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UDDRAG AF AKTIVITETER PÅ JVB
Prøv at køre tandemsulky
Det er en aktivitet, der giver alle et ”kick”. Du får følelsen
af at være ægte travkusk, godt understøttet af en erfaren
kusk. Dobbeltsulky er ideelt til polterabends, familieog firmaarrangementer eller en oplevelse udover det
sædvanlige med vennerne.
Arrangementet starter normalt i staldene, hvor man
bliver fortrolig med hesten og kusken. Her mærker du
også den fortættede spænding. Farten i show-travløbene
er naturligvis ikke på højde med tempoet i væddeløbene,
men man kommer op over 40 km/t, når der lukkes
op for farten i opløbet. Pris efter nærmere aftale.

Vi sammensætter gerne en komplet pakke
i henhold til jeres specifikke ønsker
Pakken kan f.eks. indeholde:
• Professionel speaker, der kommenterer løbene
• Præmier/pokaler/bobler til de 3 første over målstregen
• Bespisning før eller efter løbene i vores restaurant
• Adgangskort til løbsdage på Jydsk Væddeløbsbane

UDDRAG AF AKTIVITETER PÅ JVB
På løbsdage
Jydsk Væddeløbsbane har løbsdage året rundt. Både inden for trav,
monté, galop og ponyvæddeløb. Alle er meget velkomne til at gå
en tur i staldene. Vi kan sammensætte både privat- og firmaløsninger
med løbssponsorater samt bord og spisning i vores restaurant.

Kræmmermarked
På udvalgte løbsdage hen over året har vi kræmmermarked,
både inden- og udendørs. Der er plads til ca. 300 stande i alt.

Julemarked
På løbsdagene i december måned har vi julemarked på Jydsk
Væddeløbsbane. Slå et smut forbi og få et glas varmt gløgg og
besøg standene og få ny inspiration til julen. Vi serverer samtidig
den store julebuffet i restauranten.

Børnedyrskue
En gang om året afholder Jydsk Væddeløbsbane børnedyrskue
i forbindelse med en løbsdag. Det er børnenes dag og alle former
for kæledyr kan medbringes. Der er store præmier til ejerne af de
vindende dyr og altid en ”goodiebag” til deltagerne.

Ladies Night
Ladies Night på Jydsk Væddeløbsbane er en fantastisk oplevelse i godt
selskab. En skøn aften med hestevæddeløb, modeshow og livemusik.
Vi tilbyder lækker buffet, vin eller øl og en ”goodiebag” som bl.a.
indeholder en spillekupon, så du og dine veninder kan spille på heste.
Herudover kan du shoppe til attraktive priser hos udstillerne samt
vinde flotte præmier.

Familie/fødselsdagsfester
Giv din fest lidt ekstra charme og en ny dimension. Få en helt
anden oplevelse med dejlig mad kombineret med topunderholdning,
spændende væddeløb og stemning.

Banko
I samarbejde med Ponyklubbens Banko har vi hen over året bankospil
på en fast ugedag. Her er der mulighed for spil, hygge og socialt
samvær. Der er op til 150 bankospillere ad gangen. Der er mulighed
for tilkøb af både mad og drikke.

ALLE
LØBSDAGE

kan kombineres
med dine
aktiviteter

VÆDDELØB ÅRET RUNDT
PÅ JYDSK VÆDDELØBSBANE
Jydsk Væddeløbsbane har travløb året rundt, mens
galophestenes sæson strækker sig fra april til november.
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 underetagen findes bl.a. legerum og biograf,
mens der udendørs er adgang til en større legeplads.
På udvalgte dage findes desuden mulighed for ponyridning.

Kontaktinformationer
For nærmere information og pakkemuligheder kontakt
venligst Jydsk Væddeløbsbane på tlf. 88 81 12 02 eller på
mail: info@jvb-aarhus.dk
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