
POLO 
TEAMBUILDING



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.



KONGERNES SPORT SOM
TEAMBUILDING

POLO & BUSINESS
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 er altid i bevægelse. Et 
godt billede på den moderne arbejdsplads, og den 
moderne leder. Du skal have hovedet med og samtidig 
være autentisk og i balance. Det er en af mange grunde 
til at heste har vundet plads som et værktøj til at blive 
en bedre kollega eller en god leder.

FLEKSIBLE PROGRAMMER
Vi har lavet et oplæg til en spændende og 
underholdende polooplevelse. Men vi tilbyder fuld 
fleksibilitet, så I kan vælge at gå ”all in” på polo, have 
mere fokus på ledelse og forretning eller  ren 
”incentive”. Et event kan tilpasses jeres eksisterende 
program eller vi kan levere samlet pakke med middag, 
fest, transport, yderligere faciliteter (spa, konference 
osv.), tilkøb af polotrøjer/merchandise og meget andet.

AFVEKSLING OG KONKURRENCE
En polo teambuilding-dag er bygget op med masser af 
afveksling mellem aktivitet, intensive oplevelser, 
indlæg, forfriskninger og pauser for at I får det optimale 
udbytte og en god oplevelse. Vi holder regnskab på alle 
polo-aktiviteter, således at hver deltager ved hvor godt 
de har klaret sig. Til de konkurrence-orienterede kan vi 
holde et samlet regnskab til en afsluttende turnering, 
hvor alle kan være med.

Se eksempler og valgmuligheder på næste side.

Fra 
kr. 1.500,-
per person



MOD PÅ MERE POLO?
Man bliver ikke professionel polospiller på en dag, men mange får mod på mere af kongernes sport. Derfor 
tilbyder vi deltagerne et ”Polo Passport” så de kan komme tilbage og udfordre sig selv med f.eks. en pololektion.

POLOSPILLER FOR EN DAG (EKSEMPEL PÅ DAGSPROGRAM)

0900 Velkomst, praktik og sikkerhed.

0930 Intro-aktiviteter i 4-turnus á 30 min, hold af 6-8 personer

Foot mallet: den første intro til slag-teknik fra jorden

Horsemanship: lær at omgås og forstå hesten

Op på hesten: intro til at ride en polohest, teknik, opstilling og udstyr

Valgfri blok (se eksempler i kasserne til højre)

1130 Forfriskninger og indlæg om horsemanship vs. ledelse (forskellige vinkler)

1230 Frokost med lækker buffet, forfriskninger, hvide duge og stearinlys

1315 Videregående aktiviteter i 4-turnus á 30 min, hold af 6-8 personer

Stick’n’ball:  træning af slagteknik fra hesteryg

Valgfri blok (se eksempler i kasserne til højre)

Wooden Horse: Arbejde med slagteknik

Valgfri blok (se eksempler i kasserne til højre)

1515 Forfriskninger og indlæg

1600 Polo-turnering

Team-baner med koordinering og samspil

Polomatch for to udvalgte hold og champagne til tilskuerne

1700 Præmieoverrækkelse og afrunding

1730 Afgang

Mulighed for polo-middag på eget hotel eller vores hotelpartnere

”ALL POLO”

Cykelpolo & taktik-session

Polo fashion, does & dont’s

Tack / udstyr

Indlæg af performance ridecoach

En verden af polo

FORRETNING & LEDELSE

Keynote eller eget indlæg

Ledelse & Horsemanship

Effektiv kommunikation

Assertion

Udviklingsledelse & motivation

INCENTIVES

Motivational speaker

Asado luksusgrill eller champagnesmagning

ATV terrænbane

Spa eller matchrace (flere dage)



Direktør
Christian Green // (+45) 25 11 52 42
cg@cphpolo.com

Teambuilding-ansvarlig
Michael Ellekjær
info@cphpolo.com // (+45) 51 40 82 31

KONTAKT


