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GUSMESTRENE FRA KURHOTEL SKODSBORG 
DELTAGER I VM I SAUNAGUS

Anders Hage og Henrik Sørensen begejstrer normalt gæster og medlemmer på Kurhotel Skodsborg 
med deres SaunaGus. Men fra den 18. til den 24. september 2017 er de to populære gusmestre i  

Holland for at deltage i VM i SaunaGus. 

SaunaGus er en terapiform som ved hjælp af varme og æteriske olier påvirker krop og sind. Den bliver 
udført af en uddannet gusmester og kan indeholde stærke showelementer.

VARME, DAMP OG SVINGENDE HÅNDKL ÆDER

Anders Hage og Henrik Sørensen er begge erfarne gusmestre. Gusmester vil sige, at de er uddannet til at 
gennemføre terapiformen SaunaGus, hvor de ved hjælp af varme, damp, svingende håndklæder og æteriske 
olier giver deltagerne en meditativ eller opkvikkende oplevelse i en sauna. Er særlig gren af SaunaGus er 
ShowGus, hvor gusmestrene fortæller en historie gennem lys, lyd, kostumer og duftoplevelser. Anders 
Hage og Henrik Sørensen har begge deltaget i DM i SaunaGus, Anders Hage blev danmarksmester i klassisk 

SaunaGus i 2015, mens Henrik Sørensen opnåede en Top5-placering i ShowGus i 2016.

PRINSEN AF EGYPTEN I EN SAUNA

”Jeg blev inspireret til temaet PRINSEN AF EGYPTEN til DM i 2016,” fortæller Henrik Sørensen.
”En erfaren gusmester sagde, at med min fysik og fremtoning skulle jeg lave et krigstema. Mit tidligere tema var 
bestigning af bjerget Kilimanjaro, og det var ikke dramatisk nok.”  Dramaet har Henrik Sørensen fundet i PRIN-
SEN AF EGYPTEN; en fortælling om kampen mellem det gode og det onde, hvor det gode vinder. 
”Publikums reaktion til kvalifikationsmesterskaberne var intet mindre end fantastisk. Vi fik stående applaus, og 

nogle af deltagerne havde tårer i øjnene,” siger Henrik Sørensen.
Den dramatiske fortælling og den troværdige fremførelse er ifølge Henrik Sørensen grunden til, 
at duoen vandt kvalifikationsmesterskaberne til VM i SaunaGus foran 9 andre hold fra hele verden.

VM I SAUNAGUS I HOLLAND

”Vi har været i intensiv træningslejr og brugt godt 300 timer på at gøre vores show helt perfekt med hensyn til 
synkronisering, historie, musik, rekvisitter og – ikke mindst – avancerede håndklædeteknikker,”  fortæller Anders 
Hage og Henrik Sørensen. De tilføjer: ”Vi har nydt den store støtte og sparring under vores træning fra gæster 
og medlemmer samt – ikke mindst - medarbejdere og ledelse på Kurhotel Skodsborg. Uden denne støtte var vi aldrig 

kommet så langt!”

De to gusmestre deltager i Verdensmesterskaberne i SaunaGus i Holland fra 
den 18. til den 24. september 2017. 

Læs gerne mere om mesterskaberne på http://bit.ly/2xd730F
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MERE INFORMATION

Kontakt venligst presseansvarlige Walther Griesé på walther@skodsborg eller på mobil +45 27 902 844, hvis 
du ønsker yderligere information og/eller højtopløselige pressebilleder. 

MERE OM KURHOTEL SKODSBORG

Kurhotel Skodsborg er et internationalt kurhotel baseret på enkle nordiske traditioner, hvor natur, historie og 
skønhed smelter sammen med viden, passion og innovation.

Kurhotellet, der blev etableret i 1898, ligger i Nordsjælland, mellem Øresund og skoven, direkte op til  
Dyrehaven, og kun 20 minutter i bil fra Københavns centrum.

Kurhotellets filosofi bygger på grundlæggeren læge Carl Ottosens principper om det sunde liv, og hotellets 
spaafdeling tilbyder unikke spa- og fitnessfaciliteter i bygninger designet af Henning Larsen Architects.

Kurhotel Skodsborg tilbyder desuden state of the art møde- og konferencefaciliteter samt et køkken baseret 
på sæsonens bedste lokale råvarer.
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