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Firkløveret 

Springakademi 

præsenterer:

Kim Dietrichsen

Akademiet´s coach, er manden du 

møder til: 

Forældre Workshoppen 

"for os med de lange dage til 

ridestævner"



HAN HAR FØRT ATLETER OP TIL  

VERDENSELITE OG OL  !

Kims sportstaske er fyldt med resultater og værktøjer. Han har stået bag 

atleter til ol i 2008, 2012 og 2016. Han er mest kendt for sit arbejde med 

svømmerne Rikke Møller Pedersen og Jeanette Ottesen som han var med til 

at bringe helt frem i den absolutte verdenselite. Kim har som 

sportspsykologisk konsulent ført en række unge talenter sikkert til livet som 

professionelle.  Til dagligt står han som en af trænerne bag OL svømmer og 

EM-medaljetager Julie Kepp Jensen.  Sidste år arbejde vandt hans atleter DM- 

medaljer i 6 forskellige sportsgrene og han havde atleter udtaget til landshold 

i 6 forskellige sportsgrene. 

 

”Jeg har ikke helt styr på antalle af medaljer. Jeg ved vi er over 40 DM- 

medaljer omkring 10 nordiske mesterskaber og en enkelt EM-medalje. 

Derudover en del internationale resultater i professionel sport, men 

resultaterne er jo bare et produkt af atleter der fungere i deres daglig dag” 

siger Kim 

 

Resultater er for Kim vigtige men som han siger ”Jeg er jo kun en brik i 

atleternes liv så jeg sætter en ære i at min sportstaske hele tiden bliver 

suppleret med nye redskaber og den nyeste forskning”. 

 

Kims baggrund er en dobbelt kandidatgrad med speciale i coaching og 

vidensdeling. Uddannelsen er underbygget med 20 års erfaringer i 

“håndværket” at være træner fra verdens elite til helt unge talenter. Han er en 

del af team Danmarks sportspsykologiske udviklings netværk.   

 

Kim har siden 2008 kørt sportsmind hvor han arbejder som coach, 

mentaltræner, konsulent, underviser og foredragsholder med 

omdrejningspunkt i præstation, ledelse,  livsglæde og sportspsykologi. 



Forældre support

Forældre support er baseret på filosofien, at alle forældre vil 
deres børn det absolut bedste. Det kræver mod, viden, indsigt og 

forståelse for sportens væsen, at stå bag en sportsudøver. 
 

Jeg har arbejdet med sports familier i 20 år. Som træner for 
børn/unge, sparring for forældre/trænerer og mentaltræner for 
atleter på alle niveauer fra motionister til professionelle. 

MOD

INDSIGT

FORSTÅELSE

TEAM

STØTTE

STYRKR

GLÆDE

Forældre support er kort og godt en mulighed for at blive skarpe på hvilken 

type sports forældre i gerne vil være på et oplyst grundlag. 
 

 Hvad skal I styrer efter ? 

Hvornår skal I støtte, styrke ? 

Hvornår skal I skubbe ?



 

“Jeg har aldrig mødt forældre der ikke vil deres børn det 
bedste og har de bedste intentioner" 

 

Men hvad nu hvis det ikke virker efter intentionen ? 
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Skal jeg presse mit barn, hvis 

det skal blive til noget?  

Skal jeg træne mit barn, hvis 

træneren ikke er god nok? 

Hvad skal der til for at blive 

verdens bedste? 

Hvad er min rolle i forhold 

til klubben?

Hvilke konflikter lever mit 
barn med, og hvad kan jeg 

gøre?

Lise Weilsby

Ud over den mentale del af arbejdet med hestene og træningen, oplever jeg også 

at mine børn bruger metoderne og den hjælp de har fået fra Kim i andre situationer 

som ex. i skole sammenhængen, jeg har halt klart fået nogle fokuserede og mental 

sunde børn efter deres arbejde med Kim. 

 

Når man er forældre til et ride børn, bliver man til tider emotionelt påvirket af rigtig 

mange følelser, og Kim har helt sikkert gjort mig til en bedre forældre, og det er ikke 

kun på ridebanen.


