
 
 
Som du ved, er vi i en periode med langvarige kuldegrader. Det betyder at søerne omkring os fryser til. 
Gladsaxe Ishockey kan på grund Coronaen ikke arrangere et klubarrangement på en af søerne, uden 
at vi bryder de gældende Corona restriktioner. 
  
Flere af klubbens hold har dog allerede lavet delaftaler, hvor alle gældende regler er overholdt. Uanset 
om du allerede har være på naturis med dele af dit hold eller ej, skal vi anbefale at du tager en historisk 
tur på en af søerne. 

 

Anders som er klubbens konsulent i forbindelse med blandt andet rekruttering har skrevet 
nedenstående:  
Der er ikke noget smukkere end Bagsværd Sø i solskinsvejr!  Både med og uden is 🙂  
  
Hvis I beslutter jeg for at nyde samværet med jeres børn og familie her i vinterferien ved Bagsværd Sø, 
så sker det selvfølgelig under hensyntagen til forsamlingsforbuddet på max. 5 personer, afstandskrav 
på 2 meter og afstand mellem grupper.  
  
Tidspunktet med færrest besøgende er mellem kl. 9.-12.00. Da har hundelufterne overstået 
morgenturen. Løbere og MTB kommer kl. 9.-10.00 og det store "rykind" kommer først efter frokost, når 
indkøb er overstået. Søndag kl. 10.00 er perfekt! 
  
Hold øje med skiltning omkring søen, og husk at færdsel på søen altid sker på eget ansvar.  Har I brug 
for nogle tips til gode steder langs søen med gode parkeringsforhold lige i nærheden, så kan I følge 
dem her. Linket åbner i Google Maps, så I kan se stedet på et kort. 
  

1. Bagsværd Søpark med parkering langs Bagsværdvej overfor rederiforeningens hovedsæde 
BIMCO: https://goo.gl/maps/wjyFZAmhzaasGhTE6  

1. Aldershvile Slotspavilion med nemm adgang til søen og gode parkeringsforhold 
: https://goo.gl/maps/p9jN15h4mSz5JqAW6    

1. Regatta Pavillionen med gode parkeringsforhold nær Rostadion eller på den store 
parkeringsplads inde i skoven og sidevej til Skovbrynet 
: https://goo.gl/maps/D8DdsfTSWRoHfp6QA 



 
Der er mange andre informationer på nettet om mulighederne for at komme på naturis.   
Gladsaxe Kommune åbner nu for færdsel på isen på dele af Bagsværd 
Sø https://gladsaxe.dk/kommunen/kommunen/nyhedsarkiv/gladsaxe-kommune-aabner-nu-for-faerdsel-
paa-isen-paa-dele-af-bagsvaerd-soe 
  
  
Isen på flere søer i København er nu tyk nok til skøjteløb (msn.com) https://www.msn.com/da-
dk/nyheder/indland/isen-p%C3%A5-flere-s%C3%B8er-i-k%C3%B8benhavn-er-nu-tyk-nok-til-
sk%C3%B8jtel%C3%B8b/ar-BB1dEj24?ocid=entnewsntp 
  
  
Nu må du skøjte på disse søer i Gribskov - sn.dk – Gribskov https://sn.dk/Gribskov/Nu-maa-du-skoejte-
paa-disse-soeer-i-Gribskov/artikel/1409957 
  
Tag nogle gode billeder gerne med glade børn med klubtrøjer og send dem til info@glis.dk 
Indlæg til vores nyhedsbreve, hjemmeside mm. er også mere end velkomne. 
  
  
Bestyrelsen 
 


