
 

NSK 

NORSK SIDEVOGN 

KLUBB 
Stiftet 25.8.1974  

 

Norsk Sidevogn Klubb trenger hjelp i forbindelse med arrangeringen 

av Jumbo Run 2 Juni 2012: 

1. Hjelmer 

Vi trenger en del hjelmer. 

Hvis noen har brukte hjelmer som ikke lenger er i bruk så hadde vi satt veldig pris på om dette kunne doneres til 

klubben, tanken er å samle sammen et hjelmlager som vi kan bruke i forbindelse dette arrangementet som vi har 

vært år. 

Det å skaffe hjelmer til alle passasjerene er et tilbakevendende problem, derfor hadde vi satt veldig pris på å få 

hjelp til dette. 

2. Følgesykler 

Hjelp under arrangementet lørdag 2 juni: 

Vi trenger personer med solosykler og noe lokalkjennskap i Bærum – vi trenger følgesykler som kan bistå 

kolonnen på ca 40-60 sidevognssykler med å sperre for annen trafikk i kryss samt geleide kolonnen fra Statens 

Senter for Epilepsi til Vestre Bjørum besøksgård og tilbake igjen.  

Videre må disse bistå noe med hjelp til å servere/bistå på begge stedene. 

Vi setter utrolig pris på om medlemmer i Asker MC klubb kan være med på å gjøre dette til et vellykket 

arrangement 

Ta kontakt med: 

Terje Måkestad 91873407, ring eller send SMS. Mail: webmaster@sidevogn.com 

 

Hva er Jumbo Run? 

En sidevognstur med syke/funksjonshemmede eller andre voksne eller barn med spesielle behov.   

Hvert år arrangerer Norsk Sidevognsklubb (NSK) Jumbo Run i Norge. En Engelskmann ved navn David Cooper 

arrangerte det første treffet i Coventry i 1961. Tanken var at handikappede barn skulle få oppleve naturen på en 

trygg og sikker måte som passasjer i en sidevogn. Ca 80 sidevognsykler deltok og det ble stor suksess. Det ble 

derfor besluttet at det skulle bli et årlig arrangement. I 1963 fikk treffet sitt nåværende navn. Grunnen til det var 

at man under et arrangement tok turen til en dyrehage der det fantes en elefantbaby som het Jumbo. 

 Fra England har Jumbo Run spredd seg til mange land i Europa Til Norge kom det i 1977, og har siden blitt 

arrangert her hvert år. For den som har lyst til å gjøre noe positivt for andre og samtidig ha en annerledes og 

flott helg for hele familien, så er Jumbo run midt i blinken.  

I år arrangeres dette i Oslo og treffplassen er på Bogstad Camping. 

Se egen annonse eller sjekk: http://www.sidevogn.com/jumbo.htm 


