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Vinterbading 
gjør deg glad! 

 

De store grantrærne står tunge av snø og 
”ser” skeptiske på gruppen med kvinner som 
kommer skravlende bortover veien. Klokken 
er bare sju en torsdag morgen, og det kommer 
fortsatt til å være mørkt i flere timer. Det er 
minus to i luften og en halv i vannet. Det bryr 
ikke disse damene seg noe om. De kler av seg 
votter og vintersko, boblejakker og ullunder-
tøy, vasser ut i vannet og legger på svøm!

Her er det ikke snakk om våtdrakt, knapt 
nok badedrakt. Kvinnene vil være i ett med 
elementene, og bokstavelig talt kjenne pulsen 
på kroppen. Forhåpentligvis i hele 20 svøm-

metak. Det høres kanskje ikke mye ut, men 
det er nok til å få endorfinene til å rase gjen-
nom kroppen og gi deg et kick resten av 
dagen.  

– Det har gjort noe fundamentalt med livet 
mitt. Jeg får et løft gjennom hele uken, sier 
Siv som har vært isbader i snart to år og i dag 
greide hele 25 svømmetak i det kalde vannet. 
Det er ny rekord. 

Den danske overlegen Bo Belhage ved 
Københavns Universitet, sier til forskning.no 
at isbading er sjokkbehandling for kroppen. 
Sjokket vil utløse et rush av endorfiner og 

adrenalin i blodet. Det skjer fordi kroppen 
nedkjøles raskt, og blodkarene trekker seg 
sammen som et forsvar mot kulden. Effekten 
kommer nesten umiddelbart, innen et minutt. 
Du behøver ikke være lenge i vannet. 

er det ikke bra å gi kroppen sjokk, 
mener du? Vel, det er ikke noe i veien for å 
holde seg litt på alerten. Ifølge en tsjekkisk 
undersøkelse vil det å oppholde seg i kaldt 
vann være med på å styrke immunforsvaret. 
Forskerne fant ut at ved jevnlig å oppholde seg 
i kaldt vann, økte de hvite blodlegemene og 
flere andre faktorer som relaterer til immun-
forsvaret. En tysk studie viser at isbading øker 
antallet antioksidanter i kroppen. Det kalde 
vannet virker som en mild stressfaktor som 
aktiverer immunforsvaret og gir det erfaring. 
Skeptikerne mener imidlertid at det er friske, 
spreke folk som holder på med isbading i 
utgangspunktet, derav resultatene. 

Om isbading er sunt, 
strides de lærde. Men 
at det gjør deg glad og 
full av lykkehormoner, 
kan både forskere 
og Lillehammers 
ispikesvømmere skrive 
under på.  
Av Hege Norman Stormbringer (tekst og foto)

 

Morgenfuglene med Kimberly 
Justice Mengshoel i spissen 
møtes en gang i uken for å dyppe 
seg i den eneste elven som ikke 
fryser til is i løpet av vinteren på 
Lillehammer. 

Kari Arnøy (foran) og Dise Gardsjord 
svømmer 20 tak.
Skifting (t.v.) foregår på snøen. Trikset er 
å ha noe varmt å stå på og varme klær 
som er lette å få på seg. I minusgrader er 
det vanskelig å fikle med en glidelås!
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Det som er sikkert, er at stresshormoner utlø-
ses i møte med det kalde vannet, og dermed 
trigger energinivået i kroppen. For flere år 
siden rapporterte finske forskere om en studie 
med ti kvinner som isbadet i vann rett over 
frysepunktet jevnlig i tre måneder. Blodprø-
vene viste ingen bemerkelsesverdige endrin-
ger, men innholdet av noradrenalin økte med 
hele to til tre ganger. 

lillehammers ispikesvømmere 
sier at de føler seg både piggere, gladere og 
roligere til sinns etter en svømmetur i det 
kalde vannet. 

– Det nytter ikke å se det bare som kos. 
Man må se det som trening, sier Kimberly 
Justice Mengshoel, som opprinnelig er fra 
Florida. 

Hun mener isbadingen har gjort sitt til at 
hun tåler kulden i Norge bedre. Ispikene er 
sjelden syke, og mener at de både blir friskere 
og lykkeligere av isbadingen. Som en bonus 
blir også huden finere etter kuldesjokket. 

– Huden blir som fløyel etterpå. Det er 
som naturens egen lotion, sier Brit Hovsen-
gen Ringen. Hun mener at det å takle kaldt 
vann er med på å utvikle mental styrke. 

– Det at du behersker isbading, gjør at du 
også tør å prøve andre ting, sier hun. 

Det er Randi Beate Nordby Ellingsberg 
absolutt helt enig i. 

– Å få anerkjennelse fra andre, og takle noe 
som ikke alle klarer, gir deg tro på deg selv og 
økt mental styrke, mener hun. 

Etter å ha stupt, plasket og svømt i vannet 
står Nordby ute i kuldegradene og gjør seg 
klar for jobb. De aller fleste hopper rett i 
varme klær etter svømmingen, men Randi tar 
seg tid til å ta på deodorant og gre håret. Selv 
om damene bare ser hverandre noen få 
minutter hver torsdag, er fellesskapet med 
hverandre noe de setter høyt.  

– Det er disse damene jeg tilbringer minst 
tid med, men likevel de som jeg setter aller 
mest pris på, sier Randi. 

På Lillehammer blir det fort kaldt, og 
Mjøsa fryser til is så snart kvikksølvet på gra-
destokken synker. Damene bader derfor i en 
elv med strøm i, som ikke fryser til på vinte-
ren. 

Selv om temperaturen i luften kan bli vel-
dig kald, sier naturlovene at vannet aldri blir 
kaldere enn null grader. Og disse hardhau-
sene svømmer under stort sett alle vær- og 
føreforhold. 

– Jeg går ikke på ski dersom det er mer enn 
ti minusgrader, men jeg bader når det er 
minus 17, smiler Kimberly og legger til:   
– Vi må ha litt galskap i livet også!

Kom i gang med vinterbading! 
• Sjekk at du er frisk nok og ikke har hjer-
teproblemer.  
• Start sesongen om høsten, slik at krop-
pen får tid til å venne seg til kaldt vann.
• Just do it! Står du og nøler før du hiver 
deg uti? Ikke tenk for mye. Belønningen 
får du umiddelbart: Etter det iskalde sjok-
ket får du masse energi og overskudd 
resten av dagen. 
• Finn en vinterbadeklubb, eller lag din 
egen! Det er farlig å bade alene, og man 
bør alltid være minst to. 
• Bad gjerne naken. Du kommer enda nær-

mere naturen og slipper å fikle med å ta av 
deg en iskald badedrakt etterpå.
• Bruk badesko! Om vinteren er det ofte 
glatt underlag på land.
• Et lite dypp er nok! Hold deg under og 
pust rolig ti ganger! Ispikesvømmerne på 
Lillehammer prøver å ta 20 svømmetak 
hver gang. De gode effektene får man 
også etter bare et lite bad!
• Bad regelmessig, minst én gang i uken. 
Det vil gjøre kroppen mer rustet for det 
kalde vannet. 
• Stup ikke uti! 

Selv om selve isbadingen er 
fort gjort, holder effekten av 
den seg i flere timer etterpå. 


