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Utvärderingar från ICC Coachutbildning Mallorca april 2012 

Certified International Coach 
En utbildning från skandinaviska Ledarhögskolan 

 
Med Elene och Lars-Eric Uneståhl som tränare 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Här nedan följer utvärderingar från de som 
 deltagit i denna utbildning! 

Henrik Hansing 
Coach 
 
”Mitt nya liv. Mitt livs bästa lektion” 
 
OM LARS-ERIC: Enorm respekt. Att 
kunna prata så starkt, kraftfult och 
stort, utan att låta minsta skrytsam är 
en fantastisk förmåga, och detta 
kombinerat med spetskompetens och 
kunskap gör honom till en gigant 
inom detta fält.  
OM ELENE: Smart, mäktig, attraktiv 
kvinna. Elene är en underbar person 
som ALDRIG slutar att utmana. Alla 
kan lära sig något av henne. 

Jessica Lenntalk 
 
”Jag har lärt mig massor om andra 
men framförallt om mig själv. Jag har 
aldrig lärt mig så mycket under kort 
tid” 
 
OM LARS-ERIC: Lugn och sansad 
OM ELENE: Rolig och skapar intresse.  
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA: 
Båda har gett mig oerhört mycket 
som jag är väldigt tacksam för. 

Evelina Hjälm 
Student 
 
”Den här kursen är rent ut sagt det bästa 
jag har gjort i hela mitt liv! Jag har inte 
bara mer verktyg till att utveckla andra 
nu, utan jag är själv som en helt annan 
människa.” 
 
OM LARS-ERIC: Tyst och eftertänksam, 
men vet när han ska skämta. Inger 
respekt och är en fantastisk 
tränare/lärare. Gör så att även teori blir 
mycket roligt att lära sig! 
OM ELENE: Pratar och skämtar mycket, 
och bjuder hela tiden på sig själv. Jag 
skulle personligen vilja tacka för hjälpen 
andra dagen, då vi skulle sätta upp mål, 
du förändrade mitt liv.  
Allting blir roligt att lära sig, men du vet 
också när du ska vara allvarlig.  
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA: 
Fantastiska! Finns alltid där om man 
behöver fråga något, och man märker att 
de brinner för de det gör. 
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Eva-Lisa Persson 
Blivande coach/mental tränare 
 
”Den här kursen är det bästa som hänt i 
mitt liv! Nu har jag fått en 
coachutbildning i världsklass som 
innehåller de bästa övningarna och 
verktyg som jag behöver nu när jag ska 
starta företag” 
 
OM LARS-ERIC: Att ha förmånen att få 
lyssna och lära av allt som L-E har lärt ut 
har varit ovärderligt för mig. L-E har fått 
mig att inse att jag också ska satsa på att 
bli Mental Coach. 
OM ELENE: Elene har varit en stor 
inspirationskälla för mig. Jag har nu mina 
kärnvärden klart för mig. Elene har lärt 
mig att ställa kraftfulla frågor och hon har 
fått mig att satsa. Jag kommer att anmäla 
mig till NLP och sedan skall jag läsa 
PUMT! 

Marita Bladh 
Coach och rådgivare 
 
”Rolig, insiktsfull, resursgivande, 
spännande och enormt utvecklande” 
 
OM LARS-ERIC: L-E är den mest nyfikna 
människa jag någonsin träffat, på ett 
mycket positivt sätt. Hans erfarenhet och 
kunskap är som en skattkista vi andra har 
förmånen att ta del av. Han är fantastisk! 
OM ELENE: Elene är en otroligt kunnig och 
skicklig person som med sin värme och 
humor når fram till varje person hon 
möter. Hon är fantastisk! 
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA: 
Fantastiska människor som ger otroligt 
mycket av sig själva och sin kunskap. 
Dessutom väldigt gästvänliga och 
välkomnande mot alla. 

Elin Kemp 
Lärare, massör, NLP Master 
 
”Underbar” 
 
OM LARS-ERIC: Lugn, metodisk och 
vetenskaplig som tilltalar mig rent 
intellektuellt.  
OM ELENE: Energisk, kvick och direkt som 
tilltalar esteten/det visuella i mig.  

Agnetha Hjälm 
Gymnasielärare och egen företagare 
 
”En fantastisk resa i mitt inre” 
 
OM LARS-ERIC: Får mig att bli avspänd 
och känna mig trygg och lugn.  
OM ELENE: ”Triggar” mig att göra saker. 
Förstärker mina styrkor.  
SAMMANFATTNING AVTRÄNARNA: Två 
”top of the line” coacher.  
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Saila Ström 
VD/Koncernchef och delägare 
 
”Enormt glädjefyllt och utvecklande! Går 
på djupet” 
 
OM LARS-ERIC: Varm och närvarande. 
Källa till enorm livskompetens. Nyfiken, 
uppmärksam, busig! 
OM ELENE: Drivande, enormt kompetent, 
extremt handlingsinriktad, tuff! 
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA: 
Superkompetenta, avslappnade och 
ärliga! 

Charlotte Törnqvist 
Snart ICC coach och mental tränare 
 
”Fantastisk, överväldigande. Jag har 
kärt mig väldigt mycket oväntat om mig 
själv, samt många toppenverktyg och 
övningar. Är så lycklig och tacksam!” 
 
OM LARS-ERIC: Enormt kunnig. Finurlig 
på ett positivt sätt. Glad, trevlig och 
hjälpsam.  
OM ELENE: Mycket kunnig och öppen. 
Är dig evigt tacksam för all din hjälp och 
tid. Glad och mycket intressant att 
lyssna på.  
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA: 
Dom är fantastiska människor och 
utbildare. Lever som de lär.   


