
THOMAS RODE SKAL STYRKE
KURHOTEL SKODSBORGS SUNDHEDSPROFIL

Tidligere Kong Hans køkkenchef og direktør, forfatter og tv-personlighed Thomas 
Rode har netop indgået et samarbejde med Kurhotel Skodsborg på den københavnske 
nordkyst. Den tidligere Michelin-kok skal fra den 1. juli være med til at skærpe 
kurhotellets sundhedsprofil med en række tiltag, der kombinerer funktionel træning 

og ernæring og samtidig styrke hotellets overordnede profil. 

MICHELIN-MAD, FUNKTIONEL TR ÆNING
OG STENALDERLIVSSTIL

Sådan har vi lært tidligere Kong Hans-køkkenchef Thomas Rode at kende. Nu tager den 
legendariske Kong Rode endnu et kvantespring, efter han for nylig valgte at forlade kongens 
kælder, og indgår nu et samarbejde med Kurhotel Skodsborg, hvor hans evner inden for 

formidling af sund livsstil bliver sat på prøve. 

Fra den 1. juli indtager han nemlig rollen som Functional Lifestyle Mentor på det sundheds-
orienterede kurhotel. En rolle, hvor Thomas bl.a. skal være tovholder og inspirator ved flere 
forskellige typer events og i samarbejde med læge og Health Director Pia Norup  udvikle 
ernæringsdelen på Skodsborg CARE, hvor kombinationen af træning og ernæring er hjør-

nesten i opholdene. 

”Min filosofi om funktionel træning og kost går hånd i hånd med Kurhotel Skodsborgs overordnede vision 
om det sunde liv. Samtidig kan jeg få den optimale faglige sparring på kurhotellet, og jeg glæder mig 
både til at lære nyt og til at bevise, at man kan opnå fantastiske resultater med træning og rekonvalescens, 
når man bruger sund fornuft og den rigtige livsstil,” siger Thomas Rode og uddyber: ”Det er ganske 
enkelt – vi skal lære at træne på en måde, der ikke kun gavner vores udseende, men som gavner vores 
krop og generelle velbefindende på længere sigt. Det ser jeg frem til at lære Kurhotel Skodsborgs gæster 
mere om.” Thomas Rode understreger, at han dog ikke bliver ansvarlig for kurhotellets  

køkken, der ledes af køkkenchef Philip Scheel Grønkjær.
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FUNKTIONEL TR ÆNING + ERNÆRING 
= DET SUNDE LIV

Samarbejdsaftalen med Thomas Rode ligger i forlængelse af Kurhotel Skodsborgs strategi 
om at styrke sin profil inden for kombinationen af funktionel træning og ernæring, og med 
ham bag roret glæder kurhotellets administrerende direktør til at plante et solidt sundheds-

aftryk for Skodsborg.

”Vi er både glade og stolte over at få en kapacitet som Thomas Rode i huset. Thomas har altid haft et utro-
ligt højt fagligt niveau i alt, hvad han foretager sig, og vi ser frem til at lade Thomas sætte sine kompeten-
cer i spil sammen med vores mandskab her på kurhotellet, så vi kan give vores gæster en sundhedsoplevelse 
udover det sædvanlige,” siger Mai Kappenberger. Thomas Rode vil arbejde  tæt sammen med og 

referere til Pia Norup, MyLife, som er Health Director hos Kurhotel Skodsborg.
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