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Sykling uten alder

«Med rett til vind i håret»



Dagene kan 
ofte bli lange 
og kjedelige.

Mange mennesker – både hjemmeboende og 

på institusjoner, kommer seg sjelden ut «i det fri».
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Med store rickshaw-sykler
med stort dobbelt-sete foran, ønsker vi å tilby 

gratis sykkelturer til disse menneskene.

Syklene betjenes av 
frivillige sykkelpiloter og 
har elektrisk hjelpemotor.
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August 2012

Ole Kassow sykler
den første turen.

Huset jeg bor i brenner





Den første sykkelturen var med Gjertrud….

….og det ble definitivt
ikke den siste!



Slik ble «Sykling uten alder» født.

På kort tid har det spredt seg
fra ett sykehjem i København,

til nesten hele Danmark

Og etterhvert til 
mange byer i Norge



Her klippes snoren,
og vi er i gang ved

Menstad Bydelshus i Skien.



 Over 60 kommuner i Danmark (av totalt 98)

 Mer enn 30 «initiativer» i Norge

 15 – 20 er i «startsgropa»

 500+ sykler ruller allerede verden over

Fra den spede start til en 
gledesspredende bevegelse



Det har på 3 år spredt seg over hele verden

…..til over 20 land



Mange gode effekter!

 Frisk luft - viktig for helsen

 Føler at man lever –
kjenner lukter og hører 
lyder fra naturen

 Historiefortelling

 Mental helse

 Man betyr noe for andre

 Mosjon for piloten





Frivillige  sykkel-piloter

Man sykler når det 
passer – så ofte
eller så sjeldent
man selv ønsker



Hva har dette betydd for meg?

Jeg har fått
et nytt liv !!!

 Jeg ble arbeidsufør

 Jeg ble sittende hjemme i sofaen

 Jeg begynte som frivillig

 Nå har jeg noe å gå til hver dag

 Helsa mi har fått en skikkelig boost
– både mentalt og fysisk



Folket koser seg! 
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Fellestur til Brekkeparken - Skien



West Hartford - USA



Fra Leknes i Lofoten



Auckland – New Zealand



Siljan sykehjem



Oshkosh Police Department - USA



Juleparade i Århus - Danmark



Juleparade i Saint John - USA
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Takk for 
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«Med rett til vind i håret»


