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Racehall: 10 år med oplevelser i 

verdensklasse 

I et årti har Racehalls 10.500 kvadratmeter budt på 

intense oplevelser fra adressen på Hasselager 

Centervej 

Racehall har i 10 år haft vækst og fremgang, og er meget mere end blot en gokartbane. På adressen finder 

man også The Diner, et sangstudie, 2 skibakker, fire Formel 1- simulatorer og konferencefaciliteter. 

Racehalls 1 km lange bane er Europas største indendørs racerbane med plads til 34 gokarts ad gangen. I alt 

har Racehall 70 gokarts, som tæller både børne-, handicap- og twincarts, så det er muligt for alle at køre race 

på banen. Det er vigtigt, at gokartkørsel i Racehall er for alle, og det er en høj prioritet at sikkerheden på 

banen er helt i top, så det bliver en god oplevelse for alle.  

Ski-Arena bliver benyttet til både førstegangslæring og opfriskning af de rette skiteknikker inden skiferien. 

Konferencelokalet, Paddock Club, kan rumme 60 gæster og bliver brugt til både private formål som 

fødselsdage og konfirmationer, og ligeledes til møder og oplæg af virksomheder. Restauranten The Diner 

serverer amerikansk-inspireret mad, men kan også skræddersy løsninger til de enkelte begivenheder, og har 

plads til 120 spisende gæster.  

Det er både turister, virksomheder, institutioner, vennegrupper, familier og eventgæster, der er en del af de 

i omegnen 100.000 gæster, som besøger Racehall på årlig basis. 362 dage om året fra kl. 10.00-20.00 er der 

mulighed for at benytte faciliteterne til at få en god oplevelse. 

Det allervigtigste i Racehall er at sikre en god oplevelse, der er giver folk lyst til at komme tilbage og tage 

endnu en tur på banen eller prøve en af de andre sjove aktiviteter.  

Kontakt Henrik Stærmose for mere info. 

Mail: henrik@racehall.com 

Tlf.: +45 86 28 01 70 
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