
 RESTREINT  

 

Reglement: De Kaylvallei bestaat uit de gemeente Kayl-Tétange aan de ene kant en 

de stad Rumelange aan de andere kant. Over een afstand van 100 km kan men 

verschillende landschappen ontdekken die typisch zijn voor het Luxemburgse 

mijnbouwgebied. Het avontuur op de paden is op eigen risico. Er is geen extra 

verzekering voor de deelnemers. Elke wandeling kan meermals per jaar worden 

ondernomen, zonder tijdslimiet. De wandelingen zijn het hele jaar door geopend. 

Tijdens de winter en het jachtseizoen kunnen de wandelingen gedeeltelijk gesloten 

zijn. 

Uitgangspunt: Het officiële startpunt is aangegeven in de tabel. U heeft echter de 

mogelijkheid om uw route op elk punt van de route te beginnen. 

Bedieningselementen: U kunt uw wandelingen opslaan met een app en samen met 

de ingevulde tabel naar het volgende adres sturen: kayldallcup@amk.celobrio.lu. Als 

je geen app hebt, kun je een foto sturen die halverwege de wandeling is gemaakt. 

Beloning: Deelname aan deze wandelingen is gratis. Na 30 km (brons), 60 km 

(zilver) en 100 km (goud) zal de Kayl Hiking Club een certificaat overhandigen per e-

mail of aan het in de tabel vermelde adres. 

IVV Validatie: Na afloop van de Cup heeft u de mogelijkheid om IVV km- en/of 

deelnemingszegels te ontvangen als u het bedrag van 15€ overmaakt op de rekening 

CCPL LU90 1111 0469 4089 0000 van de FLMP met vermelding van de Kayldall 

Cup. Je krijgt ook een diploma van de AMK. Alle ontvangsten worden door de AMK 

doorgestuurd naar het FLMP. 

U ontvangt ook een deelname-stempel voor elke wandeling van meer dan 5 km. 

Omdat niet alle wandelingen 5 km lang zijn, werden de Rumelange Fit 1 en 

Rumelange Fit 2 wandelingen samengesteld voor deelname. U kunt de 

deelnamestempel maar één keer per jaar ontvangen. Door deel te nemen aan deze 

trofee aanvaardt de deelnemer de richtlijnen van het IVV/FLMP en de voorwaarden 

van dit reglement.
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