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Nu lyfter vi klubben och spelare ytterligare – elitmeriterad tränare till RC
Det är med glädje vi kan meddela att vi nu tar steg framåt mot vår vision att erbjuda möjligheten att utvecklas
från nybörjare till elitspelare. Från 1 augusti har vi förmånen att välkomna Rikard Allgurin som ansvarig för
elittennisen på RC och Jönköpings Tennisklubb. Du kommer säkert springa på Rikard redan nu då han har
mjukstartat med bland annat helgträningar.
Presentation Rikard Allgurin
Rikard är född 1966, uppvuxen i Jönköping och har en lång och meriterad erfarenhet av proffstennis på
världsnivå. Rikard spelade professionell tennis under 1980- och 1990-talet. Därefter var han ansvarig för
Riksidrottsgymnasiet (RIG) inom tennis under åren 1993 - 1998. Rikard har jobbat i Kungliga Tennisklubben i
Stockholm med bland annat Magnus Norman. Han har varit ansvarig för Kinas damlandslag samt tränare för Lin
Na som varit rankad nr 2 i världen och vunnit två Grand Slam. Senaste åren har han tränat Ellen Allgurin
(brorsdotter), som bäst rankad nr 15 i världen bland juniorer. Under år 2019 och fram tills helt nyligen har
Rikard bott i Los Angeles och varit huvudansvarig tränare för Emma Gretzky, dotter till Wayne Gretzky.
Vi behåller, stärker och bygger vidare
RC Sports & Business och Jönköpings Tennisklubbs målsättning med rekryteringen av Rikard är att öka
möjligheten att utvecklas från nybörjare till elitspelare. Som klubb kommer vi bygga vidare på vår breda
verksamhet och klubbkänsla och stärka den med en elitmeriterad tränare som kan lyfta våra spelare till en
högre nivå. Vi vill skapa en miljö och kultur både i klubben och i anläggningen som präglas av starkare
träningsanda, ökat engagemang och vilja att tävla. Målet är att skapa en större verksamhet och långsiktigt nå
sportsliga framgångar av klubbens egna spelare här på hemmaplan.
Valfrihet
Spelare kommer precis som idag kunna välja på vilket sätt man vill träna och utveckla sin tennis. Alla kommer
erbjudas möjligheten att utöka sin träning med Rikard som komplettment till ordinarie träning. Med Rikards
fokus på teknik, taktik och fysik kommer spelarna får möjlighet till kvalitetsträning på en högre nivå.
Organisation
Rikard kommer i uppstarten komplettera Nicolas, Magnus och de övriga tränarna. Tillsammans kommer de
organisera verksamheten med målsättningen att stärka kvaliteten på samtliga av våra tre kärngrupper;
- Nybörjare, barn och ungdomar
- Vuxentennis och veteraner
- Tävlingsspelare
Klubbenkät
Vi kommer inom kort skicka ut en klubbenkät till alla medlemmar för att samla in åsikter och önskemål.
Ni ges möjlighet att anmäla intresse för vilken typ av träning och satsning man önskar samt svara på frågor hur
vi kan utveckla verksamheten och anläggningen ytterligare.
Nyheter inför nästkommande säsong
Inför hösten kommer vi utöka antalet serielag. Vi kommer även söka fler nationella tävlingar samt arrangera
fler internationella tävlingar. I Rikards regi kommer vi arrangera träningsläger på RC där även spelare utanför
Jönköping TK kommer bjudas in. Dessa läger är inte bara för elitsatsande spelare utan även för de som vill
utveckla sin tennis. Vi kommer erbjuda paket som inkluderar individuell specialträning med fokus på teknik,
fysik och taktik. Vidare kommer erbjuda hjälp för utprovning och rekommendation av utrustning vad gäller
racketar, senor, grepp för att få ut det bästa av varje spelare utefter dess spelstil och förutsättningar.
Finansiering och kostnader
Satsningen finansieras med egenavgifter och sponsorer och kommer inte påverka den övriga prisbilden för
verksamheten. En viss del av egenavgifterna kommer komma från spelare utifrån som vill träna med Rikard
men vår primära målsättning är att våra egna spelare prioriteras.
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