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ATTRAKTIVE KONFERENCEFACILITETER
Gennem de seneste år er de indendørs faciliteter på Jydsk 
Væddeløbsbane blevet moderniseret gennemgribende, så 
Restaurant Derby og de øvrige lokaler i hovedbygningen 
lever op til tidens krav.

Her findes små og store lokaler, nogle med konference
faciliteter, andre med rustik indretning. Kort sagt kan vi 
tilgodese de fleste formål. Desuden skal fremhæves at 
maden er i topklasse.

Dertil skal tillægges den unikke og fredfyldte atmosfære, 
der hersker på væddeløbsbanen, med heste der træner lige 
uden for vinduerne. Opmærksomheden henledes endvidere 
på de store uden dørsarealer med masser af albuerum til 
udstillinger, sociale aktiviteter etc. 

Kontakt Jydsk Væddeløbsbane for en snak om mulig
hederne og aftal eventuel en besigtigelse af faciliteterne. 
Jydsk Væddeløbsbane kan huse dit næste event.

SPÆNDING I HYGGELIG ATMOSFÆRE
Jydsk Væddeløbsbane indbyder til en oplevelse med lækker 
mad, hestesport, spil og spænding i hyggelige omgivelser,  
og med moderne faciliteter. 

Tag virksomhedens medarbejdere eller personale foreningen 
med. Vi tilbyder gerne en værtinde til jeres selskab og 
sørger for at I bliver grundigt introduceret til heste
væddeløbssporten med mulighed for rundvisning i stalde, 
staldtips og spil på heste. Vi er også gerne værter for 
en fyraftensøl. På jvbaarhus.dk findes en oversigt over 
løbsdagene.
 
Vi kan tilbyde forskellige pakketilbud, skræddersyet til  
jeres behov og i varierende prislag afhængig af antal 
personer.
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VÆDDELØB ÅRET RUNDT  
PÅ JYDSK VÆDDELØBSBANE
Jydsk Væddeløbsbane har trav og montéløb året rundt, 
mens galophestenes sæson strækker sig fra april til 
november. 

Uanset årstiden har en løbsdag på Jydsk Væddeløbsbane 
ved Marselisborgskoven altid sin særlige charme, 
ligegyldigt om man opholder sig udendørs, tæt på hestene, 
eller man nyder den gode mad i restauranten og følger 
løbene gennem panoramavinduerne. Børnene er der også 
tænkt på. I under etagen findes bl.a. legerum og biograf, 
mens der udendørs er adgang til en større legeplads. På 
udvalgte dage findes desuden mulighed for ponyridning.
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Kontaktinformation
For nærmere information kontakt venligst Jydsk 
Væddeløbsbane tlf. 88 81 12 02 mandag til fredag kl. 815, 
mail: info@jvbaarhus.dk eller Anne Marie Kjær på tlf. 3057 
2445 mandag til torsdag efter kl. 15. Se vores hjemmeside 
og tilmeld dig vores nyhedsbrev på jvbaarhus.dk for 
kommende løbsdage.

Følg os på facebook


