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Om du behöver information om din motorcykelkan du
ringa till våra märkeskonsulenter.

Gold Star, 833, A10

A50, A65 tom -10

465 71-73

850

M20,M2l

Förkigsmaskiner

A75 Rocket lll

GÖSTA JOHANSSON 0300.124 59
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HÄKAN CERNE 045.189605
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NIORGAN JOHANSSON 031'35363]
eller 03t364500 aven fax

VAKANT'SE Notis i Bladet

BO HAGIVAN 0380.75117

F6.alk.lngrr och Teknlak! lrlgo.

8!vud.n.v.rlg
O6el. Johrm3on, KunClbåckr

I.l Kvllllnd 03o(). t2450 (.lllsd)

t..lllrl.l.nan

I.l 0670 . 30136

Ht ör

T.l0413 33365

Cårr Gunnr töw.rlrmd
T.l0l57 - 21443

T.1040 - 151072
0{0.061266

Sv.n Olol ousllvsron.
T.l033.200103

I.lO10. l7a9@

l.ll)3!.34315

PRESSTOPP NR 2/92 - 15:E MAJ 1992

MEDI.EMSSXAP I AVENSXA I9A.I(I.UIDEN

M.dl.m*k6p rdr le92.rhlrlr !.nom.n I dO: b.ril..ln pA

vtn Po.tgLo {70 7i a2-a .llr 0.6l0ho 642t.t532,
Alq ron Oulld p.r k.l.nd.ilr F.mlll.m.dl.mi.k.p Inn.b{r
.tl m.n .,hlrt.i .tr .s.r h.dl.d!.!mm.r och dv'lC. lö.
men.. ld. m.dl.mo!r. Ooct lår mm b.r. .n .r .v SSA
bl.d.r pr ,lnlll. ko{n!d.n rör l.ml[.d.r,l.m & a0:

AN O SEF
PA astrb.g.l r& m.dlonn.r annon3.rål lt. Fdr.låo|.n
.um.r!ock3å mno.er! mor b.t.lnlng Prl!.r tr 1@- o.h
!ppår. Kontah. Johan Joh.msn .ll.r BS - bl.d.r ldt

KIUBIhEGAIiA
&cldllk 2il.
KtlEl.r<lokal lmln 2 .el) !:
Enalmsrk ,lr.
grp!hå1r.6 {p.s... rwn drm) 0n.

S6rXllnln! .r g.nom.tr .ltr.ln b.lonrt vld
Po 479 ta a2{ ooh t.l. om v.d du lllt h.

V rRÄrrxelenoen

W REPoRTAGE

MAN & MASKIN

En vacker BSA pryder
framsidan

BSA 834 GS 1S5,1



-

ORDFÖRANDEN HAR ORDET.

Ja nu har vi åter ett nytt BSA Ar, och lag
sittgr lortfarande kvar, nu också som kassör. Men det
skall nog gå fint fast några andra får göra llte av det
som .lag har sysslat med tidigare. Hoppas att vl kan
hitta en kassör under detta året som l€n foltsätta det
fina arbste som Sven-Olot Gustavsson i Bollebyggd

FRÅN REDAKTÖR'N

Stdfi€ del€n av denna sida lår lör detta nummer upptas av En del lnlormation som €gsntligen kommer

trån Ordförand€ Johån Johansson. Men riEken ät att han blir boltskämd om han får mer än en sida. Föt

iivrigt jobbar vi på som vanligt med bladet och undsrtscknad had€ nöiet att bli omvald som redakkir
ytterllgare ett & vid Arsmöiet.

BOT OCH SOS |NFO.

Från "Battle ol the Twins- kommitt6n" har fö|jan-
de nyheisr kommit,

I Twin-klass€rnå beråtlar man gm dot €na 9ft9r
det andra bygg€t som kommer att bli stöffo
snabbare oah sla*ars ftån 't 500 co Hadsy till nya
120.(m:- Moto Guzzi Daytona msd brånslelns-
prutnlng.
Dst årju tyvän så att man inte har Eå myck€t att
hämta med en Engelsk hoj bland des€a Ducåtis
osv. Del inlr€ssaniaste lär nog bli (tycker jag) ett
bygge med en Folan motor.(Den helsv€nska v-
twinnen I lrån skåne som slår stort inom sido-
vagnscross.)

1992års slora nyhei SOS - Sound ol Singles.

Efter att underfl€ra år ha körts pÅ kontinenten sA år det lintllg€n dax i lilla Sverige Sound ol Singles raclng

skall kötas.
D€t år €n klass lör 1-cylindriga +tåktare. D€t är lnte omöjligt att en vålpreppad 'engelsman" kan slå 8lg

fam I dgnnE klass€n.
Det år bara att se lram emoi sommarens tåvlingar.

För den som år intrEEserad av att tåvla kontakta:
Battle ot lh€ Twins - Kommitt6n
c/o Biörn Andorsson
Gribbylundsv. ,14 4 tr
183 68 Tåby

Ji

har lagt ner under åren.

Elisabeth Faiierson kommer att sända ut alla bestiillningar på klubb
regalia ( t(ior märken osv). Tack till Krister Nilsson som hiäpt oss under årets två
första månader när Elisabsth var ute och semestrade. Vår andra fllcka I styrelsen
Anette Lennansson hälsade på ett kort från lndonesien att det år fint och att hon har
åkt mycket motorcykel där nere, men folk kör som stollar. Vidar€ talar Anette väl om
Nya zeeland där det är tiinK att BSA lnternational Rally skall äga rum om några år.
Alla som har en chans borde åka dit det är fantastisK.

En ny vice ordförande har vi fått, Per Renell heter han och bor I Göteborg
och kör BSA A 10 Super Rocket, han har tagit över efter Lars Svanberg eom ändå år
kvar som ledamot.

Klubbens nya Svarta T-shlrt har sålt väldigt bra så att vl har fått bestiilla
fler och när tidningen kommer ut så är det fullt i lagret lgen. På årsmötot 8å drog en
fråga väldigt mycket uppmårksamhet. Det var frågan om vilka holar som akall stå i vår
matrikel. Efter en hel del diskussion slutade det hela med att vl tar bra med BSA

maskiner i nästa matrlkel, så får vi se hur det går.

Nä nu är det hög tid att börja titta på holen töra att kunna nluta av sommarsn fullt ut.

Glöm inte att anmåla del till det internationella BSA Rallyt i Danmarkt

BSA Hälsningar Johan Johansson.

Kapten
BOLJA

r\.Ä.r\fv
nnn.rvBSA-bladet - Allt om BSA



NYTT FRÅN STYRELSEN. OCH I STYRELSEN.

lGmraterl

Traditionen biuder att en nybliven styrelsemedlem
skriver och presenterar sig. Det skall även lag,
såsom ny vice ordförande göra.

Sedan 1986 tillhör lag motorcyklisternas ska€. Ett
slumrande intresse väcKes genom att lag blev
delägare till en Norton Commando. Denna maskin
lyckades iag ta körkort med, trots att den taskiga
laddningen bi<id på ideliga tjuvstopp under upp
körningen. Den snäle farbrorn från TSV fick hjäpa
till med rullstart mitt i trafiken, men det tyckte han
bara var charmigt. Det tyckte inte iag, men kökort
fick iag.

Commando är förvisso en trevlig nyböriarcykel,
men snart böriade iag längta efter någonting riktigt
vasst och spoltiglt. En englandsresa 1988 resultera-
de därför i inköp av en 410 Golden Flash - världens
fick jag anledning att gå med i BSA klubben!

snabbasts motorcykel. Äntligen

Nu är iag 26 år och har hunnit vara med I klubben ett tag. Jag varvar aktiviteter med
A10-an med iuridikstudier och till sommaren planerar lag en tur tlll norra Sverlge.
lGnske får lag tlllftille att tr€iffa några av klubbens nordllgars medlemma]?

ARSETEFIÄlrtrEr.SE 1 9 9.1
SvENSKA EISA K T- I-,E E}EN

Vi ses!
Per Renell

Per Renell medl nr 837
031 - 27 19 24

Itnodt guun lw aaLffi sin /',futhn nn
rtut€€prtb.td frt tukastrwldrcna

Et &nt oatbud vill n gfurra l& eh ctulttt
anmnswvl nu lJi,l'i,rtu'.

frastunwdavafra!åcgagdäb'ö
dffiMng e tNq etdu,tuutst a
Ir*a ay dift öI lta&åp't, 

", 
ingen flt ot|fr,bhan

,blwrssptt dbt tffitw.

xlubbens 8:e lr kännetecknas åv ståbllltet, itedletnsantalet är I
stort sett llka ned föregAende år, ca 700,

Lokalavdelnlngårna har qenon sltt ärbete hJå1pt tlll ett beva!ä
BsÅ nåsk lnerna levände.

styrelsen he! sänantratt 3 gånger underc etet och vl har värlt
representerade vld HtlRFrs {Hoto! Hlstorlska Rtksförbundet) fö!-
bunds stänna och vldl ilet Internätlonellä BsÅ RållytE klubb nöte
t Ho I lahd.

saÄ BLÄDET har utkonnlt neal 4 lDtressanta nunner och en ålnanacka
aant en nedlehsnatrlkel hår glvlts ut. FlAn l,lHRF har åven en even-
nangskälender utglvlts sant det stora lrHRFrs annonsblad.

Klubbens hela medlensreglster Ilgget nu på data. Detta realucetår
arbetet ned leglstret våsentltgt,

Tåffar har sedvanllgt avhålIlts ned hJålp utav lokalavdelnlngalna.
En träff flck ståIläs ln pga dållgt deltagarantal . (BsÄ Rellyt,
Jult).

Det 28:e Intelnatlonella BsÄ Rallyt I Holland nåta NlJnegen blev
vålbes6kt av sv. BsÄ klubbens nedlennåt, lnte nlndre ån ett tret-
tlotal nedletnnar bes6kte deh trevllga veckän I Hollahd. (fioppäs
ått vl kan 51å det rekordet I Dannark 1992.)

lrbetet ned att flhna alternatlva lntåkter ttll klubbkåEsan (f6tu-
ton nedlensavglfter) hat undet Atet gått bra, och hår nårkts I BsÄ
Bladet genon ännonserlng flAn vArä Hc-handlåte.

l'rähtlden här vlsså nötter att knåcka . franförat1t så vtll vl
hål1a hedlensavglften pÄ en tllnllg nlvA trots att porto kostnader
kan bll en tung pogt I utglftskassån.ilen vl ger optlnlEttskt pA
klubbens frantld.
Ett stort tack ttll allå rnedlennar son har hjålpt ttll att göra
1991 tlll ett sålsktlt lllnnesrtkt Ar. vt vl11 ocksA passa pÄ att
tacka den avgående kass6ren sven-olof custåvsson för slna flnä
lnsataer unde! de 5,5 å! aon han her Jobbåt ned klubbens kassa.
(Es5o tllttråde h6sten 1986. )

l(ungsbacka 7992-O2-16

J-ö-
Johan Johansson
ordf6rånde.

5



S'\'EIJS'K.å. ESA I<I.IJBBEN
PROIOXOLL ARSIIöTts DBII 22 PEBRUTRI 1992.

lvhålls I Rcltaurang Kungspolten, Sårö kl 13.00, 30 letlleD&ar
nårvårånda.

L2

13

t{ed le[savg I ften faatatåltdes f6! 1993 tlI]. 150:-

vl(l protokollet I JusterlngsDanl Juate! l ngsnån:

2

3

xötrt öppnades åv oldf, Johan Johansaon soD hå1sade
alc nålvalande n?dlen[alna vålko[na. Nötets utlyeaar-
de godkåndes.

Dcn fölalagna dögotdnlngen godkandea.

Tlll .ek!ete!a!e valder Hel6o Blungtolp.
9Ittand. ordf. Johan Johanason valdea tlll oldf.
fö! !ötct.
flll JustcrlngsDan valdles Johan Pelsson att Justelaprotokoll.t [cd orilf. Johan J,

Håns HolDctrö! låate upp levlsorernas be!åttelsc.

Oldf. Johan J låste upp fölenlngens Arsberittelse.

stylclscn och kassören bevllJades aDsvarsfrlhet av
ers[ötet.
ttLlägg tltl gåtaglaf 5 I stadgarna ang valpellod
föa vlce olalf, vlce o!df, kån våljag tlll o!df.
lnor aln 2-Ä!s perlott, !{y vlce o!df. vå1J3.

valberednlngens ordf,. Johån P.!36on fölealog fö-
ljande traDd tlll ny stylel3e vlLka Als!ötet god-
tånde.

tlll vl,ce ordf. för 2 Ä! flalAt valdos Pe! Renell.
Ttll Sckletelare oovaldea, Ell3åbat FalJelsson.
llLl vice sclret"latc o[valales lnette Lcnnaltsson.
TlJ,l Kass6r nwalaies Joban Johansgon.
rtlL Realaktö! o.völalcs chrlst.! lllvln.
Tl11 Lealar6ter o.vaLtles Frcdrlk Thornglcn, l{ats Kå!Isson
och Lala Svanbelg.

(Oldfölande Johan Johansson valder 1991 fö! 2 å!.)

ArsDötet Eav Johan Johansson och Pct RcnelL att va! fö!
tcclna f6! klubbcnr tåInlng bankkonton' pogtgllo'
bankgllo och chectlonto sa.t ått våt fö! slg handha
f6r ,(lubbens !åknlng nöttvåndtga åtenalcn pA posten.
Klubbens olatctella adtcas å! sv.n.ka Bst (lubb€n,
Dlottnlnggatan 58, 431 33 Kungsbacka'

tlll Rcvtsoler nyvaldcg tan-8tlk Katlsson (8loncot
och olvaldc! 8v.n öhlnbclg.

För att dla ln penga! tllt Xlubbens kassa föleElog llång
ItolnströD att uan skulle ordnå ett lotterl på en
BSl.

c6ste Johansson vllle ha 5tör!e slffro! PÄ tele.ar I Dattl-
ke Ln.

Lals gvanberg fra[földe 9A en oedlerls vegnar k].agonAl pÄ

antalet tnföidå Mc-[å!ken I [at!lkeIn. l!3[ötet beslutade
att enatast BsA-Dotolcykla! skafl flnnä3 eed.

Sven-Olof Guståvsson åvtackades ned en blon[a.

Dragnlng av lottettet ned ftna p!Iset.P!lger var Ekånkta av
xotörflinan lke Ahlqvrst, sgortdepAn, volvo Tjånstebllat
AB.

vlnnatna tlIl tototåvllngen I BsA Altranackan låstes upp 1:a
p!ts tI11 H. Kå! 133or
i:a pxLs tlII P.Renetl och 3ie ptls tlLl L.lDde!s-
90D.

Johan Johansson lnforDerade Ilte o! IntelnatloneLLa
BsA Rå]ly I DanDalk.

ÅrsDötet avslutades.L4
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Intäkter

Rörelsekep, fr, -90
Med I emsav 9. för 91

l'lärkesfiirsälj.
I-shirt
klubbtidn. ädre nr
övriqt
Poito
BSA-lnternät.

= 6 652 t89
94 295, -
t 7951-

lO 52tt-
I 285:-
7 559tlt

5lJt-
17.695:50

utqifter

lryck & tidn. prod.
Frimärke & kuvert
Kontorsmaterial
T-shirt
övrigt
Rörelsekap. f -91
I,1H R I
BSA-Intern6t.

Revlsion av bokföringen för l99l,
8ålånsräkningen utviEar fölJonde:

Entusiasttidningen!

I-I

55 001: -
2l 0ll:-
9 297 r4O

1 ltJ|-
9 zgott\

19 t9t | 69

l0 100: -
l6 894: ll

t42 t20 |52 142 J2O | 52

Vi har vid genomgån9 av

stämmer överens med god

BnmSrkninqar tiktas $ot

räkenskaperna funn i t att dessa
bokförinqssed' vsrför inga

Revisgr
Sv en 0rnberg

sth. - lth. iune 1992
The loth. anual English Rally at Mosten MC, Allingåbro,
Denmark.
Featuling sightseeing trip, MC rodeo, % mile race, sidecar
!ace, music, food and palty with us in a big top circus tent.

Futther infolmation:
Telph.: +45 86 48 9010, thues,, fii- and satulday evenings.
We hope to see you there!

MOSTEN MC
Bode ErgveJ 15, 8950 gftted

Delmark

I ännu bätlre -PRENUMERERAI samlidigl

I spanr du en hacla och lårtidningen I

Var nEd och gör Sveriges båsta hojlidning

hem i brevlådan innan den år ute i

butiken. Kan det bli båttre?

Väli och kryssa!

Snart i uarie breulåda!
E,-;'; IIII

--------- |

ffil r

SVARSPOST
Kundnummst

110304 6(xt
1M 28 STHLM

III

{
I
I

l;;;

I
,tl

I
@
H0T0ncYtEtfA0AS tlr

I

KULLAVTk 920126

Revisor

Lu#'ffi,

D P flrFrlhr I rr O i.) 206r
E Prrnlnrrtrr tz rr (2 in) 808:-

I ;;; ; ;, ;.;;;;; ;;;* "; ; ;",..,L-IIII



TRlllloNM@rc
KOLUAR
T1ä) per par

STD +020[XOIFO(H) E75:-
T1,0 per pat

STD +ff2OO40ft0107O-

IAIfiELLKORGAR
57-1549 Ft a 5(&c 65&c
57-15m Bb& 5flhc6t0cc
57-44() Bbd{ 75&c n4O

PRIS:375r

GIIFFETBEA'SANSER
97 -qIg, låBd 554 nrnr Dtn &! nrr
q-nA Lergd 532 nrrr Dhn &l rrn
9l-7299 Latgd 562 Blrr DLn 3il rnm
9-1889 L&gd sfl) mra Dkn &t nlrn
9-3904 trkqgd 558 nrq Din &l trln
q-Mn Lrgd 555 nrq Dtn 34.6 mn

PRIS:695r
9-4im ktgd556 rrrr4 Dftn 34.6 nm
9l -445F l.rtrd 558 nrn, Dtll 34-6 mn

PRIS: t95:-

70-CEn bftEerrgas
70-8Cn Lyftasarlgo
lhnach T120T14Op6!

m-m
70-ffi
70-3ino
rc-c,38
70-criJ.,
70-gzt
m-41n2
rc-/l{[3
rc-{5(B
70-46,nJ
m-62,
70-64?3
?0-685!t
70-6831
n-3s1
7l-jl,62

70-1956 Awp, rccGln0m5/|6-59 12:L-
rc-zCB bsu 650 6T T-bd 49-62 llG-

Aqgag Dstfrl 6'tT1ryn4{t 52-88 89-
ltsac TlryIRS 51-59 lll}-
fE!! nltrIRdTlå 31-63 96:-
iE gTA57-66 -
AvgBgrA5T-66 llc-
i{vsa rooffi nltr'Ilffi5 58-66 llG-
hguTrmsS-5? 8C-
Av$! ros$ Tfm58-55 9t:-
Lrsr! Tlryn'o 63-88 771-

bupr iSOTtetCr6S-69 96:-
ftgo!'Itlda n5O68-73 llB:-
AWas losrfl Trth T150 68-73 lGl:-
bEF Tfm67-74 A*,-
Atlga! ro!tr168-74 lOi:-
hs!. T*b n5trn60 73-76 105:-
Auga!rosfi n50n6073-76 l2lt-

AA'NAT
C,enkals&l TIä) 1969-D 495:-
Timsldpo nä 153-75 6&,-
llo6ctlo* Tl(I) 1969-74 1495:-
Dslab 4-v&hd tlda %96t-

qE-

'lG-9!XL-

Beltdrive-kit SURFLE ( stål 2625:-
271225525 rdeiondd

tladag'at P- lP
Budk Jtgrreåtrn 7
117 0l Cfiebog

cl/LINDRAR
7O-:XI}2 lledltdonplolva
70-&n4 !ftdfaghoflTftofid
7O-9n9 Medafrldvr
70-iXfl2 Med orghaldvd
7O-6lX Medoglrrl{olw
71 -tl(E Med orgfEftdva
70-qn9 5{Dcc1958-73

lJJffiS-delarorglrlrrt
Robr 7552-
Bfilr.rs, lort & l&lg 195:-

Anrpe!"-n{tale:8(B48-O-8 198:-
Ah€lrdor RM A 47205 63Q-
larpcag 7' 5S3=99-692 175:-
Llrla}rs?'99-7@74-n 3!XL-
t.arphur 7'99-7098 78-88 39G-
f.rrphur 7' 99-968 60-65 39G-

'.ry?'ns7'99-99@6X-7O 
39D-

Brebnpa 99-1252=563f3 185:-
Bor€r ttrdrirs{em 795,.-

AYGASSreTätf
70-9i5qb4 Avgasil6r rEd 84O-
bobuör Tlä169-n!
7O-595 i8 Ancrör utur;j;#äffiä-' 750-

7O- 5866 llurldrrme T1ä)
os-to - --- --- --- 66(}-

7f -ä82lJiddrnpre T14
7t-73 68ll-
71 -4149 lJuddånp n4O 76-81

7ll5:-

l5?*-
15?S-
189C-
ttgc-
t89c-
18!ltl-
127&,-

7O-1XBA ffiet9 -@, 127*.-
?O-6fD4 ffie1963-72 Un*,-
?t_M 7ilet93_0 un&,_

'nrktt qÅda lnd ldd 646* l!l9$-

DUNIDP dfuK
KalTTt@4.1Od119'(7tl5:-l 63t-
K81 TTl@3.6Ofll9' tll5:-l *65&-
K81 TT1@r125l85Ht80@5:-l t6q-
K81TT1(I)3.fl)H18O75:-l *6i5:-
K8r TTl@4.rOHr8 pgo-l ilo-
K?O rtfl) S 18 O75:-t 65e-
Kru35 - 19(6fl)-l fr!F:-
K70 3.5o - 19 (6D-l *56e-
Knt 35 - 18 (7&-l 59i-
l<822755r3l4trD-1 llSi:-
K82 3IDS 18lrl85:-l 41O-
K82i25Sl8(CXI-l lrlit-
K82350Sr8FG-l *ll&-
It/lritreffintcd*6
cnfu bar pf Dcrffingt

har&lotdi I lldeq,fan lå. lf, tö{ dc
ito&

fttqh, Nonon, BSA AJS Mancfikrc
rqll

19511-8a &r modela
$ ffrrrca tar hcm pf bcruttgt
$rr h fm- pl FG $@18-t .enrd

fs/l -tt t6i larr'l! Ul -
SanffOmdu

llAgSOn med ddar på våg torl
Tex AMAL förp'sare Corrcentrlc

32mmlO75:- MK232mn
ltSOF KommerlApdlf,f[G

ochftågal

Budtrrsrreoaten? Tel 031-225727,225525 deionrd
4l7dcö0?boru tlhrda$rP- lP
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När ?
Var ?

Ärets ALBtoN - RALLY i Danmark

14-16 Augusti 1992
Martolte, Hindsholm på
norra Fyn. Vackert land-
skap nära stranden.
Engelskåkare från
många olika lånder.
Ja - varm eller kall tinnes.
Naturligtvis - till reso-
nabla priser.

Vad mera ? lnomhusmöjligheter
camping i eget tält -
lägerbrasa - guidad tur
etc. etc.

FÖR MERA INFO :

Albion MC
c/o Ole Bsgelund
Helsingborggade 58
DK-5000 Odense
Tel :00945 - 66141060

/RedaKionen har färdkarta om någon önsl€r - kontakta Christer Allvin/

Vem ?

Mat ?
ör ?
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Som vanllgt år dst dags ait vl€å vad du å-
stådkommlt undsr vlntgm.

I år ses vl på Påskdagon, den 19:e Aprll vld
l3-dden - 3 Mll ai,eter om Götebolg - Vå9 ito,

Korv och grlllmal och drlcka flnns d€t 8om
vånll9t

viirxoMNA öNSKAR HrLsEt t

ln innan skylt
svång ncaer rn pa
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KIJNGSBACKA (IT, Reutei, AP m.fl)

Från de stora nyhetsbyråerna
kablas i dag nyheten ut över
välden- Ordförande Johan
Johansson i Svenska BSA Klub-
ben har blivit tagen på bar giir-
ning då han stolt poserade intill
en ovalkolvad Honda-motor av
modell NR 750. Denna maskin

Ni kanske kommer
i håg att Per Re-
nell, (karriäristen)
i förm numret
efterlyste Jetry
Wi[iams BSA 465
Lightoilg i rött och
krom. Vi citerar:

'kdtueia fict<lig arrlednbtg att köPa plaaan. Hoien h4r

sätkkap av Ldde <lädde tetry, som ser så hotd an h4n

måsre-ätit cement i veckot. Hår fnns ockå en dam i stålt
tilltagen l<Jädtel, hon sq vetkligen ut qtt ttiuta tär hon och

Jetry &at i vö9,,.,'

Jenls hoj hade regnr 88163. Och vi har kommit en bit På

vägen--

JERRYS BSA

Från lGlle Krantz på Hisingen har vi fått följande

avslöjande.

Pei Relell mfl har uddrat lad tog egentligen Jetry

Williarns BSA A65 Lightniry vägen' Genom regnumlet

som vi fick av Kalle kan vi bedttå om 88163 idag BEK-

163 att..

Edk Femstön! (Jerry \ryiliams) registrerades som förste

ägarc 3/9 f970, Cykeln en BSA Lightring godkiindes i
Barkaby den 1/9 1970 av besiktnitgsman Sune Almst!öm.

I April 1972 6åldes hojefl till vätetås och sedan hittar vi

hojen i Göteborg hos Tommy Johatsson som köPte derl

5/12 :79, dä haale den varit avsuiud sedan 28/9 -17'

Höstetr 1980 säljer Tommy den gamla BSAin och i mals

1988 skdvet han till bil&gisttet och deddelal att han

sålde den 1980 och han !€t inte till vem. För att slipPa

betala de årliga avgiftema så begtu han cykeln avregistrc-

rad.

Så den som idag tittar i bilregistrct på BEK163 hittar en

Izusu pickup -9Ca och inte Jerrys gamla Lightning.

Men....Nu har du chans€n kiile medlem att hitta hojen

igen, någod av klubben6 Eedlemmar har kanske hoien

stående som ett kommande projektl lblla På egplåtama
på dina ståcnde A65 projekt eller \rarför inte På den däi
lamen? Ramnummret lar A 65 L 8D08524....

Den som för'st hittal Jerrls försvunna BSA fär en T-shirt
i pris!
Ring redaktionen snalast!!t

sitter på det nya 400.0fi)-konors monstret. En påpasslig pressfotograf lyckades i ett
obevakat ögonblick ta BILDEN som redan har nominerats t l Älets Bild i samtliga
engelska MC-tirtningar. Hela historien har konfi.rmerats genom viil underrättade kiillor.

VIKIIG INFORMATION

5 Augu6ti 191 avslutades föfiandlingar mellao wå Motorc'&elföretag i Katrada so6 kad vara av intresse föi
BsA-klubbens medlemmar, Det awjordes då att alla itrventaiier ftån den förfe Nortotr-Distributörcn i ö6tra
Kanada - Firth Motorcytles, Torcnto - skulle föras ö!€i til British Cycle Supply Company Ltd, Wolfville, No\å
Scotia.

Man håller tru på att sortera aIå delar (som fyllde en 4&fots container) i ett lagel hos Bdtish Cycle, som redatr
innan hade gott 06 rcsp&delar etc.

Det finns nu möjlighet att kodtåtta Blitish Cycles om det är någr"a speciella delar man vill åt.

Adressen är:
British C]clc Supply Co
Box 119, Woltoille
Noya Scotia, BOP 1XO
CANADA

Telefon: @9L-9V2 542 747a
Få* cn91-902 542 7419

Firtbs var u[der olita perioder åtedörsäljarc av AJS, Matchless, Nortotr, Triumph, Enfield och Velocette. Ma!
importerade också T€rry r€ntilträdrar, hepolite kolv"ar och kohTirgar och Wass€ll och Stadium tillbehör,
Inve[tariema Cicker ett stott antål modeller.

Btitish Cycle Supply tog öve! import och distdbution åv tidigare KaMde[siska Triumph och BSA impofiöler
och de hat lager i både USA och Kanada.

ACKES MC &
MOTORSERYICE

Service o. reparationet
alla märken

Specialitet:
NORTON

C$inderborrningar.
Renovering av vevaxlar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

giingor till original.
Glasblästring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER elecnonic tiindsyst.

och powerboxar.
BSA, TRIUMPH, NORTON

CARILLO VEYSTÄKAR
Plus nycket mer!

ALESTA 2
27s 00 sJöBo

TELEFON 0415{30 82

TELEFAX 0415430 03

Öppet Yard 9-18. Lörd. 9-14.

t6 t7



Erev till redaWionen

Själcvad dcn 12 decembcr l99l

Svenska BSA-klubben
Johan Johansson
Drothin8gatm 6 B
434 33 KUNOSBÄCKÄ

Hejl

Nu när midvintemairhd lärn'at sig & det alltid h€vli8t att ta del av €n försändelsc

från sv€ri8es bäst BsA-klu=bb. oled i häBen så spräitarjag upp denna och fimer sn

n afikel, tlär jag raskt btirja I ela efter on det tillkon mit nägra nya medlemmar
utanttir åSl-"riingetn (dvs Obg-vntcrg-Borås), så an nanilipPer åka 90 nil ffi att
håffalikasinnade.

Döm om mln lönlnlnt nlr Jr8 lnsir rtt PostnumnrrsökrcSlshct lrtorlel
vl hrlvcr clt rcdonrlpolttlskl proSrrm I hlubbcn sl ltt dcth ltcrlnl6rs.l
mihlkclnl

Ätt kuma söke på nodell är inte hella nlgmr dum id6.Fh vi in det 3å kan man leva
med den nå8ot svådästå sättningen i metikeln.

För öwig så karl ni förå in alla nina motorcykltr, f&uton 833:an:
BMW R 50 -61

Royal Enfield Bulld350 -54
Tdumph 5/4 '35

M€d hopp on en Cod Jul och .n forsatt 8od nekårsäsong (= kåll vinter).

Båstå Hälsningar

.'/ ay'z/.4*J.r"Zd--
Paer Sederiolm
Me<llem 738

Svar till Peter Sederholm

KUNGSBACKA 1991.12.16

Hej Peter,

Det var skoJigt att du hörde av dej. Den 'nya" matrikeln är en 'slarvkopia' som vi giort
för att ni medlemmar skall kunna kolla alla era egna uppgifter, nu när allt har lagts över
på data.

Det är menlngen att vi skall göra en 'traditionell" matrikel innan sommaren nästa år.

Vi har g.jort en ändring mot tidigare år och det är att vi inte tar med andra holar än
BSA om inte,

1 Medlemmen inte har någon Bsa då skriver vi in den han har.
2 Finns det att välja på, (Hojar) så tar vi i lörsta hand

Engelska, Europeiska, Amerikanska och sist iapanska.

Men vi är lyhörda och därför får du en egen liten lista på dina närmaste medlemskam-
rater.

BSA Hälsningar och God Jul och Gott nytt årt
Johan Johansson
Ordf.

,/Observem de föränding av MC:s som kommer med I m&ikeln el/F.r bashn av ä$otötef- Se Nobkol
detb numner/Ms arrm/

Men vi har också fått flera brev.....

Sörberge den 27 /12 1g91

Hej!

angående önskemålen lrån klubbkompisarna om min BSA 833 Sving som var införd
i förra numret av BSA bladet, så uteblev kommentarerna nästan helt. det kom ett enda
kort, från medlem 112, som tyckte att tanken skulle bytas mot en mera droppformad.
Funderingar pågår om förlagst. Clkeln körs av min son som är 18 år, Anders Lundin,
när han inte åker Yamaha SRX 600 stånka. Som snart kommer att bli till salu, pga
denna BSA, tror iagl

Hälsningar
Roll Lundin medl nr 969

I

I
I
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SVAR PÅ DETTA BREV KAN DU ui,sa TÅ vista sTpa
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Hammarö 11:e Feb 1992

Hallå Johan, Christer, Sven-Olof och alla andra BSA-vänner.

Tack för att jag ffck chansen och äran att komma med i BsA-bladet. Synd bara att det
blev ett par lörargliga fel.

Bilden på Varg-Olle I Almanackan är från Sadorp €9, där han gled omkrlng på en
lånad GS och stilade. Mc-handlaren kallad Kiillström är Bengt lGrlström, Sala. Han har
många pärlor i sin fina samlhg av äldre cross-MO.

Hälsningar från Lennart "Spiken" Andersson
Lennart "Spiken" Andersson medl nr 1077

En vacker BSA i Kristinehamn

Varg-Olle glänser på /änad BS4 GS

20 2L

Den 20 November fyllde Sten
'Storken" Lundin 60 år. Som vi
nämnde itöra numret av bladet
så uuppvaktade klubben honom
och utnåmnde densamme till He-
dersmedlem. Vi har fåft ett litet
tackkort till redaKionen.

utu**uo** H
INBJUDAN TILL KLUBBEN

CI-A,SSIC CAR WEEK I RI|TTVIK VECKA 311992

Den 27 Juli till den 2:e Augusti pågår Classic Car Week i RätMk i
Dalarna och runt Siljan. Klubben har fått inbjudan att delta rned egna
arrångemang och hiinga med på de öwiga. Vi har för näwarande ingen
lokalavdelning diir uppe men iir det någon som känner för att ordna
någon träff för BSA medlemmar någon utav dagarna i samband med
denna veckan så iir Du välkommen att höra av dej till klubben
Arrangör iix Rättvilc Fordonssällskap tel, 0?A8-20003 som också skall
kontaktas vi ev arTångemang,

CI-ASSIC MOTOR FESTIVAL 1992.

Den 6 - 7 jrru 1992 är vi inbjudna till Classic Motor Festival i Ånnaboda
i Niirkes Bergslag.(15 km viister Orebro nåira Garphyttan.) Man har
marknad i 2 dagar ock samtidigt klubbtriiffar för de som så vill ordna.
Därför ber vi någon BSA-medlem som känner sig manad att ordna någon
liten måirkestriiff i samband med detta. Kontakta klubben eller arrangören
Classic Motor Festival 92,PL728 B, 635 19 Eskilstuna. Frågor tel 019-
228t14



Boktips

En pråktisk bok kan vi tip6a
om i detta nunrner.

Nu taD du kirpa ed Teknisk Edgelsk - srcnsk
ordlista genom RSA klubbe!.Dq omfattar cå
,1000 tetniska od. Lite od/aodlingstabellei fintrs
ock!å fled.

Det iir e! edgplst-slensk teknisk oidli6ta som
kan !åra bra att ha qåir mao mekar. De flestå
handböcker ätju striwa på engelska och BSA-
bladets ledaktiotr ha. fått flera samtal som tjrdet
på att detta katr vam till bew:ir i bland,

På omslaget är det en snlgg edgelsk flagga - ea
lita sdygg sl,ensk, samt er Honda som alla
dågotsådiir hätrdiga ka! tlippa bort.

Anna$ r€rka! bokeo brå - BsA-bladet har blivit
ombedala att r€censera dettå alster. Betyget: Viil
godkiint.

Denna härdiga lilla bok kan köpas geaom BSA-
klubben

Pris€t är 75:- inkl portq sätt h på klubbens
postgiro 479 42 - 4, 9öE inte skriva ditt namd

och adress.

Teknisk
Engelsk- Svensk

ORDLISTA
lör

Motorcykel- och Billolk

Renoveringsgui den 1992 /93

Den tredje utgåvan av renoveringsguiden är på väg ut från tryckeriet.
Det åir en ca 300 sidor tjock bok med adresser tips osv till handlare
klubbar, yrkesmåin allt av nytta för den som skall renovera ett fordon'
Tyvärr så kanske man kan säga viinder sig boken till bilfolk men diir finns
också avdelningar till mc-sidan och det kan komma en hel del viirdefulla
adresser och annat ur denna. man har också giort en del artiklar och
reportage om saker som rör hobbyn.

Den hugade kan sätta in 250:- på postgiro 2 83 68-9, glöm inte skriva
namn och adress. Deras adress är RenoveringsGuiden Box L43,240 27

L<iddeköpinge tel M6-709I69.

22

Glöm inte

Sista anmälnlngsdag är DEN 15 APRIL.

Notis
NY ADRESS!

LOKAI.AVDELNINGEN I VALLENTUM, ROGER OHLSSON
HAR NYADRESS LAGMANSVÄGEN 2A, 18942 VALLENTUNA.

ÄVEN NYTT TELNR 0762.78341.
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+ VETERANFöRSÄKRINGAR.

Från medlem 647 Anders Rickhamnat I Noffköping har töljande fråga konmit

Hei! Jag har en 833 -49 och undmr om några speciella krav ställs på Mc:n för att man
skall kunna teckna MHRF Försrikring eller annan försäkring genom BSA Klubbens
försorg. Kort sagt sänd mej ansökningshandlingar och meddela mei vilka krav som
ståills på Mc:n.

Tack på Förhand.

Från BSA Klubbons huvudman I töreåkrlngar Gtista Johånsson kommer löl|ande svat.

BSA Kubben hat möjlighet aft teckna veterantörsäkrlng hos tvä olika bolag,
Folksam/MHBF och Skandia. Knven är i princip samma. För att tä teckna en
vetercntörsäkring så skall du ha vait medlem i BSA Kubben minst ett år. Maskinen
skall varc sä nära originalskick som möiligt, små telaktighetq tär förekomma. lbland
kan en tekniskt intressant hol också få komma med. Men Wärr sä kan vl inte törsäkrc
Tena' Choppekwggen. Försäkringen stiiller också krav på dej som äger fodonet. Du
får inte använda den dagligen dvs till och trån jobbet utan endast för så kallade
klubbträffar, utställnlngat och liknande.

Du skall definitivt söka en veteranförcäking om du upwller ovanstäende villkor, tifta
dä på insidan av BSA Bladet dät står teletonm till din närmaste bes.man (Hoien måste
besiktas av klubben, för f säk ngens skull) nga honom och bestäm tid. Du skallvid
besiktningen ha ned dei 6 st foton av don hoj. De skall vara n@gna och hojen får
inte vara kortare än 9 cm på korten. Bildema skall vara tagna från frcmsidan,
baksidan, höger och vänster sida (9 cn) och n bild av motorn på höger och vänstet
sida.( Vi vi inte ha bilder med morsans kt ellet byns kyrka pä. Utan enbaft på dln
maskin) Kubben tar ut en liten avgitt för administration och besiktningsmannen fit
ocksä en slant om han kommer till dej för sina utlägg. Men det kommer ni överens
om innan.

Å,r det något anrat du undrar över så kan du nga mej pe EI 030G1245s. (Kvällar ej
tlsdagar.)

H älsn i ngar Gösta Johansson.
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KICKA TUNGT BBC inbjuderDig
den 23 maj till

vÅnrccKEN 1ss2
VÅRKICKEN är ett rally för Dig som kör engelsk motorcykel i

originalskick eller näst intill. Den får gärna vara utrustad med tids-
typiska tillbehör, men choppers undanbedes.

Rallyrundan går via vackra skånska vika-vägar och någonstans
längs banan serverar vi som vanligt fika.

Starten är belägen vid Torups slott. Dit hittar Du lättast genom
att köra väg 108 mellan Lund -Trelleborg. Sväng av i Hyby, höger
om Du kommer norifrån. Härifrån följer Du våra skyltar.
Starten hålls öppen mellan kl. I och 10.

Förhandsanmälan är önskvärd. Din anmälan ringer Du in till
Bo Augustsson på telefon 040-54 97 80 eller lill Klell Olsson
0413-443 50 senast den 18 mai.

Välkomna och

KICKA TUNGT
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BSA 1939 klalad€ tålden tlll Peklng

(N Grchu1 Hdcnngs - ffi öv.Eatt a! Kapbn Bötia)

Peking i Roda Kina stod som värd
för några av väsNärldens finaste
produkter från motorindustrin, när
ett 60-tal fordon - däribland en
BSA från 1939 med sidvagn - av-
slutade London-Peking Motoring
Challenge.

Den enda bilen som gav upp på
den 9000 mile långa färden var
den modernaste av dem alla - en
1990 års Lamborghini. 52 dygn
efter starten lrån Marble Arch i

London anlände de flesta lika frä-
scha som om de bara kommit in från förorterna. Colin Barrington och Graham Gleeson
hörde dock inte till den kategorin. De såg ganska väderbitna ut när de anlände på sin
600cc BSA sidvagnsekipage, med en knäckt ram och svåra inpassningsproblem.

Men de hade bara gott att säga om maskinen, Den var fantastisk hela vägen, och bara
gick och gick. Varje morgon så startade den på första eller andra kicken.

De flesta kommer efter Peking att köra söderut till Hong Kong, varifrån de skeppar sina
fordon tillbaka till England. I stort sett hade de varit lria att åka hur de ville, men det
upphörde när de kom över gränsen till Kina, från fd Sovjet. speciellt når den kinesiska
polisen blandade sig i var det problem. De hade aldrig varit med om något liknande
och tvingade alla att köra i konvoj. De var oroliga för sig själva och för oss men med
de bästa avsilder. Vi fick däremot ett otroligt välkomnande av lokalbefolkningen,
avslutar Mr Barrington.

JAPANKNÄCK
GöTEBoRG
SHELL ULLEVI
5:E JUNI
1830
LARS SVANBERG
031 - 93 62 18

CAN-AM 10,000 1992
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Under lnternationella rallyt i Holland passade Jag på att
fl interviua Bill & Elleen Hatner, från Derbyshire i England. Ni

MAN & fi som varlt med ett lag känner ju redan BSA-Bill, men här
V kommer en hbtoria om den maskln han kom tlll rallyt på.

Sidovagnen våckte ganska stor uppmärksamhet i Holland.

Maskinen år en 19t!7 'Ex Works" maskln som 'stals" från BSA fabriken efter att
tiivlingsbutiken brann ner under kriget. Man trodde helt enkelt att maskinen hade
förstörts I flammorna, men den var faKlsK aldrig på plats vid det tilltäle branden bröt
ut. En av arbetarna hade haft den hem just denna dagen, och maskinen blev kvar I

hans garage. Den saknad€s aldrig och blev stående i många år. Personen som hade
tagh hem maskinen tog taktiskt aldrig ut den igen.

Så kom 1981 - den har alltså inte rullat under åren dessförinnan - och maskinen köptes
av en handlare som tog med den till 'The classic bike shovV'. Där köptes den av en
kompis till Bill som efter yttedlgare ett par år sålde den vidare till Bill.

Efter renovering och en snabb ommålning tog Bill ut maskinen i trafik då som
solomaskin.

BiI bereiat:

- Jq köde den so/p ca e'Nn miles och dä beslam.le lN mlg
lör att jq behövde en sidvagn frt att ekip6g/et sku e bll
konplett. Jag kunde dessuera inie lä W pä nägon länplg
vagn, så d&ftt bestiimde jq nig ör afr Wga en själv. Jq
kopbde modellen u 1937 års B$kkatulog.

Vagnen erfhre*d helt i plwood, som konner fiän bakdelen
pä en gannal shåpv@n, @h l€,sb,n är mest sktf,tnaffldal som
BiI hathafr ggande. På slutet var han dock nlungen ffi Wa
nägn mässingsbuft öt däcl<et, sä hela vqnon glck på 19
pence, B l och hans fru eileen har vatft pä nenga ffifiat i
England och har alltid åk med detb ekipagat, och adng hafr
nägm problem. Han e*ennet dock afr den ek på tallet en
enda gång, efter et'break down', och dä hjälpb A"A,. till.

SjAn cykeln är en M23 1937, 5c)0cc EmpiQ Stut OHtl. Det vat
denna typen av naskin som glode 107 MPH pe Baonand*
banan I England, detta \nr 1937 och fainrc dä w Walbt
Hanley. Pdset blev en Gold Så,t Badge'. D€n model som kom
1938, M24, fick namnqt - The @ld Stb,t

KsDt€n
eäut
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På plats i Holland för BsA-bladet var
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Säljes:

BSA B,l4 €9 Chopper. Webbgaf-
fel, skivbromsa.. Ngt defekt.

Pris 15.000:- kan dlskuteras

För info - dng

(tack för en bra tidnlng)
Martin Andersson medl nr 671

031 - 94 37 54

Köpes:

BSA i bra originalskick, 1950 eller nyare. Gärna A10, Goldstar, 833 eller 465.

Eigil Jakobsen medl nr 206
031 - 92 01 31

Sälies:

BSA Firebird 465 -70
Renoverad motor + omlackad. Helt originalskick, veterantörsäkrad. Mycket delar
modföljer. Väldlgt fin,

Pris: 25.000:-

Lars Johansson medl nr 44
S:a Vågen 1

NOL
0303 - 418 50

Köpes:

Motor tlll en BSA C15 1961. Till GF Al0 -56: Bakhlul, framskårm med stag, Dyna'

Hastighetsmätare + lite andra smådelar.
l(an finnas något att byta mot - ring mig.

Rolf Lundin medl nr 969
060 - 57 84 s4 (17-21)

32

-gS/4 
- taafr

särj€:

Fortiarande finns det en hel del reservdelar kvar till BSA till bra priser.

Exempel:
Kolvar till 410, 465, M20, M21

En engelsk heltiickt sldovagn i so-tals stil med plats för vuxen och barn. I bruksskick.

Köpes:

En BSA t ex M20, M21, A10 eller A65 samt Cls/B/to Trial.

Morgan Johansson medl nr 11

031 - 36 36 37

Sälies:

långsadel till BSA plunger (och stelben?)

Däck - Avon Roadrunner 90/90 H19. lnga sprickor och smm mönster på mest slitna
stiillet.

Vevstakar Norton 650-750€50. En ny och en renoverad.

Bromssköld med backar I tum, tlll framhlul. Dubbla bromsarmar och luftning. Mycket
sportig, men okänt fabrikat. Märk MC32-1825.

Flädrar till solosadel på plunger och stelben. Obeg och kromade.

Per Renell medl nr 8il7
031 - 27 19 24
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Byt€:

Motor BSA W32-7 1932, 1 cyl,500cc.
Önskas: Motor 833 €5

Köpes:

TT-förgasare till Road Rocket. Lucas signalhorn. Skårmar till BSA stelben och sving.
Tank och gatfel till stelben 833. Tankemblem 833 1951. Benslntank till A10 Plunger 51 -
53 års modell.

Till BSA sving -55 : Vänster lotsteg lram och båda fotstegen bak. Sldo och centralstöd.

Brynolf Sundman medl nr 1095

0920 - 592 47

Köpes:

BSA 833 Swing i fint skick köpes!

Janne Wilson medl nr1004

0413 - 142 03

Köpes:

Swingram till 833 komplett msd swing önskas. Ev A7 eller A1o ram. Även intresserad
av tank sarnt bakskärm till dito. För byte finns ram till A10 Golden Flash 1951 med
papper, tank, bakskärm med stag, verKygslåda, kedieskydd, fotpinnar, bromspedal,
centralstöd, bromssköld bak, olietank samt battedhållare. Aven delar stelben.

Ove Yitalo medl nr 460

0920 - 304 62

34 35

BSA DfLAR

Växeltåda: 67-iJ16 Kickdrev 1954-62 125t- 67-1167 Kickspärrdrev 1954-62
A5t- 6A-3095 kickdtev 1962-12 A6t 12tt- 61-J169 Kickhussninq 1954-62
12ot- 67-3099 Eiaxelbussning 1954-62 75'- 67-12r0 Bjaxelbussninq 1954-
62 15|- 61-tt'J Växelpedålaxelbussninq 1954-62 19t- 61-JJ42 tjäder våxel-
sarfel 1954-62 1at- 61-t34O Fjäder växelpedal 1954-62 49t- 61-1121
Fjåder växelläqe 1994-62 1A:- 67-J'174 Kickfjäcler 1954-62 50.- 6A-t\tt
(ickfjäder 19.62-12 A(,9 90:- 66-l0tg Kickrjäder -195J sDt- 24-4261
t.åsbricka kedjedrev 1or - 24-42al/65-t506 Växeldrev 1A/ 191 MzD,B3'l,BJt
195t- 61-Jo6, växeldrev 19l20I 1954- Bt3,AID nrr 1951- 6a-te12/t118/
l07ll1089 Våxeldrev 11/19/20/211 A65,84O,C25 mfl 195:- 66-J219 Kick-
klsck -1954 2or- 65-tsOA Packbox -1954 42t- 61-to61 Packbox 1954-52
42t- 6a-OO27 Packbox 450;465 42t- 65-t16O M2Ol.lD kopplingsarm 120:-
24-4258 (i.kbtssninq Bll,M20 Stel 10.- 24-tt241 Aiaxelbussning lån9
BJJ,t42O Stel 90:- Biaxelbussninq kort 70:- Väx€tpedalaxel bussninq 8ll
t420 stel 45:- 66-1081 kickdrevbussning 60:- 24-4245 Växelgaffelbussn.
BrJ,Mzo Stel 40:- Bussninq vxl-ped€l Bll,t'120 Stel 45:- 66-1084 Gaffel
b ssninq BlJ,M20 Stel 45t- 66-t214. Huvudaxelbussning l0:- InspektiDns
lock 19t4-62 slt- 65-Jt64 Inspektionslock -1954 45t- Växelpedål 40-lr07l
AiE,A65,B4O,C25 mfl 175:- Kickpedal M20WD kaki 195t- Ktckp.dal 1954-72
J25:- Plus en det bättre beg. växel låd{rdelar ex, till A55..............
(opplinq: 40-02J8 Plugg transkåpa A65 25r- 6A-'JOA Justcrskruv Aa'5 25r-
69-J40J .lusterskruv BlJ,A10 mfl 25t- 97-2526 l4utter kopplinqsfjåder 

^65181- 68-12Ai SkåI-kopplingsfjädet A65 2tt- 56-1800 Kopplingsfjäder Bll

^10 
mfl 7:- 68-1121 Fjäder A55 9t- 65-tAtt Distans 75:- 42-1i89 Fjäder

bult 465 15:- 66-1787 Centrummutter 8ll,A10 mfl 45:- 65-J164 Insp-lock
Bll,fi20 mfl 451- 65-t822 Låsbricka Centru'nmutter 8ll,A10 mr] 10:-
42 1107 koppl ingsnav 6-fjädrars 275t- 42-t17O Adaplter nav BSA låda-
lriumph koFpling 125.- (,A-t212 Nav A-fjädrars Jztt- tl-)929 Na't
l-rjädrars 420:- wDl420 Koplinqsstånq 55:- WDl420 (opplingsrjäde! 70:-
70-BJIO Kedjesträckare trans 465 1451- 6A-O2t6 transbakplatta 465 80:-
6A-235 Packbox dito lO:- M20}lD (opplingsnåv 195:- M20WD Centrummutter
1O9.- 41-t2o9 Kopplingskors B4O,C19,BzJ ,C25 ,844 ,B5O 115t- Ryckutj gummi
drLo ):- 6a-J281/2 Ryckytj gummi A65 65t-/seL Kopplinqsavdraqare Bll,A10
nfl- 125t- l(opplingsavdragare 465 mfl 80:- 66-r90J Kopplingscentrum 5-
fjädrars koppring 22ot- 68-3220 (opplinqscentrum 4-rjädrårs 150:-
66-J908 kopplingskorg Bll,A10 Mfl. 450:- 68-2771 Kopplingskorq A55 650:-
47-J214 Kopplingskorg 840,C15,C29,825,844,85O J95t- 65-1910 (ulkrans
kopplinqslåqer Blr,Ä10 mrt. 7U-/pt llzOWD Lamell 45:- 0lidskiva dito
40:- I amell BlJ,A10 mfl 82:- Glidskiva dito 65:- Lamell Al0 Plunqer
82:- Lamell 46, nfl. 95.- slt 82:- Clidskiva dito 62:- Lamell 840,[19
825,CZt,B44,B5O 75:- 6lidskiva dito 40:- Iranskedja 69/7trR lAOt-
franskedja A65 550:- Iranskedja A1B Plunger 225:- mm mm

Deksler: BSA med korsade qevär i Guld till bakskärm 1925-70 25t- BSA
Cycres 0-tank/V-låde deksl i flerfärq 1929-jJ  Ot- BSA Motorcycles 0-
tank/V-låde dekal 1954-62 25r- ovat tankdekal i rött/gult l9l5-18 Twins
40:- Tank Silver Star -J9 l\Et-/pt ]ank röd text svarL skugga med pun-
kLer 1914-29 40:- Iank Röt1/suatl/su|d1912-J4,19J7-tA 40:- Tänk Slopers
100:-/pr Guld/svårt/röd rund tanken 1919-40 50:- Empire Star 1915-18
1t)0:-/pr GoId Stsr 500 1949- 100:-/pr 8SA bevinqat B B1å eller röd eller
svart 1946-47 25:- Eantam med tupp 1949-61 80:-/pr colden Flash tanktopp
40:- Road Rocket Ianktopp 70:- Super Rocket tanktopp 40:- BSA sidovagns
dekal 60:- Tankdekal A65 Spitfire 1966-68 J0r- 2 olika sidokåpe dekaler
till 469 rirebird 25:-/st sidokåpe dekaler til1 Lightning/Thunderbott/Spit-
fire 1967 - 19 6A -1969 -1970-1911-1912 tolalt 15 olike 15-45:- Barracuda
sidokåpe dekaler 25:- StBrfi.e I olika 20-lO:- Royal Star 3 olika 25-
45:- Bushman 25:- Rocket Three 15:- nft
Även nängder nted delar till otor/caffel/Ren/Et osv.
Tohas Eklund 08 - 681 09 At.---



HALSAR FOLJANDE NYA
MEDLEMMAR ETT MYCKET
HJÄRTLTGT vÄnouueru
IGEMENSKAPEN !

Nr

1oBt
1m9
1090

1091

1092
1tD3

10!H
10!r5

1096

lon
1098

109!t

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

Efrernaml

ROSTNCRANIZ
EKENBERG
BI,OMQVIST
BÅrm(
BENGTSSON
STOLT
JDNSEN
ST'NDMAN
AERGHl',|jT
ANDERSSON
CHRISTENSSON
ALLVIN
ALLVIN
KARI.SSON
JONSSON
IJT'NGQVIST
NoRsrRöM
ETXL['ND
ROOS

SVENSKA BSA KLUBBEN

FönråEm

ToRBJÖRN
PER
ToNNY
NII,S
GI]NNO
DENNIS
MIKAEL
BRYNOLF
XRISTIAN
RI]NE
SI'EN
ANNICA
CAROLINA
BRITT.MARIE
BOB
HELENA
YvONNE
ÅKE
ANDERSi

Postnr Posladr Telelon

791 ,t4 FALUN tzt-'al34
17152 SOLNA
s6! oo cRiNNA
6t0 4s KvIcKstNIl 016J541t9
8IO 20 BRIJNFII)
43s 03 gÄRRYDÄ 0301.3116E

302 60 HALMSTAD 035.117050
gsr go lut,nÄ
2u 51 MArMö o4o-91i4to
56s oo MUrrÄIö
233 34 SVDDÄIA M)401145
,t63 32 LIIIAEDEf, 0520-5t445
,163 32 LILIAEDET 0s20-s8,145

$r 62 MörÄDAL otl-2|tvn
3(D4? HALMSTAII
2l1 31 Esröv
.I3E OO IÄNDVETITR
253 73 HELSINGBORG M2.2,2t234
590 61 VREIA KIOSTER

Ti[ BSA bladet har vi fått föliande tips:

Etr adtess till etr kille som jobbar på en
gammal Jaguar och som tydligen katr göra
nya delar som gadla. IGnske katr iam in-
tressatrt fö! detr som står och struyar.
Gjutformar, m?issingsdetaljer för kronning -
max 20x20r20 cm.
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vad sorn kad/idte kan göIas är f& red
oklint, men !"adöt inte prcva?

Sven Ahleo?is

Hallonåisgatan 10A
311 00 Falkenberg

Tet 0346 - 127 01

April
Hilses vårmönstring

Mai
Vallentuna meTT
Vårmönstring Sigtuna
Vårbrunst Norge
Vårkicken Skåne

Juni
Japanknäck Göteborg
British Rally Mosten Danmark
Banträlf med Hilse
Skånsk försom marträlf
BSA-campingen Bankeryd

Juli
Can - Am Alaska Ride USA
Japanknäck Stockholm
Brilannia Rallyt

Augusti
29th BSA lnternational Danmark
Albion Rally
Grlllafton Getinge

September
Höstträff Sigtuna

1e/4

2/5
s/5
22-24/5
23-24/5

5/6
5-7 /6
7/6
13/6
26-28/6

't /7-1 /8
18/7
31/7-2/8

1-7 /8
14-16/8
15/8

12ls

BANTRÄFI
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