
BLIV EN DEL  
AF SPORTENS  
STØRSTE BEDRIFTER



MERE  
END BLOT  
HOTEL & 
KONFERENCE 



.. fordi som gæst i Idrættens Hus Hotel & Konference bliver du automatisk en 
del af sportens verden.

I Idrættens Hus har Danmarks Idrætsforbund og 62 specialforbund nem
lig hjemme. Ligesom nuværende topatleter, der kommer i huset for at 
benytte de moderne træningsfaciliteter, eller tidligere atleter, der stadig 
har sin gang i sportens verden gennem ét af husets mange tilknyttede 
forbund. 

For en stund vil du befinde dig i Sportens Hall of Fame. Vi er stolte af at 
kunne huse alle busterne, idet de vidner om danske atleters store præsta
tioner, og som du for selvsyn kan se på din færd rundt i huset. Vores fælles
arealer , konference og mødelokaler er navngivet efter et bredt udvalg af 
Sportens Hall of Fame medlemmer. 



EN GOD NATS SØVN 
ER ALFA OMEGA



... derfor er alle vores senge af høj kvalitet og 120 cm. brede.

Derfor er værelserne indrettet med ekstra brede senge, fordi vi ved hvor 
vigtig en god nats søvn er for din restitution og evne til at præstere. 

Vi tilbyder 64 enkelt og dobbeltværelser. Enkeltværelserne har døre ud 
til vores lukkede gårdhaver, og dobbeltværelserne har udgang til altan 
med udsigt over Brøndby stadion. De private udendørs arealer kan ny
des, når der er behov for frisk luft, og giver samtidig masser af dagslys til 
alle hotellets værelser.

Vi er et hotel med morgenmad inklusiv, så du kan starte dagen veludhvi
let og ernæret.



TRÆN MED 
DANMARKS  
BEDSTE



... hvis du tør.  

Vores træningslokale benyttes dagligt af husets atleter, men skal pulsen 
op, er du som gæst naturligvis velkommen – hvis du altså har mod på at 
træne side om side med Danmarks bedste.

Skal pulsen ned efter træning eller blot dagens gøremål, kan du slappe af 
i vores dampbad eller loungeområder. Læn dig tilbage i vores komforta
ble møbler, spil et af vores mange brætspil eller se de danske såvel som 
internationale atleter udfolde sig på en af de mange sportskanaler. 

Når du gæster vores hus, om du er mødedeltager eller overnattende gæst, 
er du naturligvis velkommen til at benytte alle disse faciliteter.



I SØRGER FOR  
MØDEINDHOLDET 
VI SØRGER FOR  
RESTEN



...bogstavelig talt.

Vores mødelokaler er rummelige med store vinduespartier og dagslys, 
der skaber de bedste rammer for ethvert møde. Lokalerne er indret
tet med komfortable møbler og naturligvis udstyret med moderne AV 
udstyr, hurtigt trådløst internet samt blokke og penne.

Møde og lokaleopsætning kan have mange former og facetter. Vi tilbyder 
en bred vifte af muligheder, fra lukkede grupperum til åbne loungeområ
der – stort som småt, idet vi kan rumme op til 350 deltagere. Fortæl os om 
jeres behov og ønsker. Sammen finder vi den løsning, der passer til jer, 
når I booker et møde hos os.



UDEN MAD  
& DRIKKE ... 



...dur helten ikke.

I Idrættens Hus sørger vores dygtige kokke dagligt for husets gæster,  
ansatte og atleter  Hvorfor maden følger Team Danmarks kostprincipper. 
Vi serverer velsmagende og varieret mad,  der tager udgangspunkt i års
tidens råvarer. 

Som mødedeltager tilbyder vi hel og halvdagspakker, hvor forplejningen 
er udarbejdet i samarbejde med vores kokke, så I kan arbejde bedst mu
ligt gennem dagen. Har I særlige ønsker og behov, skræddersyer vi gerne 
en menu, der passer perfekt til netop jeres arrangement.

I vores a’ la carte restaurant tilbyder vi et udvalg af velsmagende retter 
baseret på gode råvarer. Vores engagerede tjenere står klar med kølige 
drinks, kyndig viden og glæder sig til at byde velkommen indenfor.  

 se menukort og læs mere på vores hjemmeside:  
idrættenshus.dk/restaurant/
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• Dig at træne med Danmarks 
bedste

• Mødelokaler med dagslys  
og moderne AVudstyr. 

• Sund og velsmagende mad 

• Et hotel beliggende tæt  
på alle indfaldsveje

• Mulighed for at nyde naturskøn
ne omgivelser blot 10 minutters 
gang fra hotellet

• Kløverstiens 4 løberuter på  
op til 14,6 km.

• Dig at blive en del af Sportens 
Hall of Fame for en stund

DU SKAL VÆLGE  
IDRÆTTENS HUS HOTEL & KONFERENCE  
FORDI VI TILBYDER:

Idrættenshus.dk  ·  Brøndby Stadion 20  ·  2605 Brøndby  ·  Tlf. 43 26 26 26  ·  booking@dif.dk

http://www.Idrættenshus.dk
mailto:booking%40dif.dk?subject=

