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Norsk Sidevogn Klubb har i mange år støttet Likevel MC med ca 5 000,- til 8 000,- årlig, i tillegg til
at vi er støtteklubb. På årsmøtet i 2014 ble det etterlyst litt info om hva Likevel MC egentlig er, fra
noen av medlemmene våre. Det lurte Bergen MC klubb også på. Hein Kvalheim, som startet og
leder Likevel MC, bor på Sotra så vi (BMCK) inviterte han til å komme på en av klubb kveldene
våre.
Hein Kvalheim vokste opp med armer og bein som fungerte som de skulle. MC interessen kom
tidlig, og 16 år gammel kjøpte han seg en 100 cc. Men lykken ble kort. Samme år, 1983, krasjet
han med sykkelen og ble alvorlig skadet.
Men interessen var der fortsatt, og i år 2000 begynte han å undersøke mulighetene for å kunne kjøre
MC igjen.

Hein Kvalheim fra Likevel MC på besøk hos Bergen MC klubb.
I England var det en klubb med flere tusen medlemmer for funksjonshemmede som kjørte MC, men
her i Norge var det ingenting. Handikapforbundet hadde aldri hørt om noen funksjonshemmede
som kjørte MC, men NMCU viste om noen få. Hein fant fort ut at det var behov for å samle kompetanse et sted, og Likevel MC ble startet i 2001. Klubbens mål er: "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.

NORSK SIDEVOGN KLUBB
Likevel MC Norge eier og driver Norges eneste funksjonstilpassede skolemotorsykkel. Sykkelen er
en BMW K 1100 LT, 1994 modell med en EML GT3E sidevogn. Sykkelen har alle nødvendige
betjeningshendler på styret (elektrisk girskifter og bakbrems) og har full skoleutrustning og revers. I
tillegg har den intercom mellom fører og passasjer og evt. passasjer i sidevognen.
Den lånes ut til hele landet på
forespørsel. Men skolesykkelen begynner å dra på årene,
og behovet for en nyere sykkel er påtrengende.
Likevel MC har mange støttespillere. Hein drar frem
Trond Mohn som stadig er
med på nye prosjekter. Sidevogns klubben er også en stor
og viktig sponsor for oss, sier
han. Det er i dag 14 støtteklubber og 119 medlemmer i
Likevel MC, hvorav 44 er
støttemedlemmer. (Blant annet meg og Åse, så herved
oppfordrer vi alle andre til å
gjøre det samme.)

Solskinnshistorier har vi noen av hvert år, forteller Hein. I 2014 var det Thea på 16 år som trengte
hjelp. Hun manglet en arm men ønsket allikevel å kjøre MC. Vegvesenet sa nei, men faren ga seg
ikke og kontaktet Likevel MC, som igjen tok dialogen med vegvesenet. I dag har hun lappen.
Mange løsninger for mange grupper.
Det er ikke bare funksjonshemmede vi kan hjelpe, forteller Hein. Vi har også kompetanse for folk
med leddsykdommer og mange av de tekniske hjelpemidlene passer også godt for eldre MC førere.
Her nevner han i fleng venstre gass, EL-gir, flytte brems, clutch servo, fotløs bike system, tommelbrems og masse mer.
I 2011 ble den gamle triken byttet ut med
en ny. Den er selvsagt tilrettelagt for rullestolbrukere og kan leies av klubbens medlemmer etter noen enkle regler. Den leies
også ut til familier som har handikappede
barn.
For ytterligere info og for å bli medlem /
støtte medlem se www.likevelmc.no

