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De Wandersportveräin aus der Gemeng Jonglënster, > Lënster Trëppler asbl, wellt iech, an der  
Gemeng Jonglënster heimat a grousse MERCI soen fir ier Ënnerstëtzung an Hëllef am Kader vum 
Projet JONGLËNSTER TRËPPEL CUP, deen de Mee 2020 fir d’éischt offréiert gin ass.

D’ Offer an der Pandemie Zäit huet et dem Veräin erlaabt éischtmoleg eng permanent Wanderoffer an 
der Gemeng unzebidden. Doriwwer eraus war de Projet Virreider fir den «Digitalen Wanderer», dat 
heescht d’Opzeechnung an d’FLMP KM/Participatiouns-Validatioun vun der gewanderter Streck.  Des 
Approche ass säit dem Summer 2020 feste Bestanddeel vun der Wanderszene zu Lëtzebuerg an 
erfreet sech allergréisster Beléiftheet.

D’Benotzung vun de Jonglënster Wanderweeër ass natierlech komplett gratis. Zur Belounung kann de 
Wanderer, ebenfalls gratis, wann en seng opgezeechent Strecken un d’Lënster Trëppler schéckt, 
 elektronesch en Certificat fir 50, 100 oder 210,5 gewandert Kilometer kréien.

Bezilt hien 20€ (wouvun 15€ zréck un d’Lënster Trëppler gi) un d’FLMP kritt hie weider per Poste en 
Ausdrock vum FLMP-Certificat, en Ecusson, Inscriptiounen fir sein Stempelbuch vun 211km an 6 
Participatiounen. 

 

E puer Statistesch Informatiounen iwwer Wanderer am Kader vum IVV-FLMP-Reglement  :

 JONGLENSTER TREPPEL CUP 
 Vu Mëtt Mee 2020 bis den 31.12.2020 sinn ënner IVV-FLMP-Reegelen  

• 15.620 km op den Jonglënster J Weeër gewandert gin

• Ass wärend +- 3.124 Stonnen op den Jonglënster J-Wanderweeër gewandert gin, heescht 130 
Deeg Non-stopp  

• Hu 70 Wanderer de komplette Parcours vun 23 Weeër an 210,5km gewandert, heescht 1.610 
Weeër

• Hu 7 Wanderer 100km,  an 3 Wanderer 50km gewandert 

• Dëst waren 41 Männer, 33 Fraen an 6 Kanner ënner 14 Joer !

 • 25 Wanderer waren vun Jonglënster, resp Veräinsmember, 18 Leit waren net aus engem Veräin, 
37 aus Veräiner z.b.: 

Arlon 3, Bascharage 1, Bettendorf 3, Bigonville 1, Consdorf 1, Dudelange 3, Eischen1, 
Ettelbruck 2, Itzig 3, Kayl 5, Larochette 1, Leudelange 4, Linger 1, Luxembourg 2, Mertert 
4, Schifflange 3, Trintange 1

Et ass klor dass d’Weeër vu vill mei Leit dei net um Trëppel-Cup deelhuelen benotzt gin. Heivun 
konnt een sech all Dag ënnerwee iwwerzeegen.  Als Lënster Trëppler, hu mir awer keng Statistik 
vun dese Wanderer.  



Op dem Parcours vun 210,5km konnten ênner anerem als Finisher felicitéiert kreien: 

- den Här an d’Madamm Buergermeeschter

- den Eierepresident, de President an de Vize-President vun der Lëtzebuerger Wandersportfederatioun 

- 3 Memberen vum Jonglënster Gemengen a Schäfferoot 

- 6 Komitémember vun de Lënster Trëppler 

 PERMANENT WANDERWEEER (IVV-FLMP REGLEMENT 1,50€ ) 
Am ganzen Joer 2020 as :

de Permanenten Wanderwee zu Jonglënster PW016   530 x gewandert gin (2019 : 323) 

de Permanente Wanderwee zu Buerglënster PW019   445 x gewandert gin (2019 : 372)

De Gros vun de Startkaarte a Stempelen sin neierdéngs vun der Epicerie « Duarte » 
verkaf gin, och hinnen e ganz Grousse MERCI !

Ganz klor huet d’Campagne « Bleift doheem » am Freijor e grousse Afloss gehat. Och huet den 
typeschen FLMP-Stempel-Wanderer sech duerno op den Jonglënster-Trëppel-Cup an duerno op den 
Auto-Pédestre-Cup konzentréiert.  

AUTOPEDESTRES GEMENG JONGLENSTER (IVV-FLMP REGLEMENT)
Seit dem Lancement vum Autopédestre-CUP vun der FLMP am Juli 2020 hun :

48 Leit den Jonglënster Autopédestre

45 Leit den Buerglënster Autopédestre gewandert

Des Autopedestres sin Deel vun der Cup’s & Trail Approche vun der FLMP, wou de Wanderer kann 
alleguer dei 201 Autopédestres erwanderen. 

Wessend dass am Moment 834 « Startkarten » ennerwée sin, as eng grouss fréquentatioun vun dese 
Weeër 2021 ze erwarden !

 MULLERTHAL EXTRA-TRAIL 
Desen Extra-Trail Tour 4, deen durch d’Gemeng Jonglenster féiert, as Deel vun der Cup’s & Trail 
Approche vun der FLMP, wou de Wanderer kann de Mullerthal-Trail erwanderen an deelhuelen um 
Müllerthal-Trail-Cup. 

Mat 4 Tiir iwwer 30km ass dëse Cup eng grouss Erausfuerderung fir de Wanderer.  

89 Persounen hun 2020 dese schwéiren Tour ofgeschloss (50 Persounen 2019), 87 sin 
der aktuell nach « um Tour ».

INTERNATIONAL IVV a YUPPI-WANDERUNG 
Corona bedéngt gi säit Mäerz 2020 keng traditionell IVV-Wanderungen zu Lëtzebuerg méi ugebueden.
Leider konnt och de Lënster Trëppler hier international a Yuppi-Wanderung, 2019 nach mat 1.650 
Wanderer, 2020 net ugebuede gin. Par contre konnt awer den 25.Oktober eng « Digital Marsch » offréiert 
gin. Hei si keng Startkaarte verkaf gin, et waren keng Kontrollen ënnerwee, et ass keen Catering gin.
Leider war et och kee Yuppi-Marsch! 
423 Wanderer waren derbäi op de Jonglënster Weeër an domat war des Marsch déi bescht-besichten 
Digital Wanderung 2020. 



An der Annexe e puer Kommentare die d’Leit eis, zesummen mat hiren Enregistrementer vun de 
Wanderweeër erageschéckt hu : 

Felicitatioun fir déi flott Initiativ vum " Lënster Trëppel Cup "! Bis elo huet et mir vill Spaaß gemat fir 
en Deel vun de J-Touren ofzewanderen a mëttlerweil kennen ech déi schéi Géigend ronderem 
Jonglënster bal besser wéi déi vu Kanech wou ech wunnen.

Et si ganz flott Weeër a si sinn och alleguer tiptop gezeechent.

Di 23 Trëppeltouren di mir gemach hun woaren all schéin matt villen schéinen Aussichten a 
Plaatzen di en soss nach net esou kannt huet obschon`s een esou no derbai wunnt. All Touren 
woaren super ausgeschëldert esou dass en keen Plang gebräucht hätt fir vum Start bis un Ziel ze 
kommen. Bis demnächst Francine a René

Mon mari et moi avons effectuer les 210,5 km des circuits J1 à J24 entre le 10 juillet et le 9 octobre 
2020. Nous avons trouvé ces circuits très bien balisés et très agréables.

Ma Merci, et huet mir vill Spaass gemaach a virun allem huet een emol nach e puer ganz flott 
Wee’er an eiser Gemeng entdeckt.Iech och e grousse Merci fir déi flott Initiativ.

Merci, fir dei flott Iniative!!! dat wor genau dat, wat een nom Confinement un Sport gebraucht huet.

C´était une belle expérience, de très beaux parcours et bien orgnisés.

Wat soll ech soen. Et war einfach grandios. Ech hunn op all Wee vill Neies entdeckt a krut vill 
Ideeën.

Et sin ganz schéin Tier an et gefällt ons ganz gudd, 

D'Motivatioun war bis elo do an ech hoffen dass ech och de Rescht vun de J-Touren ofgewandert 
kréien.

Alles Ok  super schein

Vilmols merci vir di schein Initiative. En grousse Merci un dei Leit am Club an bei der Gemeng di di 
schein We’er erschloss hun an an der Rei haalen.
Huet mer vill Freed gamaach. 

Ma mär soen merci fir dei flott Geleenhet fir ze trëppelen an Stempelen ze sammelen, well dat 
mescht eist Enie am léifsten!

Ma fir sou e flotten Parcours machen mär gären Reklamm.

Perfekt, wéi alles.Gratulatioun un déi super Weer, déi perfekt Beschelderung vun de Wéier (nach 
nie sou eppes gesinn, all Respekt) et war einfach super.



SUITE : An der Annexe e puer Kommentare die d’Leit eis, zesummen mat hiren 
Enregistrementer vun de Wanderweeër erageschéckt hu : 

Eng tadellos Organisatioun.

Nach emol Gratulatioun fir déi flott Initiativ esou eppes op d’Been ze setzen.

Mir hate vill Freed, d’Weeër si propper a gudd gezeechent. Et gesäit een, dass vill Arbécht 
dohannert stëcht. Deen een oder anere Wee wäerte mir bestëmmt nach eng Kéier goen. 

E grousse Merci un Lënster Gemeng fir déi perfekt ausgescheldert Wéer, an un Lënster Trëppeler 
fir Organisatioun.

Ech soen Iech Merci fir des flott Initiative, der ech am Ufank aus Langweil während dem 
Confinement an spéider matt méi an méi Eihergaïz nokomm sin. 

E grousse Merci un Lënster Gemeng fir déi perfekt ausgescheldert Wéer, an un Lënster Trëppeler 
fir Organisatioun.

Ech hun eis Gemeng op des Aart an Weis aanescht an nei kennengeléiert an war als gebiertegen 
Lënster op Plazen wou ech nach niemols war. Eng reell Entdeckungswanderung!

100 km si lo op de flotte Wanderweeër absolvéiert.Ech freeë mech op déi zweet Halschent. :)
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