TENNISAKADEMIET
2021

DET HANDLER OM DIG
Vi er et professionelt dansk tennisakademi, der tager dig og dine
ambitioner seriøst og hvor trænerteamet arbejder målrettet på at du folder
hele dit potentiale ud.
Træningsfilosofien bygger på, at motivation og viljestyrke er drivkraften,
der skal gøre dig til en dygtig tennisspiller.
Vi ønsker at give dig de bedste redskaber til at kunne begå dig i tennissporten, men det er op til dig selv at bruge værktøjerne og dygtiggøre dig.
Træning foregå med 2-4 spillere på banen ad gangen. De små hold gør
at vi kan gøre træningen individuel så den matcher dine behov og dit
udviklingspotentiale.
Tennisakademiet er et supplement til din klubtræning. Vores træning
handler om kamp, strategi og mentaltræning - teknikken lærer du som
udgangspunkt hjemme i din klub.
Som spiller på Tennisakademiet indgår du i et træningsmiljø på tværs af
klubber og du træner sammen med andre på din alder og dit niveau.
Tennisakademiet har spillere fordelt på mere end 20 forskellige klubber i
Danmark.

TRÆNINGEN
Vores træning retter sig mod turneringsspillere i aldersgruppen 10-18 år og
hvert træningspas retter sig mod specifik aldersgruppe og niveau, og har et
særligt fokus som er afstemt efter træningssæsonen.
I vores træning lægger vi vægt på:
•
•
•
•
•

Den enkelte spillers udvikling
Mentaltræning, matchtræning og kampstrategi
Aldersrelateret træning
Træning sammen med andre på samme niveau
3-4 spillere pr. bane (oftest i rotation på 2-3 baner og 2-3 trænere)

Der tages altid udgangspunkt i den enkelte spillers behov og udvikling.
Formålet med dette er at matche kompetencer og udfordringer optimalt i
forhold til den enkelte spillers potentiale og aktuelle niveau.
Træningen foregår i Birkerød Tennisklub, der er vores hovedbase. Udvalgte
camps foregår i Allerød Tennisklub.
Træningen varetages af cheftræner Nils Trier, der bl.a. har været træner for
Frederik Løchte Nielsen, Mikael Torpegaard og Karen Barritza, og sportschef
Thomas Wahl. Derudover vil der blive inviteret gæstetrænere.

PROGRAM
UGETRÆNING
Der er fast ugetræning fra begyndelsen af maj til midt i september en eller
to gange om ugen. Du tilmelder dig per sæson og træner med den samme
gruppe spillere hver uge (3-4 spillere per bane, typisk på 2-3 baner med
2-3 trænere). Det er træning, hvor der lægges vægt på bevægelse, kamp
og det mentale. Hvert træningspas er typisk på to timer.
Udendørssæson 2021:
Mandag kl. 16-18 og 18-20 (2 timers træning)
Torsdag kl. 16-19 (3 timers træning)
Fredag kl. 15-17 (2 timers træning)

CAMPS
Vi har hele året camps, hvor vi har særligt fokus på matchtræning og mentaltræning så vores spillere bliver bedre til at spille kamp.
I løbet af sæsonen tilrettelægger vi camps af lidt længere varighed fx vores
sommercamps og vintercamps, der strækker sig over to dage.

TRÆNING PÅ TENNISAKADEMIET
UGETRÆNING, PROFILCAMPS & SOMMER-VINTERCAMPS
Der trænes på Tennisakademiet hele året
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KLUBSAMARBEJDE
Tennisakademiets mål er at udvikle dygtige tennisspillere, der kan løfte
niveauet i klubberne.
Tennisakademiet samarbejder med en række danske tennisklubber, så vi
sammen kan udvikle den enkelte spiller. I klubben træner du teknik og på
akademiet bliver du bedre til at spille kamp, sådan lidt banalt sagt.
Vi bygger ovenpå klubtræningen - akademitræningen kan ikke stå alene.
Træning på akademiet forudsætter, at du får træning i din klub og
repræsenterer din klub i forbindelse med turneringer. Træning på
akademiet kan derfor ikke erstatte din klubtræning.
Vi forkuserer hovedsaglig på de ting, der ikke er så meget tid til i din
klubtræning. Vi har fokus på dig og din udvikling, vi har fokus på kamptræning og det at spille turneringer, og så har vi fokus på mentaltræning,
dvs. hvordan du tænker og agerer som spiller på banen.
Som udgangspunkt træner vi ikke teknisk træning, det anser vi som en del
af klubtræningen. Og hvis vi gør, sker det i dialog med din klubtræner.

EUROELITE TENNIS
Tennisakademiet samarbejder med Scandinaviens største tennisakademi
på camps and tours, EuroElite Tennis. For at blive optaget som spiller på
EuroElite skal du have niveau og ambitioner om at spille internationale
turneringer.
EuroElite er en naturlig forlængelse af træningen på Tennisakademiet, og
vi anviser de bedste af vores spillere til EuroElites summercamps, hvor det
hele begynder. Herfra kan du blive udtaget til EuroElite camps og rejser til
internationale turneringer. EuroElite arbejder på at forberede spillerne på
at spille internationale turneringer og måske videre på amerikansk
college. De to danske topspillere Mikael Torpegaard og August Holmgren
er tidligere EuroElite-spillere.
Vi deler mange af de træningsstrategier, der også trænes efter på EuroElite
og så deler vi fælles opfattelse af, at elitesport og uddannelse hænger
sammen.
Vi støtter vores spillere i deres udvikling og vurderer, hvornår de eventuelt
er parate til at prøve kræfter med EuroElite og international tennis.

MEDLEMSKAB
Det kræver medlemskab for at kunne deltage i Tennisakademiets
træning og du melder dig kun til den træning du ønsker at deltage i.
Du skal have passion for tennis, engagement, fightervilje, motivation og
positiv energi for at spille på Tennisakademiet.
Du skal ansøge om at blive optaget og du skal til test og samtale inden du
kan optages. Vi er ca. 30 spillere for at give den enkelte spiller optimale
muligheder for at deltage i træningen og få det maksimale udbytte.
Der er en ligelig fordeling af drenge og piger på akademiet. Omkring
halvdelen af spillerne er mellem 12 og 16 år.
Alle spillere på Tennisakademiet får gratis tøjpakke fra vores hovedsponsor, Yonex. Tøjpakken består af træningsdragt, bukser/skirt, trøje og spiller
håndklæde (værdi ca. 2.000 kr).
Priser 2021
Medlemskab (1/5-30/4) inkl. indmeldelsesgebyr: kr. 1.995
Fornyelse af medlemskab (1/5-30/4): kr. 1.795
Ugetræning: kr. 4800 (2 timer/ugen) og kr 6500 (3 timer/ugen) (udendørs)
Indendørs træningspakker (træning og camps): kr. 5990
Camps: kr. 895
Sommer/Vintercamps (to dage): kr. 1795
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VÆRDIGRUNDLAG
Tennisakademiet er en privat virksomhed, der er uafhængig af
tennisklubberne.
Tennisakademiets ledelse består af direktør Peter Frederiksen, sportschef
Thomas Wahl og cheftræner Nils Trier.
Vores værdigrundlag kan sammensættes i følgende punkter:
•
•
•
•
•
•

Vi vil styrke vores spillere, så de bliver bedre til at modstå det pres,
der ligger i en individuel sport som tennis
Vi vil styrke vores spillere taktisk, så de lærer at træffe de rigtige
beslutninger på tennisbanen
Vi bygger ovenpå din klubtræning og lægger vægt på det som du
ikke får i din klub
Vi styrker dig som spiller og har fokus på din udvikling
Vi ser vores spillere som hele mennesker og ser en sammehæng
mellem hverdagen og udviklingen som tennisspiller
Vi arbejder på at udvikle vores spillere som hele mennesker og
lægger vægt på respekt for andre og samarbejde med andre. For
os er tennis et teamwork, hvor vi lærer vores spillere at de skal
samarbejde med andre for selv at blive bedre.

Tennisakademiet.dk
kontakt@tennisakademiet.dk
Tel. 40714144

