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Aféierung an d’Aarbecht mam Airtramp 

“Wéini gi mer erëm op den Airtramp?” 

Eng Fro, déi Leit, déi um Airtramp schaffen, oft vun de Kanner oder de Jugendlechen héieren. Dëst 
weist, dass dat Gerät eng Faszinatioun op d’Kanner ausstrahlt, déi all Erwuessenen, deen eng Kéier um 
Airtramp war, novollzêien kann. 
 
Beim éischten Ubléck vum opgeblosenen Airtramp kann een schon e bësselchen erféieren. Virun engem 
läit een Ongeheier, vun 10 x 12 Meter, dat och nach 1,10 Meter héich ass. 
 
Et fillt een sech direkt un e Loftkëssen fir Kanner, déi een schon esou oft gesinn huet, erënnert, mä dat 
ass awer net dat selwecht. 
 
Den Airtramp besteet aus Trevira, an huet uewen an ënnen 9 x 9 Knäpp, déi bannen mat 
Polyesterléngten verbonne sinn.  Dës Bauweis verleet dem Gerät eng speziell Eegendynamik, déi awer 
nach doduerch verbessert gëtt, dass permanent Loft an den Airtramp geblosen gëtt. 
 
Den Airtramp as een uspriechend pädagogescht an therapeutescht Gerät. Duerfir verlaangt de LAP, 
dass een dëss 18 Stonnen Formatioun muss gemaacht hunn fir mat Leit däerfen op den Airtramp ze 
goen. Am Cours léiere mir dat Gerät vun alle méiglechen Säiten (der Fantasie si keng Grenzen gesat) 
kennen. Den Haaptaccent läit op der Selbsterfahrung, mä natierlech däerf Theorie net fehlen. 
 
Dier wäert séier mierken, dass den Airtramp engem e ganzt anert Versteesdemech fir den eegene 
Kierper vermëttelt. 
 
Mä opgepasst, den Airtramp ass net recommandéiert bei: 

 enger Schwangerschaft, 

 héijem Bluttdrock, 

 enger Hautkrankheet am akuten Stadium 

 Réckeproblemer 

 Schleidertrauma 

 Häerz - Kreeslaf - Problemer 

 Absencen- oder Ufäll (Epilepsie) 

 Senkung vun der Blos/Gebärmutter 

 Lymphödemen 

Am Zweiwelsfall ass et wichteg e medizineschen Rot anzehuelen. 
 
Mir erlaben ons och, no der Formatioun, den Teilnehmer e Feedback ze ginn, ob si elo prett sinn vir mat 
Kanner/Jugendlecher um AT ze schaffen. Wann dat net de Fall ass, bidde mir hinnen gratis un un enger 
2. Formatioun deelzehuelen vir méi sécher ze ginn um AT. 
 

Matbréngen: Sportsgezeih, laang Box, ABS Stremp, Gedrénks, Mëttegiesen 
 

Lëtzebuerger Aktiounskrees Psychomotorik 

Prix des formations: 

  
Initiation au Airtramp (18 hrs) Refresher (4 hrs) 

220 € / Non-Membres LAP 50 € / Non-Membres LAP 

190 € / Membres LAP 30 € / Membres LAP 

110 € / Etudiants *** 

 


