
Almene informationer og forholdsregler 

Fremmøde og deltagelse i Elefantentreffen sker på eget ansvar og er kun tilladt med 
motorcykel med to eller tre hjul. Trikes som motorcykler er inkluderet. Weekenden forud for 
arrangementet bliver arealet afspærret. Det er kun muligt at komme til pladsen med to- eller 
trehjulet MC gennem kontrollerede indgange. Lastbiler, varevogne eller køretøjer med påhæng har 
ingen mulighed for at aflæsse på eller ved pladsen eller tilkørselsvejen og er alment uønskede på 
eller ved pladsen. Bilparkeringen i Solla er kun til brug for dagsgæster. 

 
Alle to- og trehjulede køretøjer skal også på pladsen være lovmæssigt indregistrerede og forsikret. 
Ikke-registrerede køretøjer bliver konfiskeret på åstedet af vagterne eller politiet. 
 
På tilkørselsvejen fra byen Solla bliver der fastsat en hastighedsbegrænsning på 30 km/t. samt 
lovpligtig kørsel med hjelm. På selve pladsen er det højest tilladt at køre med skridthastighed. 

 

Det tolereres ikke at teltpladser bliver afmærket forud for arrangementets begyndelse. Der 
tolereres heller ingen store partytelte på arealet. Større sovetelte, der kun bruges som sådan, 
tolereres. 
 
Fyrværkeri, karbidkanoner, sirener o. lign støjagregater er forbudt og bliver konfiskeret ved 
indgangen af vagterne eller politiet. Brug af indsmuglede genstande medfører umiddelbart 
bortvisning fra pladsen. 

Engangsplastikbåndet, som udleveres ved indkørslen, er entreebilletten og skal bæres synligt på 
håndledet under hele arrangementet. Det må ikke åbnes eller beskadiges. Åbnede eller 

beskadigede plastikbånd er værdiløse. 

Tyveri ! 

Pas på værdigenstande ! Lad ingen værdigenstande (kamera, mobil, pengepung, etc.) ligge uden 
tilsyn i telt eller på MC. Bær den slags på kroppen og tag dem med i soveposen om natten. Hjælp 

også andre, der ikke hele tiden tænker på sikkerheden. 

Ild og bål ! 

- Der må ikke tændes bål nærmere end 20 m til skovkanten; 
- Bål må ikke brænde på græsjord og ikke så højt at gnister kan flyve ind i skoven; 
- Alle bål og ildsteder skal være under konstant bevogtning; 

- Der må kun afbrændes rent træ, som kan medtages eller købes på pladsen; 
- Bål og andre ildsteder skal slukkes med vand eller sne inden pladsen forlades. 

Ildslukkere og brandtæpper er tilgængelige flere steder på pladsen. Gør dig fortrolig med hvor 
disse steder er. Ildslukkere og brandtæpper må ikke tildækkes og skal til enhver tid være synlige 
og tilgængelige for enhver. 

Tabt og fundet 

Hvis du fundet tabte genstande skal de afleveres ved hovedindgangen. Hvis du selv har tabt noget, 
kan du spørge der. Opdager du først ved hjemkomsten, at du har tabt noget kan du også senere 
henvende dig til BVDMs hovedkontor. 

Pas på glatis ! 

Da Elefantentreffen finder sted om vinteren i et område med til dels meget sne, er der altid fare for 

sne og glatis. Pas på undervejs og på pladsen. Det er ikke muligt at rydde alle tilkørselsveje og 
hele pladsen. 


