
FRA ERHVERVSRÅDGIVER  
TIL HOTELDIREKTØR 
Nervøsiteten og spændingen kan ikke være gået nogens næser forbi. I lørdags kom beskeden om det, der 
for mange unge danskere, føles som svaret på resten af livet – er man optaget på drømmestudiet eller ej. 
Selvom man ville ønske, at alle fik deres drømme opfyldt, så er det måske ikke altid drømmen, som man 
kan forudse, der gør en lykkelig. Det er Kasper Kallesøe fra Harboøre et godt eksempel på.

Kasper Kallesøe, 31 år, er født og opvokset i Harboøre. Som ægte vestjyde startede han også sin karriere i 
Vestjylland. I 2006 startede han som finanselev i Vestjyskbank og var i afdelingerne i både Struer, Harboøre, 
Lemvig og sluttede som erhvervsrådgiver i Holstebro. Linjen var lagt, Kasper Kallesøe var glad for sit arbejde i 
banken og livet i Vestjylland. Men alligevel var der et eller andet, der rokkede i ham. 

Jeg var rigtig glad for at være i banken, men på en ferie til Klitmøller i sommeren 2015 faldt jeg i snak med 
Danskis tidligere Marketingchef. Jeg kendte ham i forvejen gennem Haze over Harum, og han fortalte mig 
om et job som lige var blevet ledigt til den sæson – og jeg blev fristet. Jeg har altid stået meget på ski, og 
jeg tænkte, at det kunne være fedt med en lang ‘ferie’, hvor jeg kunne stå på ski og kombinere det med 
arbejde, fortæller Kasper Kallesøe. 

..// EN SÆSON BLEV TIL FLERE 
Kasper Kallesøe fik efter lidt kamp orlov efter 9,5 år i banken, hvis han lovede, at han kom tilbage. Kasper 
pakkede ski og støvler og tog mod Alperne, hvor jobbet som Hotel Manager på Danskis Klubhotel i Val Thorens 
ventede. Men planer går sjældent, som man forudser dem.

Efter sæsonen i 2015/16 tog jeg tilbage til banken som planlagt, men det holdte kun et par måneder. Jeg 
var ikke færdig med livet i Alperne, og selvom jeg den dag i dag stadig har det skidt med, jeg ikke kom 
tilbage som lovet, så måtte jeg bare have flere eventyr i Alperne og se, om jeg kunne bunde, siger en 
smilende Kasper Kallesøe.

..// HOTEL MANAGER OM VINTEREN - BILSÆLGER OM SOMMEREN 
Den lokale bilforhandler i Lemvig kontaktede, meget passende, Kasper Kallesøe og sagde, at Kasper skulle 
sælge biler for ham om sommeren, og så kunne han være i Alperne om vinteren.

Jamen siden min første sæson har jeg været på Danskis Klubhotel i Tignes i sæsonen 2016-17, den sommer 
drev jeg også hotellet et par måneder over sommeren, inden jeg den seneste sæson tog til St. Anton og 
drev alle firmaets hoteller her. Jeg tænkte, at det var toppen – nu kunne jeg ikke opnå mere, og at tiden 
var til at vende hjem mod Vestjylland, men så kom der en mulighed, jeg ikke kunne sige nej til, fortæller 
Kasper Kallesøe.
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..// HOTEL DIREKTØR FOR DANSKIS STØRSTE HOTEL 
4-stjernede Hotel Marietta i Obertauern var muligheden, Kasper Kallesøe ikke kunne sige nej til. 420 senge, 62 
ansatte, 11 nationaliteter. Sammen med Nortlander skal Danski drive hotellet, og ingen i de to firmaer var i tvivl 
om, hvem de gerne ville have i spidsen for dette store projekt – Kasper Kallesøe. 

Jeg gjorde mig mange overvejelser, for jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg skulle hjem til Danmark. 
For det har sine konsekvenser at bo mere end halvdelen af året i Alperne. For eksempel får jeg den 
kommende sæson et østrigsk telefonnummer, jeg flytter mine ting til Obertauern, så det bliver mit hjem, 
og denne sommer har jeg arbejdet fra hovedkontoret i København. Der er langt hjem til den mørke del af 
Jylland, som jeg elsker højt, siger Kasper Kallesøe.

..// LOKAL ENGAGERET
For det er ikke bare familie og venner, som Kasper Kallesøe kommer længere væk fra. Kasper Kallesøe har 
altid været meget engageret i lokalsamfundet. Han har blandt været aktiv i den lokale ungdomsklub, hvor han 
har arbejdet i mere end ti år og arrangeret skiture for dem. De sidste to år har han haft en afløsertjans, men 
han ved godt, at det er noget, der må stoppe nu. 

Foruden ungdomsklubben, så er Haze over Harum mit hjertebarn. Jeg har siddet i bestyrelsen i 3 år, jeg 
har været formand siden jeg var 18 år, og jeg har siddet med alt fra IT, sociale medier, PR til nu økonomi og 
sponsorerer. Og det var jo også her, det hele startede. Skibaren! Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at blive 
ved med at være engageret i den festival, selvom jeg bor i Østrig igen, siger Kasper Kallesøe. 

..// FRA HAZE TIL HOTELDIREKTØR
Men hvordan startede det hele her? Det første møde mellem den tidligere Danski Marketingchef og Kasper 
Kallesøe kom i stand, fordi Kasper Kallesøe havde søgt et sponsorat til at bygge en skibar til festivalen. Her 
henvendte Anders Højlund, daværende Danski Marketingchef, sig til Kasper Kallesøe og sagde, at den ville 
Danski gerne sponsorere. Sammen byggede de skibaren, som stadig er et stort hit hvert år til festivalen.

Man skal aldrig sige aldrig, har jeg lært de sidste år - for hver gang jeg troede, at jeg var færdig med at 
være på sæson, har jeg taget en til. Men om jeg bliver bankmand igen, det ved jeg nu ikke. Lige nu glæder 
jeg mig til de nye udfordringer i Obertauern den kommende sæson, og jeg håber, at mange Vestjyder vil 
komme ned og besøge mig, så det bliver lidt mere hjemligt, smiler Kasper Kallesøe. 

..// TIDSLINJE
2006 – 2015: Finanselev, Privatrådgiver & Erhvervsrådgiver i Vestjyskbank 
VINTER 2015-2016: Hotel Manager på Danski Klubhotel La Marmotte, Val Thorens 
SOMMER 2016: Erhvervsrådgiver i Vestjyskbank efterfulgt af bilsælger for LMC Biler i Lemvig 
VINTER 2016-2017: Hotel Manager på Danski Klubhotel l’Arbina, Tignes 
SOMMER 2017: Hotel Manager på Danski Klubhotel l’Arbina og bilsælger for LMC Biler i Lemvig 
VINTER 2017-2018: Hotel Manager for alle Danski og Nortlanders hoteller i hele St. Anton 
SOMMER 2018: Ansat på hovedkontoret i København 
VINTER 2018-: Hotel Direktør på Hotel Marietta, Obertauern 
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..// BILLEDTEKST
Billede 1: Offpiste baren til Haze over Harum, som er sponsoreret af Danski.
Billede 2: Kasper Kallesøe på ski i Alperne.
Billede 3: Hoteldirektør Kasper Kallesøe.

..// KONTAKTOPLYSNINGER

Rikke Levinsen
Marketingschef i Danski
Direkte: +45 87 12 49 16
Email: rikke@danski.dk


