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Brug af græsset på Bagsværd Stadion 
 

Def. af Græsset på Bagsværd Stadion:  

Det areal der er inden for løberundbanen på Bagsværd Atletik Stadion og som udgør fodboldens 

Bane 1 samt yderligere 1 m uden for sidelinierne og 2 m uden for den forlængede mållinie. 
 

Opdeling i sommerhalvår og vinterhalvår 

Brug af græsset på Bagsværd Stadion deles op i 2 perioder hen over året, hvor sommerhalvåret går 

fra og med uge 14 til og med uge 42 og vinterhalvåret går fra og med uge 43 til og med uge 13.  
 

Brug i sommerhalvår 

I sommerhalvåret er græsset på Bagsværd Stadion generelt åben for træning og stævner.  

I den tidlige del af sommersæsonen, hvor græsset endnu er præget af vinteren, bør brugerne være 

ekstra opmærksomme på, om det vil skade græsset at træne på det. 

Det er tilladt at træne alle typer af atletikdiscipliner på græsset på Bagsværd Stadion, dog skal den 

normale længdesprings-, tresprings-, højdesprings-, stangsprings-, kuglestøds- og vægtkast-

træning foregå på de dedikerede anlæg og al hammerkast bør foregå på Bagsværd Stadions 

Kasteanlæg. 

Ved diskoskast og spydkast bør kasterne efter bedste evne udbedre de skader som 

kasteredskaberne påfører græsset på Bagsværd Stadion ifm. kasteredskabernes nedslag. 

Det er tilladt at anvende græsset på Bagsværd Stadion til forskellige øvelser, som indgår i den 

normale træning og uddannelse af atleter, hvor det er formålstjenligt at det foregår på et blødt 

underlag. Her er det tilladt at opstille redskaber, som anvendes til øvelserne, dog ud fra en 

vurdering af, at redskaberne ikke påfører græsset på Bagsværd Stadion alvorlige skader. Det skal 

vurderes om øvelserne vil udgøre en gentagen stor belastning på samme sted, hvormed øvelserne 

skal rykkes under træningen, således at belastningen fordeles ud over arealet. 

Generelt skal belastningen af græsset på Bagsværd Stadion fordeles ud over arealet både ifm. 

afvikling af hver enkelt træning, men også hen over sommerhalvåret og, hvor det er muligt, holdes 

belastning af fodboldens målfelt helt fri og belastning af fodboldens straffesparksfelt på et lavt 

niveau. 
 

Brug i vinterhalvår 

I vinterhalvåret er al træning på græsset på Bagsværd Stadion ikke tilladt og græsset på Bagsværd 

Stadion er generelt lukket. Der er dermed ikke mulighed for at afvikle stævner, hvor brug af 

græsset på Bagsværd Stadion indgår. Ved lukning for brug af græsset på Bagsværd Stadion sørger 

Idrætsanlæggene i Gladsaxe for at opsætte afspærring rundt om og skilte på græsset på Bagsværd 

Stadion, således at alle kan se at der er et generelt forbud mod brug af græsset på Bagsværd 

Stadion. 
 

Brug vedr. Bagsværd Atletik Club’s Elite- og Talenttrænere 

Bagsværd Atletik Club’s Elite- og Talenttrænere har tilladelse til at løbe over græsset på Bagsværd 

Stadion ifm. at klubbens Elite- og Talentatleter afvikler intervaltræning på rundbanen. Dette er 

uafhængigt af diverse vejrlige konditioner, men skal efter Elite- og Talenttrænerne’s egen 

vurdering begrænses mest muligt, når det vurderes at diverse vejrlige konditioner sammen med 

passagerne af græsset kan have alvorlig indflydelse på græssets tilstand. 
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Evaluering/besigtigelse: 

Ovenstående forsøgsordning er besluttet på baggrund af tilladelse fra Brugerbestyrelsen for 

idrætsanlæggene i Gladsaxe, d. 12. december 2017, til at opvisningsbanen på Bagsværd Stadion 

står til fri afbenyttelse for Bagsværd Atletik Club, som selv administrerer anvendelsen. Ordningen 

evalueres ved en fælles besigtigelse af repræsentanter for de to foreninger (BB og BAC) og 

idrætsanlæggenes ledelse i græssets vækstsæson i slutningen af april eller starten af maj i 

henholdsvis 2018 og 2019. 

Denne besigtigelse har også til formål at oparbejde en fælles erfaring i hvilken indflydelse den 

øgede brug af græsset har på græssets tilstand og udføres også med henblik på implementering af 

en permanent ordning. 

 


