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 Pro Fodboldskole i samarbejde med VRI 

Om Pro 

Fodboldskole 
De populære PRO Fodboldskoler er for 
fodboldglade drenge og piger på alle 
niveauer. Derudover, så er 
fodboldskolerne anført af tidligere 
professionelle fodboldspillere, med 
erfaring fra de største europæiske ligaer. 

Se meget mere på profodboldskole.dk 

Sted VRI’s baner ved Bellevuehallen, Risskov 

Dage 
UGE 31 – 5 dage - Mandag den 
01.08 til Fredag den 05.08.2022        

Træning 
Hver dag fra 09.00 til 14.00 
Spisepause fra 10.45 til 12.15 

Deltagere 
Årgang 2007-2015 

Både piger og drenge 

Pris lejren 999 kr. ekskl. frokost 

Frokost 
Der kan separat bestilles frokost hos Cafe 
Suverän (VRI) – Se menu på 
nedenstående link. Pris 250,- for 5 dage. 

vri.dk/pro-fodboldskole-2022 

Tilmelding pd.onlinebooq.dk 

Praktisk 

information 

FAQ 

profodboldskole.dk/praktisk-info

Merchandice 

og træningstøj 

unisport.dk/pro 



     

                                                 

 

HVORFOR VÆLGE OS? 

Ønsker du at give dit barn en lærerig og uforglemmelig oplevelse samt 
muligheden for at blive trænet af tidligere professionelle fodboldspillere? 
  
Så er du kommet til det rette sted, for PRO Fodboldskolerne er nemlig 
anført af tidligere professionelle fodboldspillere med erfaring fra de 
største europæiske ligaer, herunder La Liga, Premier League, Serie A, 
Bundesligaen og Ligue 1, Champions League og Europa League. Vores 
tidligere udlandsproffer er primus motor på PRO Fodboldskolerne i 
sommerferien, hvor de agerer skoleder samt sparringspartner for både 
spillere og vores forhåndsscreenede og yderst kompetente trænere, der 
tilrettelægger og eksekverer træningen, baseret på egne erfaringer samt 
vores PRO trænervejledning. 
 
Fodboldfagligheden er altså i top, både hvad angår det spillemæssige 
samt den mentale del, der omhandler indstilling, træningsparathed og 
ærgerrighed. Der er dog naturligvis fortsat masser af plads til sjov og 
hygge på vores populære fodboldskoler, hvor alle niveauer, positioner og 
køn i alderen 7-14 år (dispensation kan gives) er meget velkomne. 

 
HVAD FØLGER MED I PRISEN? 

Hos PRO Fodboldskole får du Danmarks bedste fodboldskole-træning, 
fyldt med intensitet og kvalitet. Derudover, så får du også en 

specialdesignet, superfed PRO Fodbold med hjem på sidstedagen. 
 

ØVRIGT 

Hvis du har øvrige spørgsmål eller forespørgsler, så kan du naturligvis altid 
kontakte os på kontakt@profodboldskole.dk eller 30 49 80 97, hvor vi altid 

står klar til at hjælpe. 
 


