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VI TILBYDER FØLGENDE FACILITETER

Udendørs græsareal 
På 50.000 m2 som bl.a kan benyttes til:
• Koncertplads med op til 35.000 tilskuere
• Udstillinger
• Ridestævner
• Teambuilding
• Dyrskue - udstilling af landbrugsmaskiner mm.
• Motions- og MTB-løb
• Idrætsarrangementer, polterabends etc.
• Dit næste arrangement

Udstillervenligt areal
Foran og omkring vores hovedbygning:
• Bagagerumsmarked
• Biludstilling
• Dine ideer

Møde- og konferencefaciliteter 
Vores lokaler kan bruges til:
• Intimkoncerter
• Foredrag
• Konferencer - dagsmøder
• Firmaarrangementer og -fester

Jydsk Væddeløbsbanes restaurant:
Jydsk Væddeløbsbanes restaurant drives af  
Møllers Gastronomi v. Jan Møller Johansen:
• Stort professionelt køkken
• Restaurant med plads til 550 gæster fordelt på flere niveauer
• Beliggende i udkanten af Marselisborg-skoven
• 600 gratis parkeringspladser i nærområdet
•  8 minutters kørsel fra motorvejen og 20 minutters  

gang fra Aarhus midtby

Tutten 
Jydsk Væddeløbsbanes staldcafeteria:
Her er der på løbsdage åbent for alle. Tutten ligger på 
staldterrænet. Der er plads til ca. 40 siddende gæster. Det er 
stedet hvor kuskene og jockeys må komme i deres ”arbejdstøj”. 
Tutten har et lille men godt køkken.



PLADS TIL   
over 550 gæster 
fordelt på flere 

niveauer
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Placering
Jydsk Væddeløbsbane ligger i Aarhus C, dør 
om dør med Aarhus Stadion og Marselisborg 
slot. Her har vi ligget siden 1924 i de 
idylliske omgivelser. Vores lokaler ligger så 
der er udsigt over væddeløbsbanen samt 
bøgetræerne i Marselisborg-skoven. 

Væddeløb
Jydsk Væddeløbsbane har ca. 35 løbsdage 
i kalenderen om året. Det er både trav- og 
galopløb samt monté- og ponyløb.

Vi har åbent året rundt efter aftale og står klar 
til at modtage jeres forespørgsler og besøg.

Eksempel på dagsmøde
• Mødestart med morgenmad, kaffe/te og juice
• Løbende opfyldning af kaffe/te og juice
•  Frokostbuffet med forskellige retter samt hjemmebagt brød, øl og vand
• Eftermiddagskaffe/te med evt. kage
• Leje af mødelokale med standardudstyr, overhead og lærred

Pris efter nærmere aftale.

Kontaktinformationer
For nærmere information og pakkemuligheder kontakt venligst Jydsk Væddeløbsbane  
på tlf. 8881 1202 eller på mail: info@jvb-aarhus.dk


