RAP Pre Academy

Bakgrund
RQT Stora Wäsby startade sin verksamhet i september 2020 och är nästa generations
racketanläggning. En familjär mötesplats för alla oavsett ålder, ambitionsnivå och ursprung.
Anläggningen ägs av Jacob de Geer och är en ickevinstdrivande anläggning.
Verksamhetsansvarig är Julius Demburg som tillsammans med medarbetare driver den
dagliga verksamheten. All vinst återinvesteras i ungdomsverksamheten.
Vi vet att de spelare som idag representerar Sverige i Grand Slam-tävlingar har haft
förmånen till mycket bra och kvalitativ träning i åldrarna 4-12 år. Därför startar vi RQT
Academy som ska ge fler barn chansen att nå sin fulla potential utefter egen ambitionsnivå.
Vision
Verksamheten styrs av en tydlig vision där en del är att skapa en stimulerande och
inspirerande tränings- och tävlingsmiljö. Målet är att senast år 2030 få fram spelare som
deltar i kval i Grand Slam-tävlingar. Vi vill bidra till att återskapa det svenska tennisundret
genom att förändra arbetssättet kring våra yngre förmågor som är beredda att satsa och
älskar att tävla.
RQT Academy Program
RQT Academy Program (RAP) vänder sig i första hand till barn 6-12 år (13 år). Vi har sedan
en tydlig väg uppåt i åldrarna där vi genom tuff selektering väljer vilka som får stöd och
satsning efter 14 års ålder.
För att ge alla chansen, oavsett socioekonomiskt situation, finns ambitionen att under hösten
2021 skapa en stiftelse med möjligheten att söka finansiella medel för att medverka. Mer
information om ansökningsförfarande presenteras under hösten 2021.
Har du barn som brinner för tennis och att utveckla sig? Hör av dig så berättar vi mer om
verksamheten.
Här följer en beskrivning av första delen av RQT Academy Program:
RAP Pre Academy.

Uttagningskriterier till samtliga program/team i RAP
•
•
•
•
•

Attityd/Inställning.
Mognad.
Samarbetsförmåga.
Potential/Spelstyrka.
Tävlingsflitighet (från 14 års ålder tävlingsresultat).

RAP Organisation
•
•
•
•

Julius Demburg - Verksamhetsansvarig & tränare
Johan Landsberg - Academy Director & Huvudtränare Pre Academy
Ali Ghelem - Fysiskt ansvarig & fysisk tränare
TBA - Psykologiansvarig

•
•
•
•
•

Daniel Berta - Huvudtränare RAP Tennis Academy
Joakim Fröberg - Tränare
Roger Stenquist - Klubbutvecklare SWTK & Tränare
Magnus Hjalmarsson - Tränare
Assisterande Tränare (tillkommer vid behov)

• Ambassadör/Mentor - Robin Söderling

Uttagning till RAP genomförs av verksamhetsansvarig RQT Stora Wäsby, ihop med
Tennis Director och ägare av RQT Stora Wäsby. Uttagning till Pre Academy genomförs
av Academy Director.

Vad är RAP Pre Academy?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

För barn som redan nu vet att de vill nå sin fulla potential inom tennis.
Professionell träning för alla barn som vill 6-12 år (13 år).
Alla kommer med i mån av plats utifrån uttagningskriterier.
Stor fördel att vara verksam i andra idrotter.
Spelarna kan träna 6 dagar i veckan och 1-2 timmar varje träningstillfälle.
Under varje träningstillfälle är det minst en tränare per tre spelare oftast 1,5 tränare per 3
spelare.
Varje träningstillfälle kombineras med 1 timme fysisk träning.
Träningen bedrivs av tränare som har dokumenterad erfarenhet av att ha bidragit till att
spelare fått ut sin fulla potential.
Många tränare har själva som junior/senior nått sin maxkapacitet och flera har tillhört nationell
och international juniorelit.
Ansvarig för verksamheten är Julius Demburg och Johan Landsberg.
Tränare utöver Julius och Johan är Daniel Berta, Joakim Fröberg, Magnus Hjalmarsson, m.fl.
Träningen kombineras med ett tävlingsprogram där uttagning genomförs inför varje tävling.

Varför gå på RAP Pre Academy?
•
•
•
•
•
•
•
•

Finns en dröm hos barnet att bli tennisproffs.
Utveckla slag och rörelseteknik fortare än i en ordinarie träningsverksamhet.
Utveckla strategi och taktik fortare än i en ordinarie träningsverksamhet.
Säkerställa att man i tidig ålder får rätt fysiska färdigheter för att undvika skador.
Lära sig korrekt beteende utanför och på banan för att få ut full potential av sin tennis.
Utveckla förmågan att tävla mer intensivt med vägledning från erfarna tränare.
Spela minst 2-3 tillfällen i veckan med många upprepningar av korrekt slag och rörelseteknik.
Här tas första stegen mot att nå topp 100 i världen.

Hur fungerar RAP Pre Academy?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rätt racket, bollar, banstorlek anpassade för spelnivå, fysiska och mentala förutsättningar.
Arbetar dagligen med balans, rytm, hand-öga, anpassad fart, rumsorientering och reaktioner.
Mycket spelbaserad träning och tävling för att lära sig ta rätt strategiska och taktiska beslut.
Mycket repetitioner och rutiner så barnen känner igen sig.
Spel med likasinnade, men övervägande speltid i ett högt tempo och stor fokusering.
Spelare går vidare till nästa racket, boll, bana när korrekt slag och rörelseteknik finns i
samtliga slag (serve, retur, volley, smash, slice, stoppboll, forehand, backhand).
Utveckling av mentala färdigheter som fokus, känslokontroll, positiv attityd och ansträngning.
Rolig och stimulerande träning kombinerat med rolig och stimulerande miljö utanför banan.
Upplägget är professionellt med tydlig utvecklingsplan som är individanpassad.
Utefter mognad involveras barnen i utvecklingsplanen, men viktigast är att de leker idrott.
Huvudmålet för varje träning är att barnen har kul och vill spela mer nästa dag.

Tävling är roligt oavsett resultat. Gör man sitt bästa är man alltid en vinnare.
Upplägget kan liknas vid en professionell akademiverksamhet, fast för barn 6-12 år (13 år).
En tydlig aktivitetsplan för varje individ sätts upp, med vila 5-8 veckor per år.
Under samtliga skollov erbjuds tävlings- & träningsresor utöver ordinarie träning.
Minst en dag vila från tennis och träning per vecka.
Varje träning i grupp är 1,5 timme och kombineras med 30 minuter fysisk träning innan/efter
med tränare.
• Varje individuell träning är 1 timme och kombineras med 30 min fysisk träning innan på egen
hand och efter med tränare.
• Träningen bedrivs måndag-fredag kl. 15.00-19.00, lördag-söndag kl. 08.00-12.00.
• Individuell träning förekommer andra tider och även i grupp i vissa fall där det passar.

Program 2021-2022
Hösttermin: 23/8-19/12 (RQT Stockholm)
Vintertermin: 27/12-9/1 (RQT Stockholm)
Vårtermin: 10/1-19/6 (RQT Stockholm/RQT On the Road Båstad)
Sommartermin: 27/6-14/8 (RQT Stockholm/RQT On the Road Båstad)
Högtidsdagar som Nyårsafton, Nyårsdagen, Påskafton, Påskdag samt lovdagar görs frånvaro upp
med tränare och möjlighet till kredit finns för nästkommande terminsavgift.
Träningsavgifter
• Priset avgörs utifrån speltid och antal elever på banan
* En elev 1 tim/1750 SEK
* Två elever 1 tim/900 SEK
* Tre elever 1 tim/600 SEK
* Två elever 1,5 tim/ 1275 SEK
* Tre elever 1,5 tim/900 SEK

•
•
•
•

Terminsavgift erläggs inför varje termin baseras på antalet timmar på banan med tränare.
Startar du terminen senare utgår träningsavgift från den dagen träningen påbörjas.
Fysisk träning i grupp ingår i tennisträningen och är således kostnadsfri.
Tävling och träningsresor erbjuds och är exkluderat terminsavgiften.

Anmälan
• Anmälan sker inför varje termin: Höst, Vinter, Vår och Sommar.
• Anmälan sker på https://www.matchi.se/facilities/rqtstorawasby och kompletteras enligt nedan direkt till
johan@rqtstorawasby.se
• Anmälan ska innehålla följande information för hösten 2021 och skickas separat till
johan@rqtstorawasby.se. Anmälan modifieras sedan till nästkommande termin.
Namn:
Födelsedatum:
Klubb:
Nuvarande tränare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur mycket tennis har ditt barn spelat senaste året
Vilken boll används till största del i träningen
Vilka andra sporter och aktiviteter utövas och mängd tid
Barnens ambitioner med sin tennis
Förälderns mål och ambitioner
Antal dagar och timmar du önskar spela med Pre Academy
(Minst 2 tillfällen och mellan 3-9 timmar)
Dagar du önskar spela
Tid då du tidigast kan vara på plats och börjar träna
Önskemål om antalet elever på banan under dina timmar du spelar
Hur många individuella lektioner kan vill och kan du spela mellan
15.00-16.00 vardagar
08.00-09.00 helgdagar
Önskemål om andra tider för individuella lektioner:

Anmälan är bindande och återbetalning för frånvaro sker ej. Undantag kan ske vid långvarig skada eller
tappad motivation. Återbetalning i dessa fall sker då vanligtvis genom en kredit som kan användas i RQT:s
verksamhet.
Notera att din anmälan är ett önskemål. Du kommer sedan erbjudas ett upplägg gällande träning utifrån de
kriterier som finns. Du kan då acceptera upplägget eller tacka nej. Vid frågor hör av dig till
julius@rqtstorawasby.se alternativt johan@rqtstorawasby.se
Julius Demburg Telefon: 070 191 95 28
Johan Landsberg Telefon: 070 417 52 63

