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L ikeve l  MC Nonge:

Likevel MC Norge ble stiftet i zoor som
en interesseorganisasjon for mennesker
med ulike funksjonshemninger med lyst
til A kjore motorsykkel. Arbeidet i forkant
av dette hadde pigAtt i ca ett Ar. En slik
interesseorganisasjon finnes ikke frafsr i
Norge. Ved i sette fokus pi dette temaet
vil man oppni mange gevinster for den
gruppen dette gjelder. Deres mil er defi-
nert slik: "A gi mennesker med ulike
funksjonshemninger informasjon om, og
mulighet til A kunne kjore motorsykkel
ved hjelp av tilgjengelige, funksionelle og
trafikksikre hjelpemidler". Det settes
fokus pi informasjonsformidling og
internett som er det viktigste kommuni-
kasjonsmiddel gjennom hjemmesiden
www.1ikeve1.mc. no.

Milgruppen for arbeidet er alle som pi

Aks jon sko lesykke l  godt  i  gang!
grunn av medfsdt
eller oppstitt skade
eller lyte ikke kan
anvende en ordi-
nar/standard motor-
sykkel ogleller dens
b e t j e n i n g s  o r g a n ,
men der dette kan
muliggjores gjennom
eksisterende eller
utviklede hfelpemid-
ler eller ombygning-
er.

Likevel MC Norge
har de siste irene
arbeidet for i skaffe
til veie en motorsyk-
kel med sidevogn
som skal bygges om
slik at den kan anven-

des av folk med ulike funksjonshemning-
er til utlin, kjoreopplering og farerpra-
ver. Arbeidet har vert i skaffe penger til
prosjektet, samt A finne gode ombyg-
ningslosninger og i inngi samarbeid
med ATL og oppleringsmyndigheter
v/trafikkstasjonen i Bergen mht. farer-
prover etc.

Ni er innsamlingsarbeidet kommet si
langt at man har gAtt til innkjop av en
BMW KrrooLI med sidevogn til formi-
let. Noen MC-klubber har bidratt med
donasjoner til prosjektet og naringslivet
har bidratt noe. Storst var gaven fra
bedriftseieren Trond Mohn pi kr. r5o
ooo,-. Det var denne gaven som satte fart
pA aksjonen og gjorde kjopet av sykkelen
mulig. Sykkelen er ni godkjent og regis-
trert og Yamaha Bergen skal stA for

ombyggingen av gir, bremser og skoleut-
rustning. "I Iapet av hosten vil det meste
vere pA plass", sier en optimistisk leder
av Likevel MC Norge, Hein A. Kvalheim.
"Da vil sykkelen vare operativ og klar for
oppgaver vAren zoo5. Gir flyttes opp pa
styret og betjenes av et I(ictronic girsy-
stem som foretar giringen elektrisk.
Bakbremsen flyttes ogsA opp pe styret. PA
denne mAten kan sykkelen betjenes av
fsrere uten far\ighet i bena. Dersom
andre behov oppstir vil vi bygge det som
trengs dersom det er mulig", sier Hein.
Sykkelen vil i utgangspunktet vare stasjo-
nert i Bergen hvor Likevel MC Norge dri-
ves fra, men om det er behov for sykkelen
i andre deler av landet vil det vere aktuelt
A frakte den dit pi gitte betingelser og i
samarbeid med lokal kjoreskole.

"Vi vet jo enni ikke hvor stort behovet
er, men nir sykkelen er ferdig ombygget
vil tilbudet vare der for den som mitte
onske det. Da blir i alle fall tilgangen let-
tere og terskelen forhipentligvis lavere
for en som kunne tenke seg A prove A
kjare pi nltt etter en ulykke eller for far-
ste gang. Dette har aldri vart giort far i
Norge, men erfaringen fra andre land
viser at dette er en viktig faktor for i over-
vinne funksjonshemningen i motorsyk-
kelsammenheng. Vi er stolt og glad over
at vi har fatt til dette og takknemlig for
den hjelp vi har fitt av klubber og enkelt-
personer underveis. EnnA gjenstir det
noe, men vi er i alle falli gang" , sier Hein.
Likevel MC Norge har i arbeidet med sko-
lesykkelen hatt et flott samarbeid med
Erik TVedt Bil & MC skole som har
bidratt med rid os vink underveis.

Ref leksaksjonen i  F lana,  20
Refleksaksjonen i Rana feirer i ir zo-irsjubileum. Refleksaksionen
er et  samarbeidsprosjekt  mel lom SBNordlandsbuss,  Pol i t i ,  ATL-
skolene i Rana, Mo Trafikkstasjon, Interoptik Stensland og Rana
kommune v/Skolekontoret og Parkeringskontoret, Gjensidige og
Sparebanken Rana.

MAlet med aksjonen er A gi barna og foreldrene opplaring i
refleksbruk ved i gjennomfzre refleksdemonstrasjoner, samtidig
som de fir utdelt egen vest og refleksbind ti l  bruk pi frit ida og pA
skoleveien.

Tiltaket er en videreforing av aksjonen som bl afrygg Trafikk
og ATL startet i t985.
Refl eksaks.jonen i tall:

ca 40 personer stiller gratis opp for i fi aksjonen giennom{ort
ti l  sammen ca 2oo dugnadstimer
fire kvelder md brukes
mellom 4oo og 5oo elever mater opp hvert ir
- og l ike mange foreldre ser nytten av i sti l le opp for barna
refleksvester blir sponset av Interoptik Stensland
refleksbrikker blir sponset av Cjensidige NOR forsikring
refleksbind sponses av Sparebanken Rana
sjdforene hos Nordlandsbuss AS kjorer t i l  sammen ca t3oo km
for i frakte alle til og fra
t raf ikk larerne gAr,  syk ler  oglaper  t i l  sammen to8 km pr  i r

oa n

Traf ikkskolen i '2Ot l5


