
Visszafelé a jövőért - az új Elefantentreffen 

 
A történelem kereke tovább fordult, most elengedhetetlen, hogy tanuljunk a múltból, hogy ismét biztosítsuk az 

Elefantentreffen jövőjét. 1977-től a rendezvény hasonló fejlesztések miatt elhagyta a nürburgringi helyszínt. Ezt 

követően az összejövetel koncepcióját sikeresen megváltoztatták, így az Elefantentreffen a Salzburg Ringben 

töltött tíz év után hosszú történetének legstabilabb szakaszán ment keresztül a mai Thurmansbang-Solla/Loh-i 

helyszínen. 
 
Annak érdekében, hogy az Elefantentreffen a motorosok számára rendezvényként fennmaradjon, a BVDM évek óta arra 

szólítja fel a résztvevőket, hogy csak motorkerékpárokkal jöjjenek. Csak azt várják a világ legnagyobb téli motoros 

találkozóján, amit motorkerékpárral, motorral és oldalkocsival lehet szállítani.  
 
A BVDM "Visszalépés a jövőért" mottóval hétpontos tervet fogadott el: 

• Csak két vagy három keréken közlekedő motorkerékpárok számára utazhat és részt vesz. A motorkerékpáron 

alapuló trikes szerepel. A sollai parkoló csak a környék látogatóinak autói számára biztosított. A résztvevők 

teherautói, szállítókocsik és pótkocsis autók nem engedélyezettek! 

• A két- és háromkerekűeket, még a rendezvény helyszínén is engedélyezni kell a közút használatára, és biztosítani 

kell őket. A nem engedélyezett járműveket a továbbiakban nem toleráljuk. A helyszínen leszerelik őket. 

• A Solla felőli bekötőúton a megengedett legnagyobb sebesség 30 km/h, és a sisak használata kötelező; a 

rendezvény területén a gyaloglási sebesség a megengedett legnagyobb.  

• Már a rendezvény előtti hétvégén a területet építési kerítéssel kordonnal zárják le. A járműbe való belépés csak két 

vagy három keréken lévő motorkerékpárok számára lehetséges. A teherautókat, kisteherautókat és autókat nem 

szabad kirakni a bekötőutak mentén.  

• Az esemény előtti hétvége előtt felállított marquees nem tolerálható, és azonnal le kell venni őket.  

• A sátorhelyek előzetes lezárása vagy jelölése nem megengedett.  
• A tűzijátékok, a keményfémbombák, a szirénák és hasonlók tilosak, és a helyszínre való belépéskor elkobozzák 

őket. Az esemény során illegálisan becsempészett zajkeltők használata azonnali kiutasítást eredményez. 

A BVDM arra kér minden résztvevőt, hogy szigorúan tartsa be az új szabályokat. Ezek az intézkedések sajnos szükségesek, 

és jelentős többletköltségeket okoznak. Alkalmazásával reméljük, hogy megfordítjuk az esemény jellegét, és megmentjük az 

Elefantentreffen-t a jövőre nézve! 


