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”Vores MED-konference berører et rigtig vigtigt emne, 
der har brug for, at omgivelserne bare spiller - og dét gør 
de i Ballerup Super Arena. Arenaen er et unikt sted, der 
tilbyder noget andet end traditionelle konferencecentre, 
og så er det en super professionel ramme, der samtidig 
giver følelsen af at være på hjemmebane” 

KOMMUNALDIREKTØR EIK MØLLER
BALLERUP KOMMUNE

”For os er Ballerup Super Arena perfekt. Fra først møde, hvor 
vi fremlagde vores ønsker, var processen i gang, altid med 
positiv tilgang fra personalet, som tilmed kom med masser 
af ideer, input og løsninger. Vores kunder
er stadig imponerede over ”udsigten”, når de ankommer til 
Arenaen og ser ud over hallen med vores cykeludstilling i 
midten, det er virkelig fantastisk. Selve bygningen er unik i 
sig selv, den er imponerende, derudover er det for os vigtigt, 
at man kan afholde en udstilling tæt på København med 
uanede parkeringsmuligheder. Det er en unik arena, og per-
sonalet er i klasse A+”

MORTEN CHRISTENSEN, SALES MANAGER 
HF CHRISTIANSEN 

VELKOMMEN TIL

”Hos Capital Events har vi stor erfaring med at lave arrange-
menter i Ballerup Super Arena. Der er mange muligheder og 
stor fleksibilitet, når der skal tænkes kreativt. Og akustikken 
er i højeste klasse. Man har hele aenaen for sig selv, og skal 
f.eks. ikke dele indgange med andre kunder. Der er desuden 
mulighed for at have egne faste samarbejdspartnere med 
eller benytte huset leverandører. Stor fornøjelse at afvikle i 
BSA”

MAGNUS HOLM-CARLSEN, CLIENT DIRECTOR & PARTNER  
CAPITAL - EVENTS 
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Skal jeres næste arrangement holdes i unikke nordiske ram-
mer, hvor der er højt til træspærene, langt ud til siderne, og 
det kun er jeres idéer, der sætter grænserne?

Til daglig er Ballerup Super Arena kendt som hele Danmarks 
cykelarena, men vi er også et moderne og attraktivt venue til 
eksempelvis konferencer og messer.

Vi er klar over, at ikke to arrangementer er ens, og i arenaen 
er der mulighed for at inddele vores store hal, så den passer 
til netop jeres behov. Vores fineste opgave er at hjælpe jer til 
at få det bedste ud af arenaens mange muligheder.

I får tilknyttet jeres egen eventkoordinator, der både kan få 
jer godt på plads i arenaen og anbefale leverandører af cate-
ring- og teknikløsninger, så I kan få det bedste hold omkring 
jeres enestående arrangement.

EN UNIK ARENA
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MODERNE RAMMER

Ballerup Super Arena er opført i 2001 og er indbydende, ny 
og moderne. Med sin rå beton og frit udsyn til træspærene er 
stilen ny nordisk og minimalistisk. Rammerne er diskrete og 
lette at forme og præge med eget look og tema.

Arenaen er udstyret med gode muligheder for tekniske 
løsninger inden for skærme, lyd og Wi-Fi. Fra ankomst ved 
hovedvejen, gennem foyer og helt ind til scenen har vi en 
total skærmløsning, så deltagerne føler sig vel taget imod. 
Til større opsætninger guider vi jer til de rigtige løsninger til 
jeres behov.

Akustikken er så god, at salen roses af professionelle koncert- 
arrangører, og med en dedikeret fiberlinje er der dækning til 
selv avancerede, it-krævende opsætninger.

MIDT I HOVEDSTADS-
OMRÅDET 
Med sin placering midt i hovedstadsområdet ligger arenaen 
godt. Det er let at komme hertil, og der er masser af plads til 
arrangementets gæster. 

Vi har 1.400 gratis parkeringspladser, ét minut til motor-
vejsafkørsel og 500 meter til nærmeste busstoppested.

4



MULIGHEDERNES ARENA

Ballerup Super Arena er det perfekte sted for arrangemeter 
med 300-9.200 deltagere. Er I en mere sluttet flok, så er 
vores Thorvald Ellegaard-lounge helt ideel.

Inderkredsen rummer et søjlefrit gulvareal på hele 3.690 
m2. Det egner sig godt til udstillinger og messer, men er lige 
så udemærket som en stor konferencesal eller måske to 
mellemstore sale? Da gulvet er helt frit for søjler, er der frit 
udsyn i salen og mulighed for at inddele på utallige måder.

Med en ”black box”-løsning skabes en intim stemning midt i 
hallen. Her kan der sidde fra 300 til 2.800 deltagere og lytte 
koncentreret, hvorefter der er mulighed for at bruge resten 
af arenaen til dialog, breakout sessioner og spiseområder. En 
black box består af et sort loftshøjt gardin, der trækkes til og 
danner et lukket rum i midten uden forstyrrelser. I rummet 
kan der stå tribuner, så der opstår en amfiteater-lignende 
plads i midten. Eller der kan etableres en klassisk konference-
opstilling vendt mod en scene.

Helt uafhængigt af inderkredsen har arenaen tre mødeloka-
ler med plads til 80-120 mødedeltagere. Samtidig kan åbne 
arealer og tribuner gøres til alternative og velfungerende 
aktive rum.

Professionelle køkkenfaciliteter gør det let for cateringleve-
randører at arbejde i arenaen. Og der er mange muligheder 
for at adskille spise- og konferenceområde.

Arenaen ligger i Ballerup Idrætsby, der strækker sig over hele 
fire km2. Det giver plads til store armbevægelser – også uden 
for bygningen.
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  HELE 
DANMARKS 
CYKELARENA
Ballerup Super Arena har, siden den blev bygget i 2001, været 
hele Danmarks cykelarena. Det er her, talenterne fødes, og 
banecykelrytterne forbedrer deres tider med marginaler for 
at vinde den næste OL-medalje. Det er også her det histori-
ske og spektakulære københavnske seksdagesløb afholdes 
hvert år.

En del af arenaens bærende og unikke arkitektur består af cy- 
kelbanen, velodromen, der danner en cirkel om den store sal, 
der kaldes inderkredsen. Der er rig mulighed for at bruge cy- 
kelbanen som kreativ ramme for arrangementet, eller dække 
den til, så den står mere i baggrunden. Måske vil I kombinere 
arrangementet med en tur på banen?

TIL FOR SPORTEN
Ballerup Super Arena er kommunalt ejet og drevet. Ordent- 
lighed og sikkerhed er en del af vores DNA. Samtidig har vi 
en særlig lokal forankring og forpligtelse. Det betyder, at 
indtægter i forbindelse med udlejning af lokalerne indgår i et 
kredsløb, der gør det muligt for os at løfte sporten lokalt og 
nationalt.

Der er også god mulighed for at bruge sporten som en del af 
et socialt indslag i jeres arrangement. 
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  VELKOMMEN INDENFOR
Når I planlægger et arrangement i Ballerup Super Arena, får 
I samtidig jeres egen eventmanager tilknyttet, som hjælper 
med at få det bedste ud af mulighedernes arena.

Vi står klar til hjælpe med tekniske løsninger indenfor både 
skærm, lyd og lys, så hele scenen spiller, når arrangementet 
går i gang. Har vi det ikke i huset, så deler vi gerne ud af vores 
gode netværk, der kender arenaen godt.

Har I brug for catering, overnatning eller markedsføring af 
jeres arrangement? Vi hjælper gerne med at finde løsninger-
ne sammen med jer.

KONTAKT
Vil I høre mere, eller ønsker I et tilbud på jeres næste store 
arrangement? 

kontakt@ballerupsuperarena.dk 

2154 1943 eller 2516 9713

www.ballerupsuperarena.dk 

Vi glæder os til at høre fra jer.
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