
- Attraktive 
pakketilbud med 
indbygget hestesport, 
hygge og spænding

Tag virksomhedens 
forretningsforbindelser og medarbejdere 
med på Jydsk Væddeløbsbane

Væddeløb året rundt på Jydsk Væddeløbsbane
Jydsk Væddeløbsbane har travløb året rundt, 
mens galophestenes sæson strækker sig fra 
april til oktober. 
Uanset årstiden har en løbsdag på Jydsk 
Væddeløbsbane ved Marselisborg Skoven 
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 af byens flotteste 
legepladser. På udvalgte dage findes desuden 
mulighed for ponyridning.

I 2015 er der løb på følgende datoer:

TIL VIRKSOMHEDER

Observatorievejen 2 · 8000 Aarhus C
Tlf. 86 14 25 11 . jvb@trav.dk . www.jvb-aarhus.dk

Ret til ændringer forbeholdes, så forhør Dem venligst på 
Jydsk Væddeløbsbanes kontor, tlf. 8614 2511.

Fredag d. 16. januar  kl. 15.45:  Nordisk V5/V4
Lørdag d. 7. februar  kl. 17.35:  Nordisk V5/V4
Fredag d. 20. februar  kl. 15.45:  Nordisk V5/V4
Søndag d. 8. marts  kl. 14.55:  Nordisk V5/V4
Lørdag d. 28. marts  kl. 17.35:  Nordisk V5/V4
Fredag d. 10. april kl. 15.45:  Galoppremiere. Nordisk V5/V4
Onsdag d. 22. april  kl. 15.15:  Nordisk V5/V4
Søndag d. 3. maj  kl. 13.15:  DM for travtrænere. Dansk V65
Lørdag d. 9. maj  kl. 12.00: Sportsdag
Torsdag d. 14. maj  kl. 14.55
Mandag d. 25. maj  kl. 13.15:  Galopdag
Onsdag d. 27. maj  kl. 15.15:  Nordisk V5/V4
Fredag d. 5. juni  kl. 15.45:  Nordisk V5/V4
Søndag d. 7. juni  kl. 12.45:  Galopdag - Jydsk Derby. Nordisk lunch-spil
Lørdag d. 13. juni  kl. 12.00: Sportsdag
Søndag d. 21. juni  kl. 13.15:  Fireårsprøver. Dansk V65
Lørdag d. 4. juli  kl. 13.15: Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix
Søndag d. 5. juli  kl. 13.15:  Jydsk 4-årings Grand Prix - Travliga-finaler
Lørdag d. 11. juli  kl. 12.00: Sportsdag
Lørdag d. 18. juli  kl. 13.15:  DM for amatører, DM i monte
Søndag d. 26. juli  kl. 13.15:  Treårsprøver
Lørdag d. 8. august  kl. 12.00: Sportsdag
Søndag d. 9. august  kl. 13.15:  Jydsk 3-årings Grand Prix
Fredag d. 21. august  kl. 15.45:  DM for 3-årige. Nordisk V5/V4
Lørdag d. 5. september  kl. 12.00: Sportsdag. ATAK’s Fødselsdagsløb indl. afd.
Fredag d. 18. september  kl. 15.45:  ATAK’s Fødselsdagsløb finaler. Nordisk V5/V4
Søndag d. 27. september  kl. 13.15:  Jydsk 2-årings Grand Prix
Lørdag d. 3. oktober  kl. 13.15: Galopdag. 2-åringernes Stayerprøve
Fredag d. 16. oktober  kl. 15.45:  Provinsens 3- & 4-års Serie. Nordisk V5/V4
Fredag d. 30. oktober  kl. 15.45:  Den Jydske Vinterfavorit. Nordisk V5/V4
Lørdag d. 7. november  kl. 13.15:  Galopfinaler
Onsdag d. 11. november  kl. 15.15:  Nordisk V5/V4
Lørdag d. 21. november  kl. 12.00: Sportsdag
Søndag d. 6. december  kl. 14.55:  Nordisk V5/V4
Fredag d. 25. december kl. 17.35
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Hestesport og action for alle 
Jydsk Væddeløbsbane indbyder til en 
oplevelse med lækker mad, hestesport, 
spil og spænding i hyggelige omgivelser.

Jydsk Væddeløbsbane kan tilbyde 
et unikt mix af hygge og oplevelser 
i topmoderne faciliteter. Det gør 
væddeløbsbanen til et oplagt mål for 
jeres næste møde eller event.

Vi tilbyder gerne en værtinde til jeres 
selskab og sørger for at I bliver grundigt 
introduceret til hestevæddeløbssporten 
med mulighed for rundvisning i stalde, 
staldtips og spil på heste. På brochurens 
bagside findes en oversigt over 
løbsdagene i 2015. 

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 
konferencefaciliteter, 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 udendørsarealer med masser af 
albuerum til udstillinger, sociale aktiviteter 
etc. Dem har en lang række virksomheder 
udnyttet gennem årene. 

Måske er Jydsk Væddeløbsbane også 
egnet til at huse den næste event i din 
virksomhed. Kontakt Jydsk Væddeløbsbane 
for en snak om mulighederne og aftal 
eventuel en besigtigelse af faciliteterne.

Restaurant Derby: 
Tlf. 40 60 45 45
E-mail: bordbestilling@ricewood.dk
www.ricewood.dk

Pakketilbud
• Entre og parkering
• Program
• Buffet eller hovedret
• Kaffe og kagebord
• Rundvisning med guide

Vi kan tilbyde forskellige pakketilbud, 
skræddersyet til netop jeres behov i 
varierende prislag fra 150 kr. pr. person , 
f.eks. kan et tilbud se ud som nedenfor:

For nærmere information og pakke-
muligheder kontakt venligst Anne Marie 
Kjær på tlf 30572445 Man-tors efter 
15.00, eller på mail, annemarienk@
hotmail.com

Pris: 
295 kr.


