EIS VERÄINER

EN TRAINING, DEEN
ZESUMMESCHWEESST
MUPPELÉIFT BEIM HONDSSPORTVERÄIN „HSV BEETEBUERG“

Den „HSV Beetebuerg“ ass de gréissten Hondssportveräin aus dem Land.
Am Abléck zielt e ronn 120 aktiv Memberen, déi reegelméisseg zesummekommen, fir mat hire véierbeenege Frënn eng schéin Zäit ze verbréngen.

D’Freed steet am Zentrum

Den „HSV Beetebuerg“ bitt dräi
Disziplinnen un, déi eenzel kënne
besicht ginn: d’Welpeschoul, de
Gehorsamstraining an den Agility. Prinzipiell sinn all d’Rasse fir
all Zort vun Training gëeegent,
egal ob kleng oder grouss, Rassenhond oder Baaschtert. Wärend
Molossen opgrond vun hirem
kräftege Kierperbau allerdéngs
net fir den Agility a Fro kommen,
gëtt d’Welpeschoul respektiv de
Gehorsamstraining fir all Mupp –
an all Meeschter – recommandéiert a jiddereen ass wëllkomm.
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Den eenzege
Veräin am Land
mat enger
Agilityhal.

Besonnesch am Welpenalter gëtt e
wichtege Grondstee geluecht. Am
Welpentraining spillen déi ganz
jonk Muppe mateneen, se ginn,
wat mir nennen, „sociabiliséiert“.
Se léieren awer och mat aneren
Hënn eens ze ginn, Aggressivitéit ofzebauen, hire Gläichge
wiichts- an Orientéierungssënn
ze stäerken. An dat mécht dem
Mupp Freed. „Hënn schaffe gär“,
erkläert de Romain Binsfeld, President vum Veräin, „si hunn eng
grouss Begeeschterung, en enorme
Spaass, an dat ass schéin ze gesinn.
Se renne bis se ëmfalen – wat mer
natierlech net zouloossen (laacht)“.

Wann den Hond aus dem Welpen
alter eraus aus, léiert en am
Gehorsamstraining déi wichtegst
Befeeler fir den Alldag, nämlech
bei Fouss ze goen, sech ze sëtzen
oder ze leeën an op Kommando
ze bleiwen. De Meeschter kritt
gewisen, wéi e richteg mat sengem
Mupp ëmgeet a spillt, wat guer
net esou evident ass, wéi ee kéint
mengen.

En intergenerationellt Matenaner

Als Eenzegen am Land verfüügt
de Veräin och iwwer eng eege richteg Agilityhal mat Hindernisser
wéi dem Pneu, dem Tunnel, dem

EIS VERÄINER

Lafsteg, der Kloterwand, dem
Slalomparcours an der Schaukel.
Hei gëllt de selwechte Prinzip wéi
fir d’Welpeschoul an de Gehorsamtraining: Et gëtt zu kengem
Moment Dressur bedriwwen. All
Form vu Gewalt gëllt als Tabu.
„Sou e Mupp ass och nëmmen
e Mënsch“, betount de Romain
Binsfeld, deem dëse Prinzip
besonnesch um Häerz läit. Am
Virdergrond steet d’Wuel vum
Hond.
Den Agilitytraining ass doriwwer eraus net just eng sportlech
Aktivitéit fir den Hond, mee
och fir de Mënsch. Et ass also
en Zesummeschweessen – am
duebele Sënn. De gemeinsamen
Training bréngt net just Mënsch
an Déier méi no zesummen, mee
och d’Memberen ënnerteneen,
bitt hinnen d’Geleeënheet nei
Bekanntschaften ze maachen,
och iwwert déi eege Generatioun
eraus. All Altersschichte si gutt

vertrueden, vu Jonken ab 8, 9 Joer
bis hin zu Senioren. Si all bedeelegen sech u flotten Aktivitéite bannent a baussent der Hal a si mam
Veräi bei Evenementer vun der
Gemeng vertrueden. Ausserdeem
engagéieren se sech zesumme
fir de gudden Zweck, huelen um
„Relais pour la Vie“ an anere
soziale Projeten deel a maache
reegelméisseg Done fir verschidden Associatioune wéi Unicef,
Schrëtt fir Schrëtt an Télévie, fir
de Beetebuerger Park, d’Scouten
an anerer.

Groussen Erfolleg bei Concoursen
An der Hondschoul léiert een,
ganz ouni Drock sengem Mupp
déi wichtegst Befeeler méi no ze
bréngen. Grad esou kann een och
dem Agilitytraining aus renger
Freed un der Saach nogoen. Et
besteet awer och d’Méiglechkeet,
un enger vun de sëllege Kompetitiounen deelzehuelen. Net siele
setzen sech Membere mat Succès
um nationalen, ma souguer um

Hondstoilett en

internationale Plang duerch, wéi
ënner anerem d’Fabienne Thines,
dat mat senge Sheltië méi wéi eng
Kéier eng vun de viischte Plaze bei
der Agility-Weltmeeschterschaft
konnt beleeën. Dat selwecht gëllt
fir de Fern Eiffes, deen den alleréischten Agility-Weltmeeschter
iwwerhaapt war.
Leider bremst déi sanitär Situa
tioun och den Alldag vum Veräin
aus, sou dass säit iwwer engem
Joer keng Concourse méi stattfonnt hunn. Ma d’Muppen an
hir Meeschtere sti schonn an de
Startlächer – a vläicht sidd Dir
déi nächste Kéier jo mat dobäi!

Wie selwer e Mupp huet an/oder
de Veräin an dëse schwéieren Zäite
wëllt ënnerstëtzen, fënnt um Site
all déi néideg Informatiounen.
www.hsvbeetebuerg.com
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