termo
drikkebelter
Test av

Produsentene har valgt ulike løsninger
på en del detaljer, og Birkeneiner’n
hjelper deg til å velge drikkebeltet som
passer deg best. Alle beltene gjør
nytten, men forskjellene mellom de
ulike drikkebeltene er større enn det
kan se ut som.
Av Tord Bern Hansen

Med unntak av fargen, ser drikkebeltene
utrolig like ut – du fester dem rundt
livet, de har en isolert beholder til
drikken, et lite oppbevaringsrom og en
tut å drikke av. Mange av oss har brukt
dem på tur etter tur, og er fornøyd så
lenge de holder oss forsynt med lunken
drikke på skituren.
Vi har testet 8 forskjellige drikkebelter
som det selges forholdsvis mange av. Det
finnes flere merker på markedet, men
veldig ofte vil disse være like de vi har
testet, men med et annet design (farge
og logo).
Hva er vurdert?
Vi har vurdert 10 forhold ved beltene. I
tillegg til disse vil sannsynligvis du som
kjøper ta din avgjørelse på grunnlag av
hvilket belte dine nærmeste sportsbutikker har, samt design og farge.
• Volum: Volumet på drikkebeholderen
varierer fra 0,9 til 1,5 liter. Vår erfaring
er at det holder med volum på +/- 1
liter på turer inntil 2 timer.
• Isolasjon: Det beste beltet i testen
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holder varmen på drikken omkring
50% bedre enn det dårligste. God isolasjon er viktig hvis du går når det er
veldig kaldt og eller skal være ute
lenge. Fyller du beltet fullt, holder
drikken bedre på varmen.
Lommer: Stor lomme er fint til mobil,
matpakke, smørning o.l. Viktig på
lengre turer. Ekstra smålommer til
nøkler og penger er praktisk slik at
dette ikke faller ut hvis du stopper for
en mat- eller smørepause.
Bærekomfort og belte: Beltene er gode
å ha inntil ryggen. Bred reim gir litt
bedre komfort og stabilitet når du har
mye i beltet. Skal du kjøpe belte til
barn under 12 år som er svært slanke
(under 63 cm i livvidde med skiklær),
vær oppmerksom på at beltene med
ensidig stramming kanskje ikke blir
små nok i livet.
Innvendig vask: Stor åpning til beholderen gjør den enklere å vaske for
hånd. Noen drikkebelter har isolasjonen teipet til beholderen. Disse
isolerer godt, men kan ikke vaskes i
maskin. For å kombinere god isolasjon
og mulighet til å vaske i maskin, har et
par belter en god løsning med ekstra
isolasjonslag i tillegg til stoffet i selve
beltet. Det ekstra isolasjonslaget kan
tas av og på med glidelås.
Fylle drikke: Stor kork gjør beholderen
lett å fylle.
Drikke: Tut som på sykkelflasker eller
liten tut gjør det enkelt å drikke uten å
søle. Pass på at sykkelflasketuten er
dyttet godt på plass så du ikke får
lekkasje når du begynner å gå igjen.
Refleks: Praktisk på vei til eller fra
trening om du går eller løper langs
trafikkert vei. Du er også mer synlig

for andre som tar deg igjen om du
trener utenfor lysløypa i mørket.
• Vekt: Beltene veier fra 3-400 gram. De
brukes ikke i konkurranser og
differansen er liten, så det har svært
liten betydning.
• Pris: Prisen på beltene varierer fra 300
til 400 kr.
Lenge hadde vi drikkebeltet til Odlo
som en suveren favoritt. Det hadde testens klart største volum med 1,5 liter, stor
fin lomme samt ekstra lommer til
mynter og nøkler, lett å fylle og drikke av,
beholderen var enkel å vaske for hånd,
og det var fort gjort å ta den ut av beltet
og sette i oppvaskmaskinen. Beltet hadde
også refleks og navneetikett, og det var
enkel tosidig justering av livvidden.
Ingen av de andre beltene var i nærheten
av å ha alt dette på plass. Overraskelsen
fikk vi når vi skulle måle isolasjonen.
Isolasjon
For å måle isolasjonen, fylte vi alle
beltene med 8 dl varm drikke og lot dem
ligge ute i 1 time i -5C. Med unntak av
beltet fra Fisher og Odlo greide beltene
seg meget bra, og det var små
differanser. Det som kjennetegner
beltene som greier seg bra, er at de har
godt med isolasjon. Enten hadde disse
isolasjonen limt/teipet til beholderen
(noe som forhindrer vask i maskin) eller
de hadde gjort som SkiGo og Maxim,
sydd en ekstra isolasjonspose med
glidelås slik at den enkelt kunne tas av
og på. Ulempen til Odlobeltet ved denne
testen, var at beltet bare såvidt var halvfullt mot Swix WC beltet som nesten var
helt fullt. Vi gjennomførte derfor en ny
test på disse to beltene hvor vi fylte dem

helt opp. Denne gangen var forskjellen etter en time
kun omkring 1 grad i favør av Swix.
Hva ville jeg valgt?
Tidlig på sesongen blir det noen turer over 2 timer.
For ikke å gå tom for drikke, peker Odlobeltet seg
klart ut her. Selv om isolasjonen er litt under middels, er det bedre med litt kald drikke på slutten av
langturen fremfor å ikke få noe drikke. I tillegg har
dette beltet mange andre gode løsninger.
Til mer intensive økter på kjølige kvelder er Swix
Termos et godt valg. Det isolerer godt, og det er
enkelt å drikke av sykkelflasketuten i utforkjøringer
uten å måtte stoppe.
>>>

Oppsummering
Nedenfor har vi vurdert hvert belte opp mot de viktigste egenskapene. Vi har gitt
karakterene dårlig (-), bra (OK) og meget bra (+). Alle beltene er tilfredsstillende, og har
sine ulike styrker og svakheter.
Belte
Swix Termos
Swix World Cup
Rex
One way
Ski Go
Maxim
Fischer
Odlo

Volum

Lommer

Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
+

Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
+

Belte
og spenne
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
+
Ok
Ok

Innv. vask
Ok
Ok
Ok
+
+
+

Isolasjon Drikke/fylle
+
+
+
+
+
+
Ok

+
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
+
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Nei
Ja

Nei
Nei

* Har også sjekket noen belter i butikkene, og de har ikke denne feilen. Sjekk før du kjøper.

• Beholder kan ikke vaskes • Lite drikkevolum
i oppvaskmaskin
• Beholder kan ikke
vaskes i oppvaskmaskin

Hvorfor ikke

• Stor topplomme til mat,
telefon og smørning
• God isolasjon av
drikkebeholder
• Refleks
• Korken kan brukes
som kopp

• Stor topplomme til mat,
telefon og smørning
• God isolasjon av drikkebeholder
• Enkel børstevask av
beholder
• Veldig enkel å fylle
grunnet stor kork
• Veldig enkelt å drikke
av sykkeltuten

Hvorfor

Innvendig vask
med kost
Maskinvask
Refleks
Annet

• Vanskelig å rengjøre
beholder med
oppvaskbørste
• Kan ikke vaskes
i oppvaskmaskin

• Stor topplomme til mat,
telefon og smørning
• God isolasjon av
drikkebeholder
• Refleks
• Veldig enkelt å drikke
av sykkeltuten

Nei
Ja

Sykkeltut på skrukorken
gjør den veldig enkel å
drikke av
Vanskelig

Kork på 34 mm gjør den
forholdsvis enkel å fylle

Rett av beholderen eller
trekke ut korken som
en kopp
Middels

Drikke

Kork på 37 mm gjør den
forholdsvis enkel å fylle

Stor kork på 47 mm
gjør den veldig enkel
å fylle
Sykkeltut på skrukorken
gjør den veldig enkel å
drikke av
Enkel

Fylle

399
980
310
Meget bra
En stor topplomme

Rex 797 Thermobelte

Middels bred reim med god Middels bred reim med god Middels bred reim med
spenne gir god stabilispenne gir god stabiligod spenne gir god statet. Ensidig stramming.
tet. Ensidig stramming.
bilitet. Ensidig stramming.

Swix World Cup termos
drikkebelte wc026
399
900
304
Meget bra
En stor topplomme

Belte og
spenne

Pris
Volum (ml)
Vekt
Isolasjon
Lommer

Swix Termos
drikkebelte RE003
399
1050
328
Meget bra
En stor topplomme

• Vanskelig å rengjøre
beholder med
oppvaskbørste
• Kan ikke vaskes
i oppvaskmaskin

• Stor, vantett topplomme til mat, telefon
og smørning
• God isolasjon av
drikkebeholder
• Refleks

Nei
Ja
Vanntett

Vanskelig

Rett av beholderen

Kork på 36 mm gjør den
forholdsvis enkel å fylle

Middels bred reim med
god spenne gir god stabilitet. Ensidig stramming.

One way thermo
drinking belt
399
980
366
Meget bra
En stor topplomme

• Pakningen i skrukorken
har i våre to testeksemplarer vært litt
for liten, og faller lett ut.
Da blir ikke korken tett. *

• Stor topplomme til mat,
telefon og smørning
• God isolasjon av
drikkebeholder
• Refleks
• Beholder kan vaskes
i oppvaskmaskin

Ja
Ja

Middels

Rett av beholderen

Kork på 35 mm gjør den
forholdsvis enkel å fylle

Middels bred reim med
god spenne gir god stabilitet. Ensidig stramming.

1090
384
Meget bra
En stor topplomme

Ski Go art.nr. 68350

• Ingen av lommene er
store nok til å få med
en stor matpakke
sammen med noen
bokser smørning.

Ja
Nei
Merkelapp til å skrive
på navn mm
• Fin liten lomme til
mynter nøkler o.l
• To store og flate lommer
til telefon, kart,
lommebok o.l
• God isolasjon av
drikkebeholder
• Bred reim gjør at drikkebeltet sitter behagelig
selv med full last
• Merkelapp til navn mm
Enkel å vaske beholder
med oppvaskbørste
og i maskin

Enkel

Rett av beholderen

350
1000
397
Meget bra
3 lommer - 1 liten
glidelås på beltet og to
store, men flate på
beholderen. Litt små til
å få med matpakke og
smørning.
Bred reim med god
spenne gir god stabilitet.
Tosidig justering gjør at
den også passer små barn.
Kork på 36 mm gjør den
forholdsvis enkel å fylle

Maxim Thermobelte

Liten tut med skrukork på
den store korken gjør
den svært enkel å drikke av
Enkel

Middels bred reim med
god spenne. Tosidig
justering gjør at den
også passer små barn.
Stor kork på 51 mm gjør
den veldig enkel å fylle

299
1480
325
Middels
Ekstra stor topplomme
og to små glidelåslommer
på beltet

Odlo Energy

Ja
Ja
Merkelapp til å skrive
på navn mm
• Ekstra stor lomme til
• Ekstra stor lomme til mat,
mat, smørning og telefon smørning og telefon
• Refleks
• To små glidelåslommer
• Enkelt å vaske beholder
til nøkler, mynter e.l.
med oppvaskbørste og
• Rimelig pris
i maskin
• Stort drikkevolum (1,5 l)
• Veldig enkel å fylle
• Refleks
grunnet stor kork
• Merkelapp til navn
• Enkelt å vaske beholder
med oppvaskbørste og
i maskin
• Veldig enkel å fylle
grunnet stor kork
• Veldig enkelt å drikke
av den lille skrututen
på den store korken
• Dårlig isolasjon
• Med full drikkebeholder
(1,5 liter) og lagringsrom
blir beltet tungt. Vi hadde
derfor ønsket oss en
bredere reim.

Ja
Ja

Enkel

Rett av beholderen

Middels bred reim med
god spenne. Tosidig
justering gjør at den
også passer små barn.
Stor kork på 52 mm gjør
den veldig enkel å fylle

399
1050
320
Dårlig
Ekstra stor topplomme

Fischer

