
o)o)6L(!Lzcq)
_o-o=\lam(o-v.
6co)

a

lrH

JoYo(FFoU
J

lttr:(FU
J

o

lJ=
l=

3
.-F

r9o:'r.
€ 

F
o=

 I€-=
 

E
 € ;

.=
 

-9ö=
! 

i:6oE
 

*
t 

E
 

E
E

=
Ä

 ?6åå s.; *"E
 

E

E
 åF

 #gä*3 ågåB
 åg ågE

 å å

} åE
 $åE

jg åååå F
å E

F
å=

g å

o\ 
I 

oc 
$

d 
N

- 
öö 

N
*r-d-.I 

q 
oåö 

oo 
Y

o* 
i.+

ii;rN
ce 

it--ölö.1 
c.^lN

 
C

.ldi 
ci 

H
F

-
\o öl

{R$$Nlll
c)iDg6'
a

anäo

å
L':-
6=

6t-
E

zulo{ctq\hU
l

q|q{To,oc



'W

SVENSKA BSA.KLUBBEN

BSA-bladet Medlemsärenden Svenska BSA-klubben
Redaktlonen Adressändringal Styrelsen

Chrlster Allvln Sven-Olof Gustavsson Johan Johansson
Solrlngsvägen 23 Pl 1654 Drottninggatan 6 B
463 32 Lllla Edet 517 00 Bollebygd 434 33 Kungsbacka
Tel : 0520 - 58445 Tel : 033 - 881 93 Tel : 0300 - 73326
Fax:0520 - 584 35 PG 479 78 42-4

Försäkringar och Tekniska frågor

Huvudansvarlg
Gösta Johansson, Kungsbacka

Tel Kvällstid 0300 - 12459 (ei tisd)

Besikhlngsmil

Melle.ud
Hans-Arne Goldman
Tol arb: 0530 - 30970
Personsok:0047 - 03395
+ eget nr (ej riktn4

Hw
Kalle Helgesson
Tel 0413 - 33365

Malmköplng
Carl Gunnsr Löweskand
Tol 0157 - 21443

Mrlmö
Roland Olsson
Tol 040 - 155981

KLUBBREGALIA
Jackmåtke
Klisterdekal (min Zbest)
Emaljmärke

Slipshållar€ (passar även dam)

Bollebygd
Sven-Olof Gustavsson,
Tel 033 - 88193

Jfikitplng
Sven-Olol Lindåker
Tel 036 - 176960

Gelinge
Krister Nilsson
Tel 035 - 5431 5

Sllmslad
Kalle Roos
Tel 0670 - 30,l38

PNEISSTOPP

No zlgr

atise April

MEDLEMSSKAP I SVENSKA BSA.KLUBBEN

ModloDsskoptör l99l orhllls gonom dtt 130:- botolos in pl
vlrl Poslgho 479 78 42-4 cllcr Bankglro 5428-7552.
Avgiften grller per kDlcnderår. Familiemedlemsskop inncbir
att man orhlller ett egel medlemsnummer och övriga lör-
måner lör medlemmar. Dock lår man bara ett ex av BSA.
bladet per lamili. Kostnaden tör lamili€medlem är 65:-.

ANNONSEN
Pl BsA{orget tår medlemmar annonsera t.itt. Reglern6 lör
löretagsannonsering håll€r på att ses över och nyholot
komm€r i nåsta nummer.

20i

20i
30r.

Bestillning sker genom att sätta in belopp€t pl vld
PG 479 78 424

MÄRKESKONSULENTER

Om du behöver information om drn motorcykel kan
ringa till våra märkeskonsulenter.

du

Gold Star, 833, A10

A50, A65 tom -70

465 l1-t3

850

M20, M21

Förkr rgsmask iner

GOSrA JOHAr'.lSSON 0300-124 59
kveillar 21-22, e1 tsd

uÅrnN cERHTE 046-1B9'605'

INGMAR HALLBACK 051U 41678

LARS SVANBERG 031.936218

MORGAN JOHANSSON 031-363637
eller 031-364600 aven fax

LENNART ERUHN 0322-19S15

Ordlu!ndc
Johan Joh.n$on
Drottnlnggatan 68,
433 33 Kung3back!
Tol O30O - 73:l 26

S"lralcntc
Elisabeth Faij6Bron
Margrotoberg,
3lO 40 Ha.pllngo
Tol 035 . 5o5 62

Kraa&
Svon-Olol Ou3lav3son
Pl 1654,
517 0O Bollebygd
Tol 033 - 881 93

Lad!mot
(nyv.ld)
Mat! Kr.l!!on
Adr6! oi iillgxnglig vld
lryck.

Vlca Ordlulndc
LaB Svanborg
Pl 9284 NordOArdon,
430 4l Kullavik
Tol 031 - 93 62 18

Vlca $ktclgrarc
(nyvald)
Anetlo Lonn6il!3on
Hållor pl ltl byta adre3s
- !c nlalt nummer

Rad!kle
Chrlsler Allvln
Soklnglvlgon 23,
463 32 Llllr Edot
Tol 0520 . 584 45
Fu 0520 . 584 35

Lcd!mol
Fredtlk Thorngron
Kåbbolokigätrn I 8,
3vln, 417 l7 G6leborg
Tol 031 - 23 87 70 NT AIDNESS TILL

BISA'KLUBBEN

En mycket f irr BSA M21 rned reJAl
sidovagn. BSA lnternational 19BB

Foto ' J, Johansson
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ORDFöRTNDEN HAR ORDET.

Du håller nu 1991 års första
nrinner av BsÄ Bladet i dln
hand, det år den åttonde
årgången och llka nånga år
har klubben verkat bland
sveriges BSA Akare.

I Januarl lånnade oss hastlgt
en vålkånd nc-profll och BSÄ
vån. Ake Ählgvist kånd
rnc-haridlare från Göteborg
sålde nånga BsA nasklner
genon åren. Han 9t llade
verkllgen de genla masklnerna
och talade.ofta on dem. För
de f lesta av oss kornnrer Åke
att vara nc-handeln hår på
våstkusten.

Frarntlden I klubbeh går nu
vldare ned en ny styrelse,
Jag vill passa på att hålsa
Anette Lennartsson och Hats
Karlsson välkonnna t11I oss.
De konner att ge oss nytt
nblodn och hJålpa till ått
föra klubben frannåt.

Efter årsnötet hade vI en
trevlig niddag på
dannarksbåten och för er som
inte var med kan Jag bara
neddela att nl nlssade något.

GLOM INTE: BSA-Canping i Bankeryd

Helgen 28-30 Juni

KORT FRIU STYRELSEI|.
Vl har haft Arsmöte och on
detta kan nl låsa på annan
pl.ats hår I tldnlngen.

HHRF-NYTT.
Från traflksåkerhets verket
vla HHRF meddelas det att
angående slopade
kontrollbeslktnlngcn för
fordon av Aranodcll 1950
eller tldlgarc aA hår
träf tksåkcrhetcvcrkct
beglutat rtt fordon ncd
auto-natlckt k6rf6rbud fAr
f6rbudct håvt on det har
varlt godkånt vld en
bcrlktnlng cfter den I ,an.
198?. HHRF' vådJar ån en gång
tlll alla att hålla dessa
fordon l traflksåkert sklck
och den son år osåker kan
ändA göra den frlvtlllga
traf iksåkerhetsbes lktnl ngen

Del år int€ bara i mellanöstern som hoten duggar
tätt. Även I vår törening, som år minst lika solid
som FN:s sammanslutning, tinns det en mycket
akut hotbild.

Oet gäller närmast lokalavdelningen i Sigtuna som
hotar med spllt'tring. Dock irte av sig slätu - det är
llte svärt eftersom den I stort sett består av Janne,
och hans famili, men så vin iag vet trivs de allde-
les dmårkt - men €N träffdeftagarna. Jag har idag
(var det nu var fff dag iag skrev det hä0 erhållit
inlormation av s.k. initierade kållor, dvs Janne, att
de tre dehagare som brukar ställa upp på tråffarna
nu bildar en lokalavdelning var.

De har tidigare genom brev till redaktionen hotat
med detta och det hat som alla andra mer eller
mlndre anonyma brev blivlt lästa av redaktören
och sedan arkiverats under respehive rubrik i
arkivet. A som i anonym som i avfall, dvs rän i
papperskorgen.

Men nu förstår man att det år allvar - REDAKTTO-
NEN HAR FÄTT ETT FAXIII

Nya lokalavdelningar är :

Akersberga Lokalavdelning

Sven-Äke Skoglund
Tel : 0764 - 239 39

Vallentuna Lokalavdelning

Roger Ohlsson
Tel : 0762 - 109 50

Slgtuna Lokalavdslning (Old CapilaD gäller precis
som vanligt.

INTE NOG MED DETTA III

HOTET HAR BLIVIT VERKLIGHET!!

Alla dessa lokalavdelningar inbjuder till träff under
året. (Se även träffkalender och annonser i detta
nummer).

Se nu till atr BSA - klubbens medlemmar är väl
representerade på dessa träffar. Det minsta man
kan begära är väl att det kommer fler medlemmar
ån lokalavdelningar på tråffarna.

Kommentar : Varför inte låta 2m Landsten i Sköv-
de ha en lokalavdelning oxå ? Han brukar ju vara
den flärde personen på Sigtuna-avdelningens
träffar. Och det är minsann inte hans fel !!!

Nåja, nog om detta - hela årsmötet var överens
om an det var OK att bilda lokalavdelning om man
bara gör något. Och när medlemsregistret kom-
mer igång för fullt så kan vi se fram emot att
kunna serva lokalavdelningarna med regionala
rjtskick iframtiden.

tör övrigt år det vål inte mycket att göra utom att
hålla med ordförande om att det är ett nytt år vi
har framför oss i klubben, och som iag lick fortsatt
förtroende av årsmötet att sitta kvar på posten
som redaktör, så tår ni vål försöka stå ut med
bladet som det ser ut en tid till.

BSA-hälsningar från allas er :

$r
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De lyckliga vinnarna som drogs bland alla rätta svar heler :

1:a pris : Verner Andersson, Åmä - medl no 67
2:a pris : lngemar Hallbäck, Källby - medl no 632
3:e pris : SO Lindåker, Jönköping - medl no 213
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Anette Lennartsson
Vice Sekreterare

Heiallihopa!!

Jaha, sä blev man vald till vice sekreterare, och även ombedd aft
skriva ner några rader om mig själv. lnga problem tänkte jag, men så här dagen
efter "ärsmöteska/asef' pä bäten, så är det inte precis "brian-storming" på
hiärnkontoret.

Hur som helst, jag heter Anette Lennaftsson och är 26 år. Jobbar som
ortopedingeniör (gör proteser o.dyl.). Har hållit på med motorcyklar sedan jag var
13 är. Har haft crosstrail-, offroadcyklar som har varit av märken som man kanske
inte ska nämna här, men insåg snan aft jag ville ha en cykel som är speciell och
som har en "sfä/'.

lnförskaffade en Triumph Bonneville -79 och är nu inne på ånonde
säsongen, så en del av er kanske känner igen mig trån olika träffar. Den har
hunnittranspoftera mig många mil, som nu även till lsle ol Man (repoftage iförra
numret). Har även köft en del på ensam senester, bl a Norge och Tyskland. Då
gäller det att man litar pä grejorna och inte har tummen mitt i näven. Grejar det
mesta själv men har ocksä en duWig bror att fråga.

Har köpt en BSA B-33:a motor (ej komplett) och stelbensram -51 :a och
tänkte bygga något efter eget tycke. tyvärr ligger det lite på is pga garagebrist,
men ska precis flytta till "bonnalandef' och där finns en stor källare. Pertekt! Har
även ett annat proiekt på gäng, men det ligger än så länge på ritbordet.

Englskt givetvis !

Nog :tm defta. Jag hoppas yi ses i sommar. Over and Out.

Annette

ftck f& dln medve*dn Anette, både nu och i töffa numrct. BsA-bladet önsku dig och Mats Kailsson välkomna in i
styrelsffi. nil nästa nummet hoppds iag att vi kan lå ett bidng av Mats dfu han prcsenteat sig lör 6wiga medlemmar.
lR.dl-

ä;\*'$h

Mnnarna lår sina priser per post ll

Ku ngsbacka Järnvägsstation

Johan J
0300-73326

-Try
LITEN VÅNöVNING

Vi träffas den 1715
klockan 1830

PLATS I
a



PROTOROLL ARSI{öTE SVET{SKA BST KLUBBEN DEN 23 FEERUTRI 199I.

Ävh61ls i Varlaskolans AuIa i Kungsbecka Kl 11.OO' 34
nedlennar nårvarade.

Hötet öppnades av ordf Johan Johansson son hålsade de
nårvarande nedlenmarna vålkommna.Hötets utlysande god-
kåndes.

Den föreslagna dagordningen godkåndes.

Sittande ordf. Johan Johansson valdes till ordf. för
mötet.

Tll-l sekreterare valdes Sekreteraren CamIlla Ändersson.

Tlll Justertngsrnan valdes Bo-Inge Andersson att Justera
plotokollet ned ordf. Johan J.

Revisorernas beråttelse 1åstes UPP av Crlster AIlvln för
den förkylde Hans Holnströros räkning.

Ordf. Johan J. låste upp föreningens årsberåttelse.

Styrelsen och kassören beviLJades ansvatsfrihet av
årsnötet.

Valberedningens ordf. Johan Persson föreslog följande
nann t11l ny styrelse vilka årsnötet godkände.

Ttll ordf. för 2 år frannåt onvaldes Johan Johansson
TllL Sekreterare nyvaldes Ellsabet FaiJersson.
Tlll Vlce ltekteterare nyvaldes Anette Lennartsson
Till Kass6r onvaldes Sven-Olof Guståvsson.
T111 Redaktör onvaldes crlster Allvln.
?tlt Ledanöter onvaldes Fredrlk Thorngren och

nyvaldes llats Kärlsson.
(VIce Ordf. Lals Svanberg valdes för 2 år flarnnåt 1990.)

Ti11 Revisorer onvaldes llans Holnströn, Sven öhrnberg.
TllI valberedning onvaldes Johan Persson, Per-Erlk
FaiJelsson och Bo-Inge Ändersgon.

Efter en ltvIt9 diskusslon faststålldes 1992 års
nedlensavglft tlll 150:-. Klubben skall också försöka
att få in ner pengar genon annonser I BSÄ Bladet och
tråffavglfter etc.

t2

Arsnötes protokoll 1991 forts:

Christer A1lvln lnfornerade on ett sanarbete ned
tidntngen HCH i vtlken vi konmer att få annonsera
kostnadsfrttt i utbyte not annat tidningsmaterial.

Nå9ra nedlennar vllle att styrelsen skulle undersöka
on ett sanarbete ned de rröv!19a" engelska klubbarna dår
nan för att ninska sina kostnader skulle tittå På nAgon
forn av gemensan tidskrlft. Styrelsen skaII titta
nårnare på detta on det år Praktlskt genomförbart och orn

det då finns några ekononlska vinningar att göra i
detta,

Lokålavdelningarna dlskuterades lite då nan i Stockholn
ned onneJd ville ha tre snå lokalavdelnlnger I
Akersberga, vallentuna och Slgtuna. Detta uppnuntrades
av årsmötet.
Tlll nya representant för lokalevdelnlngen i Skåne
presenteredes Helen Brunstorp.

Johan J. lnforrnerade llte on 1991 Ars aktlviteter och
det 28:e Internatlonella BSÄ RalIy i Holland

Fika paus h6lls i Varlaskolans natsal dår Gerd Ändelsson
och 9lv Johansson hade dukat ned upp snörgåsa! oeh
kaffebröd.

Geoff Äbbey tllldelades ett hedersPrls för allt trevligt
nåterial han sånt ln till klubbtldningen.

Dragning av vlnnar I HJul KryBE avhölls. 1:a pris:
Verncr Andersso (671, 2:a p!ls Ingenär HaIlbåck (632)
och 3:e pris Sven-Olof LIndåket (2L31.

Dragntngä av lotterler rned priser skånkta av BEESÄ motor
I Partllle och Kvibllle Hejerl, GT och Bsl Klubben.

Diabllder från resor under året vlsådes av Lars s och
Johan J. En flln från JPS t Norton visade deras nya Fl
sankel, notor racer.

Arsnötet avslutades.

VId plotokollet: Justerlngsman: Juster ingsnan:

2

3

4

5

13

1t

15

16

l7

10

11

..Q1.'L.*l.anr= tu.vHx.l- .Ö:.T^
Canilla lndergson Bo-Inge lndersson Johan Johänsson.



ARSBERATTELSE I99O
gvenska Bgl Klubben har under året stadfåst stg son enfranAtseende nårkcsklubb genon sln godtagna ansAkin-oi--''ncdlenskap I ilotorhlstorlska Rtksföibundåt (xxnr,. Det år våroeh nedlennarnas vrlja att vt ckall kunna ha nöJe r fränttdenav vår hobby -BsA [otorcyklår. cenon vårt nedleirtip t-äenr'organlaåtlon gt6der vr deråa arbete eå att vt [tan ,i"ånå.vårå åtdre forötiri utah allt föi atora'begränening"i fiinnyndlgheternas slda. För dcn enskllde neålernnen rnätktes dettakanske nest under dccenber då ilHRFs annonabrad utsåndes ttlrallå nedl€nnar.

BSt Bladet har utkonnlt ned fyra vålfyllda nurnner underåret ncd nytt oeh gånnålt och annat son bei6r våt hoUly Denårllgå alnanackan har har ockaå getta ut I forn ,., .a '
plänsch.

l(lubbenc nedlensantal har har haft en knappt nårkbarnlnskntng tlll ca ?00 nedlennar. Vl tror att detta år denslffra vl konner att lcva ned I ftantlden, Dvs vl har nAtt uttlll de flcste Egt ågere son år lntregeerade av att värä n€dI en nårkcsklubb. gtyrclaen har undei året dreglgt upp-pfan"rför franrtlden aon ayitar ttll att fl nedlennarna ner aktlva
9:::!! deltaga pA något av klubbens evenernang och lufte stnESå llte ner. Dette giall ske genom en detorstöddrnedlenahanterlng son konncr ge lokalavdelnlngarna ett båtterstöd för att nå ut ttll nedlånnarna t sln rellon. Fen --styrelsernöte har avhAllltg under Arei.

Det lnternåtlonella_Bgt rållyt t USt besöktes tyvårrlnte av någon av våre nedlenr.r. il"n ned tanke på-d;-;;;;kostnadcr förknlppet ncd dctta så år det tarstiefiqt.-ii"."av klubbena nedlennar tråffades enellertld veckan 
"it"r- iP"eltll på Btlly flebbs nBeÄ lrunner a;;p" r n"r"å"r"-iul"y,Iorkshlre. ilåste Ar verkar uppelutntnlen bll ator vld dctrnternatloncltå Rallvt r [oriånd. vå;; roraravåeiniierr-i"tklubben har under åråt orgsntgerat gitt" rvanrlgan tiåiiai nea

:T d:l nya glepp, orlentcitngerally, gon vl hofpas tornrnei attfA ett bätter drltagande unaår naslå i..
itag vlll ned decea korta rader eanrnanfatta ånnu etttrevllgt år rned BSI l(lubben och tacka alla eon haihlålpt ttll att göra årct ttll va.r det har varlt.

l(ungsbacka l99l-Ol-Zo--\ | -xL-.-<.t ()
Johan Johansson
Ordförande

SVENSI(.A BSÄ XLUI]BDN

revislon av bokförLngen för Ill0.

Bal an.räknl-nAen rrtvlsar fitlJande:

INTÄXT};R

Rörelaekap. fr-89
Medlamsavg. f-90
Märkecförsä1J.
T-shlrt
Klubbtid.(atare nr)
övrlgt
Ränteinkomst
Lån

UT(}lTTTJR

Tryck o tidningsprod.
FrLm. o kuvert
Xontorsmat. (latorer)
T-shl.rt
övrlgt
lörelsekap f-tO

J9 .7 a7' t 93

59.929243
4 .29o. -
).5372-

4oo: -
2 .436 | 90
2.o19:20
f. loo: -

41.02 l:-
12.455.\O
2'1 .846220_
'll.J1o:-
18.1()2r17
6.,)65.69

1 l!. loo:46

Vl- har vid 6enomgång av räkenskaperna
överens ned god bokförLngssed, varför
mot densamma.

Kullavik,

I I 9. 9oo:46

funnlt att dessa stämmer
Lnga anroärkningar rLktag

24 Jan. l99l

4<7
eLqd6
tröm. r€vLsor

lito-,t'"r,t,a lf
'e(t$orrSven bhrnberg,
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uÅNcn lir,sran DEN - ANDRA HATAR DEN,
DET HANDLAR OM BSA GOLD STAR.

DB,L 2.

Fottsdttning lrän nr 4 19.0.

Detta har hänt, i förra numret
av BSA Bladet kunde vi se hur BSA Gold
Star utvecklades från en intressant förkrigs-
produkt till en potent lättmetalls 500 cc

MC. Vi gå r vidare med den första av de
modellen som gav GS modellen sin slutgil-
tiga form, CB-modellen.

1953 fick maskinen sitt "slut-
giltiga" utseende, året därpå 1954 så var
det.dax för motorns sista stora ansikts-
lyftning. Den nya motom (CB modellen)
var till det yttre mycket olik den "gamla"
med sitt stora topplock och sina stora M-
flånsar. Exteriören på vevhuset var oför-
ändrad, En kortare vevstake giorde att man
på 5OO cc modellen fick slipa svänghjulet
ovalt för att kolven skulle gå fritt för sv-
änghjulet. 350 cc modellen och 500cc
modellen var så lika att det endast var
kolvens diameter och det ovala svänghjulet
som skiljde dem åt. Fastsättningen av
toppen skiljde sig lite jämfört med BB
modellen. Fem dragståinger användes nu
och tre bultar. Det var bulten i stötstång-
stunheln som hade ersatts av en dragstång.

Topplocket hade ett lite modifi-
erat förbränningsrum,insugningskanalema
var som förut men en stor forändring hade

skett på vipparmshuset, där man använde

en ny metod för justering av ventilspelet.
Excentriska vipparmar varigenom spelet

kunde justeral genom att vrida på dessa

ökades resp.minskades ventilspelet. Den

stora fördelen med dessa var att den rörliga
massan i ventilmekanismen blw lågre och -

därigenom minskades risken för ventilflyt
vid höga varvtal.En ny typ av styrd vevhus-

ventilation hade man oclså utrustat den

med. Det var en roter€ulde ventil som drevs

av magnetdrevet och hade sitt utlopp på

registerkåpans undersida, strax ovanför
växellådan. Ett lite spår i ventilens ände
klarade drivningen av varwäknarens vinkel-
växel.

Dessa motorerna satt till att
börja med endast på Clubman och Road
Racing modellerna de öwiga hade fort-
farande den "gamla" BB motorn. Dessa

modeller med den nya CB motorn hade en
Amal GP förgasare med löst flottörhus som
hängde i ett gummifäste på ramen för att
isolera de från motoms vibrationer. Stöt-
dämpama hade nu bytts mot en smalare
typ av Girling-dämpare. I växellådan hade

,SA

MotorCycle

1. DEN SENASTE TYPEN AV GOLD STAR MOTOR DB.DBD TYP.
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som DBmodell det året. Äret därpå 1957lades-tillve-rkningen av DBmodellen nerhellrr'äxellådan.fick ett nållager på ;i-g":tl(: axeln och därigenom kom'det i\'orq ötar kretsar dräggelframkallande be_

I:Hrrjg:1...pä en _tätstegad låda att bliMr.z ..DJgtva pretixet "T2,, betecknar att
Tan ha.de.? Torrington lager, RRT2 är inte
oen enda läda med denna beteckning utan
man kan finna både standard ,STD2;J:

De sista åren av Gold Star hisro-
rian är ett litet virrvarr av vad som gjor;;
och.inte gjordes av 350 respekrivelO0 cc
modellen. Vi börjar med åSO modellen.
Inga 350 i DBD-utförande byggdes. 1957
fanns,den inte med på programmet alls.
1959 kunde en 500 cc GS fås utmstad med
en 350 cc motor. 1960 kunde samma

l*ll fir men endst på specialbestäilning.
1962 lades tillverkningenäv 350 cc modei_
len ner helt och för gott. Det var inte
mänga 350 maskiner som byggdes under

mellan axeln fått nållagringar i stället för
bussningar. Ett av de verkligt klassiska
tillbehören för Gold Staren dök också upp
det året,det var "clip-on styret" med svetsa-
de reglage som bultadesdirekt på gaffelbe-
nen.

Under -54 och -55 så tillverka-
des BB-verisionen för touring, trial och
motocross. CB-modellen tillverkades till
1955 men kom under året att ersättas av
den nya DB-modellen.Detta kom att bli den
"slutgiltiga" verisionen av GS motorer, den
hade samma utseende som CB motorn men
flera viktiga förändringar. Ett tjockare
cylinderfoder ökade styrkan i konstruktio-
nen. En iindrad tillförsel av olja till vevax-
eln så att den kom till vevlagret under
tryck ökade radikalt vevstakslagrets livs-
längd. Man hade egentligen för avsikt att
montera en glidlagrad vevstake men det
kom aldrig i produktion då det visade sig
att hållbarheten for det gamla lagret hade
ökat, så man nöjde sig med detta. Den
femte dragstången hade visat sig svår att
dra till rätt moment så man återgick till
den gamla "hederliga" bulten i stöt-

stångs-tunneln. Svänghjulets diameter
ändrades och kolven kortades något så att
man kunde använda ett vanliSt runt sväng-
hjul på både 350 och 500 modellen. Det
var också nu som GS fick sin snygga och
ofta kopierade ljuddämpare med det ber-
ömda ljudet,"twittering sound". Aft man
valde att göra dämparen konisk berodde på

att den gamla hade visat sig ta i marken i
framkant vid hård kurwagning under ra-
cing. Bromsarna förbättrades Senom en
ökad ventilation, det är de sex hålen i varje
tmmma som åstadkom detta. Dessa år
tätade med små stållock somkunde afiages
av ägaren. Bakbromsens kylfånsar som
tidigare var svarvade i trumman av stål
ersattes av en fläns utav aluminium med
flänsar på vilket också ökade värmeavled-
ningen från bromsen.

Tidningen Motor Cycling testade
i Juni 1955 en Gold Star 500 cc i Club-
mans trim. Denna kördes till Isle of Man
där man med clip-on styre och bakflyttade
fotpinnar kunde klocka maskinen för 176
km/h på högsta våixeln. På trean var den
godför 168 km,/h och wåan 139 km./h,
man hade en tätstegad våixellåda, så kallad
"RRT" (eng. Close ratio gearbox). I testen
tyckte man att att maskinen var "högljudd"
och svår att starta. Detta kan lätt förklaras
av det kraftiga trim maskinen var i.

1956 giordes den sista viktiga
ändringen på 5OO cc modellen i och med
att den slutgiltiga DBD verisionen introdu-
cerades. Det var f?istbularna till insug-
ningpkanalen som flyttades isär så att en
1 1/5" GP förgasare (38 mm) kunde an-
vändas. 350 cc modellen tillverkades endast

dessa sista år.

3 DEN ALLM MEST PRESTIGEFYLLDA GOLD STAR MODELLEN,
DBD 31 GS - CLUBMAN.

crosslådor ,'SCT2". En ny frambroms in-troducerades också i samband ;J H;
modellen och det var den 190 mm ganska
breda framtrumman. Den aningen ;;å;;
diametern än 8', bromsen to*i"nr"iäa",
genom att banden var desto br"dare på
190 mm varianten. Den var till en böriån
sammansatt utav en aluminiumdel och en
Dromstmrnma av giudäm som var skruvade
salnman, men ändrades senare så att de
bå_d.a.halvorna gjöts tillsammans. En brom_
sKold-utav aluminium var kronan påverker.
För den. race sugne fanns det å 

"fr*i_.JTtuS pä 5 gallon (22,6 lirer) art särra
pä sin GS-maskin.

På S00 cc sidan är det lite enkla-
re, 1956 var året förde sista touring model-
lerna, -57 så upphörde tillverkningen av
Road Racing modellen så 1958 vär det
endast Clubman och Motocross modellen
av 500 cc som tillverkades. Så förblev det
till det sista året 1963 då de sista av mo-
torcykelhistoriens verkliga stjämor föll. Det
var till sorg för många av en-stånks entusi-
asterna när BSA lade nertill verkningen av
Gold Star modellen. De sista Clubmans-
maskinerna och den wåcylindriga Rocket
Gold Staren är de högst prisåna nsA
modeller som finns idag. I den engelska
pressen är begärda priser på g-9500 f
ingen ovanlighet. Men den hugade speku-
lanten bör se upp för där det finns penga. -
där finns det också "lurendrejeri,i Et-t så
hö8t pris kan endast betalas då det rör sig
om en "orginalmaskin" i ett enastående goti

BSA
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skick både rnekanisk och utseendemässigt.

ANDRA GOLDSTAR MODELLER.

I februari 1962 introducerade
BSA en "ny'' Gold Star,närmare bestämt A
10 RGS (Rocket Gold Star). Der var en
650cc twin med Gold Star "chassie" och en
Super Rocket A 10 motor med ett något
högre kompressionsförhållande, 9.0 : 1.

Denna motor utvecklade 46 hk
vid 6250 varv och ytterligare 4hk mer med
en special ljuddämpare.Ramen skiljde sig
såtillvida från en GS ram att den inte hade
en böj för oljepumpen på högre nedre
ramröret (I princip som "vanlig" A10 ram.).
Standard var maskinen utrustad med en
tätstegad växellåda, RRT2, GS framgaffel
med kromade hållare för strålkastaren och
gummi bälgar, frambroms var 8i' och bak
7"QD,(Quickly Detachable, snabbt avtag-
bart). 4 Gallons tank var standard. Som
tillbehör fanns alla andra typer av växellåd-
sutväxlingar, stötdämpar-lädrar, 2 gallons
ståltank eller aluminiumtank och en 5
gallons aluminiumtank. Aluminiumf;ilgar
och en 190 mm frambroms samt varwä-
knare fanns också på programmet. De fles-
ta Rocket Gold Stars som såldes hade
någon eller några av dessa tillbehör. Det
var en mycket snabb och stark maskin som
väl lämpade sig för sidvagnsdragning då
den kunde marcha över 130 km,/h med sid-
vagn. Modellen tillverkades också under
hela 1963, men sen var det stopp med
produktionen främst pga att Lucas hade
upphört med tillverkningen av magneten
och generatorn.

I Augusti 1970 introducerades
BSA modellema f.ör L971. Där fanns åter
igen och för sista gången en Gold Star
modell.Det var B 25 SS GS och B 50 SS GS
som var en 25O och 500 cc encylindrig
firrtaktare. De var båda helt nya konstruk-
tioner med en från början av 60 talet ut-
vecklad motorkonstruktion som hade i 350
och 450 cc verisioner varit mycket fram-

gångsrika på motocrossidan. Framgaffeln
var en nykonstruktion mycket lik en Cerani
gaffel, hjulen var helt nya med dubbelnocks
broms fram och enkelverkande bak, båda
kända som BSA:s "koniska nav". Ramen
hade en speciell funktion dådet öwe ram-
röret var oljetank. 250 cc modellen för-
svann från programmet i augusti 1977, dä
endast 500 cc modellen var kvar in under
äret 1972 då BSA:s historia kom till sitt
slut.

SLUT Johan J.

MODEI,L
c312
CB3il
DB?2
DB3il
DBD34
A',toRcs
B; ssscs
BsoSSGS

n[v.ÅR sonnrshc
195.1-55 7lr88mm
l9SS 85188
1956-62 71188
1956.57 85188
19s663 85188
t 2.63 7&U
1971 67170
lYrl-1z 8,lr9o

CYL.VOL
348 a
499
340
499
499
u6
247
499

EFFEKT VARVTAL.
30 hk 7000 rpm
38 6500
32.5 7500

40-42 7000
.16-50 62s0

34 6200

VSn owNER,s .LUB

Tråiff i England den 28-30/6 tgg7.

Kontakta red för närmare info.

5 1962 ÅRS A 10 ROCKET GOLD STAR, EN 650 CC TWIN.
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'1954

l95S

l9s6

t9s7

l9s8

l9s9

1960

l96l

1962

1963

TABELL 1 RAMNUMMER
*GOLD STAR*

MOTORNUMMI;-N

BB32GS 1001

CB32GS.I OI

B834{;S'l 001

CB34GS-I OI

B834CSD.l0l
BB32GS-2001

cB32GS-50r
BB3,iCS-2001
cR34CS,501
DR32GS-l 0l
DB34{;S,50l
DBD34GS-2001
DR34GS,5OI
DB32CS,50l
DB34CS-501
DBD346S 2001

DR3,t{;S-S0l
DB32GS
DBD3,tCS-3001
DR32GS- I 501

DBD34GS.3753
DRD34CS,3753
DB32G5,l 601

DBD34{;S-4601
DBD34GS'4601
DB32GS-1741
DBD3,ICS-5684
DBD34CS-s684
DB32GS 1794
DRD34CS,6504

DDD34CS'6504
DBD3,16S-6881
DBD34CS,688l

DAt 0R,5958
DAI0R-8197

MODF.II

350
350 NYA CI,UBM.
500
5OO NYA CI,UBM.

5OO DAYTONA
350
350 CLUBMAN
s00
5OO CLUBMAN
350
500
5OO NY TOPP
s00 usA.MoD
350
500
5OO NY TOPP
5OO USA.MOD
350
500
3S0

500
SOO CATAUNA
350
500
5OO CATAUNA
350
500
5OO CATALINA
350
500
5OO CATALINA
500
5OO CATALINA

NAMNUMMIiN

cR32- I 0r

(:832D ]O] STEI,RIN
cR32-l 501

cR32,4001

::

BB32n-30 1

cB32-4001

BR32n-30 I
cR32-7001

ctt32-7873

cR32C-l0l
cB32-8701

cB32C-3sl
cB32-l 0l 0l

cR32C 601

cB32,l 1001

cB32C-741
cB32-l l4s'l
cR32C-857

GAl0-1 0l
GAr0-390

I

NOO(ETGOID STAn.

1962
I 963

A JANUARI
D APRIL
HruU
N OKTOBER

Ånsuooru;

C AUGUSTI

E'

TEBRUARI
MAJ
AUGUSTI
NOVEMBER

C MARS
G JUNI
K SEPTEMBTR

X DECEMBER

650
650

.I{YA GOID STAR'

rczr-tgzz ÄRs vooELL NY'I-r NUMMERsvsrsM eNuct söuaNos

t

il

B
E

J
P

1968 TILLJUNI 1969 =1969
1969 " 1970 =r97o.
7970 ' 1971 =1971.
1971 " 1972 --t972.
1972 " 1973 =1973

MMNUMMERNA VAR ENUGT FOUANDE EXEMPEL:

JEB5oSS-OOI Ol -VILKE T GER AUCUSTI-l 971-B50SS-.

MODEII KOD FöR B25SS GOLD STAR . B25SS-

" 2 B50SS GOID STAR - Bsoss'

w&& )

o:\
2
kl
a
ä

il{
z
kJ{
0<

a4

a
-)og
14

s
ae

N

N
q

\o

1)ä
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KICKA TUNGT BBC inbjuder Dig
den 11 maj tilt

o

VARKICKEN 1991
VÅnXtCXe i.l är ett rally för Dig som kör engetsk motorcyket ioriginalskick eiler näst intiil. Den får gärna ära utrustad med tids.typiska tillbehör, men choppers undånbedes.

Rallyrundan går via vackra skånska vika_vägar och någonstans
längs banan seryerar vi som vanligt fika.

Starten är berägen i natursköna Bökeberg. Dit hittar Du rättast
genom att köra väg 109 mellan Lund_Trelleborg. Strax norr omSvedala ser Du våra skyltar.
Starten hålls öppen mellan kl. 9 och 10.

Förhandsanmälan är önskvärd. Din anmälan ringer Du in till
!o Augustsson på tetefon 040-54 97 g0 eiler tiil Kjeil Otsson
0413/443 50 senast den 7 maj.

Välkomnaoch...

KIGKA TUNGT

F-i l:r.l

Ftjår, i

I'tlf{..
U)F, i

dF;'r rlä''i
F{ ä:A l.å:,
I'ld?$i
måå

<åå
r hå;.\däå,
zgä
tllB l

H'*,i'
<ä'j
trrlr.! '-,ft#;
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EN LUSTIG HISTORIA

p1.v.q1 en OlnO en liten .gåsapå-g. från den liila byn Btäsrorp. Med åren växre han upp (ia,
fahiskt) och liik snabbt irtres3e för mbrorer. När hän oe temton åreh ryioe, etter ånffig"n
innan, kom den lilla So-kubikaren in ihans liv.

Men när han åldre blev, var det en .Vägraket. som klev
rakt in I hans lilla hiärta. Det innebar inte bara lycka, utan även smärta.

Ett.par byxor brann upp, skråmde väl en och annan tupp.
Höidpunken tör'raketen. blev när ägarens dama åkte med,
men tyvän, det ble|, aldrig någon sed.

Olia på byxoma, så slutade denna färd, av detta blev hon ändå lärd:
lnga fler'.aketef i min värld.
Blel, detta sluteil tör.the knar? Nu ligger den där i lådan, bisarr.
utan an röras ett ban
Styret, sadeln och ramen och ramen
Är de'da enda som finns kvar av'en?

BSA. BLADET
AVSLÖJAR

SYSTERN PÅOilSLAGET
I FORRA NUiIRET

HETER

NINNAN

Hej BSA-klubben!

Jag skickar ht en liten lwtig ltistona sont är
tillägrtad Bengt Göranssott i BORRBy.

Jog hoppas ni sötter in den i BSA-blader.

Hojen är en BSA ROAD ROCKET som jag
kallar för " Vögraketen".

Hälsttirtgar Anna G.

THE MEETING OF THE YEAR !!

u)eek 34
frorn 17 tiLL 2,1 Attgttst l99l

'use vou,r'

keep tltis
u)e erpect vou

a,TLTL O'UTL c e rn e rLtf O rrn
and

u)eek certainly free
on Saterday l7 .Attgust

for
,,THE UNFORGETTABLE SUMMERgJl

--j

INTERNATIONAL RALLL

LUCAS-RUN

Focf,t



L ITE INFORI'IATIT]N OM DET

PLATS & TID; t7 AUGUSII
N I JMEGEN
NÅ6RA IT;M

Jag har frågat efter hr-lr mångä
l::Estår - Hår dcl,:6å f råga ef ter
Jrån hörå av sig ti I I rnig.

ENTRY FORM

Name !

Adress:

1991 -ö1 _15

;JB! E INT BSA RALI-YT I HOI.I.AND.

1991 l.iL. Ot.(:)O tiPPNAR RALL.yr
PÄ CAMPINCEN ''I{EUMENS BOS]''
S.JDER OH NIJI"IE6EN.

Tatal t 2 ..pe.rsrrner ett tåIt 7 daqar. = !. BOB: - Sl:.R.

stug*r vi hän få r:ch v.rd ctt,m
priE f{ir små bårn. fntresserarje

BSA HÄLSNINGAR FRÅN

JOHAN JOHANSSON, TEL 030ö-13788

FyII i ovangtående annäLningssedel och skicka in den till:
itohaD atohanlron
DrottDlnggatan 58
{31 33 trunglbacka

Annälan ska vara inne före den 1 April.
Betalning sker till klubbens pG 479 7g L2-4
(Våxelkurs - 3.30:- SEK för dn florin)

Telephone !

Passenger(s) !

DEI-TA6A I.:AN HEDI.EI,I I BSA HLUBB SOM I.ITiR DIT PÅ BSA I.It]TT]RCYI.IE[-
OCTJ IJANS,/FIENNES FAMI T. J.

RALLY PROGRAMNET I i::ORTHEI; _L_-tiBp-.A_B- Arrtrr,mst p vå11::r:6sf,party medlevånde mrrsih- Si:jt-t{pn"e festlig ral ly iippning, [ålLBAG- hesilir påden Lreriimda marknaden i Ni.jmegen (c,stmarkrr..-ecl : iåif v tif fbryggeri i nårtreten, 
-T_ISB-AC_ besiit,: friluftsmr..rseelt i

Arnhem, bnr;s r,ch lLrnch inqår. gfLS-DAG trial r_rppvisninq, marllnad
med ESA delar, lel:år Llch gril ini;g. I-EggU6e i'Lir* ,-,f ;, .,är"f lt:den Wåål, bestilr på saf ar.ipark, rrati-rrieritering. [.BEQAF- UnSf iir eqrra ål{tiviteter, på kvål len "Dinner ,!, Dancei, [i,nöÄö o""
,sista daqen åv rål lyt, vi å1,:er "såljtå hemåt (el f ", "lJ.iiåf . 

-

Pr.I-Eg_ri Rå1{nåt på tr']rs I f lnrirr - 3.3t:r Ftrr.Rally avgift l3d-: -, Campino: per tålt 16.5(l per nått nch
16: qll per pers,trn, Eryggeribesiik 16. Eö per p€lFrir_rn,Fridlr-rftsmuseet inltl brrsg c,ch lr_rnch 1.lg,Er-, per prrs.
Gri I lning 66: - per pers. Saf ari .l,f . Sr) per pers. Dinner LrDarrce l"{7.3r_} per pers.

PRICES P.P.

'RaIIy Fee,

ADDITIONAL CITARGES.

Camping one tent per nLght
one Person per night
(motorcycle free)

Brewery De Raaf

Open air museum, coach and lunch.

Barbeque

Burgers Bush

Dinner and Dance
(diet J/N vegetarian J/N)
TotaI

J 40,00 x... pers.

.f
f
I
f

T

f
f

5100 x...
5100 x...
5,00 x. . ,

45.00 x.,.

20,00 x...
15,00 x...
75,00 x...

pers.
pers.

pers.

pers.

Pers.

Pers.

pers.

Svenska BSA Klubben

Medlemekort 1991

Signatur

Namn

Medleocnunme,r



vÄ[[0tfl{tr

NYA MTDLEMMAR
Välkonna

Munka-Ljungby
Hackås
Sörberge
EsIöv
Göteborg
Urnsköldsvik
Kungsbacka
Falköping
Kilafors
Borlänge
Boden
Bor länge
Trel leborg
Malmö
Spånga
Landvetter
Lidköping
(umla
Norrköplng
Göteborg
HarIösa
Landskrona
Sol lentuna
TrolIhättan
Helsingborg
Docksta
Stånga
Furulund
Sol. lentuna
Köping
Frlllesås
Billdal
Arboga
Märsta
Helsingborg
Kungsbacka
LJungskile
Eslöv
Tistedal N0RGE
Falun
Skänninge
T ranemo

Ottt 1- tll 63
o6t - 7 0262
o60 - r7 8414
Ot! 1t - 1t51 5

otl-12596t
o660-8207 6

051r-1hr62
o278-rO87 1

02qt - t7 984
092'.t-7tt27
o24t - 1r 184
0410-116?t
o40-97 5257
08 - t6t906
ot 1 -9 17 

'26o5 10-22t39
o19-7 1295
o11-119941
ot1-199219
046-61669
Otr 18 -ttz12

0520-tt 605
o42 -9 4tOt
06'lt-ttlt 7 6

046-7 t847 7

08-7545618
o22't -21298
ot40 -roott
ot 1 -9 1200 1

o5a9 - 16817
o7 60-28tO7
o42 -24 1t 18

Triumph Bonnev
cl't -54
410 RR -58
c'il GR4 - 54
A65 L -69
465 r -66
}tqz0 -42
WMZO -trt
A65 | -67
A75 Rt -72
465 L -69
A75 R.t .-72
A10 SR -60
M20 -4'
844 SS -68
a44 V -69
Btt -51

A50 RS -69
DBD ]4 GS .61
Al0 RR -55
Btt -47
A6' L -67
M21 -47
465 L -7'l
M20 -44

BtJ -54
A65L-
A65 -66
Blue Star -]5

844 V GP -66
c11 G -54
M20 -4t

967 Hans Carlsson
968 Mats Wikströn
969 Rolf Lundin
97O Anders Christersson
971 Gunnar Elfvin
912 Urban Söderman
9!t Frank Gausland
974 Arne Karlsson
915 Pär Sundkvist
976 Per Erik Frid
917 Tonas Magnusson
978 Per Avander
979 Leif Ling
980 Robert Cassland
981 Jan-Er-ik Rollin
9BZ Johannes Karlsson
98t Stefan Larsson
984 Lars Sundbom
985 Torben Agren
986 Christer Arvidsson
987 Äsa Bergström
988 Bo Lö fgren
989 8örje Fransson
99O Peter Gottlieb
991 Thord Persson
992 Lennart }lestin
99t Michael Budin
994 Nils-Erik Hansson
995 Bengt Sköld
996 Tonas L Gunnarsson
997 Bengt Börjesson
998F Susanne Jonsson
999 Roland Danielsson
1000 Märta Sävenby
1001 Christer Andersson
1002 Yngve Gustafsson
1001 Stefan Johansson
1004 Jan l{ilsson
1005 Stetnar Asakskogen
1006 Äke Aspman
1007 Jan Qvist
t008F Anne Johansson

-68

. . 
Geilngeavdelaingen inbjuder alla sor tår att r6ra rotorcycrel

utorhus den 5:e april till-en dagoricntering på .!vårlanOe gris---
och asfaltvågar i [ailand.start iter vid Bp ricten i cecinge---rellan ll lt ocl ll.Vid rålet finns det röjligleter till rat.
lll li !tågra frå9or så ring någon i cetingiavietningen,irisier
N35-51315,J-t 58135,påra 5{157

041t-14?Ot
09-192901 Btt -41

ot25 - 7 6209

Svenska BSA Klubben
Guldgubbegatan 3 G
434 33 Kungsbacka
Sverige / Sweden

Postgiro:479 78 42 - 4
Banksiro: 5428-7552
Telefon:03fi) / 137 88
Phone:46 30O 13788

BsA-bladets Specialpris

GEOFF ABBEY
medl nr 800

För goda insatser i BSA-bladet

iform av insända bidrag.



GOR SOM JOSEF LUCAS
SKAFFA BSAKLUBBENS

T-SHIRT

Pris : 95:-

Sätt in på BSA-klubbens pG 479 ZB 424

Glc,m inte skriva Namn, adree och stollek,
Finnes:S-M-XL-)O(L
Large artyverr slut (undrar om inte J,L, har en)

Ur *Bå/6'LT- T-RycK:

POSTA DIN BESTÄLLNING IDAG !!!

.,.,.,,.Vät och.A 
,iflnnes:.:l.:.:.:tt':.:it,:.:,t.:.:.:.::tt:.t.:.,.:.:.:.,.,.,,,.t.,1:,;,t,t.:.:.:.:.:.:.:it.t,:':.....1

,', ,. : .,.... 
..,' . ,.,,,..,...... .,,,, , ' ': ::::.::::.:.::::.:::::.'' .: ..:::.::::::: ..

: ctom:inte ia mCu tiltt om det ri;kllle regna.:

rtretallll*r.l.l.mi.du..,#::Sv-cnl&t:r,Stög.ilåj,,l&ersuä{ge,to veeiiFg,..,p{,,,.

ttn*n'.t*,,',,*..!"lll'.'..l,l'..+...ll......,..l.'ll,

Slut upp, med pngelsk motorcykel,'I'

ENGELSK TR,IEF
31. naJ-2. junt 1991

For 9. gang holder vi ENGELSK TR.EF i Ällingåbro, Danmark.
Der bliver fellestur, MC rodeo, % mile race, varm mad og
fest i teltet.
Narmere oplysningei:
Tlf.: 86 48 90 10, tirsdag, fredag og lordag aften.

Med venlig hilsen
MOSTEN MC

Bode En9veiol5, 8.950 Orsted



VÅRöVNING I VALLENTUNA

t 27ie Agrll 1991 Klockan 1200

DEN NYA LOKAI-AVDELNINGEN FIXAR TRÄFF I!

Vi träffas vid Vallentuna Motor och Ralles Korvmack. Det ligger vi bensinmackarna
vid iärnvågen.

Avf*d när alla har f&t igång sina hoiar - tilt Waxhotm. Där hittar vi något tämptigr
fik eller mathak.

Tag med : Tålt, mrt och .övedevnad3-klt..

Förmodlig tältplats : Eriksö iWaxholm.

Vi ska övningsleka lile med hojarna - Håll i dig !

PS. GRlm int€ badktåder t!t!

Ring Roger Ohlsson - 07621109 S0

VARLDENS BSA KLUBBAR.

Runt hela vår lord anvånds BSA motorcyklar både
dagligen och som nöie av entusiaster som sätter en
silort värde på sin mc snart 20 år efter den sista
BSA:n rullad ut lrån labriken.

Här kommer en lista på de klubbar som (vi känner
till) har sammaöete genom den Engelska BSA
klubbsn. Är någon intresserad av att kontakta dem
så är det bara att slå en signal till mq (Johan

Gtq)-137 88.) så ordnar sig det.

Den engelska klubben har många bkälavdelningar
men vi har inte tagigrt upp någon i listan. Hur det år
med de övriga klubbama vet iag ei men den in-
tresserade kan ju alltid undersöka saken siålv.

{,
u,9 PL,{poS
Visay

EUROPA

$dtrn nlcn
BSA olnn![ Club.

Drnnrrt
öanrk BSA l(ub.

Fr.ntrllc
BS|A Blkr Club

AMERIKA

USA
BSA Owners club ot New England
Gold Star Orners Club, Conn.
Nodh Califo.nia Branch
South calitornia Branch
Ohio Vslley.

Andra intre$anta 8sA-klubbar
Gold Star Owners Club, England
Tridenl & Rocket 3 Club, England
Bantam Owners Club, England
The Bantam Racing Club, England

\

ö"s%

B.lglcn Holhnd
BSA OvynrE club B.lgium 8SA olmrr Club N€lherlan&.

Ty.tlrfll Svcil9.
Gcmrn BSA olrnaF Club. Svrnlka Bla l(ubbcn

Lumbulg
BSA Lwombourg

Nomy
8SA Orncn ol Nouay.

Schrcl2
(adr Flto Foncd

OCEANIEI'I

Auslrlllen
Ad€laide
BSA Club Nw Soulh Wale3.

BSA M/C Of,neB Asc, Vict.
8SA Of,nor3 Club, Brisbane.

Nyr Zcallnd
BSA Club N.Z.
Crntcnbury BSA Otnet club.

Krnrd!
BsA Club Canada , Nova Sc.

Se hu vackeÅ väilden täcks av den stättiga ftaggan'
Den ät mer tttbrcdd än Ec-flaggen.

Kuc (^?rA ftÅx Jrxrcl
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[].), t e !;

Jag bar ett FISA framhjut VM I 2l" me'd 4mnl Er()va (rkrar
<rch 7" trumma i f int skick. etn ?.Et J:t motor, en goldsl.at
fyrkant topp o(:h en e;oldenfIash bakskärm.

önskar ett franhjuJ- VM 2 18" etl.er l9'r rne<l
fullnav i bra sk.ick, en svinggaffel tiII en
med bronsarnen genom svingleden, och en Al0
transkåpa sant andra deLår t1.t.t Al0 50-57

lledlen 969 ned rätt att åka BSA

RoIf Lundin
llerglundav. l2
860 30 Sörberge

'IeI 050/578,154

Sillcc :

Divce MC . lclrr

Väellådldffi M20,A10,833,A65,810

775:-
Kickperlal MAÄ10
Baucribållarc B33,A10Srving

7?5t
DuÅraro 840,A55
Bottcnsuop B33,M2O

Kaoul A65
Vcntil$ådmr MU
Kopplin8!$ådtr
Kictqådmr
Stållmmcler A65,M20,833
Kopplingrkorg B4f,Cä8'25,844
4Q6 Buh Koppling*ntrum
Bråslcrör MM

Pls div andm BSAdclar!

D4cno höJlprnlr.
Dlli3 nm ncl pppr A10 Swirg 3500.

Jan Bcmhardrcn Medlnr 552

Serinarhagcn 1

451 71 Uddffilla
06?2, - 7ö97 Måndagar eft 18 eller tidiga momar
lårdag & Sondag OBS! Tidigr ir cftrr 6dL

atuminium
Al0 tan
m()tor rned

J

'J 'c

au'
o'
+

t
O.
E>

o
dH
tld

t{ od .{J
O -{5+J Fl(H tl o
0)d

-lOLI Xg
d :ddp >tno ltnr{ rqt

J4
ul 4ld (nor
b trlF{

Köpc r

Verttygslåda tillBS Pl..3cB Motor M2l, RaE B€d

gaffcltil M20 f9:]t-40, Lx@ DU 42 [åDpa, lättEelall-
cflindcr till BSA Z83a Goll Etrr € - 52

D!rL! |

För d bytc Bcd nåtot ry mnctåendc :

StålEn till D33, Tank trb verktygslåda till t.idit 47.

Jag bar åv?D cn dcl andn soåprylan Ring cb lysna
oE du be Eågot att bytå m€d

Silie:

Adcl557 SV nol E 30. Objekt pls r€reryd€lsmökin
mcd pappcr. sknar €lsysten belL

Håkån SnäckcrströE medlnr 555

Pl 16

781 11 Sållnås

024!352fa

\I\)\tr
s
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rl od
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do.dt{
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O dF{0) do
+J F{

-a :dg>dH lrnO cf)tn
F{t
-{ ..'!|0t

lrl tOa o,-{oc
,& .53M trE
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B SÄ I.'EDLEI,tSER F.TIIT,AIJI]E
(oä11er t.o.lr aF)ril reservation f ör slut f örsä1-inirrq)

B l3 B 1,1 l.t?0 Btrssllf lrc T I{Äl.tFLÄTTAl.r Föpp. I tO : - lTL 99 : _Irll?o FoTFTIlllip FilFp 75: _ I,I.iJ rrn: _
Ål.n 4 VF:lrTTl,ER/FROIISSTYP.ITIIIcAR+FJÄDERST,TS FirpF ärro: - I.rtr 6"n: -l.tio TltstrcsvFlrrrr, FöRR .i 40: _ ltrr lnl\.llil liOllPl,ETT }iolv +0. 20 +0.40 +O.50 FöFR 1qO: .' lrlr 3in: _
n1 o sllFnP Poct:ET EoLv +0.20 +0. 40 FöF.F. 39O: _ Ilu _12Q: _
Ä6rr LÄllELl., FRTi:TTOIJ (ävr:n Tri 4-tiärler) FöpR rr6:- lllt 4O:-
A5r: l,AllEt,L STÅL (TRTUl.tpH 4-f jäder ) FöpR 46: - I.ilr t0: -F3:l A10 Ä65 ETC 1946-68 GAFFELBUsslrTl.rcsET FöFF-110:- lnj ?50:-465 B44 FTC T,ltCAS ORG, FaROt.fÄDE LAMPHUS 7', FöFF 5t->O:- l.rU 40O:-A65 1971- KOMPI,ETT AvGÅSS'tSTEl.t Föppt09O:- l.ru i5c0_
GOl,f, STAP, CLIIFl.lrlIt CÄr'IpBEfrIJ LJITDDÄIIPARE FöpR g5O:- I,tlJ 650:_
GOI,D STAP SeF.Äl'lBL,E t,Al.IGT AVGÄSRöR FöRR 580: - IJU 480: _
833 F34 Al o 1.120 cl,f DPLATTA BÄKol{ EOppIrrI.Ic FöRR 75: - l.ttr 60: _
Ä10 465 VEVSTÄF:SL,ÄGER SKAIÄR 8 st -0.40 FöFR 185:- rrlr 140:-
Ä65 844 B4O C15 825 850 vÄxEIrSpÄK FöRR 9S:- NU 1o2,
Ä1 O B']3 F34 FoRT VÄI:ELIJSPÄK FCIRR 145:- ltr.r 1lo:-465 1965-70 KP.OI.IAD FRÄI'|SKÄRM MED 3 FÄSTElr FöRR 895:- I,rU 750:_
BITAIIDAD PASE BIILT OCH I.IUTTER I FIIG eyKFtLGÄl.tcA 2oo:- l,rrr jn0:-
AHÄr, Col.rcEt,trRrc FöpcÄsARE G2G , g2g, 932 l,trj 850: _

lNFoRtlRTtof{ oo
EYT. TILI,IEtDiI{G
riu KFi
TrF: 6Vyto?63

SFFF nioir'rc

_____j --

3O * RÄFATT T,ÄT1I,IÄS PA EULLAGER TTI,IVFRTiARI,JÄS
f ÖVRTGT STOP,T SORTTI.'E},IT PÅ BSÄ RESERVDEIJÄP,
DF,FAL.EP., BULT O I.IUTTER SAITT OLTKA BSA BÖCKER.
AFTITELIJ PP,ISIJTSTA SKfCKAS ttoT 1O:-SEDEL ErrrrEp
GRATTS VTD ORDF;R.

GIJÖI.' EJ ATT DU SOI,' I-IEDLE}'T HAR ] O I RABÄTT PA
PRTSER.

Fö l .janrle KÖPES el1er BYTES not ovan DELAR.

PP TSI,TSTOR .

VERffT-fG-

DUBBELT PORTO-

ORDTNAR TF:

SONDRG KdRES
FILTESIUR TiL
OLDIiI'ERL'B

BSÄ I.'OTOP.C'f KF:I,, RESERVDEI,ÄR ,
LöSA H,]UI,IIAV GåF.IIA KOI{PLETT
BEGAGIIAT ELIJER I'IYTT.

l.tclRGAlI JOHArrSSOl.t
TRTIELS VÅG 4,
433 46 PARTILIJE.

ORGTIIAI,FöCKER .

IIED TRUI'I,IA.

TELE: + FÄX 031-35 46 0O T,OFAL
TELE. 0-11- 16 't5 37 HEl4



$ill.r I

CU 2!iOGG 11'
1952 - mtålld

M. Nordström
@1- 75.tl

Böpc r

Blxl cllcr uotor

Bso7l|f2

Rickard Ncbr€r Mcdlnr 167
0/i0-1fj761

Kipa:

TerL illl Ä5tt Sf.[re 6?/6t

Alls ripr mottagB rrcktaEtt[

Bcngt Skötd McdlDr 95
Stm rlingan 9 B
191 73 Sollmtunr
(tr - 75,r561E

KiF:

R.tllt rlltr dIl fSA !h. Sbs tt:r

Ikmoar Nr: EJ( 15-1390, IN 15-t3n
$ttan linncr

TeSc Bcrdin Mcdlnr n3
Angrgatan 3
828 O E{Ltyn

Kipc:

TrrL dll Al0 l93G!t
4få gallol|, Mrt

f,öpc cllcr Eytc :
Od3lrrllalsrrr !S,/I

SO Undåka Mcdtnr 21i|
Frhågprågat !y)
554 56 Jönköping

- 
8*4+orya /*"t"

Silic:

D.l.r lill BSA A75 RcL.a m

Tridcnt vs & mmlager STD +O10, +0.2O, +0.30,
+0,40, kooplett p.str

Vstakar, ventilq & v€Dtiqådmr, sqmingar, vd_
*eklbultar, ltötlrånger, kopplintsbu!, iomplctt
ckFteE, kot{ingarSTD +O10, +O.ilO

Ljudrlamparc 72f18, tryctplatt4 rotor, gwirq iDsugs_
guamin, Låpor, vippan4 kopplint!$ådnr, tra;$
rtdckarq cylindcrfoder, kolvar +40 sEt d€lar dll
ga!rctlatc + annal

Ovc Ylitalo (Ny Ecdlco)
Antnå66zl4 A
951 90 Luld
@m - 30462 cf;ret klekan 1700

Köpa:

Illl t3t 4
Lyttglar, fangalfd Sot*dct

ls Bitrcn Mcdlnr579
(r'sE - 578 46

Sillo:

Triunph T 1O V 1979 nyaticL
Kan så ltrrr not
S;l6n cllcr D50

Håtan Cemc Medlnr 306
046 - 1806{F

HEMLIG OCH SPANNANDE UTFLYKT MED
KAPTEN BOLJA

Vi träffas den 7-216 i närheten av Skara Sommarland. Närmare information kommer

nåsta nummer av BsA-bladet. Övernattning och överraskning, ingår i programmet.

uc €^l DAFISK r4efA.ol r

l(^ilLvcr.r ris rr€D a"i,i[,
B. S. A. Sidevogn 2L-42, de Luxe Model

Kr. 625.-
Chossis: Trekant-Konstruktion, overor-
dentlig solidt, 2 Henqeliedre baqtil og 2
Spiral{jedre Iortil.

Kqrosseri: Meget smukt lakeret og polstret.

Kan leveres lakeret rzdbrun og ellenbensfar-
vet eller B. S. Ä. gron. Beslag cromforniklet.
Trellojet Vindskerm [orsynet med splint-
sikkert Glas samt altagelig Kalesche. Stort
Bagagerum.


