
FAKTA om Karen Marie Holst Gudichsen 
– sygeplejerske, terapeut og coach hjælper med at finde og 
udnytte det fulde potentiale hos sine kunder. Hun arbejder både 
med teams og med enkeltpersoner.
www.karenmarieholst.dk 

Gymnastik Coaching 
hjælper til VM-udtagelse 
i Holstebro
Karen Marie Holst Gudichsen valgte simpelthen at sige farvel til det trygge job som sygeplejerske for at gå efter sin drøm. 
Gennem 26 år har hun været gymnastikinstruktør fra begynderniveau til landshold, og det har hun nu kombineret med sin 
uddannelse som terapeut og coach til sit eget koncept: Gymnastik Coaching.
Elitetumblerne og Elitesport i Holstebro har taget imod konceptet med kyshånd, selv om deres træner, landstræner Michael 
Jensen selv er dygtig til mental træning. Arbejdet med de indre blokeringer og visualisering af de svære spring har gjort en 
forskel, og her i foråret 2013 er to kvalificerede til VM i Sofia i år. Forventningen er at hele holdet kvalificerer sig. Hovedmålet 
er at stille et damelandshold til VM i Odense i 2015.
-  Min teori er, at fordi gymnastik er så udfordrende, vil blokeringer vise sig her; specielt i baglæns spring, fortæller Karen  
 Marie.
-  Blokeringen vil vise sig uanset, men så kan det være som usikkerhed i skolen eller andre steder, og derfor er gymnastikken  
 med til at få ryddet op, så man kan blive fri og glad, fortæller hun.
Karen Marie Holst Gudichsen coacher i dag både elitesportsudøvere, privatpersoner og ansatte i virksomheder.

Selv provokeret
Boost-forløbet har for Karen Marie selv været en god provokation til at arbejde med eget værd, prissætning, beskrivelse af 
værdien for kunderne, markedsføring og PR.
-  Det har også givet en god følelse af at høre til et sted, da jeg sagde farvel til kollegerne, fortæller Karen Marie.
-  Det har givet et netværk og redskaber, og jeg er selv blevet coachet til at få det bedste ud af den kæmpe gave, som Boost  
 Sydfyn er. Mulighederne og fleksibiliteten, siger hun.

Fremtidsfabrikken Sydfyn står bag uddannelsesforløbene Boost Sydfyn, mentorordning, netværksevents og meget mere. 
Fremtidsfabrikken er et Udvikling Fyn projekt finansieret af EU Socialfond og regionale udviklingsmidler. Projektet foregår 
i de fire sydfynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø, der alle er partnere i projektet. Læs mere på 
www.fremtidsfabrikken.com og www.boostsydfyn.dk

Idé i dag, 
idol i morgen
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