
! T |RTEN:- A kjPre motorsYkkel

- . o
er d kjenne fPlelsen av liv, sier Hein Anders Kvalheim (36) fra SQre Straume'

Gilde Rskt/ urakt

For sju ir siden havnet
han i rullestol etter en
\IC-ulykke. Fem flr
senere skapte Hein
.\nders Kvalheim (36)
ira SOre Straume en
organisasjon for funk-
.ionshemmede som vil
kiore motorsYkkel.

\orge har hatt den i eie i to dager.
- Vi har akkurat kjgPt den fra

Phonix MC. NA skal medlemmene
.om ikke har sYkkel selv flmulig-
heten til noen turer, sier han og
'mrler. hisen Pt en nY slik doning
er l30.000kroner.

Likevel MC Norge har bare PA
ro Ar fltt hundre medlemmer fra
he le landet. Halvparten driver med
kjdring. Trehjulingen, eller trike
som det heter, skal leies ut til funk-
stonshemmede og foreldre med
funksionshemmede bam.

- MotorsykkelkjPring skal
kunne vare en aktivitet for alle,
uansett hvor f6rlig man er, sier
Hein Anders bastant.

Folelsen av liv

Det var for flre Ar siden at lYs-
ten til A kjOre kom tilbake. Etter
uh'khen var Hein Anders ferdig
mid syklielkjOring, men etter hvert
kiente han trangen til I kjore ute i
i ^ - - r  i  D r  ^ -  . ' i n r l  i  o i e n

I svlng
- A tjOre motorsYkkel er helt

spesielt. Det er luktene du kjenner
mens du kj6rer, fglelsen av liv. I
tillegg er det veldig godt samhold
i MC-miljOet. Godt fellesskaP
rundt samme interesse, sier han.

Og samme interesse har de i
Likevel MC Norge.

- Milet er I gi mennesker med
ulike funksjonshemninger infor-
masjon om ombYggingsmuligheter
og slikt, slik at de kan kjOre mot-
orsvkkel. forteller han' Medlem-
-"i fat ogsl mulighet ti L ta fo-
rerkort giennom organisasjonen.

Da Hein Anders bestemte seg
for I begynne & kjOre igien var det
ingen informasjon [ finne om til-
rettelegging av kjOring for funk-
sionshemmede. Det bestemte han
s-eg for Lggre noe med.

- N& har vi samlet all komPe-
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