RQT Academy Program: Världsledande ungdomssatsning!
RQT Academy Program (RAP) är unikt i tennisvärlden med ett tränarteam på högsta nivå som fokuserar
på barn 6-12 (13) år och sedan erbjuder skräddarsydd satsning hela vägen till senior. Bakom RAP står
tränare som själva tillhört världseliten som junior eller senior. Eller har erfarenhet av att ha utvecklat
spelare till juniorelit. Målet är tydligt: från 2030 ska vi få fram spelare som kvalar i Grand Slamtävlingar som seniorer. Startskottet går 23/8 hos RQT Stora Wäsby!

Tränarteam på toppnivå
Det har länge talats om hur viktigt det är att ha de mest erfarna tränarna på de yngsta eleverna. Med RAP
blir det verklighet! Att erbjuda all kunskap och erfarenhet nedan till barn under 12 år känns fantastiskt!
Robin Söderling - Ambassadör/Mentor
•
•
•

Tio ATP titlar i singel och en i dubbel tillsammans med Jonas Björkman.
4:a på världsrankingen och två finaler i Franska Öppna. (vann mot Nadal).
Davis cup kapten och tränat Elias Ymer.

Julius Demburg - Verksamhetsansvarig & tränare
•
•
•

Chefstränare, verksamhetsansvarig & klubbchef under tio år i flertalet klubbar i Sverige.
Ansvarig för Ungdomsverksamheten (pojkar) på Svenska Tennisförbundet 2005-2011.
Ansvarig förbundstränare Daniel Berta 2005-2010 (vinnare Franska Öppna & världsetta jr).

Johan Landsberg - Academy Director & Huvudtränare Pre Academy
•
•
•

Två ATP segrar i dubbel (Marseille & Bukarest).
Vunnit mot Roger Federer i singel och Novak Djokovic i dubbel.
Tränare för Joakim ”Pim Pim” Johansson, Simon Aspelin och Paul Hanley.

Ali Ghelem- Fysik- & nutritionsansvarig
•
•
•

Fystränare för Robin Söderling, Åsa Svensson och Rebecca Peterson.
Bosön (IFHS), Fellow of Applied Functional Science™ & Check Institute,
Personal Training School & NG360 Nike Golf Performance Specialist.

Olof Röhlander – Psykologiansvarig
• Tidigare elitspelare i bordtennis.
• Tidigare mental tränare för b la bordtennislandslaget & Örgryte Fotboll.
• Coachat över 200 personer och föreläst för över 2 500 företag.
Daniel Berta - Huvudtränare RAP Tennis Academy
•
•
•

Etta i världen på ITF-rankingen under 18 som 16 åring 2009.
Vinst Franska Öppna som junior, 2009.
Tränare åt Mikael Ymer på ATP-touren och Sveriges främsta juniorer.

Roger Stenquist – Klubbutvecklare SWTK & Tränare
•
•
•

Lång och framgångsrik erfarenhet som spelare och tränare i Sverige & Tyskland.
Tidigare tränare för Cornelia Lister (Grand Slam spelare).
Författare till ett flertal böcker om spelutveckling för yngre tennisspelare.

Kajsa Stegrell - Tränare
•
•
•

Sverigeelit som junior & två gånger ITF-vinnare i dubbel.
Framgångsrik karriär på college i USA (vinnare Big East Conference).
Kommer arbeta som tränare på SWTK & RAP.

Linnea Frobe – Fysisk tränare
•
•
•

Fysisk tränare AimX
Fokusområde: Löpteknik & explosivitet.
Aktiv landslagslöpare 400m.

Joakim Fröberg - Tränare
•
•
•

Vinnare av Kalle Anka Cup som junior.
Tränat några av Sveriges främsta tennisspelare.
Jobbar med prestationsutveckling och mental träning.

Academy Program

Läs mer &
anmäl dig
på rqt.se

Kontakt
Julius Demburg
E: julius@rqtstorawasby.se
M: 070 191 95 28

