
NÅaR KUN 

DET B EDSTE

ER GODT NOK

Pro Prospect tilbyder et unikt individuelt all-inclusive udviklingskon-
cept for hver enkelt ishockey- spiller, træner, hold eller klub. Vi sørger 
for at du, dit hold eller din klub får de ydelser der er nødvendige for at 
tage det næste store skridt mod en succesfuld fremtid. 

Vores revolutionære ishockeyspecifikke testning, analysering, træning 
og uddannelseskoncept er baseret på erfaring fra utallige profes-
sionelle ishockeykampe og på information fra hundredvis af bøger og 
studier. Denne erfaring og viden gør os ekstremt stærke og magtfulde 
og vi kan dermed basere vores arbejde på facts. 
Pro Prospects specialister er højtuddannede og erfarne eksperter. 
Hver af dem arbejder med deres personlige ekspertiseområder så de 
kan hjælpe spillerne med at udvikle deres individuelle egenskaber. 

Vi tror på, og ved, at ishockeyspecifikke egenskaber på højt niveau 
sikrer succes for den individuelle spiller samt for hold og klubber.
For virkeligt at kunne hjælpe og udvikle en individuel spiller, skal selve 
sporten analyseres. Det er nødvendigt at der er viden om teknikker, 
færdigheder og biomekanik i ishockey og hver spiller skal testes og 
analyseres så vi kan finde de specifikke færdigheder som den enkelte 
spiller skal fokusere på. 

Der skal være ishockeyspecifik know-how omkring fysisk og mental 
træning, og der skal være et effektivt follow-up system til at garantere 
vedvarende udvikling hos hver spiller.
Pro Prospect tilbyder alle de anbefalede værktøjer til at sikre ud-
vikling. 
Lad os bygge en succesfuld fremtid sammen!

Pro Prospect & HIK samarbejde 2018-2019 
Som den eneste ishockeyklub i Danmark:
Pro Prospect og Herning Ishockey Klub har indgået et intensivt samar-
bejde for sæsonen 2018-2019. Samarbejdet omfatter individuelle test 
og analyse af spillere (on-ice og off-ice), individuel coaching af spillere 
samt coaching af trænerstaben.

Eetu Qvist, Pro Prospect (Finland):
• Vi er meget spændte på dette samarbejde. Det er et nyt koncept for 

os, og ligeså for HIK. Vi ser frem til at starte samarbejdet og til at 
hjælpe hele klubben med at nå deres mål.

• Pro Prospect har specialiseret sig i skøjtebiomekanik. Jeg ved vi 
har et team der kan hjælpe HIK’s juniorspillere med at udvikle sig, 
både på kort og lang sigt. 

 Vi vil analysere hver spiller og derefter kan vi fokusere på de skø-
jteteknikker som den enkelte spiller har behov for at mestre for at 
nå toppen i hockeyverdenen.

• HIK var vært for os til et Herning besøg i maj måned, og vi fik et 
meget positivt indtryk af klubben og de mennesker der arbejder 
der. Vores eneste mål er at hjælpe spillerne og trænerne til at blive 
bedre. Vi kan simpelthen ikke vente med at komme i gang. 

Hos os er det dit talent, der er i fokus.
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