
Tillbaka för framtiden – den framgångsrika kursändringen 

inför Elefantentreffen. 
 
För att upprätthålla Elefantentreffen som en händelse för motorcyklister har BVDM  
år som kallats för att komma exklusivt av motorcykel. Bara vad med  
Motorcykel eller med motorcykelteamet kan transporteras, är välkommen på den största Wintermotorradtreffen. 

 
Enligt mottot "Tillbaka förframtiden" genomfördes framgångsrikt en konceptförändring. 
Sjupunktsplanen kommer att ligga till grund för evenemanget i framtiden: 
 

• Ankomst och deltagande endast för motorcyklar på två eller tre hjul. Trikes baserade på en motorcykel är bland dem. Parkeringen 

i Solla är nu endast avsedd för besökare med bilar från närområdet.  
Lastbilar, skåpbilar och bilar med släp av deltagare är inte välkomna! 

• Två- och trehjulingar måste också vara väg- och personsäkra på evenemangsområdet. Oregistrerade fordon tolereras inte längre. 

De kommer att stängas på plats och utfärdas först efter händelsen mot betalning av ersättning av utgifter. 

• På tillfartsvägen från Solla är en maxhastighet på 30 km/h och hjälm obligatorisk, i händelse av att en maximal gånghastighet är 

tillåten. Vid åsidosättande kan fordonet också tas ur bruk på plats och kommer då endast att utfärdas efter händelsen. 

• Redan från helgen före evenemanget, senast från fredag, är området avstängt med byggstängsel. Tillgång är endast möjlig för 

motorcyklar på två eller tre hjul. Lastbilar, skåpbilar och bilar kan inte lossas under tillfartsvägarna. Ett absolut stoppförbud 

kommer att fastställas längs tillfartsvägarna. I städerna Solla, Loh och Köhlberg råder också parkeringsförbud. Brott bestraffas av 

polisen dygnet runt. 

• Stora tält som sätts upp fram till fredag en vecka före evenemanget kommer inte att tolereras och måste demonteras omedelbart. I 

händelse av utebliven framgång kommer de att tas bort mot en avgift och utfärdas först efter händelsen mot betalning av 

ersättning för utgifter. En tidig stängning/anpassning av tältplatser är inte tillåten. En barriär utan uppförande av tält får tas bort 

av arrangören eller andra deltagare. 

• För att komma in eller köra på plats debiteras en förförsäljningsavgiftpå 4 0, - € från fredag en vecka före 

evenemanget.  
• Fyrverkerier, hårdmetallkanoner, sirener och liknande är förbjudna och kommer att tas bort när de kommer in i lokalerna. 

Användningen av olagligt smugglade bullermakare under evenemanget kommer att straffas med omedelbar utvisning. 

BVDM ber alla deltagare att fortsätta att följa dessa regler. Snälla hjälp till att föra Elefantentreffen in i framtiden! 

 

 


