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ordföranden har ordet,
Jag få! häIsa aLla inedfennar hjärt118t
välkonnrla ti11 BSÄ Klubben soxo för-
hoppningsvi6 skall bli en 3tändigt
växanoe och akLiv Eärkesklubb. (I skrl-
vandes stund är vi 114 nedleEmår)
let har valit ett f"ntastlskt lint
gensvar och optiolsm f!ån a11a.Nu frå-
går ri er vad en lSÄ klubb 3ka1L 8öra
och innehål1a.Vi sta.tade säaongen utrpe
i Hålskogen med en grillafton son ord-
nats av våraD rrlrtess onbudsaoan'r Bengt
Grabn.let var en vaid och akön eaikvåll
soE sanlade ott 25 tal deltagale ned
en 12 Easkiler.vårat språIrör BSA B1a_
det Eed Johan Johansson 6on chefsred-
aktör 6kalL innetråIla lnsäadare, aDnon_
€er,repotage os och f!åa t!äffa! aa.ot
ga.Dmalt och nytt från Srlttiska Iope!-
iet. 3SA 3ladet ä! föresten lngån ny
företeelse. Redan på 50-ta1et fs.nas det
en tidning ned s'pna naton.oE någon
utav nedleE[s,rne k:inner t1]"1 ne! oD

denla tidnina så äi Jag väldl8t tack-
6ao om du/ni hö! s.v er.
Stutligen iinskar iag afla en fin MC

säsong 1984. O
Hälsningar!,rg^--)

Lars Svånbe!8

trdleas er!
Svenska 8SA l(lubben/BSA Bl ao et
Drottningaatån 4A
4r4 O0 Kun$backa.
lledleosal.gift 19A4r 5O.- insättes på
postsj.ro 4?9 'le 42-4 litdte ulpaift oto

na r, adres s.iroch Jelefontlumner 6ant ev-
entyella Easkin/daskiner.
Ännonser 6!at1s för EedleDnarr lnsändes
ti11 redaktlonen.
Flr.Dor soD vlll anonsele väinder si8
tilL redaktlonen för ptisuppgift. Tel,
or00-11? 88

0rdförande'
Lals svalnleig,P1 1405,450 40 sät'6 'rert0tl-70 5, 9t
Iteclakto!/l(asso!
Johan Johansson'Drottnlagatan 4Ä'4r4 00
(uagsbacka, t€1! 0100-1r7 88

Sekteterare
. sv€n JobaDBsod'l1.lSbergsYaton tet414 O0

truDasbacke' tel:0r00-'i 5 7 91

P!essoEbud
3en8t Gxahn, ljuigknlrel] 14, Att
Parti1le,tel:0r1-25 07 9?

Ledarnot/Teknisk lonsult
Cöata Johanaaon, Dlottninggatan
4r4 00 Kungs backa, t el | 0 r 0O- 12 4

Redakiören tal :.

Jaha då var sDart andta numnret s,v 35Ä
Sladet färdig't och då kan Jag börJa
Mo-säaongen på al.lvar.lllåste såtta thop ..'
loin 840 -67 (r5O cc nititary) för att
ha nå8ot ait ålra på tilt jobbet när
tjejen tar bilen. Jag hoppa: at! Jagfår roånga bree från er undei'öonnaren
ned be!ättelser frå! era 3SÅ åventyr så"
att Dästa nu.eEer bl-1r rlkiigt spånnande.
{oppas att det blir en fln Uo-sonnar
och att vi tleffas på nå8ra av våla tr-
åffår.

gälsar redaktör'n

$ANIJSSIOPP T'öR NR 
'Den ,10 September ä! siata dag för

annonse! och DåJiua il.lL !SÅ 31adet
aol! Lollrne! ut i ilutet 4v SelteDber.

65

68,
59

NU HAR DEI KOMMIT:
Vårat jachårke 1 1Jd-utförande.
Svart botten no€d Guldbrodyr, fö!
endest 20r- blir d€t ditt.SälJes
enbart t.1.11 eedlenna!. Sätt in
pengar på vårt postAiro 4?9 78
42-4 eller köD de! av oss Då nå-
gon av våre t;äffar!

7.a/t
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* H.J ".o-.J t.-,',"r, *vid inteiimssyrelsens sarDlanträde'den
2o/2 1984 valdes Gustav Johansson in
son hede?snedlein i Svenska 35Å Klubben
fö! att han 'iär och har varit en av
Sveli8es fliiista kiinpa! on och ned 3SA
i ur ock skurtr .

Oustav Johansson år kanske av de fles-
ta känd sot0 Mc-handLaren Ealnstad
Custav,men ven ä! hån igentligen och
hur bölJade det hela soE slutade ned
vårt finaste l']C närke--3sA.

Ean föddes 1920 I Ealnstad dät han
växte utp och son väl a1la Yot fort-
farande lever och verka!.19r0 så
flyttede f6.DiIJ€n Johar6aon ut t111
trVlleblordår hads fa! 6tartade en BIL
OCH UC vårlttsd på den plata aod Cuatav
senare hade sln firma.Fadern va,! en
hård 1älonästare son Diistall tvlagade
nej att köra stora Ind-ian och ACE oa8k-
iner,säger Gustav. -l1en var iu.lnte 6å
stor octr van 'och 

att köt.a eD 1OOO cc
i tioå:?s åIdetn kanske iDte är det
allrå tätteste. Sp eci el' 1t inte on Ean
var lite rädd för desBa atora easkiner.

Son vi ser så koB Dotorcyklarna tidiSt
in hos f stav. -Körkort Yal Ju ilrte så
noga på den tiden så att når Jag var i
14 års åtdern och låste hos Preaten
ål<te Jag onLring på en cyckel D€d bal-
longdäck och en V1l1ere påIätrganotor.

Den fdrsta riktiaa daskineD jag hade
när Jag fick kölkort var en Coventiy
t5o cc -r2,Den hade en StemeY Arche!
notor ned friliggande toplventiler
och för den tiden tå8ot Yäldigt ova.n-*"1T!-t;en fyrvåixlad låda ded fotltåirel.
- &c sportnaskin ftån J0 ial-ettsäger
Gustav ned lite nostalgi i rösten.

Sedan kon krigsålen och då 1åg iag
ute I bubken och d€t va.r fqlstås
lite l'tc åkande då Ded,oen dder de sis-
ta åJen 44-46 så iobbåde Jag På ea bud
filroa heBroa L Ealestad dät iag aob ende
sökande flck Jobb sod chaufför vl1ket
krävde traflkkolt soro Jag hade Elaffat
DeJ.l{askinen var ed IID 1200 slda ned

Sengasdrift.Vld sldan vat ett atort
oldvagn6ftak på 2x1.2 o Dont€lattden
fLck ta.dr last ?å 200 k8.
1946 ö?pnade iag en egen firoa PÄ :

lsbolDlvåiteE 60to flck na.unet LltlllF_
r-a-.yi!i-."u iotor .Där 6eld. Jaa

blaad annat en nassa krigate av olika
&rgelaka [ärken 6peciel]-t då 3SÄ son
jaA költe geno Johansson och Slon 1
Vana.Dessa båda heliar inpolterade
krigare 1 båtlaste! så affärerara fick
göras upp på paelhuskaJen i Cötebo?g,
dä! affäle:.na rytdes upp kontart.Det
kon 1000-ta]s gD I'120 na8klne! den väg-
en tllf Sverige.Hoa !1a1te 31oB på Frig-
Sargatan kunde nan fö!'lested köpa nya
noyal &fleld kligale son LåA i 1ådor
fyrå och fyra.-Ttrnga soro as! 1950 över-
tog jag fars bllverkgtåd 1 Fylleblo.
Santidigt bitrJade jag köra- nötoolloa8
tred nin fölata BSA en 23 ,, 6telbeDare
aoa Jag körd6 bEIYe aäaongen 1910.
Ilnan denna hade Jag költ Uatchle€s nen
nltt und€! säsoagen fick Jag taa 1 eD
verkligt fia notor, &r gdDrlal lscer för-
ale son bette l{ållbo i Götebotg hadde
lått köpt fen fabliksnya ZB ,4 (gold
Sts,r) notore!. Det var en eftertrakt-
ad 50O cc [otocloss Doto] lon Jag och
b1alrd annet BllL Nilssod fick ärad att
köpå.Det vs! 6n stark och pålitfig Bo-
to! aor Jbg tö!4e Fed frah i:il} 195r.

Då köpte jag en ny CB 14 GoId Star soD
givetvis håde svingarDsfJädring. Sedan
köpte jag nya clossnaskj.ner vart år ,
Gold Star givetvis,frs.n till 1957 då
jag elutade t{indraå-Grstae }it?de ca 150
notoclosa tåv1iagår Ded ganska stor
f!€.Dgång och flanför alft jämna re6u1-
tet.Placerade sia alfiid blanal de tle
bästa och b!öt endast några få!a1 täv-
ILBgar.Ean utDårLte slg genon sin lung-
na och Eäv1iga åksillrson gav resultat.
-Ja8 kölde åven lite andrå tåv1i8ar in-
i nelLa! son ter den älelILa af tevllng-
en skåne lroplet i skeppalslöv utanfijr
Krlstienstad.Förta gången koto jag 23a
bland b föranarEen andra gångea €rick
det nåstan ännu bättte ned taDke på att
jaa då kö!d. eed elltföralna.Placerade
neJ <1å lra blaud förale aoD AgDo söre!-
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Vad är det för nåAot?

Les Mason heter en nan son arbetade
Eed BSA,! Daytona Racers i slttet av
60 talet,Detta va! då alltså Å 65
r0odellerna son hadde blocknotoier.
Les Mason utveklade en Eetod fdr att
bota de då kritiska problenet ded
A 65!ans ?a"iotager på regj.stelsidan
son är eit Slidtage! Precis son På
A 10 nodelLerna. (detta gä11et natu!-
ligtYis äYen a 7 /A 50) Han föreslog
en ?elativt enkel och bl]1ig netod
att bota d€ssa lroblen.

Problenet i sig sjä1v är Sanska all-
varlj4t då det kan resultera i total-
havefi av notorn i värsta faLI. se rå
fta.'1. Sä! ser vi en standard Y€YereL'

riktj.gt 1ångt får Ean skåirningar 1 lager
och slitytor,då går allt p1öt61igt ryck-
et fortare och noton skär då ihop,
llar nan tur så nyper kolvarna.Yill det
sia riktigt illa så skär rårlagerbuss-
ningen på vevaxeln och vrider sig då
e1ler tilL och []ed böliax rot€ra......
tr'öljden b11! då att o1ietlllförseln
ii1I vevexeln skärs av Ded dyrå re!-
a?atloner sod fö1jd. l4a[ kan åka på att
byta e1ler slipa vevsrelri rnya kolvart
borra rootorn,byta aIla lager etc.
Den billigaste bolen mo! detta,son i
alLra vårata fa11 slutar roed att vev-
staka::na gå.r raakt igenox0 kolvarna äch
pekar ut geDoro vevhuset och vevaxelnså-
avräi en noggrenn skötsel av oljebyt-
ena och reDgöring av centifugaltiltret
i veYårefn nå! naJr har nele motorD.
Det kanske viktigaste av a1li är att
na]] ts.r det lite lungt ned gasen på
notoivägar och dyligt-- lagor varv
alltså.
Tärker nan !å detta när nan anvåinder
sin A 55 eller Ä 50 så blir: den en
troa€rl kantå-t -1r]lder, nånga åx.net ,ir ju
e4 av de Boast6 &Belska Tvinnar!)a.
Det vår gerska typiskt att företaget
inte anannade l,es llason 's id6er för
annars så hedde Ä 55 bliv.i! vä]di8t
bra Eot slutet. Eo väsentlia detalj
son iörbättrades 1971 ver att ma.n er-
satte den ganla oljepunpen 6on va! t111-
verkad i en alu0iniunlegering och inte
vår speciellt effektiv och soD dessutoio ..-
hadde en benägenhet, att on den j-nte val
100 %,sjunk. I trryck nä? den blev varn.
Man gjorde heft enkelt oliepuelen I
ga!trffr ederl i 8t gjutjåirn resevdelsnrl
'11-2449 (Benle pu.npen ?1-1115) soE var
effektivale och driftsäk?are. GiutJåns
purnpen hadde s€dan l:inge använts på
BSÄls racing oaskiner vllka åven ut-
sattes för denna IRolIer Searins Convet-
sioDn vl1ket betyder att dan bygger on
rnotou och ersätter Slidlagret ned ett
dubb elverkande l1å1-vinl(elkontakt-kul-
]age! som Jag skrev lite om i förra
nunnret av lSÄ Sladet.
överst på nästa sj.da ser vj.,(fia 2) bur
den hodlfl€lade vevaxeln aer ut.Obse!-
vela att Jag bala vlsa! halva vevaxeln
i teckr3ingalBara11iså r€gist€].sidaD.
llan låtg€r då geaast nälke till det nyt
ialoppet föt ollarå ttU v€Yareln. - rl,i

01jån här i

ori-

ft'S t st.na""d vevaxel '

dä! sår olian från oU€PunPeD vla
liö6ra vevhushalvan (blocket) genon laD_
lagerbussnj.ngen och la[la8€rtelpen vid-
are ut till. vevstakalcla och kolvar/cy1-
lndre!. Det åir iust t öte?8ången ta!p-
en och Laalet son sjäfva probleDet Li-
gger. Når bussningen böljar bli lite
sliten ocb glalpi8 så sipplar olian
förbi ned i v evhus et/suropen och tryck-
et sjunker. Til1 en bölian apeLa! det-
ta ingen !o11 oen eftel hand så YlBar
eig fö1Jdelaa Senon att slitaget L
notom ökarrtenperatutena i LagrlnS-
anB4 stl8e! olja! slits a[å 6nahbare
och sDöljer eäde. llär detta aåtti.å+

oår , in
ä,/,""

t
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'l Modifiersd vovaxel ä lC Desvin€sd.

D.t aya tilloppat bestå! sY ett rör
lor tnontelatB i v€verllnt ånds och en
ny kenaL har borlats så att den nöter
deir befiatliga kanalen vid la.nlager-
taplen d:ir lian har: tätat de 8anla ti1-
loppshålen.Yidare har nan slipat ned
rälagertappen till 15 nn dian. och aJ-
ort ea ordentfiS radie noi vevaxeln,
RrvJ,5 En, detta eedför ait nan m&te
sllpa upp radi en på nållagret soE ä! 1

f!ån börtan. seaan fuagerax det son
vaiLiS:troed snörjniDgen från vevlaS-
erna och Yidåfe.
l,agrets innerdian. är så Liten att äv-
en en Yevarcel ned en råsla8ertapp soo
är. helt n€dsUpad tifl Läasta r'över-
dioentionn 0.020 inch. kall anvåindas.

måste 1åagas i lagret strax idran nån
1ågger ihop notor och vevaxel hel.t,
-fij! det eår iDte att Dontei:a dessa ef-
teråt efterson de 1åser not den skål-
fornade lagerlanan i ytterringetl. neitå
fick redaktbren erfara nu i våras och
det resulterade i att jag fick ta ui
notorn ur lanen och lyfta på cylindern
ta ur transnis sionen, tplitt"a på vel.-
hushalvolna S!!_IgIjE -nycket Jobb för
l-ite.
len yttre ringen 2 nont eras sedan utj.-
från not kulorna och 1åser sedaE veva-
xeln axiellt.net finns altså aästan
inaet aiialspel i notorn.ninaen 2 Iås-
es av vevåxeldrevet aom pfessar not
ringen.
På fia , ser vid c pilen ett }itet hå1
son :i! tifl 16l: ett snö"jo1ian ska1l
slippra ned tiIl nåltagret.Det kan ve-
rka tite dåliat att lagret eJ har
tlyckanörjning [en faktun åir att lag-
let behöve? ganska lite snölning.Desa-
uton Ä! det en ganska ol.jiA Diljö då!
i.nne.

vi
ter

ser här tiI1 våins-
det konbin€rade nål-
vinkelkontaktkull-

IKla

t Ytterli,n8en son
dålarna ligger i pres-
sass I vevhushalvan soln
air nodifieråd för att
passa LagEet. (flg ,! b)
De båda imerringarna
(l-agerbanorna) 1 och
2 dela! nan på.

'tttB 6o[teras ned plesspaesning på ran- i f-^ 5leteltappen. (Här är det royckei Doga t-J '

att följa tillyerkared INÄås oonter- I ltodifiered vevhughal,va,
ingsanvisDlnga! för att rätt förrspåtr-
ning på lagret Bkal1 erbållas.)Detta Vi ser oclså att o1Jån 8år från tånken
ä! ajåLve lagelbanan för nålarDa och vle olJepuapen t111 en. ny':ka.nal er '
ena halva! av kulolDas ]agelbana.truf- soD konne! i! i leaisierkåle.n tia.4 ,
olrra llgger 1ösa Ded stöd av ea llten dälr-yt ser de! d€st påtagliga fö!-
kolhål].erå 4r. plest.Vtktitt-fö! deJ .:. :: å!cb1!Sen!av'!oio!4. iträaaln r!åeq!r:ä!'. '::r:' .'-.
so[ båt er[odiilerad DotolrKu]olaa d: ,r'::l'.förLenailDidir av. ou€k4naldL EoE koDE-
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e! ifrån a på fig., och går Yidale
tiII det nya tilloppet i veva*e1n.
I registerkåpan sitter en packbox
nonterad 6orn sköter tätnlngen Eot
vevareln precls son !å en B t4 tuot-

På, tig. t b har: vi glidlagrets ur-
spmn8liga placerj.ng soE nu vid nod-
lfieringen har förstoråts fö! att
nåI]ågrets yLLering skall passa i
vevhushalYan.
Änn.ti11 fia.4,bi1den visar del av
registerkåpan sedd lite snett under-
if.ån. Till sist kan nan väl säga
att det är en vettia lnvestering fdr
den so! kör nycket och skalL nan
trinma hoJen så är. det definitivt
att rekorolrendeia. De flesta sidvagna-
åkare borta i england son k6r Å 55
roed ned 840 cc cylindlar l raciag
har denna no11er Bearina Convexslon
utfört på sin naskill.Faktub är ått
deEsa Ä 65 iix de Enåbbaste och !å-
aete Daskin€r i sin kLassrde sl.å!
för det nesta sina betydl+ stöEe
och starkare konkurenter son anrvän-
der ilslt notorer , 4 cyl 1000 cc ned
direktinsprutning. Samna rnotorer Bon
satt i liala]out Manch.

THI mi'l

FAKTÄRUTÄ

Roller Searing Conversion utföres
av Deavi0ead LTl,Vatllng St(Ä5),
?a-n'rorth,Stalf s.'t e l" | 4827 -2e121 O

och det ligger natulligtvis i vå?a
hojars hentrakier,bara någla nil
utanf ö! SirDinghanr&lgland.
De har nästan allt vad du kan önska
dej ti11 din A 50 el]er A 55,

trar även hört att det finns nåBot
i Norge son gör denna onbyggnad.
Rontakia Classic l,lotorcykl es, Innl-
aget,Tverrved, No.Ae. te1 ! Otl-1071 4

Du kan även få denna onbygehad ut-
förd på din A 10 erler A 7 och då
får du vända dej till Snfl &rgineer-
ing,Ä2O,Penarth Dock,PenarthrSouth
GLanorgan,cF5 lxz. tel, to222-7oa112
England.
l,ea?et iINÄ NKIB 5907
lag.eta dinr inlreldlaneter ,5 r.ro,
ytterdLa-Dete! 55 Dn.bredd r0 Dn.
Har varvtål- rid oljesr0öljnirg 11OO0
verv/roin.Yikt 24? g. &ldast sDö!J-
nedel på ninelaloljebas tillåts på
grrrnd av kullagerhå}lårens !1astm-
ateliaI, Saluförs 189erige av Indu-
stri nå11aget: AB,Göteborg tel:Or1-
2' 01 45.

Tändplattans oonterinqs Påsvetsad tilloppskanal,
f 1äns.

Packbox monterad
i reqisterkåpan.

Vid pennan och skrivnaskinen Johar Johaneson.

{.s \

7:e Britannia Rallyt 3. 5 aug.
I,llssa lnte åtets BrttaDlå rallyrroE 1 lr ta! platr på Lyngnevi
Canting I Sätila r.ld €Jö! Lyngnern.Sätllå Ligger ,0 ki! öste! oto

ItunSslacka och 25 km söder on Gtiteborg.
servelingen ä! öppea f!ån fredag kväll.övrl8a aktivitete! t huv-
udsak på lbldagen. Levande Dusil.oSsrhdast fö! notorcykle! rllade
in &rgland".

{/,
oa

4ot,q.l s2 Eäl6trlDgert lass e 
' 
Gösta 

' 
svctr, Joba.E



%hris/o- /Voli s er .
rrån Ljusbl.å i Pertille har vi fått föl-
Jande li1La brev,
Birroingharo Små ÅrDar.
Itej !ed. Johan,här är ett tips på klubb-
.oärke. HerHe....
Ett tips till ron rDan har effektstarka
botorerrlä89 ett reservdäck runt halsen
son \ortonföraren pa bilden.Iet finns
väI nåsra BSÄ son åter däcka

Från BSÅ Sladets utsände:

Jrr, bt&
ö-l

3ilden son LjuEblå 6:inde är så luddig
att vi tJ.väB inte kan ta Ded den,nen
har nl någonsin^sett en Norton son har
faeLnåi bå bild(-Denna bilden var en av
de förstå och ende t!'or.iag.l'laB kunde
endast svagt se Nortons förare neC Eask-
in före TT sta:.ten 1907 ned ett Däck
runt balsen. På ta1 on äta däck så ko!0rn-
er vi osökt in på Lasse i Präatbions
vå^ttriroDnina.

Lasses VäsfLingsrecept.
Ilar du det tråki8t och inget att 8öia

under regniga sonnar daga! kån du e11-
tid göra son Laase Davidsson i gårö.

Svarva ned vevaxeln på d,!n AajoIe tBlt
Dotor både på diaeeterD och bredden
på Bkinkorna 6å att du får ned vikten
ordentligt,till 8.1 kg i stäIlet för
de 12 kg EoB den Yäger oxginal.
YevBtakslagret är utbytt ti11 orAinal
Gold Sta!,Även vevstaken hall han bytt
tilt den något koltare 33 typen.
Cyllnderlt eon var lite Eliten är helt
utborrad och en cS kolv (+O.O5OI) är
Eonterali. Bede cy indern och .toppen är
trhd-Zjlen Eo;. r. Topplocket år. Ii te
Dodifierat också, insuget är ulpf!äst
ti1l ,5 En(org 28 mr) och ett rt}{arx
stukatl inaugningsrör ned ca tO nn
1ängd år Donte!åi hed en ,6 nn Årial
Iik II förgasale Bed " renrt insugdLngs-
tratt på åndan. 3åde ln och utlopl)s-
ventileraa :ir utbytta mot liD dlto soD
å! något stölrerinsugets verttildiam.
ät 1 15/16" och utblåsnLngen nåBot
nindre. net äi vält att notera att sF
indelens diaeeter är den sanna så att
det går fint att bara friisa upp 6ä!et
så passar veDtilen hyfsat.Srå att ve-
ta on toppen ä? helt utfräsi och org-
inal ventilerna Iiager fö! lågt.
UtblåsninSskåna1en åir ochså uppfräst
för att en GS Clubriarl krök skal1 gå
att få dii.Xanarlarna är åven dero cold
Star och bar $)tuaei 65-2456 oeb65-2418.
Registerkåpan !å bilden skall bytas ut

NETS
dei dller

E Mlc.ke* gocl €orier?rg av?5h-fu)w trEn' 
50- b0 -a}tais MC.'hven mydal nvt?lVer{od

ori}inaldelar., oo,
Vi frar massor bEqr.ade delar, oc)'tvad vi inte haq
tarvi hern fi"res!:äln:,ra tr&n &r'Lo-nd,.

0b5t luli*ec+. humanä Vrf*raitb.fesrrd+.
.5Kc}cr fi Wefor*-r.Q.",ng A38O -704 7q.,,,



a
oot eo ll20 o?ginal 6010 ha! ett litet
lock so[ Döj11gaör snabbJustering av
tändningen.Resten av eaakinen är en
-4t MzQ ran med 3r, bensintenk(Dod-
if-ie"ad fö! att förgåsaren skall tå
plats ) , viixel tåda och även ga.ffeln son
ä! utlustad r0ed en Brr Gofd Står blons.
3SA Sladets flygande leporter-alltid
på språng-va! ute hos Lasse en dag i
våras för att ta en proytur på hoje!.
Den gick unden utav ll-E säger han,
-De4 :ir gott j2infölba! ned en Gold
Star so$ det var neningen att deE sk-
u1le bli.Ljudet från dell slå! nä6tan
a11t.På tongång 1åter den snåIlrne!
det är en uLv i fårakläde!.varYar oan
upp den så låter det son ett nelLan-
ting meflån en dragste! och en speed-
vay naskin.Moiorn vawar upp lätt och
utan plob1en, acc elet'ati oneD är hårles-
ande jänfört ned en atandard 3rr.
Det är baia ett problen ned den säger
lasse och det å! att nasklnen lnte vill
Aå bra på flyt,den åttataktar ocb !yck-
er så att den gö! sDåskutt upp l. luf-
ten rned framhjulet.MeD den Aår Ju fint
på acceleråtion och fullgas skratta!
Lasse glatt.l4otoin är uppväx1ad 6å att
tolpfarten ligge! på 150+ mot orginål-
ets lro krn/h.

SLUT'

Bilde! visar Lasses naskin vid p!ov-
kölnlnas tilUål1et.

TE{NlST TO$SULTATI ON

Giista Jobansson ha! sedaa fle!4 å!
tillbaka varit teknisk konsult för
3SA Da6kine! av efterkliap-nodell in-
.d Club l4c-Vetersnerna hen ställer

Annons

Srilu feteran Slare Parts

Jag ba! under cirka två års tid så1t
3S,A delar liLl Eånga nöjda kunder i
hefe laBdet och erbjuder hårbed !SÄ-
(lublena nedleEea! en katalog son
tiLl sto. de1 innehåI1e! delar till
Ju6t lslrs roodeller, speclellt tlll
40-50-60 talerls 3SA.s.
gå! hlttat du sadla!,deka1e!, gaffel-.-
delar,noto?de1ar, reglagerklana!r av-
gasrö! och ljuddäopare, fJäd!a!, insat-
se! tiIl Lucas strålkastare,baklysen,
aiipeidirätare, a i glalknappar, koppl i. Dg.
sdetaljerrakärroar och stag, stlrren ocY
a1lt L guttll nD,

Y11l du tre katalogen och pri.sll.sta
gö! så hä!:Sätt in 5t- på pg nr:
522582-6fA 8ä!rde! Jag den oDgående
til1 deJ. (gratj.s vid older)C1öD lnte
att notera B:u!n och åd!es6.
OBS endaat fabriksnya del"ar å! Ded-
tagDa L katalogen.
Med våidig hälsniDg:
Srilu Veteran Spere Parts
Bengt tunAqvist

Luradås.vts8eB , 1 ,3,5O2. 50 3orås
lel.orr-r4t42, 18-21 kvällstid

2
d
F
o
E

dqf
å1
I
o- rP

q
{-
d
'I
2
o



a
sjel\rklalt upp för Svenaka BSA Klubbed
ned sitt tekniska kunnslde. Du får säk-
?ast tag i honon på tefefon 0100-12459
t0e11an klocken fyra tiII s€x på efte!-
Eiddagar[a dock ej tisdagar.E].Ier va!-
för inie skriva ett blev?GLön ej då att
skicka Bed svarsporto. Adres s en finns på
annan plats i tidningen.

tsär konne! ett Litet tips från Gii6ta
son har hriter4t honoD och nåDga and-
ra.net är ceDtxalstödet !å Dånga av
våra käre naEklner från 5o-talet sod
har en konstrukti.on son iDte år av den-
aa värd€n.0n nan föraöker att palkela
sin ganola 410 e11er 3r, på nåAot nju-
kare underlag än betong så vi1l den in-
-te hå1la bålansen för ått stödets fött-
e! är så vi$.ade att de åi! son två sp-
etsar son står ned i narken.OD du ser
på teckningen här under soo visar stö-
det från sidanrså har Dan heft enkelt
teait en bit rör son delats på oittell,

EEDms!1DtIl.l lortsåtter från sid ,.
ffi
Iiga cros6 GoId Star:en på vilken jaA
sklftst däck och :i.nd!at utyäx11nA.lilen
den Sick vä1diat bia.Var även ned på
en ]iovenber Kå-sa där jae körde en fa-
briksnaskin f!ån BS-A i England.net var
en liten 250 cc C 11 c soE var helt
d!äcialbyggd ,Det va.r från börjaa en
iliaLnaskin son tagits fra.B för IS)T
son s ed:!n tiinnats ytterl-lgare lör
kåsaD,Ded gick väl"diAt f-int och var
stark trots att det bara yar en 250 cc.
len va! väldigt 1ätt efterson det vat
eD av de första blocknotorer 3SA till-
vrkade. Slutade åka aktivt r57 för ått
det tog för royck€t tid f!ån flrngn.Det
var slitj.gi på den tide[tDaB hade öpp-
et Lördag och så när nan st:inat affär-
en så ba! det 1vä8 uppåt landet f6r
att tävlå och vägarDa var inte vad det

19'lO-'11 toA jag öve! Senerilagentulen
ned hJä1p av Suster åeinhalt soD f!-
åin8t är känd genoD att han köpte upp
hela Triuphs lesevdelslager vid den
sto.a klaschen l nitien på 70-ta1et.
Ear! hjälpte EeJ en he1 del loed att
skaffa frall oaskiner efterson lSA va!
på sin döds brant.Vi kö?te hen ållt
son gick att få tag på frålr Ho1lend,
Ttskladd ,halsnd och nena?k. Jag kun-
de aäljs. ner Baskiner än jag fick tag
i. Sartidigt &ed att jag övertog gen-
eralagenturen 6å költe jag I'lerons he-
ta BSA reservdelslaaer L Sv.ri.ge. (tr.le-
ron va! de tidigare generalagent erna, )

Vilken är din favorit cyckel? -let år
e11t 3SA GoLd Stai 500 -56 ned lB no-
torn i landsvägsutförarde.llen den tre-
vligas Ie s tandarclnaskin en tycker jaa
nog att nin li1la r50 cc -65 840 ss90
är.liten.lätt och plas.
Eur ser det ut på reservdelsflonten
ldaa,här be[na och i. &BLand? -Dei ii!
väldi8t fint fö! de gal0la 40-10 tala!-
na,rDan kan lå ta8 i nåstan vad 6oh
b.Isl/det nyrillverkes Dycket.

och s eden svetsats fast på frabkanten
av stijdet.Rörbitårna bö! vara ca ,0 nn
breda för att ge en tillräcklig yta på
idJukt under1a8.Vill nan 6eda! ha stöd-
et beLt o?gina1 igeE så åir det bala
att ta virlkel8lil)en och slipa boat den.

I NÄSTÄ NI'Ii1}1M TA-R VI nI TITT
PÅ nE{ rr,fl(TRrsxA r vtrnÄ 40-
50 TAI,S l.LAS(INm MD i'1ÄGN!3-
GTNEA.ATORM.

(0t4um r slurm Åv sETrr{Bm
3öR&X ÄV oKrOBEn.

Er nl SXöl{ SOU ÄX Sl IINGE!

SLUT

FotorCösta Johaosaon
Interv jur Johan JohansEon

5l.-ot.slt rn,,.i t -

$,f'---t,,,,
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Tra#f.-k+e.n
Tag chansen att träffa likasinnade i en trevlia atEosfär,
utbyta erfarenheter och ha skoj iillsannans. Välkonnna!

to/u Touring i Sohuslån lör norgonpigga ned
i Ströoståds-trakt en r Etartar k] 04.0O
ter 1 eöteborg. tr'örhands amä1an till

övernattning
frår Stigs Cen-
red. Johan Jo-

n/e
Y"

+t""9":i3 e! VÅ,t -V-'.e4

Vi träffas vid Götaplatse. på Avenyn t Cöteborg fö.
att visa upp oss och träffa varandla över en enkel
fika inne i stan. Götapfatsen kl:19.00

- r,{h4r eip
Träffas vld Shelleacken uta.nför UIIevi 1 Göteborg för n
att sedan dre in till aven)m Ded våTa Eraelska hoia-r 1c\
och knäcka japanarns. Ä.lLa Engelska 'askiner år "å1- lE') f"*
koonna.r'Japan knäckar aflorir'lllevi k1:19.00 \)

E I'Jq E L9 KI

hans6or tel:0r00-1 J7 88.

Träff ned övernattDing och s ank.t'än. tr'örhands
annälan tlLl Lars svanberg,Pl t4o6,4)o 40
Särö. telfor'l-7o 5t 9t e).Iet 011-14 95 56

Ytterliea?e ut].lvanin
on uppe

@-rru*6EYTRÄFFEr,@ ?::r.
&1 av våra nedlenBa! j. kfubber,KJell olofsson
arr.€uleela! en träff v1d Ljungby Caoping son
startar på fredagen ned 1årgbord och grill-
afton och på 1ördagen nc-runda Ded kluriga
frågor.Träffen är 1 Club Mc-Veteranemas ?egi
nen Kje11 välkonnner åven nedlenmar f!ån Sv.
3SA Klubb en, gärna ned yng?e laaskiner.

vl en lrev.Llg gr
ås av (je11, te1 O

vid 3P i l'lunkebäck,Göteborg kl:19.00 l,ledtag
och ett glatt hu!ö!.

t!ev1ig }lua e1- Järnvägsstatioaen Alj.nasås kl: 10.00.

Slsta cyckeltr:iffen i år ned 3SÄ trl.ubbeD åir åinnu erl
Cilflafton i Eärskogens fina natur.Underbala kulvi8a
Uc-vågs! både dit och hen.Sista chansen att lufta
Daskinea tillaarananG med oss andra i år.Vätkonrma
tl1L B?-nacken i Munkebäck klr19.0O

vlmAHA RÅir^

8en r

^a!*WY
erill- b

2$-r:af

L7 -rr/-,

ts/r
s/q



1XB9A Tor<qET
köpes

Tank tj.l1 svingarros 8SA,helst till
Super Rocket -59
Pete! lorentzon tel!Oro4-77255 krä]lar

l(öpes/3yteB

Söker delar till 250cc C10 och C11 -4?'
har: lite C1O/C11 notordela. att bytå
ned sa.6t lite Btt delar son jag kan
byta bolt not 3SA 250 cc delar eller
ÅJS,l'latchless och Nei InleriaL delar.
Nils Johansson telt 0610-16421 ar:o /

o650-19285

Så1je6

BSÅ Reeervdela!
Efter 45 års erfarenhet av 3SÅ hå!
jag:.stor soltering av dela! tilI
efterkriB€-Dode11e!.
Custav JohanssontKorniriLlsvä8en 17n'
,02 58 [a1h6tad. te].:015-128002 eIIer
111 85r(tiden 15/5-J1 /8).

Köpes

Ti11 3SA 3r, -5, orginaf sadel rned
f jädrax,våixel1ådsdetal j er,sidostöd,
störtbåge sadt orginal verktyg.
Ulf Nordströn,Att erbodsvägen
112 58 StochboLn. te1!0&.55,

Xöpes

Frå-o och bakskärn ned slag ti]l
3SA A1O -51 Eed plunger fjäd!1!9.
verner Andersson, Pl 2t?0,552 oo
Å'åt. tet:o5lz-5tooe

Kopes/rryt esl5a'LJ es

S edan jaa renoverat färdigt rnin
A? -)5 är jag sugeB på etL nytt
obJekt. önskar således ett IsA
reDoverin8s-o! jekt.ÅUt av int.
)ock ej skrot.
3y!er/SäIjer 410 vevaxel not A7.
Behöve! !l7 cy]inder,top! drev-
sats ED.

Kjel1 Olofsson teltOaT2-11'l 97

to,
o12

"

Köpes

Sidovaan,tidigt 40-ta1'1änplia till
BSÄ X2G-4r. Vill konna i kontakt ned
nå6on son hår en M20 rned Yagrl oo.t-
erad.

Sören KalLin, Res. da,reaen 4'521 O0

UlricehaE]r. telz}1z1-157 6A

TiIl 5oo cc siaventriäre igzZll0
Registelkåpa ned oljepunp, (äag-
koppsnodelL ).4i 11 5OO ce-t9-4j
l4-node11 Silvei Star.Tank ned
uttaa för instrueent , ol j etank,
v erklygs 1åda, rliålkastarlaxpa,
KM 2, ootorhalYor och f.aDskern.
SYTIRlKonplett bakskärn A? llunaer,
Bakskä"m 1927-28.div ll20 Eotordel-
ar.Tar* Br, -52,Motothalvo! Brt-55.

tel I 0514-25O2O

r-i i.

IqLL , <- 15T
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TIYIN$ . :.
an/o a, ä/leu/,e ,..
that dilference is extra value

Ä7, A7 STAR TWIN

- & Åtc GotDElt Fr..as!+ z


