
Pressemeddelelse: 
 

Mega-trend indenfor sauna, 
wellness og vinterbadning 
 
Boom i antallet af vinterbadere i Danmark. Mobilsauna tilbyder 
vinterbadning og saunagus til dem vil smage på det, før de melder sig ind i 
en forening. 
 
Vinterbadeforeninger boomer 
På blot seks år har de danske vinderbadeforeninger øget deres medlemstal 
med næsten 300% til knap 30000 medlemmer. De danske vinterbadeforeninger 
er oppe på et samlet medlemstal på næsten 30.000. Antallet af 
vinterbadeforeninger er steget fra blot 17 til hele 98. Og det er blot de 
organiserede vinterbadere - dertil kommer alle dem, der ikke er medlemmer i 
en vinterbadeklub.  
 
Vinteren har ramt Danmark 
På Amager Strand er det kun de mest insisterende motionsløbere, der stædigt 
kæmper sig frem i den kolde vind. Men op af skorstenen på en sort saunavogn 
parkeret helt ud mod vandet stiger røgen mod himlen. Døren til saunaen 
åbner sig og en sky af damp omkranser de varme kroppe, og med Copenhagen 
skyline i baggrunden nedkøles de varme kroppe i det iskolde klare vand. 
Saunagæsterne sludrer, drikker the, spiser frugt og damper af, inden 
gusmesteren kalder folk ind igen til næste omgang saunagus.  
 
Iskoldt vand og hot hot sauna 
Netop kontrasten af den ekstra varme sauna og det iskolde vand, giver 
kroppen og sindet et ordentligt kick, som gæsterne kan mærke effekterne af i 
flere dage efter. 
 
"Årsagen til den stærkt stigende interesse for vinterbadning og havbadning, er 
nok især at wellness-kulturen for alvor har fået tag i danskerne, “ siger 
partner i mobilsauna.dk Tania Leiton der har været gusmester i over ti år: 
"Sauna-dyrkning er en stærkt stigende tendens I vores samfund. At så mange 
vælger kombinationen med vinterbadning, skyldes formodentligt, at det har 
en enormt afstressende effekt på mange mennesker. En tendens til at 
reetablere en balance i en, for mange ofte travl hverdag," siger hun. 
 
Vinterbadning styrker immunforsvaret 
De videnskabelige undersøgelser, der er lavet af effekten af vinterbadning 
viser alle positive og sundhedsfremmende effekter ved vinterbadning. Det er 
afstressende og styrkende for immunforsvaret. Desuden oplever vinterbadere 
typisk en mindskelse af følelsen af at fryse i vinterhalvåret, at være mindre 
syg og at sove bedre. 
 
Bag mobilsauna.dk står fire gusmestre fra vinterbadeforningen Det Kolde Gys 
på Amager, hvoraf flere har deltaget i både DM og VM i saunagus. 
 
 

Hvad er saunagus 
 
Saunagus-begrebet stammer fra Sydtyskland, 
hvor man kalder det aromaterapi og 
'aufguss'. Ordet betyder 'at hælde på ovnen'. 
Æteriske olier blandet vand hældes på de 
glohede sten på saunaovnen. Eksempler på 
æteriske olier kunne være appelsin, 
lavendel, cedertræ, ingefær m.fl. 
Gusmesteren svinger dernæst håndklædet 
for at distribuere duftstoffer og varme i 
rummet. Saunagus giver velvære og følelse 
af udrensning. 

	

Vinterbadningens effekter 
 
Ifølge overlæge Dr. med. Bo Belhage, institut 
for klinisk medicin, har vinterbadning blandt 
andet følgende effekter: 
 
§  øget stofskifte 
§  kan afhjælpe kuldskærhed 
§  en forøgelse af antioxidanter kan måles i 

blodbanen. (Gavnligt for immunforsvaret) 
§  frigivelse af endorfiner. Giver følelse af 

lyst og energi og virker desuden 
smertestillende 

§  Mange oplever desuden stressreduktion og 
et generelt bedre humør. 

For yderligere information, gus eller vinterbadetur kontakt: 
Tania Leiton på 24686449 eller Lars Rahbek på 26809230 
mobilsaunaen@gmail.com / www.mobilsauna.dk  
	

Mobilsauna.dk tilbyder 
 
Den brændefyrede mobilsauna er især 
populær efter træningen i løbeklubben, til 
polterabender, firmaevents, 
familieweekenden i sommerhuset. 
 
Vi tilbyder også at komme ud og lave 
saunagus der passer lige til den stemning I 
søger, fx med birkeris, meditation, øl-
historier eller fortællinger om andre 
badekulturer. 
 
Saunavognen kan kobles på enhver bil med 
almindeligt træk og køres ud til vandet eller 
hjem i haven.  
 


