLE KIDMAN , en cool, stark kvinna med egen
identitet. Hon spelar roller som jag skulle kunna
tänka mig. Finns även en viss likhet i färgsättning.”
g Du får 10 miljoner kronor i handen och
måste placera dem direkt, vad gör du?
”Investerar dem i en väl viktad portfölj, vilken

inkluderar mark alternativt fastigheter, konst,
CATHARINA
guld och diamanter. Sist men inte minst en peng
BERNSTEIN
till svensk juniortennis och Streberstiftelsen.”
h Du ska skriva en kontaktannons. Hur
Ålder: 45 år.
beskriver du dig själv med fem ord?
Bor: Danderyd.
”Rödhårig, med sinne för affärer.”
Familj: Gift, tre barn,
i Vilken har varit din djupaste kris?
6, 9 och 11 år.
”Att jag inte blev bäst i världen. Jag grämer mig
Karriär: It-analytiker
fortfarande över att jag inte vann Wimbledon för
på Swedbank. Arbetat
juniorer när jag hade chansen 1990.”
med investeringar inom
j Vilka skulle du vilja ha till höger respektive Speed Ventures. Vd för
Bukowskis Real estate.
vänster om dig vid en riktigt lång middag?
”MOZART till höger och JOHN MCENROE på min
Utbildning: Magistervänstra sida – två unika extremer inom sina geexamen vid Handelshögskolan i Stockholm,
bit. Middagen skulle sannolikt mynna ut i kaos.
ekonomlinjen i Lund,
Under Franska mästerskapen 1990 hade jag fakTennisgymnasiet
tiskt äran att sitta bredvid McEnroe under en
i Båstad.
lunch i spelarrestaurangen, även om han då var
Tennisbakgrund:
omedveten om mig.”
Vinnare Kalle Anka Cup
k Vilken är din största extravagans?
1986. Professionell
”Lakritsbalkar, men det måste vara Malaco.”
WTA-spelare. Flerfaldig
l Hushållssyssla som du hatar mest av allt?
SM-mästare, EM-semi”Att städa toaletter. Det är otroligt ’räligt’, som
finalist. Spelade i landslaget. Styrelseledamot
man säger på skånska. Jag måste sätta på mig
i Kungliga Tennisklubben,
en hel skyddsdress.”
KLTK.
m Vad är du riktigt
bra på?
”Ödmjuk som jag är så
får jag trots allt erkänna
att jag har bollträff. Jag har
även en talang när det kommer till kreativitet. Jag har
gått på designskola och fakJohn
McEnroe.
tiskt formgivit en tennis-

kollektion som jag borde ha lanserat. Den påminner starkt om det de stora märkena gör i dag, kläder som fungerar både till vardags och på banan.”
n När var du riktigt lycklig senast, och varför?
”När jag vann Streber cup så klart!”
o Om du måste tatuera dig – vilket motiv?
”Ett oändlighetstecken.”
p Vilket var ditt favoritämne i skolan?
”Självklart idrott, men även matematik.”
q Har du någon fobi?
”Tvestjärtar, en mindre kopia av kackerlackor i
mina ögon. Jag hatar dem efter alla utlandsresor
som liten, där de ofta dök upp i våra sängar.”
r Bortsett från din partner, vem är din närmaste vän i livet och varför?
”Min danska väninna PERNILLE som jag spelade
med på WTA-touren. Vi har upplevt otroligt mycket minnesvärda saker tillsammans.”
s Vilket är ditt sämsta köp?
”En orörd rosa skinnjacka, som absolut inte är jag
och som min man ständigt påminner mig om när
jag tittar på en ny jacka.”
t När grät du senast?
”Jag är ganska blödig, så det var säkert inte många
dagar sedan. I merparten av fallen handlar det om
när jag förlorar, det gäller såväl affärer som sport.”
u Till sist: Vad gör du i helgen?
”Jag är på plats i Kungliga tennishallen för att titta på bra tennis, vara funktionär och även spela
en inbjudningstävling.”
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Why make coffee
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Njut av kaffe av baristakvalitet hemma
med nya Nespresso Creatista Plus.
Med maskinens helautomatiska ångrör skapar
du enkelt perfekt mjölkskum med din önskade
temperatur, med endast ett knapptryck.
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