Pro International
Academy
- By Tengo Oh!
Helsingborg, Sweden
(Sedan 2013)

”Att vara spelare på HTK Pro International Academy – By Tengo Oh! innebär
att du gör en helhjärtad satsning mot internationell tennis och förstår vad som
krävs och vad långsiktighet betyder. Du ska drömma om de stora arenorna men
samtidigt förstå att resan mot drömmen är lika viktig som att nå fram”

Hjärta – Engagemang – Ödmjukhet

Uttagning
Kriterier
➢ Du kan bli antagen det året du fyller 13 år
➢ Du skall ha tennis som idrott nr 1 i stort samarbete med skolan eller jobbet
➢ HTKs ansvariga tränare ansvarar för upplägget tillsammans med dig och familjen
➢ Du ska ha rätt attityd/inställning både på och utanför planen
➢ Du skall vara mogen att göra en helhjärtad satsning
➢ Du skall kunna samarbeta med ansvarig tränare där tränaren ansvarar för upplägget ihop med dig och
din familj
➢ Ansvarig tränare skall anse att du har potential för internationell tennis
➢ Du skall vara fokuserad på processmål för att nå sportsliga resultat
➢ Spelstyrkan skall finnas där för att kunna vara med i internationella tävlingar

Rekommendationer
➢ För att satsningen ska bli så bra som möjligt rekommenderar vi att söka till Momentum,
Idrottsprofil från åk 6 eller 7. När ni når gymnasieåldern rekommenderar vi vårt NIU som finns
på Filbornaskolan eller läsa på distans.

World Group
Ranking
➢
➢

ATP/WTA
ITF

Spelmässigt topp 900
Spelmässigt topp 200

Spelaren - Rättigheter
➢
➢
➢
➢
➢

Individuellt upplägg från ansvarig tränare.
Tillgång till träning under träningsperioderna. (Inklusive extraaktiviteter)
Tillgång till banor på HTKs anläggningar året om
Spelaren får förutom schemalagd träning vara med i annan passande gruppträning när så önskas
Har alltid högsta prioritet på banor och träning.

Spelaren - Skyldigheter
➢
➢
➢

Skall följa tränings- och tävlingsplanen som görs ihop med ansvarige tränare.
På lämpligt sätt skall spelaren hjälpa till med HTKs marknadsföring, clinics, ProAM, träning eller annan aktivitet
som båda parter kommer överens om.
Spelaren binder upp sig att spela seriespel och Svenska Mästerskap. Hur mycket bestäms av ansvarig tränare

European Group
Ranking
➢
➢

ATP/WTA
Sverigeranking

Poäng (damerna gäller en tävling)
Ranking topp 16 i sin egen ålder eller topp 50 på senior

Spelaren - Rättigheter
➢
➢
➢
➢
➢

Individuellt upplägg från ansvarig tränare.
Tillgång till träning under träningsperioderna. (Inklusive extra aktiviteter under året)
Tillgång till banor på HTKs anläggningar året om efter godkännande av ansvarig tränare
Spelaren får förutom schemalagd träning vara med i annan passande gruppträning i mån av plats.
Har första prioritet på extraaktiviteter med World Group.

Spelaren – Skyldigheter
➢
➢
➢

Skall följa tränings- och tävlingsplanen som görs ihop med ansvarige tränare.
På lämpligt sätt skall spelaren hjälpa till med HTKs marknadsföring, clinics, träning eller annan aktivitet som båda
parter kommer överens om i de individuella avtalen
Spelaren binder upp sig att spela seriespel och Svenska Mästerskap. Hur mycket bestäms av ansvarig tränare

Nordic Group
Ranking
➢

Sverigeranking

Ranking topp 32 i sin egen ålder eller topp 100 på senior

WC kan delas ut till spelare som kan visa upp en satsning mot internationell tennis vilket även innebär att spelaren
rankas topp 32 i sin egen åldersklass inom kort. Eller är aktuell för HTKs representationslag.

Spelaren - Rättigheter
➢

➢

Upplägget görs av ansvarig tränare. Dock gäller max 4 pass/vecka kvällstid i gruppträning + 2st fyspass. Övrig
träning bedrivs under skoltid och ligger på spelararens ansvar att lösa. Dessa timmar bör ligga i anslutning till
HTKs övriga skol- och dagtidsträning.
Tillgång till träning under träningsperioderna. (Exklusive extra aktiviteter under året)

Spelaren – Skyldigheter
➢
➢
➢

Skall följa tränings- och tävlingsplanen som görs ihop med ansvarige tränare.
På lämpligt sätt skall spelaren hjälpa till med HTKs marknadsföring, clinics, träning eller annan aktivitet som båda
parter kommer överens om.
Spelaren binder upp sig att spela seriespel och Svenska Mästerskap. Hur mycket bestäms av ansvarig tränare

Avgifter 2019
Termin
➢ HTK-spelare
➢ HTK NIU/Momentum
➢ Övriga spelare

17.500 kr termin 1, 14.500 kr termin 2
16.000 kr termin 1, 13.000 kr termin 2
27.000 kr termin 1, 23.000 kr termin 2

Termin 1 - Januari-Juni
➢ 24 veckor - 7/1-20/6 (detaljerat program inför perioden)
Termin 2 – Augusti-December
➢ 3 veckor - 5/8-23/8 (detaljerat program inför perioden)
➢ 16 veckor - 2/9-20/12 (detaljerat program inför perioden)
Pay and Play – HTK spelare
➢ Månadsavgift: 6.000 kr
➢ Veckoavgift: 2.000 kr
➢ Dagsavgift: 750 kr
Pay and play - Övriga
➢ Månadsavgift: 9.000 kr
➢ Veckoavgift 3.000 kr
➢ Dagsavgift: 1.125 kr

Avgiften Inkluderar
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Träning/Tävling (ca 42 veckor)
Tävlingsplanering
Tävlingsbevakning
Kostföreläsning för en elitsspelare
Tillgång till gymmet i Olympiahallen
Dubbelpartners sponsring
Academy hoddy
Familjemedlemskap i HTK

Betalning sker i sin helhet senast 31/12 och
Utbildningsresor
30/8. Spelaren
har inte rätt att börja träna
➢ Vid resor med coach tillkommer en avgift på 200 kr/dag med undantag
SM-tävlingar.
förrän avgiften är erlagd.

Tävlingsbevakning
➢ Vid resor tillsammans i minibuss/bil tillkommer en reseavgift på 100 kr/dag.

Dubbelpartners – Gäller terminspelare
Tengo Oh!
➢
➢
➢
➢

Alla uttagna spelare erbjuds B- eller A-kontrakt med ledande leverantör.
Spelare erbjuds 40% på strängning
Spelare erbjuds 40% (rekommenderat utpris) på Adidas sortiment på Tengo Oh!
Spelare erhåller 15% på övriga sortimentet

Best Western
➢
➢

Spelare och familjen erhåller 10% rabatt om de är medlemmar. Bokning sker genom HTK.
Gratis boende vid behov på Hotel Duxiana Helsingborg. Skall dock godkännas av ansvarig tränare.

Sportbaren – HIF
➢

Spelare med familjer erhåller 10% rabatt på dagens lunch

Stomprogram
SM – Tävlingar
➢

Elitserien, Svenska Juniorcupen lag – SM för 18 åringar, 15 års serien lag SM (Utvalda matcher 18 och 15 års)
Samtliga spelare förbinder sig att spela om ansvarig tränare kallar er till spel
Avgiften➢
Inkluderar Junior SM 14, 16
HTK kommer att ha coach på plats.
➢ Ungdoms SM 18, 21
HTK kommer att ha coach på plats.
➢ Träning (43 veckor)
➢ TävlTennis
ingsplanering Syd & Nationella tävlingar
➢ TävliVår
ngsbevakning& sommar 2019
Bevakning
➢ Til gång➢til gymmet SALK
i Olympiahallen Open – Stockholm 14 och 16 års (26/12-6/1)
➢
Skåne
&
Hallandsmästerskapen
inomhus
(7-17/3)
Bevakning utvalda dagar
➢ Screening utförs av Ola Vilnersson
➢
Next
Generation
Cup
(Zoon
1-5/5,
Region
6-9/6)
Bevakning
➢ Kostföreläsning
➢
Båstadtennis
(Proffsvecka)
Bevakning/träning
➢ Fystester samt enskilt fysupplägg
➢
Skummeslöv
(Proffsvecka)
Bevakning/träning
➢ Pro International Tennis Academy hoddie
➢
Beach
House
–
Öresundsveckan
–
Helsingborg
Bevakning
➢ Elitserie hoddie (för uttagna spelare)
➢ Dubbelpartners sponsring
Vinter- & Sommartour
Vår & Sommar 2019
➢ Rebound Ace Open Fair Play (15-19/4)

Internationella Tävlingar
Vår & Sommar 2019
➢ ITF – SALK (31/12-6/1)
➢ ITF – Malmö (5-12/1)
➢ TE14 – Vänersborg (12-20/1)
➢ ITF senior damer – Pixbo kval (6-7/5)
➢ ITF senior damer – Varberg kval + omgång 1 (13-15/5)
➢ TE14 – Falköping (11-17/5)
➢ ITF – Jönköping (18-25/5)
➢ ITF – Värnamo (25/5-1/6)
➢ TE14,16 – Amsterdam (29/6-7/7)

-

Bevakning

Bevakning
Bevakning
Utbildningsresa
Utbildningsresa
Utbildningsresa
Utbildningsresa
Utbildningsresa
Utbildningsresa
Utbildningsresa

Tävlingsbevakning förutsätter minst fyra spelare. Vid färre antal spelare kan bevakning ställas in.
200 kr/dag erläggas deltagarna vid utbildningsresor där tränare/elever reser och bor tillsammans.
Observera att vissa aktiviteter ligger utanför träningsperioderna och där tillkommer extra avgifter.

HTK reserverar sig för vissa förändringar

