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ORDI'ÖRANDEN HAR ORDET.

I naj slcrev jag om hur abrupt sommaren hade
Nu kan mal tala om hur snabbt den tog slut.
säsongen tog defilritiyt slut här nere på viistkusten når.
industrisemestern började, lagom till Bankeryd. Det
niirktes också på deltagarantalet - rekordlågt! Men de
son var där hade desto roligare. Idag iir det den förste
augusti od en vecla kvar till Triumph-klubbens årliga
Britannia rally, vi får hoppas att de får bättre €der tu
det son vart hittills-

Nog tjatat om detta- Det 30:e internationella BSA Rallyt i Fngtånd hade rekordstort
deltagarantal och vi liir viil se en udörlig rapport om dett; från dän som var m€d till jul.
Vi tan ju passå på att nämna nästa års evenemang som går av stapeln i Belgien, åch
ordnas av sa'nrna trevliga qiing som gfu det populita John Bull naflyt, (se ASa niadet
3-%).

Vi närmar oss också Hubbens Ä,rs Jubileum, i ocl med att lg4 kommer allt närnare.
Ni komrner att märka detta på lite olika sätt. En jubileums sweatshirt (Tröja) iir under
framtagande samt mtuken och annat smått och gott. Vår största nationelta traff i Ba*eryd
I9pT"t 1n fivas upp ned levarde musik och andra festligheter, Har du sj:ilv någon gåd
id6 så weka inte att höra av dej. Älsmötet kan siikert oct"a tluaa på Oven,.k"ågarl

Håll ut! Eder ordförande,
Johan Joharcson

Het Ordfi nde på Elrnid -93. öening i pappsbjd.\Foa: Anders lohansson Husls,arna

MHRF-Nytt

Som någon kanske har miirkt så har Vägverket sedan den 1:e april nya regler

angående registrering av notorfordon. Nu registrerar man hos AB Svensk

Bilprovning i stiillet för hos Liinsstyrelsen.

Detta innebåir att man inte ffu ut någon registrerings plllt föniin fordonet har
genongått en ursprungskontroll hos bilprovningen. Detta kostar för niirvarande
1000 konor och görs i sanband med registreringsbesiktningen. MHRF har sedan

midsommar inlett kontall med Vägrerket och Bilprovningen för att få fram
Harare regler på hur man skall kunna provköra sitt fordon och regler on
urspru:rgskontrollen så att ägaren sjiilv kan göra en del av jobbet mot att den

höga avgiften reduceras.

Vi liir höra mer i denna frågan senare. Under oktober skall Rikskatteverket
överliimna ett förslag till regeringen a:rgående Merviirdesskaften på notorfordon.
Detta kan on vi ha tur resultera i att merviirdesskatten (mons:en) försvinner på

sanlarfordon. Detta liir vi oclså höra mer om.

Annonsbladet kommer son vanligt ut i slutet på året direkt hem till dej från
tryckeriet geaom BSA Klubbens försorg. (Adresser & Porto).

Har du problen ned att din generator inte laddar tillräckligt för att köra med
halvljuset på under dagtid? För 10 år sedan dvs långt ft)re den tiden då BSA
klubben var mealemmar i MHRF kon de på den fiffrga idÖn att man borde ju
kunna få dispens från föreslnift om halvljus på dagen

lir din naskin iildre än 25 år och generatorkapaciteten understiger den

förbrukning du har med belys"i"g tiind så kan du söka dispens, Hör av dej till
Johan Johansson 030G73326 on du vill göra detta-
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n'nÅn nnulrtön'n BSA-bladet ber om ursåkt!

Ja, så var det dags för ett nytt nummer av bladet. Dimman laigrar sig utanför fö,uitret soo
man sitter hiir i Göta-iilv dalen nu framme på höstkanten. Lfu" t"frigt .o- det har varit
hela sommaren.

Trots detta så har jag faktiskt hunnit med ea hel del åkning i fu, och varit på flera storr
rallyn. Höjdpunkterna var John Bull i Belgien (åk dit, d;t tu BRA), lntirnationella i
England.och-Britannia &ir jag till och med lyckades få pris. visserligen för kortasto
ftudsträcka eftersom jag bor alldeles intill men-i alla fall.

Ett par reportag_e om mina ävenryr i BSA-sadeh skall ni fl men ni får ge er till tåls till
jt,lnurn1sl. pgf finns åindå gott om reportage i detta nnmmsr,jag har likso; blivit överröst
med material för en gångs s[ul! tack för det. Reportage har konrnit om Internationelh
och Mr "Chene/' i Skåne har komnit med ett udörligt reportage om våra gemensåmmE
äventyr i England. Detta får od..å av utrymmesskal viinta till n:isia numrner, men den som
viintar på nåt gott, osv....

sen så iir det ju niistar txadition att berättelser från det Internationella ska hamna i
julnumret så att vi har nåt att gotta oss åt i det numret också.

Niir det gäller bladet så har det inte hiiat så mycket nytt annat iin att vår Rertaktionssekre-
terare Monika har kommit igång oldentligt och knappar in reportage för fullt. Flitig son
en myra, vill jag lova. Hon har ockå gjort en liten präientation av sG sjiilv som ni k,-" liisa
liiagre in i bladet.

E-o.Tl- sak iir att vi har röjt lite bland eammalt material som legat och sqrnlat dnmrn
på hyllorna. Diir fanns det både smått od gott för framtida nummei od det fanns också
en. hel del g{erial 1om för llinge sedan borde siints tillbaka till villiga medarbetare. En
del har nu skickats titlbak4 men allt har vi inte huonit rned. En del tåinker vi till och med
behålla för att kanske använda så småaingom. Så iir det nåt du saknar, eller komrner på
når du liiser dettq så misströsta inte. Nån gåry dyker det upp. Och ko-,"er du på åt
som du saknar viildigt så skriv en rad.

tjEed0 r&o.t t

tr'nfln Mftlålva Classick MC kom ett brw som löd som fiilien

Jag vill veta varför ni inte tog in arangemanget som vi hade för MC och som vi kallade

Midälvarundan. Jag skrev och bad om att få en bliinkare i BsA-bladet. Var det för att det
var aorr on Stockholm ?

Midäva Classic.k MC
Rolf Lundiq Ordförande, merll 969
90 Medlenmar, varav 13 st BSA.

Siinda mcd ett biubevk på onangenanget-

Redalitörcn svaran

Jag beklagar naturligtvis att det hat har skett en niss från min sida. Jag har vid
sanmanställflingen av naterialet av någon 3nlsdning missat att få med just er triiffannons.
Ansvaret för defta tar jag helt på mig och det beror sjiilvklart inte på att ni filns norr om
Stockholm. T\iirtom beklagar jag sårskilt en niss i det hiir fallet eftersom vi siillan har
några triiffar arangerade norrut, dåir vi har viildigt nånga medlenmar.

Jag hoppas du godtar denna ursäkt och jag hoppas att ni trots allt hade en trevlig och bra
triiff.

Kapten
BOLJA

'\ .nn,
'\.n1 ,

Kapten
BOLJA

BSA.hålsningar från

BSA-IIälsnthgar

,t



Hb kornmer en liten prcsentaion att
vb nya REDAIQIONSSEKRETERARE

medlmt 319, Monila Andersson

Fbfua. e rptt sFily.

Jag heter Monica Andersson och är 29 år och jag bor i on
lilor by som heter Alsta4 som ligger norr om Trelleborg i
Skfue. Jag iir medlem nr 319.

Jag arbetar som dataregistrerare på ett ICA-företag som heter Wickmans i Matmö.

loTT-."" 1982 var första gången son jag satt på en motorcykel. Det var en Honda, såjagtlev inte speciellt exalterad nen samrna år köpte min sanbo Torbjörn en BSA A65_T_
69 i delar. Premiiirturen blev 1983, men då var dit problem mecl oljeirycket, det 6ck hn,,
slita ned till 1985.

Tidigt-86 köpte vi en BSA 465-T-71 i delar den också. 1988 hade vi den ihop, ocå niir jag
upptäckte att det höll att köra så gamla cyHar bestiimde jag mig för att tamc-kort. ja!
hade en stenhård liirare, min sanbo, så det gick vligen. Nu tOr j-ag pa Zf:an

Nåir jag liiste i BsA-bladet att de sökte en redaktionssekreterare bestiinde jag rnig ned
en gj.ng ft laC 

val intresserad. Jag tycker att BSA-klubben har varit nyckei dr" o.n on
att den ska leva vidare.

.lratU; atatry? - WdtfubArgt

ryno y ry o!1 da fnns et Jönnå,nig Fntitaing am etuju<ts tikigd choppe6. Hobnia h@ en
Cha-ppotrhAlding so,n ,nan lc4n få tecbta orr. vttta bqv uryfflk En o;bfgd7; dirbfgs.t nc ned
ofrit&ad bokan och Wd Nen tåda sii& at "den genon sin n^ra d;iinL i*iuao an o*a a,
.lefe ti, Löotirrg".

Om daskinel efet Holntias besilming gottkåwts I?, chovetftRäkingen så kan nan Ectoa dan ra sorn

Y !" yr-ry^an*rp om tojen dr rcgistethgsbesitqigad och godtcind em onbfgd enet anatinbfggt
fo on DenplacerctiyemieHass l. SattttdlCaetaittr igetegtagö[o, tt.a 

^oooååingpå75.000:-,'Saaftaz eqiils ei och ta.Iat hoj e$Ass alllid rr&d tikvötög rnc.

Uak@ deaa ia/'ettdttt frtt .lei ,.atuakl då Hoh\i4 Ftus?lcir,gar Elefon &253 75 N så t<a dc be ji4
net odt "Hohniar Choppetpnöleing,'.

JJ

DE SMÅ T-.ÅTU, sO.TAIÄRNA

En fin vintermaski4 1953 års C11 med plungerram.

Har ni tiinla på hur mycket det slcrivs om glatnorösa motorcyklar som Gold
Star t ex Hur många sådana finns det egentligen? I bilregistret finns det 73
styckeft Men en ihig cnonym slitvatg som BSA C10 eller ClL då7 Hur
många sådana finns det d.å? 167 stycken Hur mycket har det slrrivits om
dessa då? Inte myckzt, kansl<e inget. Nu skall BSA Blada förcökn att ge
dessa maskiner som tir en av våra vanligaste "doldisar" en liten uppröttelse.

I England betecknar nan dessa srnå vardagsnaskiner för "till och från jobbet" körniry
"grey porridge" (ordagrant grå gröt). Det visar lite av instållningen till dessa små, dugliga,
maskiner såsom tråIiga och ointressanta. Men var de verkligen det? Inte! De var den
verHiga inkörsporten till Mc-viirlden. Billig att köpa, krävde lite underhålt hade ett avgas-
ljud som en "riktigl notorcykel och mycket bensinsnåI.



ISverigeffnnsdetidagflerC10/C1toriinB31,A7ochB3GoldStar:s."",*uF
en tyngdpunlt runt 1951 - 1955, Av C10 modellen fitrtrer vi endast 19 st, de flesta av sent
.10-tal.

vilken iir nu vilken, undrar den oinvigde. Båda två var 250 cg det kåinner nog de flesta till.
C10 var sidveotilsnodellen och C11 toppventilaren. Om man vill utse dei snyggaste av i

dessa maskiner så håller nog kännaren med om att 1939:års C11:a iir svår att Jå.

Stelbens ran med fädersadel od parallellgaffel. Kronan på verket iir avgasröret, sportigt
uppböjt i bakiindan.(se bild)

Cll ,notor ae dan tidiga Wen Notda genqa-
tofi och dot AUa 'fi,antpen" db bryt@na
sittet. Arvitnltcs ftarn ti 1953.

Histoien - hur det började
och till slutet.

Modellerna designades av Val Page
som ocl<så giort berömda maskiner
som BSA:s B.33 - BY (Gold Star)
modeller, Ariel Red Hunter & för-
finade Ariels Square Four till en
sund konstruktion.

1938 introducerades C10, 250 cc
sidventils encylindrig $daktare.

C10 1938 hs mod.A. Utg nArle I tankviirzln.

1939 kom också Cll modellen, ocl6å 250 cc men toppventils encylindrig lrtaltare.
Borning x Slag samma (63 x 80 --), kompressions förhållande 6.5:1, effekt 11 hk (8'4
Kw) vid 5,100 varv/min. Tre-viixlad med en toppfart runt 100 kn/h och en låg bensinför-
brukdng.

pre-ssionsförhåuande 5,0:1 som gav en effek 
"" 

r riä,;iffäffi-rf"ffil?T;
viidad lå_da och en toppfart runt 25 kmA och en bensinföibrulning runt 0.3 l/mil.
Bensintanken var också oljetank på dessa första modellerna.

@r

nffi Cll 1939 åts ,iodeL. Den Wnigaste ti| utteendet!



t
Kriget kom och all kolcentrerades på M20 modellen, Emellertid giordes en litel miingd
C10 till tränings iindamål och några få Cl1 som exporterades till Indien.

I Augusti 1945 niir kdget procis hade slutat presenterade BSA sitt 4 modells efterkrigs
progam. De var C10, C11, M2o och B31. De återintroducerade C modellerna var
oföriindrade så när som på att Bensintrnken nu bara innehöll bensin och det var en
separat oljetank nonterad på ramen. Maskinerna var svårta med matt silver/krom tank

Eltctkigstidens prsta C10 - 1945- Nu hade ma4 sepatut oljetank oeh vertdtgstå.ta a 16 831, tzlesl<ap gafet tuöjde
ämt eft år.

Tidigt 1946 fick båda modellerna teleskopgaffel istiillet för parallellgaffeh. Santidigt
flyttades hastighetsmätaren ned till tanken som på de större naskinerna. Vid slutet av Lg4g
fick C10 modellen aluminiumtopp som förbättrare kylaingen.

1950 var C nodellerna oföriindrade. Men 195L kom måaga nyheter. Bakramen ersattes
av en med plungertådring. Man kunde vålja nellan tre eller !/ra viixlad låda. C11 De
Luxe modellen fanns kvar i både stelbens tre viixlad och frviixlad och plunger. Den
enllare tre viixlade stelbens nodellen slutades att tillverkas under 1951.

1953 fick C11 nodellen 19" hjul.

1954 Blev de stora förändringarnas år. C10 blev C10L (Ligh|, nan gjorde maskinen
lättare genom ocå framför allt billigare genom att använda en BSA Bantam plunger-ram
med framgaffel strålkastare och hjul från samma Balta.m modell.

10

C10 i 1953 bs utseende. Pltlflge\ dubbekadel och sidventil,

På motor sidan föriindrades bägge maskinerna på sarnma sätt. Man ersatte generatorn
rned en alternator (växelshöms generator) monterad direkt på vevaxelns rlrivsida' C10L:en
hade en Vipac alternator. Maskinen var lackad i en ljus och mörkgrön fiirg. (Ljus ran
nörk tank.)
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C1lG (Generator) fick en Lucas alternator. Båda modellerna fick brytarna monterade på
registersidan istiillet för den "svamp" (typ fördelare) som tidigare anviints. på CllG
nodellen kunde man viilja mellan stel eller plunger och tre eller S'rväxlad låda. Mal
kunde också viilja mellan sadel eller "dubbellinpa,. C1lG levererades i maroon med
kromade tanksidor. Vid slutet av såsongen 1954 lade man ner tillverkningen av
stelbensmodellen.

1955 frck både sidar och toppventilaren nya förgasare av modell AMAL Monoblock. Cl1G
fick ockå 7' frambroms. Detta var sista året son toppventilaren tillverkades som C11G.

1956 Var C10L ensam men fi* en ny följekamarat med den gamla C11 motonx något
förbättrad i ett helt nytt chassi rned svingarms ran, detta var C12. Fullnavsbromsar och
framgaffel från den "gamla" C11:an och give$is dubbelsadel. Den hade ocl6å en helt ny
ffrviidad lå<la som blev standard även på C10L. C10:an frck ockå ,Cll' modellernas
framgeffel ftff till sitt "Batrtam" chassi. Detta var sista året för den eamla 250 sidatr från
1938. C12 modellen i maroon son sin föregångare byggdes fram till 1958 då den ersattes
av en ny modell C15 sorn iir början på en helt annan och tävlingsmiissigt mycket
ftamsånqsrik era för BSA.

MINNE TRÅN SOMMAREN 1993

Ånn tenM - 4u ltaa veckors artdigt vfu, vu dd sfiåIotdc solslerl Då
vu d6 de afr köra rtII vfut *dz hitouia RaIIy, som i b Sick i L|III fulcq
fu)rf om Göteborg.

Kl 10.00 körde vi från Svedala i
Skåne. Jag Monica redaktions-
sekr och min sambo Torbjörn.
Vi körde så Hart var sin BSA
A65T. Johnny och Anne rar
också med. De körde Norton
Adås.

Niir vi kon fram till Göteborg
var vi fen MC. Vi hämtade upp
wå kompisar, Å"a A Mikuel,
son också kör BSA fast A10:or.

Eftersom alla hade semester så körde vi redaa på torsdagen, och roade oss i Göteborg på

kviillen.

Niir vi vaknade på fredagsmorgonen visad€ det sig att vä&et var i den engelska stilen. Det
vill säga ösregn avbrutet av en och annar störtskur, men som tur var hade nan regnlläder
och vi skulle bara köra från krun till träffen, och diir stod en stuga och viiotade på oss.

Triiffen drog c 2E körarrde deltagare, i år fick vi aldrig veta hur många som hade

kommit. Det var lite Hent med tanke på hur många engelska cyklar 6s1 finns i Sverige.
En del kom redan på fredagen men de flesta kom på lördagen. Och visst var don diir,
sidvagnsekipagen, orginalhojar och racercyklar. Bland deltaganra fanns några ftån England,
Dannarl Finlard och Holland.

Platsen var idealisk för en mc-triiff. Dä fams allt nan behövde i mat, dryc* och
bekviinligheter.

Som vanligt slutade triiffen med prisutdelaing live musik och öl på lördagskvåillen'

Ett stor tack till TRIUMPH OMCC för detta alltid lika viilorganiserade arrangemang.

Monica Red sekr

C12 nad Nhgann och a&a -1956 års modell

JJ

En BM A65T -71, på vdg tia hiuini4

t4
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Yäli bland 19

BSA-modeller

Synncrllg6n bckvålnr .vbatslnlng.vlllko.,
Ivca l{l k.n köpr aa t
Slrlv attor lstalog och lllr upplt!nlnOar
t dag, allar b€tök yl. nf,rnr.L lt r-

B. S. A. CYCLES Ltd.

ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla mårken

Specialitet:
NORTON

C$inderbonningar.
Renovering av vevadar och

cylindertoppar.
Reparation av Nortotr avgas-

gåingor till original.
Glasbliistriag.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tiindE/st.

och powerboxar.
BSA TRII.JMPH, NORTON

CARILI,O VEVSTAKAR
Plus nycket ner!

AI,ESTA 2

27s oo sJöBo
TELEFON 0415-430 82

TELEFAX 0415430 ffr
Öppet Vard 9-18. Lör 9-14.

z5- aao9z sr€lalur6pu? Bro|epec Ecn'lz6- ccooc ar3lsEurappE troutru öulaa
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BSA 650 Liglrrning
Det blir dorrigf vid 25oovurry
-a E| &s öL irtlt n d6
ftt@.t BSAI uDp pl edrl-
ti66. Di,!b &|' E lLd @h
rDl. ieödt v.F .bliLn
AihinshE Sb.! 

^m.VfuDitim vis.de pl 800 lh
(600 bile) vilt €r b.tydd4 .tr
@lind w inlitrd til usefiit
hiillr€n. Sl i red olh dn
b.ruin eh .tl taip pl liclctrF
t6l D@ b.ii t! t*in@ton
sict fu!ry vid fijEtl ftiEbtlt. D€t
h& detr etd gioit i fonsiinnins-
en - d@u on do är b! elle.

D6 fdE.å tuh si.L riU €n rilb€
höElim djir tvl b..bFdd
md6!.rl6s. Dl nird€s j!! plör.-
liA hin s.Ell BSA 500 iv åB'
@deu -51. B.&!.&tu på d.n
vibEr.de Deir lib nltka em
på BSA nbdell -70. rrot. .n 16
ar cn nin8. f{iftåi.rin3år .til

a När hl6min3xtl..*D v.r
h.lt .vtlahd frt BSA:n .lrick!
pl b.a.. otdddisr p{ .in niEt!
Ulstur. Pl .Mbbl .åf.lt.ride
våR.i dn i find on 6sr höU

.ia bdli. 90 - rr0 lny'L tr!!.L
&n !u trdlist r ö!.. tndrkr
$ d, Nft Y.Miikr.M Fkrr
p, {OOO { ld 85 l!r4' D{
fyru) Iöw.idl8 .tlrrl ti! @
rusgat.v. Siltbd p! iuttu-
hht6 ft. ..!dubbl. kontwr
ch rin&M pl 6oF .bnmr
it pp rEd hlllot idiksm.Nir

I@ ltuMr fdr rti vna ir hitr.
d.u &bu&. VibF.idcd tr
v!iD! vid dt 2 500 rpE sh i
h.l. r4i..d ijld 4000 rpb.
Undq d.n staDde del6 åv
irlijhinslFriodh a[ i ,radr.
t.!6i iv6 nu, ftu4 M hur
.vån <iri ir åu udvil! jut
dd s.L. kriti.kr vrdt l€t, D.t
irrtdfi.. nn s6 sp.ci.ll. i lir
t r be[an 50 - ?0 rb^ pr or-

B.chFd.r, .tyE al' lrpor
it* olin.nli @h b..t n indik€-
rår s6@ librdi@€r eI strom-
m€l ry.Ikt dertå vaMd.
Motoh nd jäml vnd@ni dh
dnr rycttrnr f.ln 2 000 !.r på
..ndtr !ni.r. Mar rtohn6-
dad vaR ir ? 500 rpn.
I BSA:n hfl nnsid p, nt liis
upp rt i €iM bethdxdd.r d6
fiiEr. rid6 .ftcr inkijhi4...
tsF! st k de .öndei. @ntö!-
Mm dh blö .iaMthoh.n ld.-
ude, Huwdstilllo.i,En hän8-
d€ sn.tt niir €M li8lbulren
si!!..L ur .ir, .n. fitrFr6odel.r

lna6 d.tin fdr o.bb. lan8ru-
r.t .tlr!i. M6 ny.ta .Flk upp
til 3å-90 hvh dn rEd dr
f^rtbrdn Intun Ek*t pl

D6 h.h4ltt d@. .ha€n nlr
m.oh kn.nrbbr fö^di!!.
till e dlnbn.t i L Vi.rq.
vit llfur h.d tindlola. i .n

t4qNng.l jåM en [s .u mn
(öntiillninaen ch b.LEd ir
D.rf.Lt, dd Diill, .F.i.llt pÄ
tuBia a'@&. E! .nnårhinF
dml not ti.btlnd i eilolåg€.
Dd .bv.r 6ri.r mot höselb.ml
eh 3iji ltt run n&t. hflL tor
odr *6b€n i h oruturlie vin!€l

'ni! 
ron di&r b6Lh i efiån eh

Blw.hr. anm duhb.lv.rkd-
de. tiuhör har!..dde bÄr1E.
r Etr .ton f.å!erKt6 sirt€r vi
ft,r drilL.djdn. tr..Är crkeln b€1.6-
r.! ah b.u,jul€t 0ädr!. in så
ltriick kedjån lnc riil mrrla.
Fiilje. run iErruhioMbot€G
råd .tt ju.t-! der så .n d€tr
.lelor 3 cn lid ob.lasl& bak
hjul, 3Ä riil.rar @n eLeÄ .1r
lcdj.n sriinE sh h fiolst.iing
ocn bril!.l lid at kr.tri6 rupp i
vi!€n- B&rE då rlt j@ien d.n
n€d vis b.l&t{in8 pl hjul€r fdn

Twär ..lbe fårlt hiirliirden
fijr r-Ldj.r rid rr"b6iktnin:-
d i d.r hiil l!n.lct. NåFd 4h
16 .Mr&r boftla öndri prl
I Nir dat! .trils hdr BSA:n
tuU.t 250 hil ldit.r d€ 30 ir.
löhirlenilo i End.rdl. BdM.
lef(kbrubin8.n hlr€r !k pA 0,5.1
YFil ah 2 ln.! hdordi. h.r .l(
&. örn.. ulsinei: s si do<!!m.
D.! lr 23. Bllaudin3 I run-
hi'i Lr 30. I

Av BO SEIJMER
rol.: P'O ERIKSAON

TEXINISIG DATA
Ul cn a*t. Lirqd 2160 bD.
r"..d ?20 lm, Mjd 1003 tM,

lbd 1.20 hD. vih 18{ k,
ru*trisNns I90 m, diicl
3.50 - l9tnE,r.00- la bål.
PE!6d.. Mt{.n I85 lnA,
.c..lmrid 0-r00 B r5.r !.L,
bmtiicla trln 50 l&,t' 12,8

(dntlis. upp3ifid labdlaE

Motor. {-t!h hftrtH. tv&y-
liftlris 65,1 e, tlnpEion 9:r,
.fi& 52 ht SAE vid ?500 vit.

Vtt.Uldr. ,r ldrlar 16oår.
Briulgrrt drDörilila'lS
Adl fd!3rs@, blryhd r8 I
(inkl @dl, loFuEpntujning

lliuhDDtila.ba. Tcl6!.omd.
lil d.d hrdlrulbl di6pu. lnn,
.vins@ b.d Ivdt ulilk diD-

-,
Vdira ld. .o ,6td. t iliF
.Dtr!b!6 dd ot lur.t
bdrrdt K.dJo .fr.r. ore
ta lri Udd 6rdEr in,

Hah&taad GAstav på sin 833:a

Hfu lconmer en atilcel sbivm o Gurtav lohansso4
"Hahnsd Gustu", som vu geturzlagent ftrBSAi Svaige
neWot 1E7G1C74. Nunsa Hedasmedlsn i BSA-I:hhben-

Halmstad-Gustavs 833 1951

Jag går lite liingre bak i tiden. År 1950 köpte jag
min första BSA 834, med gjutjiirnscylinder och
topp. Min första tävling med den BSA:an tyckte
jag att den var sld ångrade att jag inte hade köpt
en ny AJS. Men jag lugnade mig. Rev av cylin-
dern och dåir var nonterat en kolv 6,5-1.
men att få tag i en kolv med högre konp, höjd
var inte lätt, men till slut fi* jag fram en kolv.
Sedan blev det bättre fart. Vid ett senare tillfålle
frck jag ett förslag av engelska BSA-förare att
byta ut ins'gringskammen mot en avgaskarn och
det bytet var bra för ett bättre bottendrag.

Och nu till min nuvarande 833:4 den oniindring
som jag har giort iir följande: balanspartiet it 31
som ä lättare i vikt och går fint att polera,
kolven iir en 8,5-1 raärke G.P.M. kemnaraa är
65-2436 för bäda i övrigt STD, motordrevet 21T,
ljuddåmparen iir av Clubman typ.

Vid ba*örning i High Chaparatl den 6 juni med rakt avgasrör gick B33:an mycket bra,
att det lar knall i maskinen, det får andra bedöma.

Gustav Johansson
Halmstad-Gustav
Hedersnedlen

den prisvärda77T'
mofo rcykeln
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Boktipset

Iitxters Motorboghandel har skandinaviens
största sårnling av motorlitteratur till motor-
cyklar, bilar od traltorer. Redaktionen har tagit
del av motorbokshandelns förteckning över
litteratur vilken innehåller ett stort sortimsnt av
böcker till de flesta BsA-modeller.

Köster Motoöoghandel
östergde 9
Postbox 2(D
DK{9fi) Randers
DANMARK
Trf 86426613
Poslgiro 6fi)8496

SAXAT UR PRESSEN

täiiöiä'zc sr'"tt P- a soo''

SAXAT UR PRESSEN

MINNE FRÅN SOMMAREN 1993

Ut Ltu Wa M @a et E FA BA, brtu F1;o* uAq, broör a' Lall S\wrbg:
(Se biklq på Ftumtialu och Fregfu lnrb)

Lite regn slaärnmer inte en rilaig nrist !!

Den 7 juli 1993. Snö i Vemdalen, nästån 20 mm regn det senaste dygnet och 8 grader
varmt. Som surjiinte gör man verkligen skiil för namnet en sån hiir dag; Regnet ger sig
inte. Blötan har hringt igenom gnpadojema och sprider sig långsamt upp liings
strumpoma. ftånnilar av iskallt regn strilar ner i na&on och nordviistan pinar i ryggen
Pissväder!

Humöret iir inte precis på topp niir vi ger oss ut på jalt efter bättre väder - eller glada
ansilten som vet att uppskatta en rejiil rotblöta. Visst, 'de e' bra för peran", men har de
inte fått nog snart?

På Östersunds Camping står husvagnar i lllnga rader. De rubbas inte av lite regn. Tälten
&irenot har sjunkit ihop ordendigt under natten, och stackars dem som legat diirinne.

- Det iir lits dåligt driircrat hiir på campinge4 annars har vi det gott hiir,

SERGLADA W
Lars Svanberg och Krister Nilsson från Göteborg och Getinge har laddat Trangiaköket i
tåiltöppningen och tar en slurk te. De ser glada ut trots att både tiilt och sovsäckar blivit
genomblöta

- Vi ttuker dra vidare till Gäddede idag - kartan räcker inte låingre. Sen tar vi av in i
Norge oc.h kör hemåt.

TVå motorcyklar av (????/Re&s an'n) står parkerade utanför. Frugan och
barnen har fåft stanra hemma.

- Det är ftittare att åka så här: Vi har med oss lite gamla T-shirts och strumpor som vi
sliinger efterhand. Vill ni ha en macka förresten?

2l



@
Brett till redaldionen

Skickar ett kort då vi var ute och körde på Österlen.
Det var på midsommarafton nu i år och vi blev hejdade
av beundrars som ville fotografera oss på vår BSA
Super Rocket 1960.

Vi på kortet iir Ingvar & Ame-Charlotte Larsson, St
Olof.

fd.a
du

Sjalvllai vill ei söfra ih det fn4 kottet i bladeL Tack sko ,ti ho Ingvat & Ann-Charlotu.

n a

II{ASSERAD B4O

Hib l@rurw at @tiH jorr, & M a'Tte Std, not Bql, l,'ra,ngb i leirrrptt snbr&

Jag skickar en bild på min BsA-special Ttaly England made". Ran och motor iir 840,
gaffeln åh Ceriani frarnbroms Grimeca, aluniniumfifuar Borrani, avgassystem och
ljuddiirnpare från Triunph, sadel av glasfiber, däck Pirelli bensintank ä BSA men av
okiind modell.

Clkeln iir mycket behaglig att köra.
Även nedlemer Mr G Lanza bidtog ti d4 bygga da hät ctkcln.

Hiilsningar Casino Toucini - Genova



En av de få verHigt fina kvållarna i år var det dax för det årliga Japanknäcket i Göteborg.
Vi sanlades vid Shell lJllevi för att peppa upp varandra innan den gemensamma kortegen
in till Kungsportsavenyn i tidigare ovan nåmdå stad.

Deltagarantalet var rekordstort,
ca 50 maskiner av olika euro-
peisk tillverkning. Uingst ifrån
kom ett par på Triunph ftår
Jönköping. Turligt nog hade vi
fått eskort av polisen som gjor-
de att ldr mullrande kortege
smidigt kunde ta sig fram ge-
aom stoppljus och rakt ned ft)r
'.Averyn".

Flickot på fdpanhtåcl; Med rygen rtot kometun en bltg
Susanna Grtfr4 Camilla lohanston tiaq på sh BSA GB33
nEd sideagn @h banet Datid & Iohaana dket i. Hele
Läborx ular iog om &liL4Esret ited^n rnaLen Con E pratd
ncd baoten.

Efter avstigning vid musikkaf€et,
tvfus över gatatr mot de vid detta
laget viil knäckta ijapsen', kunde
vi avnjuta en fika med gbss och
prata om våra liirn' som skulle ta
oss både hit och dit i somnar.

Eftersom tr?iffen i år var lagd en vecka senare för att inte som tidigare kollidera ned den
populiira Engelsktriiffen i Darska Mosten så fic.k vi höra lite skvaller dårifrån.

Niir det började skymma åkte
de flesta av oss ut till Rö<la Sten
för att grilla lite nere vid Göta
Äv stranden. En fin kvåll kunde
avnjutas ned en stilla solned-
eång. Bland sjötrafiken i år så la
man såbskilt miirke till Sea Cat,
den nya katamaranfiirj an som
tar en på en och en [4lv fimmg
till Fredrikshamn- Våra försök
att få den att tuta gick hte likå
bra son tidigare års Stena bå-
tar.

Snqbba Gold St,'s - sloppade av politen? SveB Öttnbery &
Con t! Liiborn (linshtsA hat just pqkaat på ett siil@fl stiile
ftanFr Air.J'nant BilIW. Hans Ame Counan Ftsöker aa te
odqldig u på tin hhantph

A

Efret som dea4 ib et C10 / CIl num-
tua tå kan vi inre motttå a$ vitd lohnny
Kqlercdb fina Cll fiån Viitta Frölundo
som vat på lapanlatäcket.

BM Ughbing ftått Botås ,ned fiansadc
pacLvaiskar. Per Anders Stömbery om jog inte
tar fd.

En ganal belant Linshts lhte odlbia len Lan Srat bery Gaöd) i sarnwå* hed Rot*ct 3 & Gotd St4t
ruceål<ann Coli Fata4 (r,v jsll Iyllda de 50 - G/'oais,

JJ
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Bildkavalkaden från Japanknäcket fortsåtter...... C:e BSA
OAITplNCEI\

Den 9:de upplagan av BSA Klubbens campingtiiff i Banteryd gick av stapeln 2 - 4 Jlrtl\
helgen efter midsommar som traditionen bjuder.

Hb eirn/as da vid G.iit4 AIvs *and.
N o Star Bar6 Etgelsk4 Europei*a
sarrrt någa Ameika *a hojd sÅ långt
ntan lcan se.

Enfu sonlingsbild en myclca vacks lodll vid Röda Sten - Göteborg

*) FriLL dversa L t

va fan ska doD
knä c ka D19 för vatje
e t'>,

Att det 30:e Internationella BSA Rallyt skulle gå av
stapeln helgen efter och ett kallt och ruggigt väder
rådde niirktes direkt på deltagarantalet som var
ovanligt lågt. Men det skulle bli en tevlig helg ändå.
De flesta kom för ovanligheten skull redan på freda-
gen. Efter en sen natt var det skönt att lördagen inte
började föniin på efternid<lagen samtidigt som
regnet slutade med en udlykt till Husqvarna och den
kiinrla fd notorcykel fabrikens ny-öppnade mus6um
dih.

Musdet visade många av alla de produkter. Kaniner,
kabiner, studsare, motorsågar, syaaskiner, stick-
maskiner, spisar, kylskåp, nikrovågsugnar, cyklar,
mopeder och sist m.en inte minst motorcj'klar.

BAsa BSA - Sven Å*c Skogtun4 Metitse
BSA Rocket 3.

Husqvarna är ju på många sätt likt
BSA. Båda startade som vapen fabri-
ker ned låtta handeldvapen (small
arms) rned stora verkstiider, gjuteri-
er. Tiderna blev fredligale och en ny
uppfinning - cykeln - blev börjaa på
vad son senare blev motorcyklar.

irraår
,ttå.\

')4'r )

,?5

Stig Gusta*sott l@n lrån Skelwd på n B3 -Sa.

n



Till skillnad mot BSA son tillverkade bilar var bara Husqvama inne och aosade på denna
narknad.

P.itut pis fick Siven Björkandet mcd en frn
niuhtph 650 -71.

På vägen tillbala passade en del på att äta
middag nere i Jönköping och andra canpade för
ftrllt med fiirskpotatis på triangakiiket. Mas
Kadsson årets leHedare gjorde i ordning de svåra
proven för årets lag; BSA' Triumph och Dunker,
Entusiastiskt påhejade av åskådama genomfördes
nandomsproverna, hopp i postsäd träfla med
penna i flask4 springa runt flask4 den torra
leken äta kex od bUlsa ballong samt det svåra
provet med Banleryds nåturresurs - kottar, att
plocka på tid. Efter en hård och jiinn kamp
kunde Dunkers laget koras son vinnare.

Prisutdelning följde. Förutom priser till lagen i de
påftestande lekarna så delades ftiljande priser ut:
Uingsta fiirdsträcka Stig Gustavssoa Skellefteå
BSA 833 -54. Bästa BaAb Sven Åke Skoglund
Åkersberga BSA/Metisse Rocket 3. Båsta icke
BS.\ Dean Maasfield Stockholm AJS 650 Twin
-59. Mest slitna bakdiiclq Linea från Dunker,
Ardie ä0 med sidovagn Påiras Specialpris -

vanrlringspris - Sivert Björkander frål Godald med en Triumph 650 -71 Special.

Kvällen avslutades med grillning dans och en o annan dryck från Vätterbyggdens MC
Klubb. Tack till alla son var &ir och VMCK för en trevlig helg.

Dean MansfuA vot på eag ax besiika

'Cood Old England" rn2d sh AIS 650 -59

?a

NffiiA på den vacba motom.

Trå Tmja choppe$ i Irån Motda.

BSA M20 & EJi fiån Sijvsiö.

På vög in ,iU Husqvuna Mu,la.

Wka hiälp ned Bankery.k töfen frck ei av'Vår ma| på
phrsat" Ian-bik Ceder, hAt på in Bi3'o.

DU KAN LITA
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Har du liinge letat efter ett tanlmiirke till dh 833, A7 M20 etc av vingnodell. Eller det
lilla eggformade miirket till de tidiga B33 orna med eu plåwinge på sidan. Då fi""s det
en hjåilp även för dej.

Crister Norlöv heter en kille uppe i Luleå son iir hiiadig. Han gör nya märken till dessa

rnaskiner, De iir avgutningar av original giutna i metall och av nycket fin kvalite. Vi kan
rekomendera dem.

Till A65 sidopanel mitten av 60 talet så gör han också dessa pllltvingar.

Priser:
BSA Vinge 770l. /pare.t.
BSA "ligg' L7O- /pret
BSA A65 Yinge ?j0- /paret

Christer Notlöv
Stengatan 75
95L 62 Lt:/ieä
Tel:BN-2K494

Ysn

30 3L

=BsA-tozset
Köpes: Skinnstiill50+als, Jacka + b)'xor, Storlek 4-50. Gammal MC-hjiitrn storlek 57-58.
Komplett bal'hjul franskiirm, giirna rned slrylt, varwiiknare drivn från oljepump.

På amonslapparna stod det inte klart angivet, men efterson Ingvar på ett annat bidrag
talar om att de har en BSA Super Rocket 19,60 så antar jag att ovanstående delar giiller
denna nodell. /Reds an'n
Ingvar Larsson, tel 0/.lLffi5y'JZ, medl nr 1129

Köpes: BSA Motor C15 eller Bä eller Brl0 eller Bzl4 eller B50 eller CCM-motor till
classickrejsobjekt.
Rolf Lundirq tel 060-578454, medl nr 969

Siilj€s:
Fabriksnya varvråknare Smith Magnetic 3-1 Grå tavla BSA 196,170. Friischa renoverade
Smith hastighetsmätare och vanriiknare till BSA 1932-73. Mätardrivningar och kablar till
både nyare och iildre modeller. Snith mätare emottages för renovering till nyskick. Trasiga
och okompletta mätare köpes eller tages i byte.
Hans Holmström, tel 031-931871, metll nr 5

Köpes: Till BSA 833 -51. Tank och skärmar
Susanne Zetterström, 031.-2103869, medl nr 1159

Säljes: Till BSA 69-70, Framhju! komplett uton axel. Mkt bra skick. pris: 900:-. BSA A10
Plrr"gsr, verktygslåda Pris: 350:-. Matchless G3L 350cc, Bra cylinder med kolv, pris: 650:-.
Miller generator, typ DM3G, genomgåagen, Pris: 900:-. Ljuddiimpare till M-Ajs 350cc, ny,
Pris: zl00:-. Strålkastare Lucas SSP 575 P, kornplett, bra skick, Pris: 700:-
Verner Andersson, tel 0532-51008, medl nr 67




