
A Day at the Races 
 

 

 

 

 

Firmafest?  

Sommerfest? – Julebord? 

Jubileum? – Kick Off? 

 



Er dere lei av å spise reker på fjorden?  

Eller lei av å lete etter underholdning for å sprite opp stemningen? 

Mangler dere team-building løsninger? 

Fortvil ikke, her er løsningen! 

 

På Øvrevoll Galoppbane i 

Bærum kan vi arrangere 

alle typer selskaper.  

Vi har plass og lokaler til 

alt fra 25-150 personer 

samt at vi har partytelt-

løsninger for større 

arrangementer.  

Vi kan ha telt med 500 

gjester med god plass til 

alle! 

 

Både inne- og uteområdet er 

omgitt av vårt flotte parkanlegg 

som fremstår som en grønn 

oase i Bærum. 

  

Hver torsdag er det løp slik at 

om man velger å ha 

arrangementet på en løpsdag 

vil underholdningen være gitt. 

Vi stiller med spillevertinner 

som er svært kunnskapsrike på både spill, hester og galoppsporten. 

Mange felles aktiviteter kan arrangeres av oss i forbindelse med en 

løpsdag; blant annet «hesteeier for en dag», flotteste hatt, profilering av 

firmaet på løp og hester, konkurranser mellom bord/lag, foredrag om det 

vi driver med på Øvrevoll for å nevne noe.  

 

Vi har samarbeid med Crispy Catering som kan tilby god mat under 

løpene. Banens spisested, Sherryhaugen, har også en rekke gode tilbud, 

fra tapas til grillmenyer.  



 

Øvrevoll kan være behjelpelig med selskaper på alle dager i uken, men 

som nevnt over, på løpsdager følger artig underholdning med på kjøpet!!! 

 

Øvrevoll Galoppbane ligger på Jar i Bærum, kun 15 min fra Oslo 

sentrum. Rutebuss 131 stopper rett utenfor og vi har også samarbeid 

med en bussleverandør som kan skreddersy hente-  og bringeløsninger 

for de som ønsker dette. 

 

Er dette interessant?  

Ta kontakt med oss for å se hva vi kan tilby dere! 

 

Marianne Ek 

Markedssjef, Øvrevoll Galopp AS  

Tel 22 95 62 02/ 99 24 42 49 

epost: Marianne.Ek@rikstoto.no 

www.ovrevoll.no 

 



 

 

 

 

Moods of Norway  

har avholdt et av sine store 

moteshow på Øvrevoll.  

Det ble en flott kveld, med over 

5000 mennesker. 
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