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Hva gjor du ndr ryggen er brukket etter en motorcykkel-
ulykke og det du drsmmer om er A $ore sykkel igjen? Da
gjor man nettopp det; kjorer sykkel igjen!

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 hindringer sto i
veien. Han m6tte avklare mulighetene
med biltilsynet, skaffe tilveie en sykkel
og tilpasse denne til seg og sitt behov,
ta den nodvendige utvidelsen av serti-
fikatet og til slutt starte kjoringen og
virkelig finne ut om dette kunne vare
noe for ham.
Hein bor pA Sotra utenfor Bergen. Til

daglig jobber trettiseks6ringen som
okonomisjef ved hovedkontoret til
Den norske Sjomannsmisjon/Norsk
kirke i utlandet. Okonomisjefen tok i
sin tid kontakt med Handikapfor-
bundet i h6p om a fa litt informasjon
vedrorende funksjonshemmede og
motorsykkel. Svaret var nedsl6ende.
De kjente ikke til noen i Norge som
var funksjonshemmet og som kjorte
tung motorsykkel. Hein lot seg ikke
vippe av pinnen, men sskte videre.
Han fant klubber i England og flere
andre steder i utlan-det. Han har fun-
net spesielle ombyggere i Tyskland.
Da var det tanken om en interesseor-
ganisasjon i Norge fsdtes.

I november 2001 ble Likevel MC
Norge en realitet. De viljobbe for 6 gi
mennesker med ulike funksjonshem-
minger informasjon om, og mulighet til
h kjare motorsykkel ved hjelp av
tilgjengelige, funksjonelle og trafikk-
sikre hjelpemidler. MSlgruppen er alle
de som ikke kan anvende ordiner
motorsykkel og/eller dens betjening-
sorgan.

Informasjon er et viktig stikkord for
Likevel MC Norge. Informasjon for
aktuelle motorsykelister og infor-
masjon rettet mot det politiske miljoet
og allmennheten for ovrig. De jobber
bl.a. med konkrete omr6der som for-
erkort, utstyr og okonomi.

Det er ikke billig A lgape og skulle
bygge om en motorsykkel. I sin pros-
ess for 6 realisere drommen kom Hein
fram til at han m6tte ut med minst 2-
300 000 kroner far han kunne ta p6
seg hjelmen og suse av g6rde. Han
har pr. idag ikke egen sykkel, men en
vakker dag...

Likevel MC Norge hadde ved utgan-
gen av fjor6ret i overkant av 100
medlemmer og tallet er stigende. Det
viktigste arbeidet for stiftelsen
framover er <Aksjon skolesykkel>. De
snsker 5 skaffe til veie en motorsykkel
med sidevogn som kan brukes til
opplering av de som snsker h kjare
igjen med de tilpasninger som er nod-
vendig. De har n6 al lerede en
ombygget trehjuls motorsykkel(se
bildet nedenfor) som kan l6nes ut for
kortere eller lengre perioder.

Likevel MC Norge har en bra og
informativ hjemmeside. Der legges
det stadig ut nyheter og oppdatering
av aktiviteter som er planlagt og gjen-
nomfort. Der finner du ogs6 infor-
masjon og gode tips om muligheter
vedrsrende ombygging av sykkel.
Sidene har ogs6 linker til stotteklub-
ber. Den er absoluft vedr et besok.
Klikk deg inn p6: www.likevel.mc.no
hvis du vi lv i te mer.
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