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Likevel MC Norge
10 år !!
Kjære medlem !
Vi gleder oss over å kunne feire at Likevel MC Norge fyller 10 år i 2011.
I den anledning sender vi deg en ”buff” som en jubileumshilsen - vi håper
du liker den!
I løpet av disse 10 årene har vi opplevd at vår tilstedeværelse har vært
svært viktig. Mange har fått praktisk hjelp, enda flere har fått råd og hjelp
og mange har fått oppmuntring og lys til å se veien videre som motorsyklist.
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Hva gjør vi ?
Likevel MC Norge har flere fokusområder:
•

Samle og spre informasjon og kunnskap om ulike ombygninger og tilpasninger, leverandører, ombyggere etc.

•

Vokte over endringer i førerkortdirektiver o.l., bidra i spørsmål om opplæring, førerprøver etc.

•

Bidra til at de som ønsker å forsøke seg som motorsyklister skal få mot
og hjelp til å gjøre dette ved hjelp av tilgjengelige, funksjonelle og sikre
motorsykler.

•

Være en nasjonal pådriver for å synliggjøre vårt arbeidsmotto-

Alt er mulig !!

Ulike utfordringer

Ikke alt er like enkelt...

”Etter
ulykken min i
2003 har jeg
hatt suget
etter
å komme
tilbake til livet
som
motorsyklist..”

For mange er terskelen for å vurdere
å kjøre motorsykkel svært høy. Det
er forståelig. Denne
terskelen blir ikke
mindre om man har
en ekstra utfordring
i forhold til folk
flest. Likevel MC
Norge er i kontakt
med mange uliek
mennesker som har
ulike utfordringer.
På den måten får vi

mulighet til å knytte
kontakter mellom
folk som kan ha tilnærmelsesvis den
samme utfordringen.
Dette ser vi at er en
av de mest effektive
måtene å drive erfaringsformidling på.
Man trenger da ikke
å finne opp hjulet på
nytt hver gang. Norge er et lite land med
spredt bebyggelse.
Da blir viktigheten

av tilgjengelig informasjon enda viktigere.
Til dette blir vårt arbeid på internett og
ved hjelp av våre medlemslister veldig viktig.

Ny teknologi—andre kostnader
For 10 år siden - når
vi startet Likevel
MC Norge - var
kompetansen lav og
kostnadene høye når
det ble spørsmål om
ombyggninger. Det
første eksempelet på
en ombygget sidevogn estimerte en
ombyggningskostnad slik at en rullestolbruker kunne

kjøre denne sykkelen
til rund 200 000 kroner. I dag har vi kompetanse, teknologi og
kontakter som gjør at
en tilsvarende ombygning ville ligge på

rundt 1/10 av beløpet.
Dette sier litt om
hvordan tiden drar
sammen med oss når
det gjelde rå utnytte
den teknologi som
finnes rundt om i verden.

Siv Jorunn
Fossum 2010
Jeg-en motorsyklist ?
Tidlig på 80– tallet
var motorsyklister
menn mellom 16 og
25 år som arbeidet i
industrien. Vi snakket da om ca. 20 000
motorsyklister. I dag
har 1,4 mill nordmenn førerkort for
motorsykkel og antall motorsykler i er

langt over 80 000.
Det betyr at MC livet
er blitt langt mer vanlig for ”folk flest” enn
det var tidligere. Det
er derfor ingen grunn
for at nordmenn med
ulike fysiske utfordringer skal avskjæres
fra å ta del i denne
aktiviteten på lik linje

med resten av befolkningen. Det er
noe av grunnen til at
Likevel MC Norge
finnes. Gjennom vårt
arbeid kan de som
ønsker orientere seg
hva som er mulig
innen de rammer
som er gitt.

Skolesykkelen—en unik mulighet
Skolesykkelen vår er
Norges eneste funksjonsstilpassete skolemotorsykkel. Den har
alle betjeningshendler
på styret slik at den
kan kjøres uten bruk
av bena. Sykkelen er
godkjent som skolemotorsykkel og kan
anvendes til føreropplæring og førerprøver.
Tanken bak sykkelen
er at den kan bidra
som en faktor

nasjonalt for interesserte som kan tenke
seg å forsøke seg som
motorsyklist og som
vurderer å ta førerprøve for tung motorsykkel.
Sykkelen er stasjonert
på vestlandet, men
det er ønskelig at den
fraktes dit opplæringen finner sted –i
kandidatens nærmiljø. I praksis betyr

dette at føreropplæring kan skje hvor
som helst til en pris
som ikke er dyrere
enn det en ordinær
kandidat må betale.
Sykkelen har vært
brukt til flere førerprøver og vi håper at
tilbudet vil bli brukt
av flere i tiden som
kommer. Tips gjerne
om du kjenner noen
som burde forsøkt..

Aksjon ny trike!
Likevel MC Norge eier
en trehjulsmotorsykkel
som også er ombygget
med tilpasninger som
gjør den kjørbar med
betjening kun av hendene. Triken har vært lånt
ut til medlemmer og
andre som har en funksjonshemning eller som
har ønsket å kjøre sammen med en som ikke

har kunnet sitte på en
vanlig motorsykkel—
f.eks. barn med ulike
utfordringer. Den kan
også kjøres med førerkort for bil. Triken vår
ønsker vi å skifte ut for
å kunne tilby en mer
funksjonell sykkel til
den aktuelle målgruppen. Vi har derfor i
gang en aksjon for å

samle inn ca. 100 000
kroner som vi trenger
for å få dette til. Vi vil
søke legat, sparebanker
etc. og håper på god
respons til et veldig
flott tiltak

Årgang 1, nummer 1

”Jeg har all d ha lyst l å
kjøre tung motorsykkel,
men det er aldri bli noe av
å ta førerkortet.
Jeg trodde at det i min
situasjon var forbundet
med mye byråkra , og
aksepterte at det var slik.
Den største
begrensningen har nok
ligget mellom ørene..”
Terje Wollertsen - en av
kanditatene som har ta
førerkort på skolesykkelen
vår (bilde)

Andrea og familien på tur
Mulig ny trike ..

”….og Andrea vil svært gjerne låne triken igjen en eller flere dager til neste år. Da satser vi på å få
til en overnattingstur. Vi takker så mye for lånet, og håper triken vil fortsatt være tilgjengelig for
utlån til medlemmene i mange år fremover.
Fra en familie til en jente som ler brukere av triken
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