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Ny Handikapp Trike fra Likevel MC
Likevel MC viste frem sykkelen på hjelpemiddelmessen i Bergen den 8 september og Vognløftet
var til stede. Sykkelen er opprinnelig en Gold Wing 1800 fra 2005, men den ble ombygd til en
EML trike i 2007. Nå har den blitt tilrettelagt for funksjonshemmede. Den har håndbrekk, trykk
knapp gir og alle bremser betjenes fra styret.

Leder i Likevel MC, Hein Kvalheim, poserer på den nye sykkelen
Ved hjelp av Trond Mohn, Sparebanken Vest/Visjon Vest og Fana Sparebank som de kraftigste
bidragsyterne har Likevel MC Norge kjøpt inn en ny trehjuls motorsykkel/trike som er bygget slik
at førere med nedsatt førlighet i bena skal kunne kjøre sykkelen. Målsettingen med triken er å kunne
tilby mulighet til å kjøre motorsykkel for førere som av fysiske grunner ikke kan kjøre en vanlig
motorsykkel. I tillegg ser vi for oss at førere som vil kjøre med passasjer som ikke kan sitte på en
vanlig motorsykkel (f. eks. barn med ulike funksjonshemninger) kan være aktuelle målgrupper.
Sykkelen representerer en investering på rundt 400 000 kroner, men noe gjenstår for at den er fullfinansiert.
Alle medlemmene kan låne sykkelen til kostpris,
sier Kvalheim. Triken har 118 HK og kjøres på B
sertifikat. Klubben har i dag 170 medlemmer.
Noen prøvetur ble det ikke, men den virker litt
vanskelig å komme opp på når man sitter i en rullestol. Høyde forskjellen på en rullestol og salen
på sykkelen er betydelig, og det er også vanskelig
å komme nærme nok med rullestolen. Men dette
lar seg nok løse av de kreative folkene i klubben.
Øving gjør som kjent også mester.
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Tore Johan Askvik ble lam etter en MC ulykke i 1987.

Tore Johan sin første vår tur i 1987 var på en lånt MC. Det var en R-sykkel, forteller Tore Johan.
Jeg var nok litt rusten etter vinteren og så gikk det galt. Men MC gleden er der fortsatt. Han har
kjørt den gamle triken til Likevel MC flere ganger, og gleder seg til å teste den nye

Det blir nok en lang vinter når man venter på en tur med den nye triken….
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