
 

 

 
 

 

 

 
 

 Score-coach.dk  
Forbered dig på en fantastisk rejse! 

          

            

 
 

- Et kursus for dig, der tager din person udvikling seriøs  
og forventer suveræn kvalitet. 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

 
 

 

 Komplet kursusforløb  
- En positiv investering i dig selv! 

 

Fordele 
 
 

Der er mange fordele når du vælger et kursus hos Score-coach.dk 
 

"Først og fremmest  hjælper vi dig hele vejen fra start til slut. Ingen undtagelser!" 

 
GRATIS KURSER RESTEN AF LIVET! 

 Deltag gratis på ALLE efterfølgende kurser, resten af livet. På den måde er du sik-

ret en kontinuerlig udvikling.  

 

MASSER AF HJÆLP EFTER KURSET! 

 Vi har en lukket facebook gruppe. Her kan du mødes med de mange tidligere 

deltager, tage byen sammen,  jagte damer og udveksle erfaringer.  

 Gruppen er meget aktiv og arrangere hele tiden byture.  

 Få live hjælp på Facebook af vores coaches og tidligere deltager.  

 
MASSER AF INSPIRATION! 

Vi giver dig masser af inspiration, uden du skal betale ekstra. Vi har inkludere vores 

bedste bøger og flere timers video: 

 Den skarpe scorebog - 8 års intensiv scoreerfaringer kogt ned i én bog. 

 Powerful Game Bog - Hvordan du ændre tanke og handlemønster. 

 Over 3 timers score video - Udvidet forklaring hvordan du score i alle faserne. 

 

100% SKRÆDDERSYET 

 Du modtager vores forberedelses materiale inden kurset. I forberedelses materia-

let stiller vi dybdegående spørgsmål ind til dig.  

 Her kan vi meget hurtig lokaliser hvilke udfordringer du ønsker at arbejde med. 

  

 
Alt er inkluderet: 

Kursus, bøger, video, live hjælp og masser af nye wingmans! 

 
"Kort sagt, du får hjælp både Før, efter og imens til at score damer." 



 

 

 
 

 
 
 
 

Før kurset 
 

1. Betaling gennemføres via bank overførsel. Fulde beløb eller afbetaling. 

2. Du modtager vores forberedelses materiale. Udfyldes og sendes retur senest  

dagen før vi mødes. 

 

 

På kurset 
 

3. Vi mødes generelt fredag aften kl. 20.00 til 02.00 med mindre andet er aftalt. 

4. Lørdag har du hjemmeopgave fra kl 15.00 - 18.00 

5. Lørdag mødes vi kl. 20.00 til 02.00 

 

Fredag Lørdag 

 
Teori - 3 Timers intensiv teori: 
 Målsætning for kursus. 

 
 
Scoremodel, dag 1: 
 Starter samtaler med succes. 
 Tiltrækker andre. 
 Har stærkt kropssprog. 
 Har flydende samtaler. 
 Undgår vennezonen. 
 Får Telefonnummer, Kys, One-

nightstands og dates. 
 Har et stærkt Mindset (NLP). 
 Og meget mere..! 

 
 
 
Vi tager i byen og score damer: 

 Vi arbejder på dine mål, du vil i et 
accelereret tempo hurtig udvikle 
dine evner, med de værktøjer du 
har lært i teorien. 

 

Hjemmeopgave inden vi mødes: 
 Sætte dates op 
 Opgave fra kl. 15.00-18.00 

 
Scoremodel, dag 2: 
 Mødes om aften kl. 20.00 
 Evaluering af hjemmeopgave. 
 Mange øvelser i storytelling 
 Fysisk og seksuel eskalering 
 Hvordan du håndtere fyre 
 Hvordan du læser hendes signaler. 
 Gruppedynamik avanceret 
 Forståelse af dine handlingsmøn-

ster og hvordan du ændre dem ( 
NLP). 

 Og meget mere..! 
 
Vi tager i byen og score damer: 

 Vi arbejder på dine mål, du vil i et 
accelereret tempo hurtig udvikle 
dine evner, med de værktøjer du 
har lært i teorien. 

 



 

 

 
 

 
 
 

Efter kurset 
 

6. Du modtager vores bøger, video. 

7. Du får adgang til vores facebook gruppe. 

8. Du kan gratis deltage på alle efterfølgende kurser  

     + Arrangere byture med tidligere deltager. 

  

 
 

Om score-coach.dk 
 Vi har holdt kurser siden 2006 og hjulpet mere end 400 fyre til et bedre datingliv. Er-

faringsmæssigt sidder vi tungt på det danske marked.  
 

 Vi har holdt mange foredrag, været i pressen og hjulpet singlerne i både Singeliv og 
Zulu Love Camp. Samt deltaget i Aftenshowet, kendt fra DR1 og meget mere! 
 

 Stærkt uddannet i Coaching og NLP redskaber, som hjælper vores deltager til at  
udvikle deres fulde potentiale. 

 
 

  



 

 

 
 

 

 Komplet oversigt:  
 
+ Intesiv Kursus  
+ Video  
+ Bøger  
+ Live support  
+ Facebook  
+ Wingmans over hele landet  
+ Gratis kurser 
 

  
Flere timers video 

Hjælp på facebook  

Arranger byture  



 

 

 
 

 
 

 Deltagerne siger:  
 

Jeg er en fyr, der tidligere har haft problemer med at være for introvert. Dette har betydet, at jeg 

ikke har haft så store sociale evner, og derfor ikke scoret meget. Scorecoach har hjulpet mig til at 

indse, at det ikke er svært at tale med piger, og at selve samtalens emne i det store hele faktisk er 

underordnet. Desuden bliver man givet en masse fremragende værktøjer, som man kan bruge til at 

forføre. Efter jeg har deltaget i kurset har jeg haft klar fremgang i mine scoringer og one-night-

stands. 

 

- André 

 

 
Hey Martin, 

 

Lidt forsinket, men her er mit review af kurset: 

 

Jeg havde en utrolig spændende og udfordrende weekend hvor jeg lærte at omsætte teori til hand-

ling. Det jeg bedst kunne lide ved kurset var at det var baseret på at være natural. Hele den direkte 

indgangsvinkel var super fed og det gjorde meget anvendeligt. Jeg har udviklet mig meget indenfor 

pickup, men man skal bestemt ikke undervurdere den effekt kurset har på ens sociale intelligens 

som kan bruges hver eneste dag. Jeg har en markant højere selvtillid i flotte kvinders selskab og kan 

interagere bedre med dem. 

Kurset er alle pengene værd uagtet hvilket stadie man er på. Coachene er rigtig gode til at 

analysere hvilket niveau man er på og udvikle en derfra.  

Kan kun anbefale kurset! 

 

Mvh Jonas 

 

 
Omgående effekt 

 

På bare én weekend opnåede jeg resultater, der ellers ville have gået mig forbi. Der bliver 

coachet i en del basale principper og handlemønstre, og coachingen foregår med udgangs-

punkt i DIN situation. Så hvis du scorer 5 piger om måneden, lærer du at score 10, og scorer 

du 1 pige om året, sættes der fokus på "problemet". Udover at være en pisse dygtig coach, er 

folkene også en håndfuld great guys, som er både humane og dygtige formidlere med en ka-

non realitetsfornemmelse.  

Selvom kurset kun forløb over en weekend, blev der evalueret meget, og al kritik blev be-

handlet professionelt og drejet til handling i "marken" efterfølgende. 

 

Jeg har allerede anbefalet score-coach.dk til mange af mine venner, og kan kun sige, at det er 

væsentlig bedre, det det jeg har fået fra det andet scorekursus, jeg tidligere har taget hos en 

anden leverandør. 



 

 

 
 

 

Kasper 

 

 

 
 

Grunden til at jeg valgte at tage på score kursus var, at jeg følte mig usikker i min måde at 

tale og håndtere de piger som jeg møder. Nogle gange scorede jeg piger andre gange ikke. 

Jeg vidste ikke hvad gjorde rigtigt eller forkert selvom jeg læste bøger som the Mystery 

Method, dog desværre hjalp dig mig kun lidt på vej.Jeg følte jeg havde brug for noget hånd-

gribelig jeg kunne arbejde med og valgte derfor dette kursus.  

 

Jeg har oplevet Martin som envirkelig god coach. Han tager udgangs punkt i dig i dine mål. 

Hvis du vil score en date eller på den anden side have en one-night-stand lærer han dig de 

grundlæggende principper fra en basic approach til dit mål.  

Når du mødes med Martin kommer du kort igennem en grundlæggende teknik der giver dig 

indblik i hvordan du kan håndtere de kommende situationer du bliver sat ud for. Selve teorien 

er ikke omfangsrigt og meget straight forward, hvis man for eksempel sammenligner indhol-

det med the Mystery Method. Dette giver i sidste ende rum for at du kan fylde den med din 

egen personlighed, hvilket gør der til en meget autentisk person og det er pigerne glad for. 

Efter gennem gangen af teorien og du føler dig klar, tager i afsted og du skal bruge teorien.  

 

I starten føles det meget mærkeligt fordi man bevæger alene rundt i en bar og bare taler til 

fremmede piger. Efter jeg talte til de første 3-4sets kom jeg ind i denne teknik og havde det 

faktisk sjovt med at tale folk man ikke kender. Det hele føltes stadig meget unaturlig men jeg 

kunne hurtigt mærke fremskridt hos pigerne.  

Efter hver approach evaluerede Martin og jeg de enkelte skridt, som jeg foretog under samta-

len med pigerne og vi fik snakket om de fejl jeg lavede. Dette gjorde, at man hele tiden kun-

ne observere sig selv og var klar til ændre småfejl og dette resulterede i at man gjorde store 

fremskridt mellem hver enkel approach. Selve evalueringen og kritikken var meget professi-

onel og man kunne bruge hver enkel tip han gav. 

 

Alt i alt er jeg meget lykkelig over at have taget dette kursus. Jeg fik en teknik som jeg stadig 

bygger på og som jeg bruger for at opnå det mål som jeg sætter hver weekend inden jeg tager 

ud i byen. Hvis jeg scorer eller ikke gør, evaluerer jeg de enkelte skridt som eg foretog og 

typisk finder jeg fejl og ting som jeg gjorde godt. 

 

Finn 

 
Da vi var ved at være færdige fik jeg en sms fra en kammerat (det fulde apparat), som var i 

byen et andet sted. Han ville høre, om ikke jeg kom og fik en øl. Jeg tog sammen med K og E 

derop. Jeg kom ind og blev efter relativt kort tid approachet af en sød pige – WTF!? 5 minut-

ter efter havde jeg fået hendes nummer! 

Tak, tak, tak og atter tak til Anders og Martin– der var fuld valuta for pengene. Jeg havde slet 

ikke turdet håbe på, at det ville være så godt. 

Mvh Jonas 

 

 
I sidste uge var jeg på date med en ny kvinde som jeg igen så her i fredags. :) Hun kom forbi til 

middag og hygge. Vi har det rigtig godt sammen. :) Hun er sød og interessant og kunne godt tænke 

sig børn inden for de næste par år (hun er 22 år). Som mit liv ser ud lige nu har jeg slet ikke lyst til 

at stifte familie. Hvis hun bliver ved med at holde fast i tanken om børn så stopper jeg med at date 

hende. :) 



 

 

 
 

 

Vi havde sex i fredags. Hun siger hun er beskyttet og det krydser jeg fingre for 

hun mener. Ellers så sidder jeg i saksen. xD 

 

Foråret springer ud og det er dejligt. :D 

 

Hav en fantastisk dag Martin 

 

Hilsen 

 

Nicolas 

 

 
 

På blot tre dage, hjalp Martin mig via mail til at komme i seng med en pige, hvor jeg ellers var 

kommet lidt ud på et sidespor! Han guidede mig og fortalte hvordan jeg skulle opføre mig overfor 

hende, både på sms og i virkeligheden! 

 

Sådan. :-) 

 

Jesper 

 

 
 

 

 

Så er jeg klar med et review til dig. :D Jeg håber du kan lide det. God læselyst! 

 

Hvad var mine problemer før kurset?: Før jeg kom på kursus hos score-coach.dk var jeg ikke 

bevidst om hvad der helt præcis skulle til for at få en kvinde til at føle sig forført og sensuelt 

tiltrukket af en mand. Jeg troede at hvis jeg blev rigtig god til at snakke med mennesker så 

ville jeg automatisk blive god til at tiltrække kvinder.  

 

Hvad fik jeg ud af kurset?: På kurset fandt jeg ud af at der skulle andre vigtige elementer til 

at forføre en kvinde udover det at jeg blot havde en god samtale. Jeg lærte blandt andet at 

fysisk kontakt er et ekstremt vigtigt element i at få en kvinde til at blive tiltrukket af mig. Jeg 

har desuden lært at der ikke er noget kompliceret i at få et telefonnummer.  En af de vigtigste 

ting jeg har lært er helt klart hvordan jeg sætter en date op. 

 

Hvordan har det været efter kurset?: Jeg har været på date efter kurset og den blev en kæmpe 

succes!  Når man først begynder at arbejde intenst med at kunne tiltrække kvinder så finder 

man ud af hvor kraftfuldt det egentligt er. Den dag i dag har jeg en sød flirt og jeg går stadig-

væk ud og øver mig på at blive endnu bedre. Der er kun tilbage at sige: Keep Up The Good 

Work! 

 

Nicolas, 24 år 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

It is now two months after the bootcamp, before I used a lot of routines and had 

varied results. This bootcamp totally opened my eyes and now I actually have 

two nice fuckbuddies. – Kaloyan  

 

 
 

 

Jeg har nu haft en frisk, komisk, lalleglad, fed(ikke tyk), rørende og overvældende person, 

gående bag mig over 2 aftener. RESPEKT for folk der gør sådan noget. Bruge sin weekend, 

sin dyrebareste tid, på ukendte personligheder, for en slik. 

Ikke nok med denne workshop har ændret mit syn på pickup, men den har også åbnet op for 

nye muligheder i den normale hverdag. Min tankegang og tilgang til ting skal klart revuderes, 

og jeg vil klart bruge nogle af de ting der blev vægtet højt under workshoppen. 

Inner game er the shizzle. Det hjælper dig med at sætte ting i perspektiv, hjælper dig med 

dine problemer, dine værdier og dit livssyn. Det gjorde min workshop hvertfald. 

Alt godt, CK 

 
 

Jeg kan kun på det kraftigste opfordre folk til at tage dette coaching forløb, og det er lige me-

get om man er rutineret ‗gamer‘ eller om man er helt grøn som mig. Prøv det, du kan ikke 

blive skuffet, hvis du bare stoler på instruktørerne og lader dem hjælpe dig… Deres tilfreds-

hed eller pengene tilbage garanti siger jo også alt om kvaliteten… 

Mvh. Silver 

 
 

Konklusionen er at det var en fantastisk weekend. Det bedste af det hele er, at jeg efterføl-

gende tror på mig selv, mine ―evner‖, har det sjovere i byen og så kan teorierne jo også bru-

ges i andre aspekter af livet. Generelt blev mine approach vel modtaget især sidste aften, så 

jeg glæder mig til at komme i byen igen. Så tak for en god weekend Anders. 

Mvh Nezta 

 

 
Fra jeg første gang hørte om The Game og fra jeg første gang forsøgte at gøre brug af en tek-

nik eller et værktøj, så har weekenden været det største vendepunkt i min udvikling. Jeg gik 

fra at have brugt en del canned til pludselig at have nærmest ubegrænset inspiration, origina-

litet og nærvær. Hvem har ikke prøvet at stå i et set og pludselig ikke ane hvad man skal sige 

– det er slut. Det er slut med ikke at være i state, og det er slut med ikke at vinde. Det er slut 

med cheesy canned! All naturale from now on. Jeg er dybt taknemlig for jeres kursus, jeg er 

virkelig rykket og jeg vil ikke et sekund tøve med at anbefale jer til alle. 

Mvh Lasse 

 

 
 

Jeg har altid været enormt tilbageholdende med hensyn til approach, og det har der været 

forskellige årsager til, blandt andet har jeg følt en eller anden frygt for at gå hen til et set som 

ikke umiddelbart ser ud til at have lyst til at snakke med en de ikke kender. Udover det har 

jeg også altid været i tvivl om hvad jeg nu skulle sige, det er som om at det bare er svært hvis 

der ikke er noget åbenlyst at snakke om. 

Jeg fik lavet ca. 30 approachs den første aften, mest på siddende sets. Det lykkedes mig også 

at få isoleret igen. På aften 2 fik jeg en masse positiv feedback (og igen op imod 30 approa-

ches), og Martin var bare kanon hele vejen igennem. Nu skal jeg bare øve mig noget mere på 

kino så jeg kan få det ordentlig ind i samtalen, for som Martin sagde så gik det rigtig godt 



 

 

 
 

med mit comfort-building og mine lock-ins var også gode (det lykkedes mig 

nogle gange at stjæle en piges plads i nogle siddende sets). 

Aftenen sluttede igen med debriefing, hvor Martin spurgte mig om jeg følte at jeg 

havde opnået mine mål, og selvom jeg ikke fik closet noget så må jeg da godt nok 

sige at mine mål var nået, at det har været en kanon weekend og at det var alle pengene 

værd. 

Mvh. Soenne 

 
Til alle der overvejer en tur med Martin eller Andersn, kan jeg kun sige at jeg ikke ét sekund 

har fortrudt at jeg har smidt så mange tusinde kroner efter det. Kan personlig udvikling og 

natural game virkelig måles i kroner og ører? Det synes jeg ikke. 

Kærlighed fra Tobias 

 

 
 

Mega props til dem for den måde de coacher folk på. De her gutter kan fandme deres kram 

og med deres positive og humoristiske indstilling, så forstår de at motivere folk på den fede 

måde. De sår et frø i dig, no matter what. Hvor meget du vil vokse efterfølgende indenfor PU 

er op til DIG! Du skal vande frøet jævnligt og sammensætningen af den optimale gødning for 

vækst må du prøve dig frem til. 

Mvh Anders a.k.a. The_Kid 

 
 

 

Deres score kursus var simpelthen FOR FEDT!!! De her gutter er begge absolutte master 

PUAs. Deres fokus var hele tiden igennem fuldstændig på mig og de tre andre (rigtig gode 

fyre som jeg fremtidig også vil gå og sarge med). 

De demonstrerede ikke så meget, hvad de selv er i stand til — især aldrig på en ―se her hvor 

ekstrem god jeg er‖ måde. Det de gjorde var at konstant pushe os ind i sets, gav os feedback 

mens vi var i set, og tit efter et kørt set var der også en immediate review om, hvorfor det, 

som skete, skete, og præcis hvor man kunne have ageret bedre i situationen. 2 instruktører til 

4 elever føltes som om jeg stadig havde mine personlige to mPUA instruktører bag mig. Ide-

alt. 

Jeg syntes det er helt crazy hvor stor en forskel der er mellem at læse PDFer, og være in field 

med mPUAs som dem. Deres feedback var fuldstændig skræddersyet til mig. Jeg blev gjort 

specielt opmærksom på mit energi-niveau og mit kropsprog, som lige nu er de to områder, 

jeg mest vil komme til at arbejde på. 

Så TAK! Det var de bedste penge jeg har givet ud i mit liv. 

Mvh. Benny 

 
 

DEN KORTE VERSION: 

Har du 100 millioner er det hands down det bedste pick up kursus jeg har været på og det 

eneste… Det er alle pengene værd.. Magen til to jordnære og easy going guys skal man lede 

længe efter.. Ja, jeg var presset, men det jo pointen.. Ja det var til tider et mareridt, men det 

har givet mig så meget… Anders vinkel til pick up er rigtig sund. Jeg vil til en hver tid anbe-

fale alle at tage deres workshop.. Love til dreamz… Well ok også dig Martin.. Ved ik hvor-

dan jeg skal slutte af… Just do it. 

vh. Peter 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pigerne venter på dig...     ;-) 

 
 

 
 

Tilmeld dig næste kursus via Score-coach.dk 

https://www.score-coach.dk/

