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Likevel MC Norge var på plass!
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Hjelpemiddelmessen på
Vestlandet
Likevel MC Norge var også i år
representert med egen stand
på Hjelpemiddelmessen på
Vestlandet. Vi hadde med begge

våre motorsykler og viste dem
frem til potensielle brukere og
helsepersonell med stor stolthet
og frimodighet. Triken vår har
vært til totalrenovering i vinter
og vi gledet oss ekstra til å vise
frem den, Arrangementet rom-

mer ulike hjelpemiddelleverandører i alle bransjer og med alle
typer utstyr. I tillegg har NAV og
ulike organisasjoner stands på
messeområdet i FRAMOHALLEN. Messen er en veldrevet sak
med lave kostnader for utstillere
(organisasjoner stiller ut gratis!).
Likevel klarer messen å generere
et overskudd. Dette deles ut av
et startet ”Messefond”. Byråd for
Helse og omsorg i Bergen, Trude
Drevland, åpnet messen og delte
ut fondets tildelinger for 2007.
Likevel MC Norge fikk som en av
tre organisasjoner hele 7000 kroner fra fondet i år. Dette var svært
gledelig for oss og de andre mottakerne (Askøy Helsesportslag og
Dagsenter for yngre fysisk Funksjonshemmede på Nordåstunet)!
Rundt 1000 mennesker kan

Torleif Strandenes på Triken med
passasjer bakpå.
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ha vært innom messen i følge
pålitelige kilder og vi fikk mange
gode møter med mange av disse.
Hele styret var på plass og flere
av våre medlemmer var med
på standen og var innom. Noen
medlemmer ble også vervet! Vi
hadde presentasjon av arbeidet
vårt på videokanon og tok bilder
av de som ønsket det på triken
– som de fikk med seg. Dette
vakte stor begeistring for store
og små. Alt i alt en meget vellykket dag for oss som var utstillere
på messen.

sesongen. Flere rullestolbrukere
var innom standen og mange av
våre medlemmer dukket opp.
Mange fikk prøvesitte triken og
folk som var innom standen viste
interesser for arbeidet vårt og syklene. Mønstringen ble avsluttet
med en kolonne fra Festplassen
til Lysefjorden og kortesjen var
et nydelig syn. Triken og skolesykkelen var selvsagt på plass i
kolonnen – rett og slett en nydelig dag !

Motorsyklenes vårmønstring i Bergen
Nok en gang har motorsykkelklubben Rolling Thunder
arrangert en flott vårmønstring
på Festplassen i Bergen. Været
var fantastisk og det var samlet
oppimot 2000 motorsykler på
ett brett. Likevel MC Norge var
på plass også her med begge
syklene våre og vi kom i kontakt
med masse spennende folk. Hyggelig var det å møte representanter fra Holy Riders som også er en
av våre støtteklubber. Vi satser på
et nærere samarbeid i løpet av
Fra vårmønstringen i Bergen

Rullestolfeste på triken

Triken
Likevel MC Norge eier vår egen
ombygde trike. Triken er et resultat av en storslått innsalming
av Føniks MC og Rolling Thunder i Bergen. Klubbene samlet
inn hele 90 000 kroner i MC-miljøet i og rundt Bergen til en av
medlemmene som skadet seg
på sykkel. Medlemmet bruker
ikke sykkelen i dag og Likevel
MC Norge overtok denne i april
2003 mot et vederlag på kr. 40
000,-. Målet med triken er å låne
den ut til brukere som ikke kan
kjøre en standard sykkel eller til
folk som ønsker seg en MC-opplevelse som ikke kan sitte på en
vanlig motorsykkel. Dette gjøres
etter gitte kriterier og system.
Mål og strategi
”Å gi mennesker med ulike funksjonshemninger informasjon
om, og mulighet til å kunne
kjøre motorsykkel ved hjelp av
tilgjengelige, funksjonelle og
trafikksikre hjelpemiddel”.
Målgruppen for arbeidet er alle
som på grunn av medfødt eller
oppstått skade eller lyte ikke
kan anvende en ordinær/standard motorsykkel og/eller dens
betjeningsorgan, men der dette
kan muliggjøres gjennom eksisterende eller utviklede hjelpemiddel eller ombygninger.
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