
Lej en heste-arena
... til kåring, stævne, materialprøver etc.

Står du overfor at skulle planlægge kåring eller anden hesteevent, 
tilbyder vi muligheden for at leje faciliteterne på vores smukke arena.

NKI Racing Arena Aalborg er meget mere end blot en væddeløbsbane. Vi råder over 
top moderne staldfaciliteter, en stor græsdækket arena på inderkredsen af banen samt 

publikumsfaciliteter med restaurant, grill, cafe, parkering, toilet og badefaciliteter.

Sidst men ikke mindst ligger banen placeret midt i Aalborg, med gode
tilkørselsforhold og overnatningsmuligheder. 



Vi tilbyder

ARENA

100 faste bokse
Vi råder over 100 faste bokse, hvoraf 60  
befinder sig i et stort og lyst nybyggeri. Disse 
bokse har alle egen individuel opbinding hvor 
fronten kan åbnes helt og hertil hører også 8 
vaskepladser med dejlig tempareret vand. 

I de tilstødende stalde er der mulighed 
for opstaldning i alm. bokse eller række-/
udebokse. Her er ligeledes adgang til 
vaskepladser. 

Alle bokse er strøet med spåner ved ankomst 
og der tilbydes slut-udmugning mod gebyr. 
Der er ikke vandkop i boksene.

Stor arena
Den smukke grønne inderkreds måler ca. 70 x 
100 m. hvortil der er direkte og sikker adgang 
fra staldområdet.

Det er muligt at leje hegnsmateriale f.eks. til 
etablerring af mønstringsbaner, men det er 
naturligvis også muligt at medbringe selv. 
Mønstring på fast bund er muligt på asfalt 
eller grus langs staldbygningerne.

Der er lukket for træning på væddeløbsbanen 
i de tidsrum arenaen på inderkredsen 
benyttes.



Vi tilbyder

Cafe Pitstop
Cafeen ligger i stueetagen under 
restauranten og har åbent alle ugens dage 
fra kl. 10 - 23. Her kan man hygge og se sport 
på storskærm og nyde lidt godt til ganen. 

Staldgrillen
Såfremt volumen i arrangementet er stort 
nok, holder staldgrillen gerne åbent. Den 
ligger på staldterrænet og tilbyder traditionel 
grillmad, sandwich, is, slik og drikkevarer.

Restaurant
Restauranten ligger på publikumssiden 
hvorfra der er panoramaudsigt over arenaen. 
Efter aftale kan der arrangeres bespisning, 
fest eller mad ud af huset.

Restauranten råder også over en stor 
spillehal i stueetagen, hvor der f.eks. kan 
arrangeres rytterfest, foredrag m.v. 

Ring og forhør om mulighederne på tlf.:
9812 1009



Priser
Arena på inderkreds pr. dag  kr.  1.700,-
Hegnsmateriale pr. dag  kr.  900,-
Boks i nybyggeri pr. dag  kr.  250,- 
Alm. boks pr. dag   kr.  200,-
Række-/udeboks pr. dag  kr.  150,-
Alle bokspriser er inkl. 1 pakke spåner.
Slut-mugning af boks  kr.  100,- 
Ekstra pakke spåner  kr.  100,- 
Halm i stedet for spåner  kr.  100,- 
Bad og toiletfaciliteter GRATIS
Wi Fi på publikmussiden GRATIS
Parkering GRATIS
Camping GRATIS
Strøm  pr. dag   kr.  50,- 
Evt. P-vagter / bemanding - forhør om pris 
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Parkering / camping
Der er rig mulighed for trailerparkering
på området samt etablering af 
campingområde. For personbiler er 
der et stort parkeringsområde på 
publikumssiden. 

Sekretariat
Det er muligt at etablere sekretariat 
på publikumssiden eller i pavillonen 
på staldområdet. Der er dog kun Wi Fi 
tilgængeligt på publikmussiden.

Kontakt/bestilling
For yderligere info, bestilling eller tilbud: 
Ring 888 112 07


