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Fakta om
Jyske Bank Boxen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indviet 20.10.2010 klokken 20.10 med Lady Gaga-koncert.
Pris: 329 millioner kroner. MCH stod bag stort set hele finansieringen i form af indskud
og låneoptag.
Plads til 12.500-15.000 gæster.
335 arrangementsdage i de første 10 år.
Samlet gæstetal på 10-års dagen: 2.648.920.
Rekordår 2018: 50 arrangementsdage og 413.620 besøgende.
10.000 kvm gulvareal i stueplan.
29 meter på det højeste punkt.
36.500 etagekvadratmeter fordelt på fire niveauer (inkl. Ankomstbygningen).
P-pladser: 10.000 p-pladser.
14 balkonværelser i varierende størrelser og 32 balkonborde.
VIP-restaurant med plads til 500 personer og dertil kommer Terrassen i
Ankomstbygningen med plads til 300 personer.
A Hereford Beefstouw har egen restaurant i Jyske Bank Boxen, der har plads til 100
gæster.
2.400 kvm køkken - svarer til cirka ni tennisbaner.
370 toiletenheder og 20 boder/barer.
Lysanlæg: 1.500 lux.
Nederste tribune (lower) er en teleskop-tribune, som kan trækkes ud til 21 rækker med
7.700 siddepladser.
Øverste tribune (upper) har 3.500 faste siddepladser.
Ankomstbygningen, der er en integreret del af Jyske Bank Boxen, blev indviet
23.03.2018.

Generelt om MCH
MCH-koncernen består af:
o MCH Messecenter Herning
o MCH Herning Kongrescenter
o MCH Arena
o Jyske Bank Boxen
MCH er arrangør af bl.a. messer og udstillinger, kulturarrangementer, koncerter, sport, møder,
kongresser og større firmafester. MCH Messecenter Herning er 110.000 m² og MCH Herning
Kongrescenter er 17.000 m². Hertil kommer faciliteterne på MCH Arena samt i Jyske Bank
Boxen.
Antal gæster:
Hvert år servicerer MCH omkring en million gæster. I 2019 var tallet 1.071.945 gæster.
Læs mere på mch.dk.
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Danmarks Største Halbal (2016, 2017,
2018, 2019)
Ed Sheeran (2017)
Ariana Grande (2017)
Elvis in Concert (2017)
Marcus & Martinus (2017, 2018)
Metallica (2018)
Runrig (2018)
Lukas Graham (2019)
Rod Stewart (2019)
Anne Sanne Lis (2019)
Mark Knopfler (2019)
The World of Hans Zimmer (2019)

Gennemførte
arrangementer
MUSIK
Lady Gaga (2010, 2014)
Prince (2010)
Linkin Park (2010)
Elton John & Ray Cooper (2010)
Kylie Minogue (2011)
James Last (2011)
Justin Bieber (2011)
Helene Fischer (2011, 2015)
Eric Clapton (2011)
Roger Waters (2011, 2018)
George Michael (2011)
Britney Spears (2011)
Red Hot Chili Peppers (2011, 2016)
Rihanna (2011)
Bob Dylan & Mark Knopfler (2011)
Rammstein (2012)
Michael Bublé (2012)
NKOTB BSB (2012)
Kanye West & Jay-Z (2012)
Andrea Bocelli (2012)
Paul Simon (2012)
André Rieu (2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019)
One Direction (2013)
Bruce Springsteen (2013)
Pink (2013)
Peter Gabriel (2013)
Nephew (2013, 2018)
John Mayer (2013, 2017, 2019)
Fleetwood Mac (2013)
Volbeat (2013, 2016, 2019)
Depeche Mode (2013)
Robbie Williams (2014)
Cliff Richard (2014)
Queen + Adam Lambert (2015, 2018)
Katy Perry (2015)
Take That (2015)
BOXEN 5 år: D-A-D koncert (2015)
BOXEN 5 år: Syng med-arrangement
(2015)
Madonna (2015)
Adele (2016)
5SOS (2016)
Iron Maiden (2016)
Paul McCartney (2016)
Nickelback (2016)
Yousee Live (2016, 2019)

MESTERSKABER
EM i kvindehåndbold (2010)
EM i bordtennis (2012)
EM i volleyball (2013)
EM i kortbanesvømning (2013)
EM i herrehåndbold (2014)
VM i kvindehåndbold (2015)
IIHF Ishockey VM (2018)
VM i herrehåndbold (2019)
SPORT
10.000 til Håndbold (2010, 2011)
Yamaha SuperCross & Freestyle Show
(2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020)
Speedway (2011)
Champions League BSV vs. Atlethico
Madrid (2011)
FC Midtjylland vs KIF Vejen (2012)
Skjern Håndbold vs AGK (2012)
DHF Guldfest (2012)
DM-finalen Håndbold AG København vs.
BSV (2012)
Bjerringbro Silkeborg vs. Skjern Håndbold
(2012)
Kessler vs Magee (2012)
Skjern Håndbold vs KIF Kolding (2012)
Håndbold landskamp (Herrehåndbold)
(2013)
Le Mans Event (2013)
Skjern Håndbold vs. Team Tvis Holstebro
(2013)
BIB 10K Årets Basket Event (2014, 2015)
Energi Danmark Champions Battletenniskamp (Williams vs Ivanovic) (2014)
Energi Danmark Champions Battletenniskamp (Wozniacki vs Williams) (2015)
DGI International GymShow (2016, 2017,
2018)
OL-kvalifikation Herrehåndbold (2016)
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Efterskolernes Gymnastikstævne (2016,
2017, 2018, 2019)
Champions League, BSV vs PSG (2016)
Dansk Varmblods Hingstekåring (2016,
2017, 2018, 2019, 2020)
DGI Forårsopvisning (2017)
World Cup Herning (2017, 2018, 2019)
Bygma Golden League-håndbold (2017)
Metal Cuppens Final 4 (2018)
Champions League Håndbold (2018)
Santander Final4 (2019)

Batman Live (2012)
Walking with Dinosaurs (2012)
Cirque du Soleil (2012, 2013, 2014)
Holiday On Ice (2013)
Riverdance (2014)
Hairspray (2016)
Disney On Ice (2017, 2018, 2020)
Music Show Scotland (2017, 2018, 2019)
Anders Matthesen (2018)
Det Himmelske Show (2019)
MØDER, KONGRESSER OG STØRRE
FESTER
Jyske Bank-fest (2010, 2013, 2017)
Dansk Folkeparti (2015)
BOXEN 5 år: FestiBal (2015)
Herning Kommune (2017, 2018)
Rema 1000 (2019)

TV-SHOWS
Sportens Prisuddeling (2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
X-Factor (2012, 2013, 2015)
Dansk Melodi Grand Prix (2013, 2017, 2019)
MGP (2013, 2017, 2019)
Dansktop Prisen (2016, 2017, 2018, 2019)

MESSER
Agromek (2010, 2012, 2014, 2016, 2018)

MUSICAL & SHOWS
We Will Rock You (2011, 2017)
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Vidste du det om Jyske Bank Boxen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Da arenaen stod klar, testede MCH toiletterne og kloakken ved, at 300 mennesker
skyllede en halv rulle toiletpapir ud i toilettet på samme tid.
Udsugningen i loftet peger opad, fordi den er så kraftig, at den ellers kunne beskyldes
for at påvirke badmintonkampe og lignende.
Lyset i loftet er placeret, så heste til ridearrangementer ikke bliver blændet af lyset.
Væggenes form og specielle bølgeformede loftsplader sikrer arenaens fremragende
akustik.
Der er i alt 500 meter gangsti oppe under taget, som bruges, når der skal monteres
udstyr og ledninger til shows og koncerter.
Jyske Bank Boxen er pakket ind i 1.600 facadeelementer (i alt otte kilometer
elementer).
Der er trukket i alt 150 kilometer kabler i arenaen. Det svarer til vejen fra Herning til
Odense.
Der er brugt 1.800 tons stål til konstruktionen af Jyske Bank Boxen. Det svarer til 43
passagerfly af mærket Boeing 737.
Jyske Bank Boxen indeholder desuden 4.000 tons beton. Det svarer til vægten af
5.000 mindre biler.
Fire kraftige brandturbiner med jetmotorer kan suge 300.000 kubikmeter luft i timen.
Det svarer til indholdet af mere end to milliarder coladåser.
MCH fandt blandt andet inspiration til Jyske Bank Boxen ved besøg i arenaer i
Gøteborg, Hamborg, Sheffield og Coventry.
I VIP-området på 2. sal er der opsat autografplancher fra samtlige kunstnere, der har
været i Jyske Bank Boxen siden 20. oktober 2010.
Når MCH har afholdt Danmarks Største Halbal, er der blandt andet brugt 1.200 meter
ternet dug, 2.500 meter lyskæder, 500 kilo pyntegræskar, 1.200 bloklys og 1.200
orkideer.

Musik og shows i Jyske Bank Boxen
• Lady Gaga indviede Jyske Bank Boxen 20. oktober 2010. Hendes koncert er med 75
tons (!) stadig den koncert med mest udstyr hængt op i loftet i Jyske Bank Boxen.
• Jyske Bank Boxen er bygget, så det er hurtigt at rykke ind og ud med udstyr. De store
internationale bands rykker ofte ind med deres udstyr om morgenen samme dag, som
de skal spille koncert i Jyske Bank Boxen.
• Verdensstjernernes VIP-lokale er opdelt i to værelser. Et til kunstnerne og et til deres
crew. Rummene tilpasses til de enkelte kunstneres ønsker, som er vidt forskellige fra
artist til artist.
• 5-6 timer efter en koncert er alt udstyr som regel pakket ned, og lastbilerne er på vej til
næste stop på en turné.
Sportsfacts
Håndbold
• Under Håndboldherrernes VM-finale i 2019 så 2.740.000 danskere med på tv, da
Mikkel Hansen, Lauge og Landin besejrede Norge i en udsolgt Jyske Bank Boxen.
• Det danske kvindehåndboldhold var de første til at repræsentere de danske farver i
Jyske Bank Boxen til EM i 2010.
Svømning
• Der var danmarkspremiere, da EM i kortbanesvømning blev holdt i Jyske Bank Boxen i
2013.
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•
•
•

De danske svømmere kvitterede med ni medaljer, yderligere 14 finalepladser og hele 17
danmarksrekorder.
Dele af OL-bassinet fra London 2012 blev brugt til at bygge svømmebassiner til EM i
kortbanesvømning i 2013 i Jyske Bank Boxen.
Der blev brugt 2,7 mio. liter vand til de to kæmpe bassiner til EM i kortbanesvømning i
2013 i Jyske Bank Boxen.

Ishockey
• IIHF Ishockey VM i 2018 i Jyske Bank Boxen i Herning samt i København var den hidtil
største sportsbegivenhed i Danmark. Arrangementet blev set i 167 lande af flere end
1.000.000.000 mennesker.
• Det tog en uge at bygge ishockeybanen, som bl.a. bestod af 90.000 meter rør, der
nedkølede de 120.000 liter vand, der blev til isunderlaget.
Ridesport
• Siden 2016 har Dansk Varmblod gennemført Hingstekåring og Gallashow i Jyske Bank
Boxen. Arrangementet kombineres med messen Hest & Rytter og er den største af sin
art i verden med flere end 60.000 besøgende og ca. 900 deltagende heste.
• Til ridebanerne bruges 1,5 hektar ridebanebund, 10 cm tykt ridelag med specialsand og
under dette stødabsorberende gummimåtter.
• Jyske Bank Boxen har siden 2017 også dannet rammen om FEI World Cup det
internationale dressur- og springstævne i uge 42.
• VM i fire ridesportsdiscipliner finder sted i Herning i 2022 herunder i Jyske Bank
Boxen.
Andre
• Mikkel Kessler har bokset hele tre kampe i MCH. Sidste gang foregik det i Jyske Bank
Boxen, hvor han i 2012 mødte Brian Magee i ringen. Alle kampe i Herning er endt med
sejr til danskeren.
• Når der afvikles SuperCross i Jyske Bank Boxen køres 5.000 tons jord, 10 tons læsket
kalk og 800 baller Rockwool ind i arenaen for at lave banen. Det svarer (cirka) til
100.000 ture med en havetrillebør.
•
-show, der blev afholdt i Jyske Bank
Boxen. Kylie Minogue gæstede showet sammen med en række store danske kunstnere.
Restaurantfacts
• På et år bliver der spist flere end 40.000 pølser i Jyske Bank Boxen.
• Siden åbningen er der i gennemsnit solgt 75.000 liter Carlsberg-øl pr. år.
• I gennemsnit er der ca. 10.000 spisende gæster i Jyske Bank Boxens restauranter
årligt.
• Der løber cirka to kilometer slanger mellem Jyske Bank Boxens etager, som leder øl og
sodavand frem til hanerne.
• Da sirup til sodavand skal løbe nedad, er der bygget 12 kæmpe tanke til sodavandssirup
på 3. sal i Jyske Bank Boxen.
• Der er en studs i den ene side af Jyske Bank Boxen, hvor store Carlsberg-tankbiler kan
montere en stor slange og pumpe øllet ind i Jyske Bank Boxen.
• Til arrangementer i Jyske Bank Boxen laver MCH ofte mad til hundredvis af gæster ad
gangen. Opskriften på køkkenchefen Antons berømte sauce til 500 personer er ganske
enkel: 100 kg kraftben, 15 kg gulerødder, 15 kg selleri, 15 kg porrer, tomatpuré, salt og
peber brunes af i en stor ovn. Ingredienserne sættes derefter over i en 200 liter stor
gryde for at koge i to dage, til der cirka er 100 liter sauce tilbage. Så er der 0,2 dl lækker
sauce til hver gæst.
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Vision 2025
Vision 2025 blev præsenteret i november 2000 af administrerende direktør Georg Sørensen
og er en ambitiøs og langsigtet plan for den fremtidige udbygning af MCH's fysiske rammer.
MCH er indbegrebet af oplevelser fra messer, fester og kongresser til koncerter, teater,
musicals og store sportsbegivenheder.
Det hele begyndte i 1944, da aktieselskabet Herning-Hallen blev stiftet, og i 1954 stod den første
hal klar i hjertet af Herning. Det, der i dag hedder MCH Herning Kongrescenter. Interessen for og
efterspørgslen efter den nye hal var stor, og i 1962 besluttede man at udvide udstillingsarealet
med et messecenter lidt uden for byen, og i 1963 stod fem nye haller på i alt 10.000 m². Siden
det første spadestik er det gået stærkt, og i dag er MCH ét af Skandinaviens mest fleksible
oplevelsescentre med 15 messehaller, et kongrescenter, et stadion og en multiarena.
Hovedformålet med Vision 2025 er at tilgodese kunders og gæsters behov for totaloplevelser.
Visionen er delt ind i flere faser, som løbende er blevet realiseret:
2002-2016: Infrastruktur
Europa
2003: Hal M

visionen fra 2000 var at forbinde Herning med motorvejsnettet i

Danmarks største søjlefrie hal

2004: MCH Arena

hjemmebane for FCM, desuden brugt til landskampe og slutrunder

2010: Jyske Bank Boxen

Danmarks første multiarena

2018: Ny ankomstbygning til Jyske Bank Boxen
Under udarbejdelse: Fremtidens MCH et helhedsgreb, der forbedrer gæsternes oplevelse
af et besøg i MCH. Opgraderingen indbefatter ud over ankomstbygningen foran Jyske Bank
Boxen nye forbindelsesbygninger mellem Jyske Bank Boxen og messehallerne, en ny
eventplads samt et løft af ankomstområder og parkeringsfaciliteter med mere.
Den sidste etape af Fremtidens MCH er under udarbejdelse og omfatter renoveringen af MCH
Messecenter Hernings indgangsparti på Vardevej. Det nye frontparti bliver magen til det, der
findes på ankomstbygningen på Jyske Bank Boxen. Udearealerne foran indgangspartiet samt
ankomstområdet indvendigt opdateres også og forventes at stå klar ultimo 2020.
Både Realdania og Herning Kommune har bidraget med finansiering af forskellige etaper af
Fremtidens MCH.
Derudover omfatter Vision 2025:
-

Hotel, lokalplan godkendt ved MCH Herning Kongrescenter, afventer finansiering
Svævebane fra MCH Messecenter Herning til Herning centrum
MCH Time World, oplevelsesattraktion, der arbejder med begrebet tid

Læs mere på mch.dk.
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