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Ordföranden har ordet....
Nu är sommaren här igen.
Vårm har varit mycket bra,
nästan bäthe åin förra året.
Vintem var ihärdigare och
den liingsta på tio år här nere
på väsikusten. Vi får hoppas
aft det inte blir som förra
sommaren med ett evigt
regnande och kyla.

BSA Klubben är ju mitt inne
i sitt firande av 10-årsjubi

Tomatlycka
Snön fu förs!'unnen och vär-
men har iintligen återväint
till denna del av klotet.

Förutom att värmen öpp-
nade dörren för det sedvan-
liga MC-åkandet så har tan-
kama även ägnats andramo-
torer Det börjar nämiigen
bli eft akut behov av en gräs-
klippare hemma hos oss.

Var nya griismatta fu llstiin-
digt exploderade av växt-
glädje. Det var dock inte så

enkelt som att bara gå ut och
köpa sig en, icke! Det fanns
med eller utan drivning,
med eller utan kullagrade
hiul, med eller utan kapslad
kåpamrn. Så nu siftervihem-
ma och läserbroschvrermen
blir inte klokare av äet rned-
an gräsmaftan blir alltmer
vildvuxen. Ett tag var ia8
spekulant på min arbets-
kamrats gar a hoq:inare en
gammal BSA gräsklippa re,
men han ville ha hutlöst be-
talt så det får bli något mo-
demare.

Att bo på landet för första
gången i sift liv innebär ju
också att odlar-instinkten

le6t. Vi hoppas att riktigt
rnånga komrno till Banke-

rydi år odrfu artillsammans
med oss. Vi satsar på stort i
år, mwik fredag och lördag,
sjö-tff med Vättems stoli-
het Magnus Ladulås på lör-
dagm osv Var med och fua
helgen efter midsommar!

Helgm före midsommar sat-
sar vi på aft slnas lite låingre

flödar. Mitt Iörsta projekt
består av tomater Två påsar
frön inköptes för hiir skulle
det minsann odlas. Tydligen
så tog sig vartenda frö för nu
har jag hela köksbordet fullt
med växande plantor En-

ligt sliikt odt viinner kanjag
nog försörja större delen av
kommunen med tomater i
höst.

Nåväl detharhunnitsmed
en del MC-åkande också.
Första kyliga tulm gick till
Hilse's vårmönstring, Hin-
dås i siillskap av bl a Arura-
Lena, viinninan som justbli-

norrut - niirmare bestämt
vid Super Bike Weekend i
Västerås. Det åir Engelskt-
tema i år och lrån styrelsen
kommer några att komma
uppmedklubbprylarochför
att tråiffa gamla ochnyamed-
lemmar vi hoppas givetvis
att så många som möjligt
dyker upp.

lohan lohnnsson

I
Vi noterar också att SMC -
Sveriges Motorcyklisters
Cmhalorganisation tillsam-
mans med bland arnat BMF
Brittish Motorrydist Fede-
ration gör ett välbehövlig
arbete inom EU byråkratins

väggar för att vi som motor-
cyklister skall kunna åka vi-

dare som idag utan en rnas-
sa nya krångliga regler
Stöd deras arbete - bli med-
lem i SMC om du inte redan
iir det. Tel SMC, Mora 0250-
39500.

För vår speciella gmpp , ve-
teranfordonen, arbetar
MHRF där du genom ditt
medlemskap i BSA Klubben
är med och påverkar.

Till sist vill tag bara säga -
passa på att köpa någon av
våra jubileumsprylar de
finns bara i ett begränsat
antal.

il

vit "knutte" med sin ny-
inskaffade mgelska motor-
cvkel.
'Mr vi tuå var i början av

tonårm så hade vi vilda pla-
ner på att bli riktiga "knutte-
tjejer". Livet tog en arman
våindning än vad vi hade
planerat. Men många år se-
nare tog vi upp hådm på
nytt och rninsarn, nu sitter
vi d?h med våra hojar och
minns ungefåir 25 år bakåt i
tiden.

I sista minuten nåimner jag
också Kungsrallyt som gick
av stapeJn i shålande sol-
sken den 12 maj. Ni som inte
var diir karuke lyssnade på
Radio Halland ochkunde då
höra liudet från hojama och
intewjunavtreftrithiga MC-

9ejet
Nog pratat av mi& mm

innan jag helt slutar så vill
jag tacka er alla som hjåilpt
mig med insiint materiai.

Hoppas vi ses snart och
fram tills dess så får ni

Ha dd
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i MHRF-Nytt it"l
! fr4frur envisa arbete för en rullande 30-årsgriins för vägskattebeftielse har I- beslutats vid rcgeringssammanhiide den 27 april. Den rullande 30-års gränsen !
I roqargauairan"ochåeddenljuliiär. !
tl. MHRE 25 år r
t'l
i Detta rri man fua med den motorhistoriska dagen den 4 september Man hoppas !
! pa *--.ru.gemang mellan motorhistoriska klubbar liinsvis eller liknand" I
I Se närmare i fack och lokalpress. I
I -- ' I-r-r
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Nytt från Styrelsen
I ar har vi satsat på att börja
sända ut medlemskort. Sam-
tidigt vill vi göra medlern-
skapet attraktivare genom
att knyta {örmåner till det.

BA$Motor ger 10% på or-
dinarie priser. Det senaste
(som när jag skriver detta
bara är i lindan) tu ett för-
månligt bensinkort hos Tex-
aco där du får rabatt och BSA
Klubben får några ören i
spons pfl liter Du tankar.
Detta innebår att när du tan-
kar med ditt BSA/Texaco
kort så sponsar du samtidigt
klubben - ffigt! En arman
kul sak är ju att Texaco nu-
mera iir eft av de äldsta bola-
gen i bransdren.

Du finner mer information
i miften av tidningen.

"vffimTOMAT
Fnl.d'sn.y'*l

Redaktör'n



Dynnmoregulator

för bilen eller båten
På en miingd områden avlö-
ses invecklad och känslig
mekanik av halvledare. fu
fl er gnistbildande, instabila
kontaktdon och reläer som
kan bytas ut mot perfekt
fungerande trarsistorer och
dioder, desto bäthe för för-
brukaren.

Först något om varför reläer
i en eller annan form inte kan
undvaras i en likströms-
anläggning beståmde av ge-
nerator, ackumulator mrn.
Den späinning och shöm dy-
namon alstrar, varierar starkt
med motoms rotation. I tom-
gång levererar generatom för
lite, vid högvarvtal för myck-
et strönt, varvid akumulatom
kan få så mycket shöm, att
den snabbt blir överladdad
och obrukbar.

Detta hindras ernellertid ge-
nom mekaniska reläer, som
skall minska tillförseln fran
generatom sa snart ladclnings-
shömmm från denna öve$ti-
ger en viss nivå som beståim-
mes av shömförbrukningen
vid tillfiillet och av hur upp-
laddad ackumulatorn ?ir. På

samma sätt skall reläerna slu-
ta kretsen, niir ackumulatom
kan ta emot stlöm men åter
bryta deo så snart motorn går
så långsamt, att ackumula-
torns späinning är stöne :in
den som generatom alshar.

Alla dessa funktioner beva-
kas av ett kombinerat reläsys-
tem, laddnings- och spän-
ningsreläema. De fungerar
rent mekaniskt med hj?ilp av
spolar med jämkämor, anka-
re, och till dessa anslutna kon-
takter, vars verksamhet regle-

ras av stålqädrar som måste
justerar efter behov. Men fjä-
dersystem har sin brister -
elasticiteten iindras sig med
tiden, reläkontakterna blir
smutsiga och förbrärms med
följd aft funktionen blir trög
odt inie minst, att det upp-
står radiostömingar.

Det år här den moderna
halvledartekniken kommer
till hjiilp och ersätter sp?in-
ningsreläet med hansistorer
och dioder. Inte minst zener-
dioden iir hiir av betydelse, då
derura förhåiffliga diodtyp re-

rfHffflfJö'ffiTtrffit+ toRD :' "'
batabara på hur strömf&sö4ning-
en i hemmet skulle se ut, om

[ * ,, *- d.n u. lika ostadig som bi-
Ä lens eller båtens: liudet i radi-
t on skulle öka och riinska lam-

poma flåimta, tu-bilden kom-
ma och försvirma i takt med

iir ungefiir så bilens eller bå-
tens elekhiska apparatur har
det, når den utsättesa för de
ståindiga variationema i det
lokala elnätet.

Fig 2 visar den elektroniska
generatorregleringens enkla
konshuktion. Med håir anviin-
da komponenter säkras kon-
stant spiinning vid ladclnings-
shöm som vaderar mellan 0
och 30 amp. allt efter förbruk-
ningen. Detta irurebiir i prak-
tiken, att dm 350 watb gene
rator kan regleras med ett par
procents noggrannhet oavsett
belashringen, alltså fullt till-
räcklig för iindamålet och nrer
därtill.

Dynamoregleringen bör
byggas in i en silumindosa

som visas på fotot. Locket av-
lägsnas och kretskortet an-
bringas i detta med koppar-
plattan synlig och på så sätt,
aft hålen passar ihop. Först
monteras den skruv som vi-
sas överst på skissen av krets-
kortet (fig 3), med lödöra och
tandad låsbricka på ena sidan.
Ar vagnm minusjordad kopp-
las lödöronen mellan C och A,
iir dmplusjordad kopplas den
mellan punktema C och B.

Diirefter monteras T1, T2 och
Dl med isoleringsringar och
glimmerskivor som visas på
fig 5, men kom ihåg de tanda-
de lfubrickorna på ketskor-
tet. Benen fran T1 och T2 löds
på kretskortet och diirefter an-
bringas R1, M och R3 enligt

(lan-Eik Kaisson nedlem 377
tiryat oss om att det bör läggas till

toÅ si)ktingat enligt mo @ting).

A.kudulatodFiinning: 6 och l2 voll.
Lrddniru$piin.ina: r,? och 14.2 volt.
Mrx hdd.lng$bitm: 15 rnp.
Pclkt lh.llt bil ed lilttfintse"?ntot.

Popnbt lfuclanics j11970.

Indinl oD Inn

dan vid små spiinningsvaria-
tioner utlöser betvdarde änd-
ringar i zmersh'ömmen och
saledes skapa möilighet för
reglering inom ett utomor-
dentligt stort område. I prak-
tiken är zenerdioden så per-
fekt som regulator, att ei gi-
ven generatorspäruring bibe-
hålls till och med om belast-
ningen - ackumulatom eller
en md ansluhn shön örbru-
kare - plötsligl helt avlägsnas.
Det motsatta sker lika snabbt:
om man utan varsel ansluter
all den belastning vagnens el-
nät kan tåla - shålkastare, ta-
dio, startrnotor mm - reglerar
halvledama omedelbart gme
ratoms fältshöm till ett värde
som precis motsvarar toppbe-
lasiningen i nätet. Så snabbt
och - framlörallt - så exakt
kan man inte begära, att me
kaniska reläer skall kunna
fungera.

Och det gör det förv isso inte
heller (se fig 1). Den normala
laddningregleringen bildar
en sågtandskuwa som klart
visar, hur högt mekanismen
fungerar Sedan manbödat a.d-

vända en hansistoriserad reg-
lering är alla sågtändema uF
jiimnade, laddningen iir snöi-
rät och det star helt klart, aft
vagnens elsystem, från gene
ratom via ackunulatorn frll

Flg. 2.

enligt fig 3. Nu monteras ze-
nerdioden 21, även derma en-
ligt fig 3. Är det frågan orn ett
12 volts-system anviinder man
två seriekopplade zenerdio-
der Haimäst ska isoleringen
avlägsnas fran ledningen till
D1, som därefter löds på plats,
se fig 5, och där monteras yt-
terligare en leclning på krets-
kortsidan. Vid minusjordning
drar man ledningen mellan
punkterna 1 och B, vid plus-
jordning mellan punktema 2

och A. Kronhylsan anbringas
nupåsåsätt,aft benen gårned
i hålen vid l, 2,3 och 4, varef-
ter den löds fast. Därmed är
regleringsenheten klar att
monteras i vagnen och kopp-
las vid minus till jond enligt
fig 4, medan fig 6 giiller vid
plus till jord. Silumindosarhar
måttlig storlek, 30x60x110
mm, så det iir siikert inte svart
att placera den. Den skruvas
fast med ett par självgihgade
skuvar som samtidigt seiker-

stäler dennödviindiga f orbin-
delsen mellan dosan och vag-
nen. Det tar högst ett par tim-
mar att sätta ihop och monte-
ra den hiir lilla enheten, som i
framtiden skall sö4å för att
shömförsö4ningeni Er bil blir
jämn och skonsam och på så

sätt kommer den snabbt aft
betala sig. SLUT.

zt
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Hej!
Jag äger tf/ärr ingen BSA men om jag
inte kommer ihåg fel, så finns det en
BSA Bantam som d€n hair sången är

tillägnad.

Hälsningar
Göran Hult i Jönköping

RUN BANIAM RIJN
Quelle: Outlool England

To the tune of "Run Rabbit Rtut'

Run Banta4 rur Bantam, run, ru1l, run.

Dont give that Honda his fun, firn, fun.

We'll get by, if you will only try
To run Bantam, run Banta& run, nm, mn.

Run Bantam, run Bantam, run/ nm, run.

Let's go for a ride in lhe sun, surl sun.

You're not as good as new, but you will have to do.

So run Bantam, run darnn you, run, run, run.

uÄsrxoRv PLUs ANDRA
EXOTISKA BEGIVENHETER

Det finns åven
denna gåLng .........stugor!!
I stugorna finns 4 båddar.
Priset per bädd och natt
blir 80 kronor.

Bokning gör du hos
Peter Johansson
telefon 0247-41503.

Kort notis
Stockholm
Ny besilhdngsman, nu iintligen i Stock-
holm. Den för manga kåinde Reservdels-
mannen Tomas "BAlMotor" Eklund har
ställt uppsombesiktningsman. Defta gör
att många medlemmar i Stockholms-
området får en lokal besiktningsrnan
inom sitt nairområde.
Vi hoppas aft Thomas får många spåin-

nande hojar att besiktiga.

Eklund II
Den nyss nämnde besiktrringsmannen
Tomas Eklund , BAlMotot som förser
BSA och Norton åkare med reservdelar
till vettiga priser erbjuder nu BSA klub-
bens medlemmar 10% vid köp av delar
Träffar du honom på marknad visar du
upp medlemskoriet som såindes ut i mit-
ten av april eller om du handlar på post-
order uppger du dift namn odr med-
lemsnumrner. Pluspoiing till BSA Klub-
bens medlemmar! Ge iioen annons sid 33)

of Swefun

Fö
ACKES MC &

MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla miirken

Specialitet:
NORTON

Cylinderborrningar.
Renovering av vevadar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

giingor till original.
Glasblåistring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tiindsyst.

och powerboxar.
BSA, TRruMPH, NORTON

CARJLLO VEVSTAKÄR
Plus mycket merl

ALESTA 2
27s 00 sJÖBo

TELEFON 0415-430 82
TELEFAX 0415-430 03

Öppet Vard 9-18. Lörd. 9-14.



Blickarna mot Midälo a....
Vihar mMC-klubb i Sunds-
valls-trakten som heter
Midälva Classic MCC.

Vi har en del aktiviteter för
oss på somrama, kanske det
är några som passerar dessa
trakter med sin BSA.

Vi har onsdagsåkning från
och med rnaj med slart kl
18.30, då åker vi till nagon
hevlig plats, grillar, snackar
och har det liie mysigt.

Det blir en Midälvarunda
den 11-12juni ihaktema runt
Sundsvall med fältmässis
övemathring dvs tält. "

Jag kan bidraga med lite in-
formation till BSA-bladet om
ni hor att det finns inhesse
från liisamas sida.

Jag köpte ett obiekt novem-
ber -92 som tog min fritid i
anspråk hela vintem.

Våren -93 var den klar och
den har varit till mycket
glädie, den går utan problem
som en gammal BSA skall
göra.

Medsåinder bildbevis, båda
bildema föreställer samma
cykel en BSAAT 1953.

"Den gårutan
prcbleffi sorn

en gatnmalBsA
skall göra"

Vi åker till ett ställe sorn he-
ter Sandnäset den 29-30 juli,
diir blir det grillafton på en
natuskön plats. Ovematt-
ning sker även där fälhn?is-
sigt. Som avslutning gör vi
ettbesök på Deltaträffen där
detbrukarvara400{00MC-
åkare.

Närmare upplysningar
kan fås av medlern 969

Rolf Lundin
Berglundavägen 12

860 30 Sörberge
Tel: 060-57 84 54

V2ilkomna
önskar

Midälva Classic MCC!

Atlantic Vintage TT
presented by British Cycle Supply Company

Irly 29,30,31. -1994
Atlantic Motorsport Park,

features:
3rd Round of American/Canadian Challenge

A Round of the North Arnerican Vintage Sidecar Championship - All Regular Vintage Classes

Swap Meet, Show & Shine and kenic Ride - Free Canping!!!
Enjoy ltree Days of Vintage Motorcyclee - Free T-shlt for Each B tish Bike Ridden to the Eventll

For further hlormation call (902) 542-748 ot fax (902) 542-7479

or contact Marth Singleton c/o British Cycle Support Company,

P.O. Box 119, Wolfuille, NS, Canada, BOP 1X0

lr

Antligen tillbaka!
ftpJp#rot oliekläder i 5O-tals stiL

ffifrå-qc 'ilvearegs'

Stövlar f,andskar
Jackor Bpror

Tel. 018-39 52 80
Fax 018-39 53 0l
Service & Repverkstad
018-39 53 58
ölsta 755 9t uppsala
vÄrKorltElt!
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Köp BSAKlubbens
lubileumströja meil

O-färgstryck
Suteatshirt i 100%

bomull d 235-

Finns för omgående
I ezt eran s, ge nerö s a st or Ie -

karL,XL,XXL,
gr åmeler ad, 60 " kul örtzt ätt

ENGELSK TR.EF
3. ' 5. iuni 1994

For 12. gang holdes ENGEI,SK TREF i ÄIlingåbro, Danmark
Der bliver f@llestur, '/a mile race, bulnout konkurrence, varm
mad og fest i teltet.
N€!me!e oplysninge!:
Tlf.: 86 48 90 10, tiisdaq, fledag og loldag aften.

Med venlig hilsen
MOSTEN MC

Bode Engvei 15
8950 Olsted

Jubileumsm?irke 40r Emåljm:Lke 301

Beställ genom att
sötta in pengar på

pg 479 78 42-4
Glöm inte skrioa
oilken stoilek du

oiII ha

Du kan äzten köpa lubileums-emaljmä*e,S-fiirgs föt 40:-lst.

O)oaonctlKelhFaordsKA kLUBBeN sqp

Karnevalssvdnsen 1994

Under tiden 16 - 19 juni it det festival i Höganiis.

Som kulmen på veckan körs ör frinta gangen

motorcykebally " Kamevalssvängen ". Söndagen

den l9 juni sker starten på Sundstorget i Höganäs.

Samling klockan 09.00 med fiirstå start klockatr

10.00 och prisutdelning kiockan 16.00. Banans

liingd iir 75 - 80 krn och rallyt iir öppet fiir motor-

cyklar tom 1960. Maskiner tillverkade tom 1930

och tidigare samt kvinnliga fiirare deltager gratis.

Tidsenlig klädsel ökar chanserna att vinna publikens

pris till " Rallys trevligaste ekipage ".
Startåvgiften itu 50 SEK per person och inkluderar
morgon kafe och lätt måltid efter målgång, samt

diplom. Avgiften betalas vid starten. Max antal delta-
gare blir 75 stycken. Anm?ilan senast 940601 till:
Carl Gunnar Andenson, Bergsgatan 3, 263 39 Höga-
näs.

Har du några frågor iir du vålkommen att ringa till:
Roland Orsmark 042 - 34 94 09 eller Carl Gunnar

Ardenson 042 - 33 03 14.

SIipshåIaE 40:-
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L0:e BSA Camp 1,2, 3 juli
Alla engelska MC

Välkomna!
Plats WvICK i Domsand, Bankeryil

utanf& lönköping (RV 195)

Progran:
Fredag: Incieckning , bar, levande musik.
Frukost kan förbokas och seweras lördag
och söndag.

Lördag: Sjöutflykt på Vättem med farty&
serevering med fullständiga räftigheter
ombord. Avgang fran hamnen nedanför
campingen,

Lördagkväll Lekar, bar, fest odr levande
musik.

Söndag: Lugn förmiddag inför hemresan.

1e8!leeo

@
q5

t
,
I

eq vär.r.rd

q"
^rl6TFfuRA

t+o

BSA Bladet, Hindås, 3 april
1994.
I ett fint men kallt vårväder

Vårutflykt mellan
snödriaorna

Familjen Hilses uppdukade
grillbord till självkoshrads-
pris uppskattades av alla

som glupskt inrnundigades
av deltagama.
Vi tackar för denna gång och
hoppas att fler BSA maski-
ner är vakna nästa år

il
Bilden till viinstet
Redaktörcn i safisptåk med några
du rfua bdsta .lds\ic-rucing f)rarc,
Colin Faiall (Rob North BSA/
Tnunph7sj 3 cll) och "Tassen"

Bengtsso ( HD tt Notto ).

Bildefl ufidet
Colin FaiaII oatmkh sin BSA

Gold Stor DBD 34 inftr en snabb
(!)henftud.

gick västkustens första an
"Hilses Våmönstring" av
stapeln. Vägama var fina och
torra men i vägkantema lu-
rade snödrivoma. Eft litet
antal BSA (2 st) men desto
fl er Triumph och Moto-Guz-
zi och annat hade vaknat till
liv

Men det var manga BSA-
ägare på plats, körförbud,
stora servicearbeten, för små
sidvagnar gjorde aft flerta-
let åkte bil i siåillei. Men det
är iu lika roligt att triiffas och
grilla och värma sig runt
påskelden, dock utrustad
med lämpliga bortförkla-
ringar Vår egen redaktör frk
Griffin hade trotsat elemen-
ten tillsammans med racing-
föraren CoLin Fairall Några
medlemnar som inte ännu
fått tag i någon BSA maskin
åkte på andra märken, även
engelska.



Ett fotografi
BSAKl-Beagle
BSA Beagle och systerf<ire-
tagets Ariel Pixie var tuå små
fina maskiner som introdu-
cerades i november 1962.
BSA:n och Ariel:en var helt
olika chassiemässigt men
hade motorn gemensamt
förutom ati bormingen 47.6
mm på Beagle och 38.9 mrn
på Pixie gav 75 cc respektive
50 cc. Slaglåingden var den-
samma på båda, 42 mm.

BSA hade problem med gig-
gar odr gjutformar till de nya
modellema och det dniide
ända till slutet av 1963 innan
serieproducerade modeller
började komma från fabri
ken.

En fenomenalt låg bråinsle-
förbrulning 0.18 l/mil och
marshastighet på ca 65 km/h
borgade för en god ekono-
misk maskin. (Topphastig-
heten låg på ca 80 km/h.)
Samtida tester var positiva
och mar rapporterade aft
den var fin i stadstrafik men
bakhjulsfjädringen var lite
för hard. Signalhomet ljöd i
minsta laget och dämpning-
en på insugs-sidan var då-
lig.

Korstruktionenvarenkel" en
framåtlutande rylinder med
två ventiler, $ra växlar.
Våtsumpssmörjning (som
på en bilmotor), vevhuset

delat vertikalt (på klassiskt
Engelskt man6r). Cylindem
var i gjutjåim medan topp
och vevhus var aluminium-
gjutgods. Oljesumpen var
utav pressat stä. Oliepum-
pen var en enkel kolvpump
på Triumph-vis, men åindå
var det eft våil tilltaget smö4-
system som gav vevlager,
vipparmar och primärdriv-
ningen smörjning.

Det fanns ingen kopplings-
korg utan friktionsplattorna
var tandade i ytterkanten
och gick direkt mot vevax-
eldrevet. Ramen var i hu-
urdsak gjord av två stycken
stäpressningar.

TekniskaData:
Motorn var som tidigare
nämnts på 75 cc, encylindrig
fFtakt, slag x borr 42 x 47.6
mm. Kompressionsförhål-
lande 9.0, brytartändning
(tiindförställning 3.4 mm)
ventiltider 23, 46, 42, 47',
veniilspel inochut0.08mrn.
Tändsystern svänghjuls-
magnet, laddning via alter-
naior, 23 watt. Däck fram och
bak 2.25 x 19, fälgar VM0.
Fjädring fram bottenliinls-
gaffel, bak svingarm. Briins-
letanken rymde 9 liter (Det-
ta ger en räckvidd på 50mil!).
Oljetankryrnd0.35 liter Hela
motorcykeln vägde 63.5 kg
ton Hiulbasen var 1168 mm
och sitthöjden 737 mm,
markfrigang 190 mm.

Rarlulr & Motomurruner

1964 Motor från K1-101.
Ram ftån K1-101

1965 K1-3507. Ki-3315.

Fåirgschema: 1964 Grön ram
oclitank med elfenbensfiir-
gade paneler, så också fram-
gaffel, skärmar och sving-
arm. Kromade fälgar.
1965 sorn 1964 men "Royal
red" -Röd och elfenbensfär-
gad'

Det nämns en modell K5
Beagle. Vilken vi t)ryärr inte
vet mycket om. Vad vi vet är
att 5 st tillverkades Augusti
1963 tilUuli 1964, under sam-
ma tid tillverkades 3067 K1
Beagles. Troligt är att K5:an
var en experimentmodell.

Beaglen blev aldrig någon
riktig succd, trots ett lågt
nypris på 92 f. De såldes
1964 och 1965.

De hade att konkurrera

mot främst små Honda mo-
deller som hade bäthe vä-
derskydd i standard. Kåinda
problem är vevstakslagret
som läft gar ner Vad vi vet
har modellen inte marknads-
förts i Sverige, men hots det-
ta finns något exemplar i lan-
det. Det är tiinkbart att man
tog in någon på prov Trevlig
iir modellen i varje fall.

Vid skriamaskinen ll.
Foto: C. Allttin,

Int BSA Rally L993 .
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" Ny Gold Star för runt 4500:-"
BSA Bladet, Kungsbacka 13
maj1994.
Ar ute i staden och letar efter
handskar lämpliga för mo-
torcykelåknhg till min son
då jag gör den häpnadsväck-
ande upptäckten att det till-
verkas nya BSA Gold Star
som iom går att köpa. I Bro-
chyrlexten kan rnan läsa att
det iir "Flaggskeppet i BSA
Sortimentet" och aft den har
"Valnötsbetsad bokstock av
MC modell." ??

Vadå MC modell. Den som
tidigare kiinde dll Gold Star
somnamnpå En av de finas-
te motorcyklar BSA tillver-
kat, eller som Taiwanesiska
elprylar bör nu även lära sig

detta nann som ett luftge-
vär! Men det bäsia av allt är
att det iir ett riktigt BSA luft-
gevär. Made in England, i
broschyrm översätter man
BSA till "British Super
Airgum'.

För några år sedan rappor-
terade vi om BSA gevai$för-
säljningen som dåvar i FFV:s
regi. Vi noterar nu aft det är
Stiga Vapen AB som mark
nadsför BSA:s luftgevär.

6 modeller firms på pro-
$ammet och som BSA äga-
ren redan vet så står namnet
BSA för det yppersta i kvali-
te odr prestanda som man
kan köpa. De har den högsta
anslagsenergin på markna-

den med 26.5 Joule. Detta
beror givetvis på den grova
kaliber .22 ( O 5.6 mm) men
det finns även vanliga 4,5
mm. Den största kalibem
som BSA luftgevären har är
.25 (Z 6.35 mm). Vidare no-
terar vipåståendetibroschy-
rm om att BSA Meteor iir
världens rnest köpta luftva-
pen och det kan ju vara sant
för vem har inte sett eller
skjutii med ett sådant?

Läs och njut vidare, stöd
den engelska industrin
(BSA) och skaffa dej en ny
hevlig hobby, - Luftgevär-
skytte. Utnärkt att utöva på
vintem.

il
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Flaggskeppet i BSA sonimentet. Mode.n under
spännare med fast pipa. l4agasin fö. 10 diaboloku
lor. Valnötsbelsad bokstock av MC arodel

ViK ca 3,9 kg. Langd 1O8 cm.

8SA S{per Star td +6M,.22,.2ö

Ralqtude nac*ih red 70
xutq. Ny kula natas ftan vatje

Teswrnnarenl Field Tärget vapnert Ärets vapen! Super,ativerna hår hagral v
över BSA Super Står. Modern tättspänd underspännarc. 46 cm pipa med 12 råfftor.
Sidosäkringen sfiäfiai atryckaren och spånnarmen. Vikt cå 3,9 kg. LänEd 11O cm.

BSA Afutpotaet RB2 gltiiken hd.,6M,..2
En smidiC och klåssisk helstocksmodell, Nu med roterande laddtrummå
som ger perfekt precision skott efter skott. Underspånnare med dold spånnarm.
Säkring på kolvhalsen. Vikt ca 3,5 kg. Längd 99 cm.
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BSA Gold Star .22 1O8 45 3.9 Zm 26,5
BSA $[€t3tår 45.22,25 11.0 45 3,9 a95 23O 2q) 9,5 26,5 211,0
BS Al]aport€. RB2 StnEd 4,5.22 99 35 3,5 195 23ll 9,S 26,5
BSA 

^l1!po]t6. 
RB2 Cadno 4,5.22 1l!3 35 3,5 r95 4m 9,5 26,5

BSA $porsF.t Caöln 45 .22 25 92,5 35 2,a 195 2llll 2q) 9,5 26, 24,0
BS Mataol 45.22 aOZ 45 2,7 l9O 15O 9,5 ll.3

f*nis*a,tata f6r BSA et @/amo luftEleyår dt tuf$istolet
Utryavär t{dlö€. lin8d FIplå,'Cn VK ,latE Ea 

^nst€s.natElno.En xg m,t ek lode

Ltt'igcvät

2,2
1A,O
10,O
6,4
9,O
9,5

97 45 2,9 17O
xu2 45 3,O llro
a!.() {5 2,9 2(x)
99 {tt 2,4 1å{)
1O3 45 2,5 19O
l.oa 45 2,4 495

4,5
.22
4,5
4,5
4S
4,5

Glno G ljxxl -{o2
Gano CF.2oLtr
Geno CF2O Stalxlard
Grno D.ltr
Cdno Apo 26

Lulw,ot .
2,9
3,O
3,O
3,6
3,6
3,6

29,5 13,7 0,55 aOO
22 17,7 0,52 arc
25 17,6 O,7O 

'.aO3t2 ZL O.Aa lix)
3a ra lill) uto
3a ta 43o uto

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
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Krcftfullt luftgevär med stor mantel som ger extra luftkapacitet för att d.iva
de tunga kuloma till hög hastighet. Kon pipa, 36 cm med pipvikt. Fråst
spår i manteln för monte ng av kikarsikte. vikt ca 2,a l€. Längd 92,5 cm

BaA Ntqor,et nA2 Ctblne xa+c*,,22
En kompakt undeBpännare med stor kapacitet. Roterande ladd-

vumma. Såkring på kolvialsen. Fräst spår i manteln för kikarcikte.
Kort pipa 36 cm. Pipvikt. Dold spånnarm. Valnötsbetsad bokstock med
ventilerad gummibakkappa. viK ca 3,5 kg. Långd 1O3 cm.

B5,A Supercport Catuin'

Vårldens mest köpta luftgevår. lämpligt både för unedom och vuxna.
lusterbart riktr.edel och ställban tryck. Fräst spår i manteln för montering
kikarsikte. Vikt ca 2,7 kg. Längd 1O7 cm.
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ANNON S

Våra öuriga aälkända
onrtlckta racerkläder

och

Modell TT
Art- 117

Modell Cross

art 116 -his 2 300:-
art 16 - Pris 2200:-

tAilss01{ & c0 slil1{1{t|ARUFABRII(

Jacka
Byxa

Rune Janssory Hole 1500,782 35 Malung, tel0280-108 13

21,

Bike Weekenil -Västerås - 18 - 19 luni 1994

BSAKlubben deltar- Du också?
I ar åir det Engelskt Tema på
Bile Weekend i Västerås, på

Joharmisbergs flygfält väs-
ler orn staden körs de årliga
dragracen för mc.

I år med speciell inriltning
på Engelska Mc. BSA, Tri-
umph och Norton-klubben
finns på plats. Kommer du
på Engelsk MC har du fri
enhd på fredag, lördag och
söndag plus fri camping från
fredag kl 16.00 till sönda-
gen.

Du har även möjlighet att
köra dragrace för endast 20r.

70 AR 1924-1994

JAPANKNÄcr r Göreeonc,
FREDAGEN DEN TO JUNI TRÄFFAS VI PÅ

SHELL.ULLEVI KLocKAN I 8.8O
MEDTAG GRILLMAT

FnÅcon JonRN TEL o8oo-7gg 26

På plaisen är även marknad
med anknl.tning till Engel-
ska MC, matservering och
allt därtill. På lördagen den
18.e har MC-musedt Gylle-
ne Hjulet i Surahanrnar ex-
traöppet fran kl 17.30, avgift
20r per person eller 50r per
familj. Ettmycket seviirtmu-
sdeum. Musil och under-
Mllning hela helgen, Aros-
festivalen pågår samtidigt
irme i Västerås.

Dragracing körs i alla klas-
ser över 1/8 engelsk mile,

som SM samt de allra "vär-
sta" inomNM. Förra årctfick
rnan världsrekord på 201,17
rneter med 4,38 sekunder -
279 krn/timne !

Välkomna!
Svenska BSA Klubben &
Västerås Motorsällskap.

Frågor:
BSA klubben tel 0300-73326.

Anrniilan dragracing:
Västerås MS tel 021-24949



BSA Bladet aaslöj ar årets
h emli g a st e r acingpr o j ekt
BSA Bladet, Kungsbacka.

Det snickras i bodarna, Ur
vintems töcken avslöjas nu
kontuterna av årets mest
spännarde racing projekt.
Det är Ratler Bergqvist en
hängiven Norton Manx
Classic Racing ålare som har
blivit "BSA frälst", kanske
genom att se vad en välprep-
pad Gold Star som John
Cronshaw visade upp på
Sviestad härom året då BSA
Klubben bjöd in honom till
27 ärs rccet.

Rainer har med hjälp av

Gösta Johansson, känd som
BSA åkare i Classic och hu-
vudman för BSA Klubbens
försäkrhgar, byggt en "japs
killer" för 350 klassen. Från
England har Rainer köpt ett
kompleit chassi från Eric
Cheeny i Bristol. Det är kom-
plett med allt utom motor.
Till och med växellåda sitter
i och den är av Quife's be-
römda fabrikat med 5 väx-
lar. Chassiet är skräddarsytt
för "Gold Star". Detta inne-
bär att även en "vanlig" 833
motor passar i&

Eftersom inte värmeutveck-

ling är ett stort problem i
dagens classic racing , då
loppen som körs är relativt
korta och för aft få god eko-
nomi så har man valt att be-
hålla BB33:ans cylinder och
topp i gjuijäm. Gold Starens
stora aluminium cylinder
och topp är mer styling åin

vad de är bra. Men vikten
kommer man inte ifrån. Men
eftersom Cheeny chassiet är
så lätt jämjört med original
BSA så spelar det i praktiken
ingen roll.

Om vi börjar i vevhuset så

har man tillverkat en helt ny
vevaxel i €tt stycke av ett
specialstål fran Uddeholm.
Vevstake från Carillo borgar
för att få det bästa i vevs-
taksvä8. Kolven är en stan-
dard Omega 500 Gold Star
men slaglihgden är ultra
kort. Bo x slag är 85 x 60
mrn, vilket ger en slagvolym
på 340 cc. Detta ger en låg
kolvhastighet vilket ger möj-
Ligheter till ett hö$ varvtals
uttag utan risk för att man
bryter igenom oljefilmen på
cylinderväggarna. Cylin-
dern är en BB33 kortad ca 34
mm (3 kylfläruar) från top-
pen. Toppen är modfierad
med eft större insug och för-
sedd med modifierade DBD
34 Gold Star ventiler in och
ut. Förgasning skall skötas
av en Amal MKII O 38 mm.

22

VethlLsel, Etl sl|ndord BB33 ueohus fur hlodifiefils med krafligare rullager,

Calillo-ae\slakens H-sektion sVns tydligt. Sldgliingden ät 60 nm.
23

BSABladetkommer att åter-
komrna rned mer närgång-

Cylindern, nedkortad till 5 ftdnsars höjd, otiginalel hat
8 origifial. Diatfielern är standard 85 mm.

na bilder och nyfikna repor- rulla på banorna.
tage när maskinen bötar

Mototn, bilden get dålig töltois Jiit. hur \ågt tllotorpaketet bli, men jänftu Loryens sloiek
med cylindern.

ToWIockeI, Gold SIat oentilet och kraftigt insug fit
38 mm ftrgosare.
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En liten

notis
Restaumng

Bykokerskan i
Oskarshöm

liimnar 10:-

rabatt på

Dagens Rätt

till klubbmed-

lemmar som

anlåinder på en

BSA.

Ta med med-

lemskortet!

Håilsningar

från Britt-Marie

Karlsson

medlem 1101.
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SENSOMMARUTFLYKT I KUNGSBACKA

LöRDAGEN DEN I7 SEPTEMBER

Vr rnÄrpAs PÅ .lÄnNvÄessrATroNEN
KLOCKAN I4.OO, MEDTAG GRILLMAT
FnÅcon JoHAN TEL OSOO-79A 26
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MarGie Bookshop säljer sedan 1972 svenska
och utländska böcker om bilar, motorcyklar,
flygplan, fartyg och militaria. Vi har dessutom
många böcker om design, heminredning och
trädgårdsskötse1. Plus verkstadshandböcker om
bilar och motorcyklar.
Viilkommen in att titta i hylloma! Vi har katalo-
ger från fiirlag världen över och kan ta hem det
mesta om det inte redan finns hemma.

IilalrtieDnoihsrtop
Te|08612 70 50, fax 08612 70 51

Box 19007, 104 32 Stockholm
Gåluadressr Roslegsgalan 14

Öppet mån-frc 10-18, ons 1119, 1ör '11-14
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Närbild
En av våra mest anlitade
besiktningsmän i syd-
sverige (liis Skane), är Ro-
land Olsson, en rrran som
har levt med motorcyklar i
hela sitt liv

Nåir vi i BSA klubben först
lärde känna honom hade
Roland en av de finaste och
bäst renoverade svingarms
833:or som skådats i detta
land. Trots att cykeh var
100 % original så iir han inie
en orginalfantom som man
kunde tro utan snarare en
finsmakare. Lite exha tryck
i motom säger Roland inte
nei iill.

Roland har vä nästan ägt
och kört alla sorters MC-
måirkery men vad vi förstår
sitter hjåirtat åindå hos BSA.
I sin ungdom arbetade Ro-
land på Fleron i Malmö, de
vat på den tiden general-
agenter för BSA. Han är tro-
figen en av de yngsta i lan-
det som verkligen har sett
BSA:s verksamhet i Sverige
på dm tiden det begav sig.

Idag åker Roland omkring
på en Triumph T 150 lii-
dent, som ju är tillverkad på
den tiden då BSA ägde Tri-
umph. Sug i er de läckra lin-
jema och dröm om ljudet
från denna BSA/Triumphs
sista verkliga stora maskin.
(Det åir en 750 cc 3 cylindrig

!,.rtaktare, BSA:smotsvaran-
de modell var lite annorlun-
da med cylindrama lutande

framåt. Defta blev standard
även på Triumph i och med
T 160 modellen, men dåhade

man även plats för elstart.)

il
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! Skogsgrillen den27:e augusti klockan 18.00 

1

Välkomna till en liten grillövning vid Knobesholmssjön i
angemänt sensommarväder med Getingegänget.

Mat och dryck får ni själva ta med samt sovsäck om ni
vill sova bver. Vi sätter upp SMÄ BsA-skyltar från

Asige. Har ni några frågor kan ni ringa
t ex Håkan tel 035-54936, Pääära tel035-54767,

Krister tel035-54926.

Lllg::44:t::f :Ilt-::s-ls1'I19"9s3T9:.i
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Detfinns även hjälmar med Union Jack-flagga

Hlton rlötdilnplrc fll de fle.lo
lr{C för I .08O-. Völi mellon swrr el.
kromod, iurrerbor i 3 lägen. Extro
storko fiiidror lwercms po begörun.

vl rtl.tGi pa po.lord.n .nda, 50:-
frolo fnkl poctons ovgiftrrl tillkornmrr,

Fbttasi\tO A
sroRcÄrllt 45,771 30 tuDv|l(Ä
tcl. 02'10.1t7 00. I[I. 02/O.8f l 38
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Inveterer til
Thunder Bike Weekend

18. og 19. juni 1994 på Våler Raceway
Det vil bli kjort klassene BOTT, SO9 250, 500 > 500,

Velkommen!
Hilsen Classic Racing Club

Avstander fra:
Elverum 25 kn
Hamar 60 kn
Kongsvinger 70 km
Oslo 150 kn
Trondhein 350 kn

\ parade "sakte" og parade "fort".

f Levende musikk, olsalg, grilling og camping.
Treffplassm ligger like ved banen.

Treffavgift, NOK 15Q inkluderer også adgang til depot
oq bane under lop og henins. Banen er skiltet fraog bane under lop og hening. Banen er skiltet fra

riksvei 20.

FrxnrnÄrF - ToRsDAGAR
ToRSDAGAR I SoMMAR tnÄrrls MoroRFoLK I ALLA

Ålomn vro ERI KsBERGsFÄRJAN, eöreeonc
KLOCKAN la.oo- 2l.oo

:
4a !t ,\.. -"
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Rapp orter från o ästkusten
Kungsrallyt
Torsdagen den 12 maj var
några av BSA Klubbens
medlemrnar engagerade i en
av kontrollema på Kungs-
rallyt i Kr:ngsbacka. Delta-
garantalet var rekordstort
med 172 startarde maskiner.
En majoritet var BSA maski-
ner men som alltid är Mo-
torcykelveteranemas rally i
Kungsbacka väl represente-
rat av alla märken.

Vår kontroll var belägen i
Eskhults-by en liten by be-
varad precis så som rnan lev-
depå 1700-talet. Härhadevi
l0luriga frågor och saft och
bullar till de deltagande.

Då defta var den största
kontrollen på rallyt krävde
den stor bemanning, vi vill
därför tacka; Lars Davids-
son, Leil-Gösta Johansson,
Peter Hagman, Johan Pers-
son, Anders Johansson, Mats
Björkberg, GerdAndersson,
Camilla Johansson, Anette
Lernartsson, Lars Anggren
och mej sjiilv (?)

Vi träffade många medlem-
mar från när och fjärran,
samt några som kanske vill
bli medlemmar i klubben.
Tack till alla för en hevlig
dag i ett perfekt väder

Hatry Malinsson ltån ÄImhult kom med sin
BSA Siloer Star 500 cc -39 till Kungsrallyl

28 29

Bengl Melandcr från Houås \omner i mål ,tid Kung'rallyl med 'in BSA 410 5R -59

loh nt Katlercd t'rån Väsfta Fröl ntla ko med sin BSA C11 -50 till Kungsrcllut

Tjolöholm Classic Show
Bara två dagar senare den 14

mai var det dags för väst-
kustens andra stora motor-
händelse. T)-värr dominera-
des tillställningen av bilar
Men BSA Bladet noterar att
de BSA maskiner som fams

utställda var i huvudsak av
klubbmedlemmar. Där
farurs Gold Stars, A 65 Fire-
bird,B33,M33,C11 Goch
M20 att beskåda. I huvud-
sak kan man väl säja att till-
stälJningen (som var välbe-

sökt) i huvudsak viinder sig
till allmåinheten man också
kan fungera som en sam-
lingspurkt f ör entusiastema.

Dock lite väl tätt inpå mas-
todont rallyt Kungsrallyt, för
mc enfusiastema.
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Redan på fredagkvällen har du möjlighet att slå upp ditt tält och förhoppningsvis
återse många mc-bekanta på Gårds Köpinge ldrottsplats. Grindarna är öppna frän
fredag eftermidag kl '16.00 till söndag eftermiddag. Tillgång til, toa och dusch finns,
liksom förtäring av mat och dryck. Avgiften är 100 k/tält med max fyra personer.

Gärds Köpinge är beläget 1 mil söder om Kristianstad och 15 km väster om Ähus.
Svång av motorvägen i Kristianstad vid traJlkplats "Vilan" och kör mot Äsum, där-
efter flnns skyltat. Är även skyltat från E22 vid Nöbbelöv. Vill du ha karta, ring oss
sä får du den hemskickad.

Helgens huvudattraktion: NIGHT EAGLES KORTEGEN.
Vi kommer att finnas på Domus parkering från kl 15.00
på lördagen. 

- 
Kortegen avgär kl 20.00 

-med "Kenneth & the Knutters" i spetsen mot
Ahus Parken. När'Knutters" mjukat upp halsarna och
ståmt instrumenten kommer de att spela så att inte eti
enda skin kan stå still.

Aft "kortegeormen" har blivit längre och längre kan väl knappast ha undgåit
någon knutte/a söder om trädgränsen. Antalet hojar 1991 var 750, 1992 var vi
1250 hojar och 1993 hade hela 2044 hojar hittat till Kristianstad och Ahus den
aktuella helgen. Vad måne det sluta i år?

Kostnaden för att delta är l0 kr/person. Ha gårna en "guldpeng" eller "selma"
(om ni är två) i beredskap vid ankomst, så minskar vi risken för köbildning. Då blir
polisen, vi och ni som'Johan", nöjda och glada. Vid starten får du även en trycksak
med lite ordniogsregler som du skall lusläsa och exemplariskt efterleva. Vi ber om
ursäkt för de luckor som bildades i lolårets kortege. En del måste till för att buss-
trafiken ska kunna hålla tiderna och andra luckor bildas tyvärr av sig själv på grund
av att vi är så många. Ha överseende och hålljämn hastighet.

En glädjande nyhet är att när du erlägger startavgiften
fär du en biljett som ger dig 20 kr lägre inträde till

parken och uppträdandet med Kenneth & the Knutter.

Efter konserten kan du bege dig till Gärds Köpinge lP där iörsäljning kommer att ske
av värmande dryck och grillad mat.

Har du frågor kontakta då: Mia och Thomas 044 - 23 81 38, Hilton 044 - 23 51 17,
Anders och Helene 044 - 23 87 66 ellet Chtislet 044 - 11 26 32.

Arrangöre[ Night Eaqles Mc, Kristianstad

åffii$;:,,1*;
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Roliga tips frånföm,. Attikll från Papukt Mdaais 611967 . InrdrLt 01t lJts Sarnbcts adl. l

HOPPA HOGT MED HOPPSKOR
marna inåtvända och sticka runt på tle si-
dor. Då man vänder del rätta sidao utåt
kommer sömmarna att bli dolda på insidan.

Gör små hål för skoningar till snörhål i
skor iframkanten så att denna kan snöras
ihop sedan ionerslangen förts in. Därefter
är skorna klara för hoppning!

rästar är ofattbart att ingen kommit på den-
oa idd tidigare, Skoroa är säkra också, be-
tydligt riskfriare än de hoppskor som består
av spiralfjädmr. De htu beskrivna hopp-
skolla bestå! av ett par gymnastilskor, segel-
dukspåsar och eo liten innerslang till ett hus-
vagnshjul.

Välj !t ett par gyrnoastikskor och kapa
bort suloroa med ett rakblad. Från kraftig
segelduk kapar man sedan styckeo enligt fi-
guleo till höger. Gö! över- och understycken
ca 177-203 mm bredare och längre äo Era
fotsulor vilka f.ö. får tjänstgöra som mall pä
översidan.

Gör mörstret vid baksidan och vid sidor-
na en smula stölte än iooerslangens tjocklek
- ca 9t mm.

Skär ut en 76 mm längsgåeode slits i mit-
ten av bottnen och sticka runt den som vid
ett krapphål så att öppoingen blir förstärkt.
Dessa slitsat är till för innerslangarnas
ventiler.

Placera övei- och understyckena med söm-



Medlemsförmäner
Som medlem i Svenska BSA Klubben får du ca 4 ggr
per år tidskriften BSA Bladet med aktuell information
om gammalt och nytt.

Du åir också med och påverkar veteranhobbyns fram-
tid genom aft BSA Klubben iir medlemrnar i Motor
Historiska RiksFörbundet MHM.

Vidare gör klubben regelbundet Medlemsmahiklar
och ibhnä andra BSA arii<nutna publikationex årligen
gerviutenAlrnanacka. GenommedlemskapetiMHRF
iår Du ockå årligen Nordisk Kalender mäd de flesta

veteranträffar i norden, under senhösten kommer
MHRF:s Annonsblad, den tjockaste amonsmalkna-
den för veteran MC och Bilenhrsiaster.

Du får regelbunden information om BSA Klubbens
och andra "Engelsk" klubbars aktiviteter. Genom att vi
är erkiinda i din intemationelia BSA-världen har du
möjlighet att delia i tex det årligen återkommande
"BSA International Rally".

Reserodelar
Mot uppvisande av giltigt medlemskort får medlem i
Svenska BSA Klubben följande förmifurer hos:

BSA Reservdelar / Service
BAgmotor 10% på BSA reservdelar.tel 08-6810923

Veteranförsäkringar:
Möjlighet till förmånlig försäkring på Din BSA genorn
BSA Klubben hos Skandia eller MHRF/Folksam.
Kontakta BSA Klubbens försäkringsmåin för info.
OBS särskilda villkor giilJer beträffande din maskins

originalitet och användande. Se insidan av BSA Bladet

för aktuella telefonnummer

Öartgt I Motorhistoriskt
ÖLands Motor Museum i Borgholm. Tel: 0485-12400

Rabatt på inträde,. "2 för 1".
| 70y" göUet iianga raror i pårt sortimeflt, dock ej dessa specialetfiudatdm i annonsen, IL-------:- ----------J

.J.J

r- BAS-MoToR -------l
A5A DELAR.

l'1?0vD kopplinqskolq 450r- dito centrum 175:-
BJIl410 koppl.korg 61rt91rt- certrun 225:-
l420wD rånell 80:- BlllAr0 lanell 125:-
A10 fyrtJädrårs tooplrnqs korq ö95:- (lrjunol_)
a6s kopplrnqskorq 975:- aö5 lanFl | 80/125:-
0riqinalfälq SSA oevon led Märoo. red NuLIey
Blue d Royal Red 0.tI lr0:- vPitrler/styrni-
ngar/kol!aelvevlaqe!/stötstänge! till : C1 0,
c11 C12 C15 825 St1 812 Btt Bl4 BI4GS 840 S44
850 M20 tr2'l A7 A10 A)0 A65. Bakre nuiler-
plåts5åtIare krrqare'195:- dito l9L8- ll5:-
Ljuddi!@a.e: slrt f!ån fiskstjä.tar till
neqårone!. (röks! upplagda nedlågda & siames
SKRUV IIUITER EULT PII,INBULT krom/Galv
i cykelgänga (26tpi) litthwolth UNF UNC SSF

Alocf <anarel 795:- diLo A105uPer F 79t:-
Kånsläpo. A7lA10 600;-/set dito A65 600:-/set
Styrtaqelsats C1 1 /Btt / NA/ A6\/840/850 zAO | -
(rorade qårrelhylsor ]90:-/pr bussninqar'rör
packboxar muttrar mnmn. Kldiade länkblltar
M20 Webb-qaFfel 45:-,/s! dito originalbussn.
280:-/sals 8sL. 465 sidol,åpe ]ås lr. ,0:-
Hast. mätar monL järn BlllA10 70r- dito f.
dubbla mätare A65 150:- ori!8xlår till
oljepumpår slr.M20,A7,A-0 & A65 rr. 195:-

IiORTON DELAN

Conoåndo k.onat kedjeskydd 550:- Con.
kromåde lyktråsten 190:-/pr ts2 llont jårn
f n69net 165:- Norton stylbronslett 125r-
Cohmando dlivaxel varv.äknare 195:- Ventiler
Styrninqå./kolvar till ES2 16H 7 88 50
19 AB 77 99 650 55 Attas & Connando.
Växel dlev 19 20 z1tände! trins 265:- dito
191 r ES2 2651- Nr-p]åtshåttale 16H llD 195.-
Nr-plåtshåttare 1948-68 l'10. - Connsndo
bak)anpst'åltsre 9l-'iber originåI 69t:-
Connando batteli hyllå originål 875:- Täck-
plåt bsknåv polelad rostfri 2lt:- Comm€ndo
nonL. plåLta olje.ilter )2t:- L€hheIIer
till aLle Norton 1916- Con. l?'-ltr.-/sL
Eromsbsckår/klossar 290-325 t - /pt Retu.rjäder
bronspedål 65:- Dommando gaffelrör 1190:-/pr
Bussninqar packboxar nuttrar kromhylso! mm

Coh. Ewingaxlar 195:- diLo blssn.ing 125:j
Swingbussninga! Dommie 695:-/p! Norton vik-
bara rcostontr kromåde rotpinnär 160:-/pr
Fotglnnin kickgunmin växelgumnin nn tiII
atta Norton BULI sKRUV MUTTER BRIC(0R
PI\\BULIÄR 5e BSA, 0ljerör vlppor 155:-
Gu f,ipackninq trånskåpa 16H 80:- dito Do-
nminator 80:- dito Conarando 45:- Styren regt.

BA(sKÄR ARFnA SKÄRHAR

STÄL ROSTFRITT 5T ÅL RO5TFfl I T I
) 1/8" 115,- I 1/A" 210,- ," 41A,-
4 1/4r ttat- 4t' tlat- 5 1/21' 5l0r-
5" 180:-- 5t' t55t- 5 t/4'\ 

',Ot-5" n.lygq 515:- 550. -
gaffeln. 6" m. ry99 610:-

SSA G0LD sTAR / A65 ktaned o!iginalskärn fran 1045:-
rostfri original fråm skärn 1045: - N08I0N C014MAND0
ori 9i nal 1495. -.
AI{AL CONCENTRIC FdRGASASE 26 28 & l0nn 1.200:-,/styck.
E(RAR: rostflia ekrår rak€ elle! böjda ned kronade mässninqsnippt€r i tärdrga längder
titl BSA & NoRToN ,(även reducelade eklat l/anm och ekrar till AntEL R0IAL aNFIELö
PANTHER nrl. )

VER(TYG: U-rinq nyckl.r l/16!l:1/4"8S 85.- 1/4"\=5/16"85 9r,- 5/16iN=t/ArBS 115t-
Hy]sor l/16"W 6Ot- 1/4"\l 65t- t/16"\l 7r.- U-nyckelsats 1/8"1 - 7/9nu 6nycklår 19>r-
Avdraga.e: Norton. koppling -1968 '160:- Commando kopplinqsfjäder 115:- Commando koppt.
centlln/motordrev 120:- bottenslmploljeplugg 145:- Uotordrevsavdraqsre -1968 595:-
Haknyckcl ävgasnlttr€r 29r:- Avdr. vippåxlar 225:- BSA Avdr€gare Mag.drev Bll t120 At0
95:- (opplingsnåv t1201,r0 105:- dito BJIIA10 125.- dj,lo A10/A65 105:- dito A6t ,1969-

A1lar topp dead centle tool 75:- topp.mont./stötstånqs verktyg l5:- nn nn nn

0LJEPUHPAR: Reno!eråde oljep!mpar till ES2 Dominato! Atlas 6505
Conmendo A7 410 A50 A65 1.2OOt-/sL ninus ev inbyte.
IIRES fä!diga pires i o r i g i n a I u t f ö ! a n d e r!ån 19)9 titl 1975 till
a I t a I S A & N o r t o n . U a s t i 9 h e t s n ä t a ! e , V a ! v r ä k n a r e , G a s , C h o k e , T ä n d n i n 9
F r ånb!oms, Bakb r oms, Koppl inq.

Iomss Ekl!nd Rubinväqen ZZ 126 1B Hägersten 08-6810921..
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BSA-Torget

Såiliesr BSA Shooting Star 500cc 1970, som ny. Yamaha XJ 500cc 1981.

Wåge Johanssorg Torsgatan Z 570 31 Ingatorp, tel 0381-211 82 eller 2'12 $.

Köpes: T I BSA B33 -51. Balskitm, stag till både ftam och bakskiimL fotpinne,

gashandtag, kopplingshandtag, handbromshardtag. våixelförare. stoppliuskontakt,

kedjeskydd, lyktglas fram. hastighetsmäiare, fram och balhjul, avgasrör

Allt ä av inhesse både nyft och b€gagnat. Helst siidm Sverige.

Benny Roesberg, Syrenvägen 10, 269 38 Båstad

tel hem 0431-751 93, tel arb 0431- 789 11.

Sälies: BSA C11G ?50 cc -9, utställningsskick. Tyvåirr linns det ej tid för $irlan.
Prisidd 29 000r.

Lars Möllerström, Bryggaregatan 4, 981 34 Kiruna, tel0980-818 05.

Köpes: Till BSA A65 {0-tatet. Önskas köpa reg. papper. Bra pris.

Iars Sander, Östergatan 161, 261 35 Landskrona, tel 0418-286 08.

Sälies: Origiml bensintank, nylackad til Bl4 Victor, C25 Barracud4 B,l4 Shooting

Star, 825 Star fire. Komplett med errblem.

lårs shöm, tel 08-80 34 19.

Köpes: "CentralstiH" till B,14 Victor

La$ Shöm, tel 08-80 34 19.

Såiljes: BSA 840 i delar, motor, ram, gaffel, stötdiimpare och hiul mm.

Mattias Gustavsso& tel031-99 09 67 eUer Comty,tel9 4426.

Sälies: A 10 Golden Flash -53, plunger. Påbiirlad renovering det mesta finns.

Carl-Erik Comstedt, Fuuviksvägen 44, 139 00 Viirmdö iel 08 -570 21253.

Du som oill annonseru på BSA-totget!
Skia tyilligt och glöm inte skioa rrarrfl, ea aibess och telefotttturn net

Skicka mateialet till Susanne Gfiffin, Lills Affhern 1U73, itil6 97 Aloheflt
u
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Träffar
Onsdägsåkning starhr kI18.30 med Midiilva Classic MCC, Sundsvalls+rakten, se sidan 10

Torsdagskvällar i sonmar träffas motorfolk vid Erilcsbergsfiirjan i Götebory se sidan 27
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Mosten i Darunark, se sidan 13

Night Eagles Kortegen, IGistianstad, se sidan 30

Japankniick i Göteborg. Sar ing Shell Ullevi kl 18.30, se sidan 21

BSA Camp i Banlery4 se sidan 14

BomhoLns Veteran Rally, se BSA 1/94

Båstad Clasic Car Show se BSA 1/94

Grillafton - Sandnäset, Sundsvallshaktema, se sidan 10

Atlantic Vintage TT, se sidan 11

Japankniick i Malmö. SamlingJägersroparkeringen kl 1830. I
Efteråt blir det grillning, medtag kow. -
Sonrmarhiiff Roslagsrallyt. Tripp efter Roslagskusten och dess I
småvägar Samling vid OK-macken i Åkusberga kl 10.30. För hlo ring i
Svm-Å-ke Skoglund tel0&540 23 939 ellerRoger Olsson tel08-511 78 341. !
Midälvarunda i haktema runt Sundsva[ se sidan 10 I
Bankörning för lanclsvägsMC på Kinnekulle ned Hilse kl08.00-17.00 !
För info ring 0301-115 53 I
Ihunder Bike Weekend, Norge se sidan 27 I
Kamevalssvihgm 1994 - Motorcykelhistoriska Klubben Syd se sidan 13 I
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Britannia Rällyt, se sidan 8 I
31:a Intemationella BSA Ralll't i Belgim, se BSA 1/94 !
Skogsgrillen mecl Getingegiinget kloclcar 18.00 se siclan 26 I
Japanlnii* i Stockholm. Vi träffas som vanligt vid OK-mackm !
vid Norrtull i Sto*holn. Medtag korv för gr"ilJning. För info ring I
Sven-Åke Skoglund tel 08-540 23 939 eller Roger Olsson tel 08-511 78 341. I

T

Sensommarutflykt i Kungsbacka. Träffas k114.00 se sidan 24 !
T

Toknatta - Halrnstad-Gustavs Trophy. Nattorimtering med pris för bästa !
mgeJska motorcykel. Frågor: ring Uffe i HTC tel03$18 66 78. 
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