Academy Program

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. RQT 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 har haft förmånen till
mycket bra och kvalitativ träning i åldrarna 4-12 år. Därför startar vi RQT Academy. RQT
Academy ska ge fler barn chansen att nå sin fulla potential utefter egen ambitionsnivå.
Vision
Verksamheten styrs av en tydlig vision där är en del av den 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 spelare 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.

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.

Struktur RAP
Pre Academy 6-12 år (13 år)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öppen för alla barn 6-12 år (13 år).
Alla barn kommer in i mån av plats utifrån uttagningskriterier.
Barnen ska ha ett stort intresse för träning och tävling.
Redan nu ha en tydlig målbild av att vilja nå sin fulla potential inom tennis.
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 med dokumenterad erfarenhet av att ha bidragit till att spelare fått
ut sin fulla potential och i många av fallen uppnått nationell och sedan internationell juniorelit.
Ambitionen är att varje spelare har en tränare som tar ett helhetsansvar över spelarens
utveckling.
Träningen inkluderar fysisk och psykologisk träning.
Fysiskt ligger tyngdpunkt på koordinativa moment.
Psykologiskt ligger tyngdpunkt på att lära sig korrekt beteende på och utanför banan.

Tennis Academy 7-12 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltagare bjuds in och tas ut från Pre Academy.
Innan antagning sker intervjuer med spelare och föräldrar.
Max åtta spelare ingår samtidigt i Tennis Academy 7-12 år.
Uttagna barn är med så länge de själva vill, till och med det år de fyller 12 år.
Behöver spelare ett år till för att vara redo för nästa steg genomförs ett extra år.
Spelare som kommer med här förväntas nå topp 100 i världen som senior.
En heltidsanställd tränare för max åtta spelare.
Spelarna tränar ca 20 timmar i veckan.
Träningen inkluderar fysisk och psykologisk träning.

Tennis Academy 13+
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltagare bjuds i första hand in från Tennis Academy 7-12 år.
Deltagare kan ansöka till Tennis Academy 13+ genom att kontakta verksamhetsansvarig på RQT.
Individuella upplägg med tränare, alternativt team enligt nästa punkt.
Team med max två spelare bildas. (Kan vara flera team, men inga team med mer än två spelare).
Varje år utvärderas varje spelare utifrån uttagningskriterier.
Spelare som kommer med här förväntas ligga topp 100 på juniorvärldsrankingen inom 3 år.
Spelare tillhör toppen i Europa i sin ålder.
En heltidsanställd tränare jobbar med max två spelare inom samma team.
Spelarna genomför högstadiet på distans.
Spenderar mycket tid ute på olika anläggningar i Europa med ansvarig tränare.
Runt spelaren finns ett team med fysisk- och psykologiansvarig.
Spelaren tillhör Stora Wäsby Tennisklubb.
Spelaren bidrar med 33% av kostnaderna för teamet.
Spelaren och målsman skriver sista året ett kontrakt med RQT (när spelaren fyllt 15 år).
En viss procent av inspelade prispengar och sponsorkontrakt ska erläggas till RQT t.o.m. 28 års ålder.
Beloppet är förutbestämt och har beloppet erlagts till RQT innan 28 års ålder upphör avtalet.

Tennis Academy 16 + Junior International Elite
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltagare bjuds i första hand in från Tennis Academy 13 år +
Deltagare kan ansöka till Tennis Academy 16+ genom att kontakta verksamhetsansvarig RQT.
Individuella upplägg med tränare alternativt team enligt nästa punkt.
Team med max två spelare bildas. (Kan vara flera team men inget team med över två spelare).
Varje år utvärderas varje spelare utifrån uttagningskriterier.
Spelare som kommer med här förväntas ligga Top 10 på juniorvärldsrankingen inom 2 år.
Spelare tillhör toppen i världen i sin ålder.

En heltidsanställd tränare jobbar med max två spelar inom samma team.
Spelare genomför gymnasiet på distans eller spelar på heltid. Tennisen är Nr 1.
Spelare spenderar mycket tid ute på olika anläggningar i Europa med ansvarig tränare.
Runt spelaren finns ett team med fysisk- och psykologiansvarig.
Spelaren tillhör Stora Wäsby Tennisklubb.
Spelaren bidrar med 33% av kostnaderna för teamet.
Spelaren och målsman har ett kontrakt skrivet med RQT.
En viss procent av inspelade prispengar och sponsorkontrakt ska erläggas till RQT t.o.m.
28 års ålder.
• Beloppet är förutbestämt och har beloppet erlagts till RQT innan 28 års ålder upphör avtalet.

Tennis Academy 18 + Senior International Elite
•
•
•
•
•
•
•

Deltagare bjuds i första hand in från Tennis Academy 16 år +
Deltagare kan ansöka till Tennis Academy 18+ genom att kontakta verksamhetsansvarig RQT.
Individuella upplägg med tränare alternativt team enligt nästa punkt.
Team med max två spelare bildas. (Kan vara flera team men inga team med mer än två spelare).
Varje år utvärderas varje spelare utifrån kriterier för uttagning.
Spelare som kommer med här förväntas ligga Topp 100 på världsrankingen inom 2 år.
Spelare tillhör toppen i världen i sin ålder.

•
•
•
•
•
•
•

En heltidsanställd tränare jobbar med max två spelare inom samma team.
Spelare spenderar mycket tid ute på olika anläggningar i Europa med ansvarig tränare.
Runt spelaren finns ett team med fysisk- och psykologiansvarig.
Spelaren tillhör Stora Wäsby Tennisklubb.
Spelaren bidrar med 33% av kostnaderna för teamet.
Spelaren och målsman har ett kontrakt skrivet med RQT.
En viss procent av inspelade prispengar och sponsorkontrakt ska erläggas till RQT t.o.m.
28
års ålder.
• Beloppet är förutbestämt och har beloppet erlagts till RQT innan 28 års ålder upphör avtalet

Ansök till RQT Academy Program genom att kontakta verksamhetsansvarig Julius Demburg
på julius@rqtstorawasby.se eller telefon 070 191 95 28.

