
  

vum 10. September bis de 30. September 2021 

an der Gemeng Wal 

De 25. September: Velostour fir Kilometeren ze sammelen 

Gemeng Wal 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020  
7 x 1 Plaz: Meescht km pro Awunner  / 4 x 1 Plaz: Meescht km vum Gemengerot 

 



  

 

No der éischter Plaz a gläich 2 Kategorien an de Joeren 2014 bis 

2017 an enger weiderer éischter Plaz 2018, 2019 an 2020 an 1 

Kategorie wëll d’Gemeng Wal beim „Tour du Duerf 2021“ hiren Titel 

nees verdeedegen! Fir vill Kilometeren ze sammelen invitéiert 

d’Wahler Aktiounsschmëtt dofir op e flotte 

Velostour iwwer Land  
Start ass 

samschdes, de 25.09.2021 um 14:00 

zu Wal beim Veräinsbau 

Jiddereen ass häerzlech wëllkomm! 

Et ginn 3 verschidden Tier ugebueden:  

Mountainbike / Stroossevelo resp. E-Bike / Kannertour 

Ganz wichteg: Fir dass d’Sëcherheetsmesuren a Punkto COVID-19 

kënnen agehale ginn, muss ee sëch am Viraus bei der Waler 

Gemeng fir dee jeweilegen Tour aschreiwen. 

Dësst kann ee maachen ënnert den Telefonsnummeren   

83 81 85 – 210 

oder ënner jennifer.bodevin@wahl.lu   

Als Merci fir de Succès vun de leschte Joeren invitéiert d’Gemeng nom 

Tour op e Patt zu Wal beim Bau. Wichteg ass hei, dass jidferee sëch 

un d’Maskepflicht an d’Ofstandsregelen hält. Iessen a Gedrénks 

däerfe just am Sëtze consomméiert ginn.  

mailto:jennifer.bodevin@wahl.lu


Tour du Duerf? Wat ass dat iwwerhaapt? 

Beim Tour du Duerf trieden d’lëtzebuerger Gemengen an 3 Kategorie géinteneen 

un.  

Gesicht ginn: 

- Déi Gemeng, wou am Total am meeschte Kilometer mam Velo gefuer ginn. 

- Déi Gemeng mat de meeschte Veloskilometer pro Awunner. 

- Dee Velo-aktivste Gemengerot. 

Déi zweetlescht Kategorie huet d’Gemeng Wal an deene leschte Joer 7x 

gewonn, déi lescht Kategorie 4x.  

Allerdéngs gëtt d’Konkurrenz ëmmer méi staark an aner kleng Gemenge wëllen 

eis dësst Joer den Titel streideg maachen!  

Dofir ruffe mer d’Leit op, sëch zu souvill wi méiglech op der Internetsäit 

http://www.tourduduerf.lu anzedroen – sief et als Equipe oder als Eenzelnen – 

an all Kilometer, deen si mam Velo gefuer sinn, anzedroen. 

Et ass ganz einfach:  http://www.tourduduerf.lu  

→ Mein TOUR du DUERF → Bei TOUR du DUERF registrieren 

- Wann dir fir d’éischte Kéier matmaacht, klickt der op „Neu registrieren“ 

- Wann dir d’lescht Joer scho matgemaach hat, kënnt dir ären alen 

Account reaktivéiren (Einloggen und Account reaktivieren) 

Subal  äre Kont fräigschalt gouf kënnt dir dann all Kilometer, deen dir mam Velo 

gefuer sidd, androen. 

Wie Problemer huet, sëch anzeloggen oder ze registréiren, kritt op der Gemeng 

eng kleng Hëllef (Tel. 83 81 85 – 200  , – 210 oder  – 240) 

WICHTEG: Den „Tour du Duerf“ beschränkt sëch nët nëmmen op dë 

Velostour vun der Aktiounsschmëtt, mee dauert vum 10.09. bis den 

30.09.  Dofir mellt iech zu méiglechst vill um Internetsite un an drot 

all är Kilometeren an, déi der all Dag radelt, fir dass eis Gemeng och 

dëss Kéier nees ganz uewe steet!  

http://www.tourduduerf.lu/
http://www.tourduduerf.lu/


 

 
 

 


