
 

 

Sports träningsläger 
Skovlunde 

Köpenhamn i Danmark 

Allt detta ingår: 

• Logi i 3-bäddsrum med dusch och toalett,  
4 dagar/3 nätter. 

 
• Helpension enligt upplägg till höger.  

 
• Utan extra kostnad försöker vi ordna 

motståndarlag för träningsmatch/er. 
 

 
 

Pris: 2.585:-/person 

Programmet: 

Dag 1 Ankomst till Skovlunde på eftermiddagen.  

 Träningspass på eftermiddagen (1,5 tim).  

 Middag.  

 

Dag 2 Frukost – lunch – middag.  

 Träning för- och eftermiddag (2 x 1,5 tim).   

 

Dag 3 Frukost – lunch – middag.  

 Träning för- och eftermiddag (2 x 1,5 tim).  

 

Dag 4  Frukost - lunch 

 Träningspass på förmiddagen (1,5 tim) 

 Avresa  

Ring och boka 0300-720 95 

info@sportsinternational.se 

boka träningsläger idag på  

www.sportsinternational.se 

Köpenhamns 

finaste  

sportcenter 

Tillkommer: 

Planhyra (konstgräs): 1 300 kr/pass (Varje pass omfattar 1,5 timma). 

Ev. middag på Hard Rock Café Köpenhamn: 220 kr/person. 

Extradygn på plats, om så önskas: 830 kr/person och dygn.  

Ovanstående priser gäller träningsläger i mars och april 2017 

 

 



 

Sports träningsläger 
Skovlunde 

Köpenhamn i Danmark 

Det här gillar vi med 

Skovlunde 

Det här finns i 

Skovlunde 

Vi har varit här 

Suveräna förhållanden för alla 
typer av läger. Skovlunde 
kommun har fått guldmedalj som 
Danmarks främsta 
idrottskommun. Vilket tydligt 
märks på alla sportsliga faciliteter 
och det breda aktivitetsutbudet. 
Här finns förutom 16 mycket fina 
gräs-planer även konstgräsplan, 
fullstor konstgräshall, go-kart, 
bowling, simhall och mycket mer 
– allt på gångavstånd från ert logi.  
Skovlunde som anläggning är så 
komplett och bra att självaste FC 
Barcelona har valt att starta en 
nordisk akademi för 
talangutveckling här. 
Köpenhamns pulserande nöjesliv 
ligger bara 10 minuter bort.  

 

• Fullstor konstgräshall 
• Konstgräsplan 

• 16 mycket bra gräsplaner 
• Cykelvelodrome 

• Inomhushall 
• Eget omklädningsrum 

• Bowlinghall 

• 50 m inomhusbassäng 
• Go-cart bana inomhus 

• Full utrustat 
friidrottsstadium 

• Trevligt nöjesliv 
• Möjlighet till ligamatch 

• Endast 4 mil från Helsingör 

 

Waggeryds IK, Utbynäs SK 
Köpingebro IF, Knäreds IK 
Hanvikens SK P03 
Vallens IF Dam & Herr 
Julita GoIF, Lindö FF 
Sölvesborgs GIF 
Hovås Billdal IF, Grue IL 
Sollentuna Fotboll IF 
Uppåkra IF Dam, IF Centern 
IFK Nyköping Dam  
Trönö IK, SK Argo 
Baerum SK P98  
Sollentuna Fotboll IF 
Donsö IS, FC Bjärred  
Bollstanäs SK Dam 
m.fl. 

Ring och boka 0300-720 95 

info@sportsinternational.se 

boka träningsläger idag på  

www.sportsinternational.se 

Så här tycker en 
av våra många 
nöjda kunder: 

Christoffer Gustafsson, Lerums IS säger: "Jag har nu 
varit i Skovlunde två år i rad för att här får man verkligen 
träningsläger av högsta klass. Kombinationen är oslagbar 
med fantastiskt god mat, fint boende med trevlig personal 
och mycket fina planer. Att det finns konstgräs inomhus 
och utomhus samt naturgräs gör att man alltid vet att man 
får bra träning. Närheten in till Köpenhamn centrum väger 
tungt och man tar sig smidigt ner till Köpenhamn hemifrån. 
Helt enkelt en klockren anläggning för träningsläger!” 
 

Visste du att? 
� Vi är mycket stolta över att vara FC Barcelonas tredje största biljettagent i världen och det enda företag i Norden  

som är auktoriserad och godkänd direkt av FC Barcelona.  Detta gäller även stjärnlaget Paris SG.  
� Vi har eget kontor i Barcelona med heltidsanställd personal sedan 2008.  

� Sedan många år är vi i särklass Sveriges största arrangör av träningsläger i fotboll. I år firar vi 30 framgångsrika år.  
� Vi ställer resegarantier hos Kammarkollegiet enligt resegarantilagen. 
� Vi är ett trippel AAA – företag. Det högsta ekonomiska betyg ett företag kan få. Stor trygghet för våra resenärer, inte 

minst i dessa tider. 
� Vi har öppet när ni har tid: måndag-torsdag 08.00-21.00, fredag 08.00-17.00. 

 


