
Allmän information om Elefantentreffen 
 

Varning för stöld från tälten!  
På grund av många stölder under de senaste mötenavarnar vi för stöld 
från tälten och ber om efterlevnad av vissa grundläggande regler: 
 

- Lämna inte värdesaker, plånböcker och plånböcker ensamma i tältet. 

-Bär dem på kroppen och ta dem med dig i sovsäcken på natten. 

- Varförsiktig när okända människor är i ditttält på natten.  

- Hjälpvänner som - av någon anledning - inte uppmärksammar sina värdesaker själva. 

För att titta på och delta har vi satt ihop ett färgstarkt program. Delta i evenemangen och bidra 
till att ytterligare befästa motorcyklisternas goda rykte vid mötet iThurmansbang-Solla! 

Vi har satt upp lätt igenkännliga behållare för tennburkar, samt vitt, grönt och brunt glas på flera 
ställen på mötesområdet. Använd dem precis som du har gjort hemma länge.  

Anmärkning vid införsel 

Plastremmen utrustad med engångsstängningen, som du får vid ingången, är din entrébiljett under 
hela evenemanget. Den måste fästas på handleden och får inte öppnas under denna period. 
Öppnade eller sönderslitna ligament är värdelösa.  

En stor begäran 

När du tänder din lägereld, observera följande:  

1. Ingen brand får tändas närmare än 20 meter till skogen.  
2. Eliminerar det brännbara golvskyddet i närheten av elden upp till mineralgolvet  
3. Elden får inte blossa upp så högt att gnistor kan flyga in i skogen. 
4. Branden måste alltid övervakas och släckas i starka vindar.  
5. Snälla, bränn bara ved.  
6. Hämta veden vid våra vedbod.  

7. När du lämnar området, släck din eld noggrant med vatten eller snö.  

Brandsläckare och brandfiltar är upphängda över hela platsen. Bekanta dig med platsen för nästa 
station. Använd brandsläckare och filtar endast i nödsituationer, de kan rädda liv. Se till att du har 

fri tillgång, häng inget över släckstationer! 

Uppmärksamhet jämnhet 

Med vår Treffen kan det vara mycket smidigt.  Vi kan inte sprida hela platsen och är därför inte 

ansvariga vid olyckor.  

Plaketter och tävlingar 

I BVDM:s informationsbås i arenan kan du köpa plaketter och komma överens för tävlingarna 
träsågning, dragkamp, färdighetsturnering, snöskulpturer, längsta resa, äldsta/yngsta deltagaren 

och vackraste självtillverkade (naturligtvis med väggodkännande!) rapport 

Hittade - förlorad 

Vänligen lämna förlorad egendom i BVDM informationsställ. Där kan du också be om förlorade 

saker från det senaste mötet.  

Senare: Om någon först efter mötetmärker att han har förlorat något kan han fråga påBVDM-
kontoret om föremålet har lämnats in. 



Snälla, blås 

Kör försiktigt och under inga omständigheter under påverkan av alkohol. Hjälmkravet gäller även 
under mötet.  Polisen genomför trafikkontroller under hela helgen!  

Ansvarsvillkor  

Deltagandet är på egen risk. Varken arrangören eller dess juridiska ombud och ställföreträdande 
agenter och ställföreträdande agenter är ansvariga gentemot deltagare och medhjälpare från 
kontrakt, positivt kontraktsbrott och skadestånd för personskada, egendomsskada eller ekonomisk 
förlust som inträffar under eller i samband med evenemanget, såvida inte arrangören eller dess 

juridiska ombud eller ställföreträdande agenter eller ställföreträdande agenter är ansvariga för 
uppsåt eller grov vårdslöshet. När dessa ansvarsvillkor träder in på evenemangsplatsen i 
Thurmansbang-Solla ska de anses vara accepterade. 


