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Har nA kjart i 7 Ar pA tur i Europamed sidevognog to barn og det fungererveldig
bra. Forstegang jeg var pi Madonna-treffetvar for 27 &r siden.I 6r var jeg der for
niendegang.Har tidligeretapt to loddtrekninger,men nAvar det endeligmin tur til A
representereNorge i kirken. Jeg,min kone og to barn ankom CaslellazzopA onsdag
kveld - som de forste.Fredagvar vi inne i Alessandriafor A melde osspA og jeg fikk
medaljongen(forstorretutgaveav treffmerket)som bevisfor at det var min tw til a
kjare inn i kirken.PAmeldingenforegir i hovedgata,ved torvet inne i byen.Er man pi
treffet for forste ganger det lurt Akomme segdit, for derfrakan man bli guidet ut til
Det er null merking og bareflaks hvis man finner treffplassen.
Castellazzo.
Fredagkveld kom det massenordmenn - b6de nye og gamle travere.Det ble som
vanlig ol og mye moro. Lordag kom det flere nordmenn og etter hvert ble vi ca.40
stykker fra Norge. Norge ble ogsi i 6r storst nasjon,med flest kjarte kilometere.Det
var en fra Tiomsosom fikk premie for lengstkjorte deltager.
M som skulle kjore inn i kirken pA sondagskulle mote i Alessandrialordagkveld.Vi
motte opp i hovedgataog etter en god stund fikk vi politieskortetil en bygning inne i byen.Der var det 6t
massetaler pA italienskog delteut gavertil hverandre.Det var alt.Traffhan som skullekjore inn for Sverigetreffet.Han dukket ikke opp pA sondagsAdet ble ingen svenskei kirken Ar.
Av erfaringfra tidligereAr sAleidevi ossinn pA hoteli fralardagtilsandagfor AfA sove.PAtreffplassenhadde
stoppetkonkurrerteitalienereom hvilke sykkelsom haddehoyestlyd. Lite sor"mpi de som li der.
Sondagvar det den storedagen.Jegog minsteguttenLassepA 11 skulle vere inne i AlessandriakI. 0800.V1
for treffet.Det ble barerot.Vi var io trossalt i ltalia...Vikom
kjore fremsti kortesien- rett bak representantene
det oppstonye problemer.Fordijeg har sidevognsykkelmAttede fi opp sideleddetpi darenefor at jeg skulle
og 10 personerinvolvert greidede det til slutt og vi kunne kjore inn i kirken.Totaltvar det 8 sykler.
Det ble en times messehvor vi ble velsignetog fikk hAndhilseprl presten.Det var litt spesielti st6 der
hvor det var premieutdelingpA ettermiddagen.PAtreffplassenpA lordag er det bare 2-300 sykle4
A.lessandria
tusenved kirken og i kortesjeninn til Alessandria.Det er fullt kaos,sAnnsom bareitalienemegreier.
Madonna-treffeter ulikt norsketreff og kirken er veldig spesiell,sAer man pA ferie i Europaer det vel ver&&
NesteAr er det 60 6rsjubileum.Kanskjevi ses?
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Likevel MC Norge har de siste Arene
arbeidetfor A skaffetilveie en motorsykkel
med sidevogn. Sidevognsykkelen skal
byggesom slik at den kan anvendesav folk
med ulike funksjonshemninger- til utlAn,
kjoreopplering og forerprover. Likevel
MC har jobbet hardt for A skaffe penger
til prosjektet.Det har ogsA vert viktig i
finne gode ombygningslasninger og A
inngA samarbeidmed en trafikkskole og
vegveseneti Bergenmed tanke pA tilpasset
opplaeringog forerprove.
NA er innsamlingsarbeidetkommet sA
Iangt at man har gett til innkjap av en
BMW K1100UI med sidevogntil formAlet.
Neringslivet og flere MC-klubber har
bidratt med donasjoner til prosjektet.
Storst var gaven fra bedriftseierenTiond
Mohn, som bidro med hele 150000kroner!
Det var denne gaven som satte fart i
"Aksjon Skolesykkel"og gjorde kjopet av
mulig. Sykkelener nA
sidevognsekvipasjen
klar for myndighetskontrollog registrering.
YamahaBergen skal stA for ombyggingen
av gk, bremser og skoleutrustning. - I
lopet av hostenvil det mestevere p5,plass,
sier leder av Likevel MC Norge, Hein A.
Kvalheim.
Sykkelenvil vaereoperativ og klar til bruk

vAren 2005. Gir flyttes opp pa styret og
betjenes av et Kictronic girsystem som
foretar giringen elektrisk. Bakbremsen
flyttes ogsi opp pa sgret. PA denne miten
kan sykkelen betjenes av forere uten
forlighet i bena. Dersom andre behov
oppstArvil vi byggedet som trengsdersom
det er mulig. Sykkelenvil i utgangspunktet
vere stasjonerti Bergeryhvor
Likevel MC Norge har sin
base,men om det er behov for
sykkeleni andredelerav landet
vil det vaereaktuelt Afrakte den
dit pA gitte betingelser.
- Vi vet io ennA ikke hvor
stort behovet er, men nAr
sykkelen er ferdig ombygget
vil tilbudet vaere der for den
som mAtte onske det. Da blir
i alle fall tilgangen lettere
og terskelen forhipentligvis
laverefor en som kunne tenke
seg A prove A kjore pa nytt
etter en ulykke eller n€enne
seg motorsykkelkjoring for
farste gang. Dette har aldri
vert gjort for i Norge, men
erfaringer fra andre land viser
at dette er en viktig faktor

for A overvinne funksjonshemningen i
motorsykkelsammenheng.Vi er stolte
og glade over at vi har fAtt til dette og er
takknemlige for den hjelp vi har fAtt av
klubber og enkeltpersonerunderveis.EnnA
gjenstArdet noe,men nA er vi i alle fall godt
i gang", sier en fornoyd Hein Kvalheim i
Likevel MC Norge.

HeinKvalheimi LikevelMCer strAlendefornoyd
sidevognsilggen
meddennyinnkjopte
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