
POLO FOR
VIRKSOMHEDER



SPORT 
OF KINGS

”Rugby til hest”. Polo er intens, fuld-kontakt action, 
der kombinerer hastigheden fra hestevæddeløb i en 
underholdende, eksklusiv og krævende boldsport.

Polo er et stærkt match for virksomheder. Uanset om 
man vil underholde kunderne på sidelinjen eller 
invitere medarbejderne på en uforglemmelig 
teambuilding-oplevelse.



THE 
CLUB

Copenhagen Polo Club holder til på Lyngebækgård, et 120 hektar stort 
privat landsted ved Strandvejen, blot en halv time nord for København.

Her afholder vi turneringer, private events, teambuilding for virksomheder 
samt daglig træning for danske og internationale polospillere.

Vi samarbejder endvidere med førende hoteller i området omkring 
rideture, polotræning og events.



TEAMBUILDING
ALLE KAN PRØVE
De fleste kender polo som en nichesport. Men takket være vores 
veltrænede, nervefaste heste, kan alle prøve kræfter med sporten 
på tryg og underholdende vis. Polo er både er sjovt og krævende. 
Alt er i bevægelse, man skal tænke hurtigt og samarbejde på 
mange planer; dig, hesten og holdet. Spillet og modstanderne er 
altid i bevægelse. Et godt billede på den moderne arbejdsplads, 
og den moderne leder. Vi tilbyder fuld fleksibilitet, så I kan vælge 
at gå ”all in” på polo, have mere fokus på ledelse og forretning 
eller  ren ”incentive”. Polo teambuilding kan være et par timers 
opvarmning før middagen eller afbræk fra et seminar eller 
afvikles som heldags-event. Vi  kan flette aktiviteterne ind i et 
eksisterende program eller tilbyde hele pakken med middag, fest, 
transport, spa, konference (via vores hotelpartnere), tilkøb af 
polotrøjer, merchandise og meget andet.

PRISEKSEMPLER

”POLO & CHAMPAGNE”- for 6-8 personer. Perfekt som 
indslag før middagen eller socialt afbræk fra møder eller 
konference. Arrangementet afsluttes med kåring af vindere og et 
glas champagne. Kr. 1.500 per person

”POLOSPILLER FOR EN DAG” - for større grupper. Vi 
tilrettelægger et stærkt dagsprogram, som tilgodeser behov for 
fagligt indhold, tid og budget. Fra kr. 2.500 per person. 



POLO IN 
THE PARK

TURNERINGER & EVENTS
Copenhagen Polo Club er vært for showkampe og turneringer bl.a. på Kokkedal 
Slot Copenhagen. Her er der sadlet op til intens action når de bedste danske og 
internationale spillere kæmper om trofæet, mens tilskuerne spiser en god frokost 
på hotellets terrasse og nyder et køligt glas champagne på sidelinjen.

Som Corporate Member bliver du inviteret til vores mange sociale arrangementer, 
med fri adgang til Player’s Lounge hvor du kan møde nye, spændende mennesker 
og invitere kunder til eksklusiv underholdning i særklasse. Fra kr. 15.000 p/a.



“IT’S NOT FOR 
EVERYONE”

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION
Christian Green
(+45) 25 11 52 42
cg@cphpolo.com


