TIDSSKRIFT
FOR
RYGGMARGSSKADDE

IG

'#!
*--.

Hva gjor du ndr ryggener brukketetter en motorcykkelulykkeog detdu drsmmerom er A $ore sykkeligjen?Da
gjor mannettoppdet;kjorersykkeligjen!
I november2001 ble Likevel MC
Norgeen realitet.De viljobbe for 6 gi
menneskermed ulike funksjonshemmingerinformasjon
om, og mulighettil
h kjare motorsykkel ved hjelp av
tilgjengelige,funksjonelleog trafikksikre hjelpemidler.
MSlgruppen
er alle
de som ikke kan anvende ordiner
motorsykkelog/eller dens betjeningsorgan.
Informasjoner et viktig stikkord for
Likevel MC Norge. Informasjon for
aktuelle motorsykelister og informasjon rettet mot det politiskemiljoet
og allmennhetenfor ovrig. De jobber
bl.a. med konkreteomr6der som forerkort,utstyrog okonomi.
Det er ikke billig A lgape og skulle
bygge om en motorsykkel.I sin prosess for 6 realiseredrommenkom Hein
fram til at han m6tte ut med minst 2300 000 kroner far han kunne ta p6
seg hjelmenog suse av g6rde. Han
har pr. idag ikkeegen sykkel,men en
vakkerdag...

LikevelMC Norgehaddeved utgangen av fjor6ret i overkant av 100
medlemmerog talleter stigende.Det
viktigste arbeidet for stiftelsen
framoverer <Aksjonskolesykkel>.De
snsker 5 skaffetil veie en motorsykkel
med sidevogn som kan brukes til
opplering av de som snsker h kjare
igjenmed de tilpasningersom er nodvendig. De har n6 allerede en
ombygget trehjuls motorsykkel(se
bildet nedenfor)som kan l6nes ut for
kortereeller lengre perioder.
Likevel MC Norge har en bra og
informativ hjemmeside.Der legges
det stadig ut nyheter og oppdatering
av aktivitetersom er planlagtog gjennomfort. Der finner du ogs6 informasjon og gode tips om muligheter
vedrsrende ombygging av sykkel.
Sidene har ogs6 linker til stotteklubber. Den er absoluft vedr et besok.
Klikk deg inn p6: www.likevel.mc.no
hvisdu vilvite mer.
Tekst:Anne-Margrethe
Nyhus

Hein Anders Kvalheim(bildet)brakk
ryggen i 1983 etter en ulykke med lett
motorsykkel. Noen 6r etter ulykken
kom lysten til A kjore motorsykkel
igjen tilbake. Det var ikke gjort i en
h6ndvending.Flere hindringersto i
veien.Han m6tteavklaremulighetene
med biltilsynet,skaffetilveieen sykkel
og tilpassedennetil seg og sitt behov,
ta den nodvendigeutvidelsenav sertifikatet og til slutt starte kjoringen og
virkeligfinne ut om dette kunne vare
noe for ham.
Hein bor pA Sotra utenforBergen.Til
daglig jobber trettiseks6ringensom
okonomisjef ved hovedkontoret til
Den norske Sjomannsmisjon/Norsk
kirke i utlandet.Okonomisjefentok i
sin tid kontakt med Handikapforbundet i h6p om a fa litt informasjon
vedrorende funksjonshemmedeog
motorsykkel.Svaret var nedsl6ende.
De kjente ikke til noen i Norge som
var funksjonshemmetog som kjorte
tung motorsykkel.Hein lot seg ikke
vippe av pinnen, men sskte videre.
Han fant klubber i Englandog flere
andre stederi utlan-det.Han har funnet spesielleombyggerei Tyskland.
Da var det tanken om en interesseorganisasjoni Norge fsdtes.
Triken til Likevel MC Norge (du kan lese historien om den pd nettstedet).
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