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Jeg har altid dyrket sport. For mig er sport en del af livet, siger Helle Andersen, der er nykåret danmarksmester i handibiking

Helle Andersen har købt sin
handibiker brugt til 13.000
kroner. En ny koster i omegnen af 45.000 kroner.
Foto: Jan Knudsen

Danmarksmester i cykling på handibike

Et langt sejt træk med ugentlig træning
Ullerslev  Da Helle

Andersen var 41 år
gammel blev hun alvorligt
syg. Hun fik kræft og blev
behandlet med kemoterapi
og stråler, der overvandt
kræften. Men som også betød, at Helle mistede førligheden i begge ben fra livet
og ned.
Derfor måtte hun finde
en anden hobby end det
motionsløb, hun hidtil
havde dyrket tre gange om
ugen.
Valget faldt på handibiking, og i sidste måned
blev hun danmarksmester
i sin klasse.

Helle Andersen med sin Danmarksmesterpokal, som hun fik i
sidste måned i Tullebølle på Langeland. 
Foto: Jan Knudsen

DM i Tullebølle
Danmarksmesterskaberne
i handibiking fandt sted i
Tullebølle på Langeland
22. juni, hvor der i alt deltog 14 cyklister fordelt på
11 mænd og tre kvinder.
Handicapcyklingen under Dansk Handicapidræt
er delt i forskellige klasser
alt efter hvilket handicap
rytteren har. Helle deltager i klassen for håndcykler, hvor hun ligger ned og
cykler.
- Lige nu kan jeg klare en
hastighed på 15 kilometer

i timen. Det lyder måske
ikke af meget, men det er
et langt sejt træk, og en hastighed, man kun kommer
op på, hvis man træner
jævnligt, siger Helle Andersen, der fra hjemmet i
Ullerslev træner på sin cykel tre gange om ugen, og
om vinteren styrketræner
i center for at hærde armmusklerne.
- Det er jo mine skuldre,
der er mine ben. Det er
dem, der holder mig i gang,
siger hun.
Cykling er en af handi-

capidrættens store idrætter, med rundt regnet 600
aktive ryttere på landsplan. De er fordelt i godt
30 handicap idrætsklubber
rundt i landet, hvor de fleste er motionsklubber, der
udelukkende har tandemcykling og håndcykling på
programmet.
Helle er ikke med i nogen lokal klub. De findes
ikke på Vestlolland.
Grunden til, at Helle Andersen måtte lægge sine løbesko på hylden er, at hun
i 2009 fik konstateret kræft

Helle er afhængig af sin mand, Jan Czuba, når hun skal fra kørestol til handibiker og retur. 
Foto: Jan Knudsen

i lungen og spinalkanalen.
Det er den kanal i rygsøjlen fra kraniet til bækkenet, hvor alle nervetrådene
løber, inden de forgrener
sig ud i kroppen.
En bivirkning ved stråle-

behandlingen var, at Helle
blev lam.
- Det var selvfølgelig meget underligt til at begynde
med, men efterhånden har
vi indrettet os på det, siger
Jan Czuba.

Han er Helles mand, og
hjælper meget i dagligdagen, blandt andet med at
hjælpe hende ned i håndcyklen og han tager også
med ud at træne.
- Helle kører på sin handibike. Jeg kører på min
racer, som jeg også netop
har brugt under Tour de
Rynkeby, fortæller han.
Helle Andersen er efter
sygdommen tilbage i sin
dagligdag.
Hun arbejder i fleksjob
20 timer om ugen i teknik- og miljøforvaltningen
i Lolland Kommune og er
uafhængig af offentlige
transportmidler, fordi hun
har sin egen bil til at komme fra Ullerslev til Maribo
med. Sportsligt er der i
næste måned et stævne på
Jyllands Ringen og deltagelse i Berliner Marathon,
der banker på.
- Jeg har altid dyrket
sport. Redskabsgymnastik,
sejlads og været instruktør i aerobic. Så for mig er
sport en del af livet, siger
den nykårede Danmarksmester i Handibike.
Inger B. Møller
ibm@ftgruppen.dk

