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BEESA'S FLASH TI4IIN
BSA s big and beefy unit-construction twins fust appeared in 1962, as the A65 Star T\,vin.
The tuned, high-compression A65R Rocket version arived in 1963, but it was supcrscdcd for the
next year by the model shown here, the A65L Lighhing.
A bulwark of the Beesas range up to the company's collapse in the early seventies, the Lightning
could exceed 110mph, thanks to its bench-tested 654cc ohv parallel twin engine with twirr Amal
carbwettors.
BSI(S decision to use a
plain-bush timing-side
main bearing on these
engines damaged the
A65's reputation - if run
on dirty oil it can blow
uP.
Today, however, a need-
leroller bearing is avai-
lable to make the sports
tourer bullet-proof.

i rcpottage,av defitu tidnings \ttiklaL rcpottage, b$iifidorc fifi kontdkta BsA-klubbefis /edoktion.
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! RedaltörSusanneCriI6n,LiIaAlftEm4473,4'4691Alvheqr,Tel0303-336151(rinSeisenårcånkI21.30):

r Soenska BSAKlubben

BSA-bladet utkonrnrer nred 4 nuim€r Fr fu. T l stor del gil(s den med hj:ilp av medl€mnamas insåinda
b€dttelser. På BsA-torget får alla medlesunar annons€ra ftitt. För€tag lån numera också annonsera mot
betalnins. För Drrnumeråtion konhtta Svenska BSÄ Klubb€d. Bilde! eller annat maieriel som du låter oss

använda'ffu dri givetvis tilbaka, Material skictås ti.[ Susånne Criffin.

Ansvarg utgivarc: Johåfl Johansson tel $oGru 26

brctagsärmonser Anette Lennargson el 030G440 6O

Svmska BSA Klubben iir €n ideel lönnin8 som arbetd fiil att samla intriesserade ochbevårå BgA Moto(yklår'
cer också ut tidskiltm BsÄ-blad€t hJoldtation oml:lubb€nfås g€nom Svemka BsAKlubbetf DrottnlnSEltan
68 434 33 Kunesbacka tel 0300-n3 26.

Medlemsskö för 1995 erhåIs g€nom att 1m:- behlas in på antingm vårt POS'IGIRO 179 78 42-{ eller
BANKGIRO ti28-ru2. Avgiftm g-åller per kalerder& FaniliarnedlemskaP inneb& att mm crhlllcr ett eget

medlensnusrmer oc-h övdia litÅåneifih medletimar. Dock får man bara ett ex av 864'bl.dct Pcr fdmili.
a Koshaden för familiemedlem fu för nårvarande 6O- per år I
i aar"t"a"atug"t å.1 medlemsiirendm via käEsör€i Monica Andersson, Hanekulevå8€tl ll, 231 95 TI€[e iL!:e9ry:931- ----------J
7 FörsäkringarlBesiktningsmiin ""'-'
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Gelinsq Malntöping: Sb.lholnl
Krishr Nilsso[ iel03t549 26 Cad Cunnar låwestråd;tel0157-202 40 Toriås Ellutd, t l&6E l0 92]

ISSN 1104-6763

l BSA-bladef -------- Innehåll
Ordföranden talar...
En dag i värmen...
Lifteratur sökes!
"HjäLnlagen"
Rapport ftån Mostm
Mer statistik!
Brev från medlemmar
7957
Halnstad-Gustav..
lapanlnäcket i Göteborg 1995
Annonsblad från Fleron
BSA (Mini) camp
Kvinnor, miin och motorcyklar
Bokhöman
Intemationella BSA Rallyt 1996 i Nya Zealand
Nya BSA på markna d".l:.1996???
Medlemsförmåner
BSA-torget

Modellspecialister
Om du behöver information om din BSA eller en modell du ?ir intresserad av kan du
konlakta någon av våra modellspecialister.

Lokalaoilelningar

4
4
5
5

8{1
12
1.4

15
76-77
18-20

21
22-23
2425

n
29

31

HööE
Kalle Helgesoo& tel 041$.13 65 J

Måt nöl
Roland Olsron, hl f/&794 28 17

Shömondl
Kall€ Rooo, tel 0670$1 38

Stytelsen
Ordlörände,

Ansvåri8 utgtuan
Jolun Johansson

Dothinggahn 6 B

434 !A Kungsbacla
Tel m0G733 25

enail
johanjolDnsson@oiline.idt.Ee

fice Ordlönnde.
nininsdtukibulion

Per Rmel,VamblodsgNtån 2 C
431 62 MölndåI, Tel 031-27 19 24

NY ÄDRESS i onl 1 okt
Sveåhoh! Stamarcd

430 20 V€ddit€, Tel 034G322 02

Sekteleran,
Annoffansvåri8

Änetle lrnnaftrson
Fågånd 4415, 400 31 Äsa

Tel m0G{40 60

\/ice Selftteran, Regdiå
H.lm Br nshrD

Bäckvå8€n 4, 232 3å tuiii'\,
Td MXi' 33 14

IG$ör,
MedlenBr€Sirter

Monica Andenron
Hanettrlsåqar l4Älshd

z:t rs räu"torg
Tel04s48 52 g

Redakin
susanne Gri6n

Lilla Anrdr {473
{46 91Älvhem

Tel m{I}33 61 51

PR
Elisab€fi laiier$son

Steninge 3{6 SoMlm
310 4t Iåverdal
Tel03$51745

Ledadt r
Chdster Alvin
Tdml-92 54 91

Mats Karl$on
Tel 031-58 55 22

Elisabefi Fåije$rort
Tel03t517 45

Khtbbrcgalia

lad(tr*irke 3&-
Ioistedekal.2st 15r

Emalmårlc
Slipshålhrc

T{hirt stodek LXI. XXL

Bestiillning sker tenom in8åtbin8 på
POSIGIRO 479 78 42-4 eller

BANKCIRO 5,12&7552.
clöm inte tala om vad du vill hå.

Skårc1
Helen Brunstorp
Tei 0404) 33 14

Getinge:
Krister Nilsson
Tel 03t549 26

SiStunå:

Jan Nikano
Tel 08-592 52 213

Vallentuna:
Roger Ohbson

Tel 06-511 78 ?'41

V_astkusiarL

Johan Johansson
T€l ftJoGB3 26

Å{enberga:
Sven-Äke Skoglund

Tel 0B-540 23 939

Förkrigsmaskiner
M20,M21,1949..6
Gold Siar, B33, A10
450,465 t om -70
450, 465 efter -70
850
475 Rocket III

Sune Sandshöm tel 030041 70
Morgan Johansson tel031-36 36 37
Giista Johansson tel0300-i24 59 kviillar kl21-22 ej tisdagar
Ilåkan Ceme tel 0411-400 12
Robert Hortans tel Ol0-18 65 31
Lars Svanberg tel 031-93 62 18
Bo Hagman tel 0380-751 17

Presstopp

f&mA95
är 17 november



Ordföranden talar....
Nu börjar en lång och till slut
varm somrnar gå mot sitt
slut. Det har haint mycket
skojiga saker och en del trå-
kiga. Det tråkigaste var be-
skedet om att Gustav Johans-
son skadats så allvartgt vid
ett veteranrace att han sena-
re avled. Jag lärde känna
Gustav för ca 20 år sedan då
nin far renovemde sin för-
sta BSA och han har varit en
god vän och trevlig bekant-
skap sedan dess.

Några trevliga träffar har det
blivit med våra sidovagns-
BSA. Bankeryd var trevligt
och lika så "back-to-basic"
arrangemanget Britannia
Rally som Pära & Co hade
ordnat strax utanför Falken-
berg.

En ilag i oiirmen...
Dagen efter VM-avslutning-
en sitter jag irme i värmen
och är magsjuk. Det beror
förvisso inte på \A4 men är
nog så håkigt. Desio roliga-
re har denna VM-veckan
varii och Göteborg bjöd verk-
ligen på sin bästa sida.

Sommaren har för övrigt
varit fylld med mycket arbe-
te och lite mindre av motor-
cykelåkning. Semestem får
vänta till hösten.

Men en tur till Öland blev
det som planerat, men fy

vilken tråkig väg mellan
Växjö och Oland, det var
dock värt besöket.

Britannia Rall)'i som i mina
ögon var en klar succ6 be-
farus denna gang i hakter-
na runt Falkenberg. Där
fanns det mesta man kunde
önska sig. Vädret bidrog till
en bra träff och humöret var
på topp hos de flesta. Pä:ta
fran Gethge tillsammans
med ett stort gåing entusias-
ter kiimpade tappert med
alla vedermödor som finns

Därför - Du som kiinner aft
du har tid och inspiration
4 ggr om året - hör av dej
snarast till mej så kan jag
berätta mer om hur du kan
göm BSA Bladet i framtiden.
Du skall ju inte skriva tid-
ningen själv utan det görvi-
medlemmarna - genom att
sända in bidrag, Redaktören
är den som sätter allt sam-
man till ctt underlag för
tryckcrict. I liir av Dig!

lohnn lohansson
Ordfirande

'Ii'l: kuiillar 0300-733 26

på en träff och visst lyckades
dom bra. TACK till cr allal!!

Hösten är i antågande och
förrnin del betyder det bland
armat näst sista numret av
BSA-bladet. Tiden räcker inte
liingre till för "bladet" och
som ni kan läsa i Johars spalt
så kanske framtiden innebåir
helt nya grepp för klubben.
Hur som helst så hor jag vi
överlever som klubb även
om vi drar ner på arnbitio-
nerna en aning.

Ha d6 - Red

Vi saknar fortfarande någon
volontär iill Redaktörs-
posten. Om vi inte far någon
frivillig till denna post så
kommer utgivningen av
BsA-bladet direkt att drab-
bas. Jag kan inte se någon
lösning på detta utan någon
frivillig som kar axla ansva-
ret. Det är t?inkbart att vi helt
enkelt inie kan ge ut några
blad alls, uian karske istället
gå över till ett enklare ny-
hetsblad som s$relsen kan
säfta ihop för att på så sätt få
de löpande intressena och
kontakten mellan medlem-
marna aft hrngera. Styrelsen
kommer under hösten att gå
igenom defta problem och vi
kan alltså idag inte se något
amat än en drastisk lösning
på problemet.

Litteratur sökes!
Klubben har för avsikt att
skapa ett referensbibliotek
med sannskt BSA-material.
Syftet med detta är att beva-
ra den svenska delen av
BSA:S historia, samt att med
bibliotekets hjälp kunna ge
medlemmarna central till-
gång till uppgifter kring våra
motorryklar.

För att lyckas med detta be-
höver vi er hjälp.
Vi söker bl a:

'| försäljningsbroschyrer
t) inshuktionsböcker
I meddelanden fran general-

agenter och återförsiiljare
O reklamerbjudanden
,f rapporter från prov-

kömingar och tester

Har du något sådant materi-
aI på saenskn, el\er nägot an-

nat som är förknippat med
BSA i Sverige, är vi tackam-
ma om du hör av dig. I första
hand är vi ute efter original-
material, menbra kopior kan
också duga så liinge. Vi beta-
lar naturligtvis rirnLiga pd-
ser för det du har att erbju-
da. Gåvor är mycket vä.lkom-
na. Tag en titt i din bokhylla
eller skräpkammare och
kontakta klubbens nya bib-
liotekarie:

Per Renell
Varmblodsgatan 2c
431 62 Mölndal
TeI 031-27 19 24

OBS! NY ADRESS
Frar 1 oktober 1995
Sveaholn, Stamnared
430 20 Veddige
Tel0340-322 02
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"Hjölmlagen"
Har du någon gang fundemt på varför d! ät tTJufigen att
anviinda hjiilm? I så fall kanske iag får intressera dig för den
uppsats jag sk€v nyligen, som examensarbete på jurist-
tinjen. Den är på 67 sidor och behandlar bl a vägen fram tilJ
hjälmlag i Sverige. En viktig del av uppsatien är den
kdtiska analysen av den hlir sortens skyddsregler och du
behöver inte vara jurist för att läsa den. Jag skiCkar den för
självkoshadspriset 60 kronor.

Per Renell Ny adress från 1 oktober:
Varmblodsgatan2c SveahoJrn,Stamnared
431 62 Mölndal 430 20 Veddige
TeI031-27'1924 Tel0340-322i2

&ulstruI4lisa iutitutjonsn,

Tillånprdc lrudier 20!, HT.94,w.95.

\,'IK 117 b $

En krittuk studie av \iiilnlagen



l-f nder första helgen i juni

avlöpte den sedvanliga Eng-

landstriiffen hos Mostens Mc

iAlingåbro, Danrnark. Ett ho-

tande lågtryck förvandlades

till shålande sol och de flera

hundra deltagarna kunde

ägna sig åt qusigt tältliv att vinna...) kunde höras i denitidintevarsåstor.Den

bland massor av motorcyk- svensklä$ei, men vi hade dag tre nya Trajor kör hem

lar kul iindå! prisema kommer inhesset

för sprinten att dö ut.

! r l-Irrttlrrt-lrt !Irrtlrrrr tr rlrt !r rt Il1
I Mer statistik! il1
I Som ni säkert kommer ihåg, presenterade vi stahstik över nyregisherade BSA 19g9-92 

-
! i förra numret. 1993 års statistik fims nu tillgåinglig och airtaiet nyregisnerade nSA !I under defta år var 52. o o o - -' -'---' -'' --o- 

|I
i Bland Ovrig3 fabrikat märk Triumplr, sorn rned en blandning av nya och gamla Trajor !I kom upp i 93 st. BMW, som vi behaktar som ett "stort" märie, haäe tattikt inte nier iI ain 181 nyregisherhgar. Anhlet regisherade Ducati blev 49 st - vilket alltså är färre iin I
! antatetdseL... Il1
! Lå.toss n r.hoppas att alla delrär52 maskinema anvåinds flitigt på vägen och inte bara !- stitts 1, i tirn rrn-en, eller (hemska tanke) fraktas med släpvagn till och från Sotiga II Söndagens Rally. En BSA tål att anvåindas! II pelle p at Il1
llllrr r r tttrrrrarrrrrt tt rr r ltrrrllr rr I

M20 lastail med läsning........
Så hiir dishibueras BSA-bladet. Ca 60 kg tidningar har iust hämtats på tryckeriet.
Därefter följer adressering och sortering i mitt vardagsrum, va refter liartongema lastas upp
igm och körs vidare till posten. Tre dagar senare har du ditt BSA-blad i brevlådan.

gångstävlingen, vilken är ett

uppskattat inslag bland pu-

bliken" men efter att ha ställt

upp i denna är jag en smula

undrarde inför hur urvalet

görs. Syrliga kommentarer

(Mar måste vara dansk för

att Mosten Mc gör en regel-

iindring till nästa race. Flera

träffdeltagare iag pratade

med tyckte det kiindes fel att

köra den nya generationens

Trajor ihop med de äldre ma-

skinema, även om skillna-

Mosten drar fördelar av att

alltid halla träffen på samma

plais. Det mesta, från den

mysiga tältplatsen till den

numera påkostade frukosten

i klubbstugan, är väklrgani-

serat och bekvämt. Trenne

rockorkestrar spelade fram

till gryningen och ölet flöda-

de i det stora cifkusftiltei,

men som vanligt förekom

inget bråk. Det k?inns extra

bra i dessa tider, då motorcy-

klister genommedias f örsorg

på nytt beskrivs som kniv-

dråpare och maffiamlin.

Bland underhållningen

märks den traditionella tom-

Mest uppskattat air nog iindå

lördagens sprint-racing, vil-

ken för de flesta deltagama

är en unik chans aft få en tid

på 1/4 mile. Av årets race såg

jag inte så mycket eftersom

iag själv stod i startkön med

min M20, rnen det brukar

vara spektakulärt och sp?in-

nande. Min bästa tid blev

23.66 och det räckte för att

komma absolut sist. Illl skill-

nad från flera andra deltaga-

re, hade jag inga problem

med att bemäsha framhiuJs-

lyft eller spinnande bakdäck.

Stora klassen (500+) vanns

rned en hög tolva av en ny

Triumph, men detärnogbäst

Som grädde på moset fick vi

se veterancross ute på iing-

en. Roligt att titta på, särskilt

för den som gi.llar leriga BSA-

stånkor Jag hoppas att man

lyckas bjuda in crossförama

även nästa år Mosten Mc

skall ha beröm för dema häff

ochjaghoppas aft viblir iinnu

fler svenskar där 1996.

P Pirat

l
Per ReneII



Breo ånmedlemmar,

Vimmefty
95-06-16

Siinderhär enbild
på min nyrenove-
rade BSA Slooper
350cc 1930.

Hiilsningar från
Göran Nilsson,

medlem nr 1012,

Vimmerby

lr rlrllllrllrlll

En tanke bakåt i tiden
I gömmoma hittar Bengt Melander, medl 1265, denna licens för inköp av en st cykelslang.
M som inte var med på den tiden har svårt att föreställa oss den tidens alla bek).mmer.

Breo medlemmar,

Hej BSA-bladet och anilra BSA-iliggare!
Jag bara måste få visa foton från crossen på High Chapparal.
Det fina ljudei från dessa fantastiska maskiner ian jag
iyvärr ej förmedla. Hoppas Ni någon gang har tid att gå på
veterancross !

Hälsningar från " Spike n " 1077-Hamnnrö



Brev medlemmar,
Hej BSA-bladet!
Skiikar några kort fran Classic Motor festivalen, Ånnaboda. Lagorn utflykt med perfekt
väder = ca 11.5 mil från Karlstad-Hammarö. Q vad fina MC ochbilar Trevligblandning med
utställningar och urderhållning. Plus "loppis" där även vanli$ folk kan göra fynd. Jag såg
"rnina första mc": Monark Blue Fighter -54 och BSA 833 -51. Vilken kiinsla! (Snyft)

Hiilsningar ftån Lennart "Spiken" Andersson.
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19 57 ...finnsdenl januariöver260.000moiorcyklarregisheradeiSverige.
Mesta mc-liinet är cöteborg o Bohus liin, där drygt 21 .000 registreia-
de cyklar finns, medan Gotlands liin är mc-fattigast med bara 3.200
hojar Samtidigt finns i dket drygt 730.000 personbilar och antalet
bilar fo sätter att stiga krafti$.

...körs som vanli$ Sveriges GP för motorcyklar i Hedemora. Varg-
Olle Nygren blir bäste svensk rned en andraplats i 125 cc-klassen och
en hedjeplats i 350 cc. Fina placeringar. Kanske prispengama räcker
till de 75 dagsböter unge herr Nygren tidigare under året dömts till
- för vårdslöshet i trafik. Var sak har sin plais, så även fortköming.

...9äl1er årets svenska debatt framför andra huruvida Sverige skall anskaffa atom-
vapen eller inte. Landets tidningar är i huvudsal positiva till en svensk atombomb
och bland förespråkama märks bl a professor Tingsten och förre fönvarsministem
Sköld. Enklare opinionsundersökningar visar att fler svenskar är för svenska
atomvapen än emot. Det kalla kiget sätter sina spår även här

...säljer BSA sin cykeltillverkning till Raleigh. Biltillverkningen (bl a genom Daim-
ler) avythas till Jaguar och man koncenherar sig på motodserade två,hjulingar.
I årets modellprogram händer inte så värst mycket. Visserligen introduceras BSA
Dandy, en mopedliknande 7O-kubiks scooter med oåtkomliga brytarspetsar, men
den gör inget störe intryck på varken hemma- eller exportmarknaden. Men passa
på om du vill ha m M33, CloLeller Bantam D3, det är sista året de säljs. A10:anmed
plungerfjädring gör också sitt sista år i programmet, men det är kanske bara
sidvagnsentusiastema som är ledsna för det.

...toppas bokhandelns bäsisäljarlista av A gnat MykJes Sången om den rödn rubinen.
Till en början är romanen trögsåld, men när allmåinheten upptäcker att boken
stämplats som oanståindig och beslagtagits i Norge - då tar natu-rligtvis försäljning-
en fart ordentligt. Sdngen...säIjer lbbeltså mycket som tvåan pällstn, Aku-Aku av
Thor Heyerdahl. Andra framgångsrika titlar under året är yäl oiin atomen av Di$tey
och Professor i folbollav CurLnar Gren.

...blir Robert Mclntyre först med att köra eft varv på Isle of Man med en snittfart över
100 miles i timmen. Han gör det rned en fyrcylindrig Gilera 500, utrustad ned en
enorm kåpa. Att rekordet tas med en italiensk maskin kanske framlallar en viss
besvikelse bland anglofiler, men faktum är aft under 50-talets sista år är det MV och
Gilera som står för de högsta hastighetema i TT-loppen. Hur BsAskulle ha stått sig
i den italienska konkurrensen får vi inte veta, eftersom fabriken sedan TT-fiaskot
1921 inte vågar sig på fler försök på iinnu ett tag.

Pitat
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Halmstad-Gustaa har lämnat oss lapanknäcket i Göteborg 1995
Motocross-legenden, he-
dersmedlemmen och vän-
nen Gustav Joharssory mera
k?ind som Halmsiad-Gustav
har hastigt och hagiskt läm-
nat oss efter en rnc-olycka
vid Kristianstad-loppet den
16 juli 1995.

Gustav var in i det sista en
BSA-man. Han lämnar ett
stort vacuum efter sig då han
för många har varit ett ovär-
derlig stöd och hjälp då de
har varit i behov av erfaren-
heter och reservdelar till sina
BSA motorcyklar Gustav
föddes den 6 november 1920

i Halmstad där han verkade
och levde sitt liv Tidigi i
ungdomsåren kom han i
kontakt med motorcykeln
som kom attprägla hela hans
liv. Under eft erkrigsårenbör-
jade han iävla i motocross
och korn snabbt i kontakt
med BSA som kom att bli
hans eget märke. Snart eta-
blerade han sin fuma Gus-
tav Johanssons Motor i
Halmstad som kom aft bli
en av de största BSA-åter-
försäljama i landet. 1971 tog
han över generalagenturen
för BSA efter Fleron i Mal-
mö. Aft han kom att bli den
sista generalagenten kurde
ingen ana då BSA slog igen
fabriksportama under 1972.

Men många år vidare satt
BSA-skylten på firman i Fyl-
lebrc strax utanför Halm-
stad, där mången BSA-åka-
re varit och köpt delar och
fått seryice. De sista åren

skötte Gustav BSA-affärer-
na från sitt hem.

BSA-Klubben hedrade Gus-
tav vid jordfästningen till-
sammans med familj och
viirmer varav eft stort antal
hån mc-branchen. Officiani

var Kyrkoherde Bertil
Franck som under många
fu vadt BSA-åkare. Motor-
cyklarochBSAniimndes ett
flertal gånger under guds-
tj,insten, då detta varit en
central roll i Gustavs !iv.

il

Efter mkall och regnig vecka
kom solen fram på fredags-
eftenniddagen och Iockade
fram inte mindre än 42 icke
japanska motorcyklar Lite
över 50 personer hade kom-
mitpå dessa då vimötte upp
vidShell lJllevi (VM-arenan)
och med polis-eskort para-
derade upp och ned för
Avenln i en mullrande lång
orm. Efter ett pitstop vid

Livingstone där fika med
bulle inmundigades samla-
des alla återigen för en final-
parad vid Götaplatsen, där
vår polis-eskort mötte upp
och alla gjorde fterligare wå
vändor upp och ned för
Avenyn till allas glädie. Där-
iftån fortsatte "tåget" genom
staden ut till Alvsborgsbrons
södra fäste, Röda Sten, där
traditionell grillning inled-

des vid strandkanten. Far-
tyg - stora och små - kunde
ses, allehanda samtal mel-
lan nya och gamla viinner
utspelade sig, allt medan
den ovanli$ vackra solned-
gargen kunde avnjutas. Tack
till Lars Svanberg för eft hev-
lig arrangemang och tillvåra
två mc-buma poliser för en
väl genomförd eskort.

II

Cuslau och Sirkka-Liisa aid det 29:e Int BSA Rtll! i Danna* 7992
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Från Lasse Schultz på Kungliga Biblioteket har oi fått kopia
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BSA (mini) cnmp
Årets BSA-camping i Banke-

ryd var den 11 ;e i ordningen.
Efter fjolårets pådrag (10-års
jubileet) var det åter igen eft
normalt Bankeryd. Delta gar-
antalet var tyvärr lägf (47

personer) men alla var lika
glada för det. Ait Triumph-
åkare gillar "basic camping"
återspeglas av att övervägan-
de delen av hojarna var just
sådana, sen kom BSA och
efter dessa Norton. Ett tjugo-
tal dagsbesökare kan vi ock-
så räkna in.

Jan-Erik Ceder och Vätter-
bygdens mc-klubb stod för
de stora insatsema. Vätter-
bygden tillhandahölI mat
och dryck till humana priser
Ja-n-Erik bjöd på lördagens
utflykt till Vattenparken i
Jönköping med guidning,
och sedan for vi vidare till
Axamos carnping och bad,
därmånga passade på att äta
middag och en del tog en
välförti?int fika.

Under eftermiddagen fick de
som önskade gå enenkel tips-
mnda på campingen. Vid
kvällens bö4an startades de
årliga lekama, som för första
gången genomfördes utan
Hr La$ Svanbergs närvaro
(han var i raggarbilslandet
USA). Genomförandet av le-
kama gick utmärkt och med
tre laddade lag, BSA, Norton
och Triumph, genomfördes
den hårda och jiirrma kam-
pen. Norton-laget gick ut
som segrare/ tätt följda av
BSAJaget som slog Tri-

umphJaget (med en häst-
liingd?). Efter deita delades
priser ut i lekama, tipsrun-
dan och de årliga premie-
ringama.

Bästa engelska, gick till
Tomas Amedahl från Sköv-
de med sin fina Triumph 750

cc Bomevi.lle som såg utsom
ny. Ärsmodellen var unge-
fär -79 eller -80. Vi vet inte
riktigt då vi inte fick träffa

ägaren själv, för han hade sin
båt i Bankeryd och var ute
och fiskade! Så kan det vara
om man har mc-träff i ett
fiskeläge.

Bästa standard blev en BSA
modell \4M20 hån 19,14 som
Bertil Karlsson fran Oland,
nairmare bestaimt Köpingsvik
(ligger strax norr orn Borg-
holm) komrnit på. En väl-
digt fin maskin i ett utrnärkt

1995 åts biista BSA "Close Up"
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originalskick. (lnte militär-
fiirgad.) Lite civfiserad ge-
nom svart lack över det hela
och en silverfärgad tanl. Den
var garska okomplett när
Bertil fick tag i den så han
fick jaga en hel del delar, men
här var den nu i Bankeryd
helt komplett och i bästa
skick. Bertil har ett par BSA
till hemma i garagel bla an-
nat något så ovanligt (i
Sverige) som en BSA Beagle,
en encylindrig 75 cc fyrtakts
"moppe" av 1964 års modell.

Bästa BSA togs hem av
Ronny Kling från Linköping
med sin fina A65 Cafdracer.
Ronny har lagt ner ett oho-
ligt aöete på detaljer: alla
små aluminium-tillbehör
har han gjort själv, fran styr-
kronor och hastighetsmätar-
kåpa hll oljeiank med dito
snabbtanklock. Alla reglage,
fotpinnar och dylikt har rr Betlil Kttlssofl, Köpingsltik, BSA WM20 1944



Ronny srnidat till på sin fri-
tid. Avgasrören är heldrag-
na rostfria rör med en alu-
ljuddärnpare på. Ett väl in-
byggt oliefilier finner man
också på maskinen, också
detta sitter i en aluminium-
bit som har bearbetats fram
av Ronny.

Bästa special och Päras spe-
cialpris erövrades av Claes
Delling från Nykil som lig-
ger några mil söder om Lin-

köping. Claes maskin är en
verklig special, Norton 850-
motor i en Norton Feather-
bedram, som är utrustad
med Monoshock-fjädring
ba k och modem gaffel fram
med dubbla skivbromsar.
En fint racerstuk med en låg
alu-tank på featherbed-
ramen. Aft Claes inte är rädd
för att anvåinda hojen syns
och att den är byggd fdr att
köras märks också.

Kviillen avslutades i VMCK;s
klubbstuga och ute runt gril-
len långt in på småtirnmar-
na. Söndag rniddag var cam-
pingen åter tom på engelska
mc. Tack till Jan-Erik Ceder
och medlemmama i VMCK!

Claes Delling, Nlkil, Notton 850 feathefued

Kainnory män och motorcyklar
Än ha r vi inte ha.ft någon smaskig könsrollsdebatt i BSA-bladet. För att ni skall få litet inspiration
till en sådan, vill jag dela rned mig av denna arga insändare som en kompis hittade i en tidning
i Australien:

Bikie woman likes to wash
fm sbk of the aflti-dlruainbt dribblings fron nll you hairy-kgged feminists (lorum, Feb 7).

My man is tuy drauoinistic snd I don't mind. At kast I hmo I'ae got a rwl man to look after me
aid not sone äimp who does what he's told.I aln mjoy uvshing"and polishing his Ha;lf7 and
Norton as well as my oumhog. I thinkthis is aprioilege as your bi*e is like a pai of Wu. Most guys
won't eum let anyone touch their ride,let alnne clean it.

So,what's next ther? I suryselou'll try to stop us girls gettiflg p onstage at bike ralliu and taking
of out clothts to enteftain our mm.

Why don't you go back to riding lap-uap?

Better still,join therest 0fthefl ta\y disabledand diae aVohto.Withgirlslikyou around it's
no wonder our mm prefu to spe d m e thnr with thzir bikes thsn us.

Biksr's Wonan, BIue Mountnins.

Tja, kanske jag skall föreslå att Bankerydskiiffen far nagra nya inslag tlll niista gang. Det var fakdskt
ganska liinge sedan eft g?ing nakna kvirmor tävlade om att få tvätta min motcrcykel.....

Pirat
I I lI I lIl I ll ll lllrll tIIl-lll ll tl il ll lrl

B e st öll kli st er d ek al er,
jackmärken,

slipshållare eller
emaljmärken.

Sätt in pengar på
pg 479 78 42-4

och glöminte skriaa
oad duaillha.

Slipshållare 40:- Jubileumsmårke tl():- EmalimZirke 30r
21,



Bokhörnan
Ärets Bästa BSABok!
The Illustrated Motorcycles
Legends BSA av Roy Bacon

är också den enda BSA-bo-
ken som givits ut hittills i år.

Den är faktiskt en av de bätt-
re på senare år i sin gerue -
bilderboksgenren. Lite iext
(på engelska) och mrånga bil-
der (flertalet i fiirg) ger dm
96 sidor långa boken i stor-
format en given plats i BSA-

ägarens bibliotek. 14 kapitel
delarupp BSA:s historia ftån
cykeltiden 1880 fram till 1972

då produktionen i princip
upphörde. Bildema lir bo-
kens huvudsak, de ger läsa-

ren sida upp och sida ner av
fina maskiner att drömrna
om. Lättlästa bildtexter odr
korta textstycken ger den
som inte är så svängd i eng-

elska mycket god behållning
av boken. Arets julklapp till
BsA-ägaren. Hos MarGie
Bookshop i Stockholm kG
per du bokm för 195r. (Bok-
fakta:FörlagSunburstBooks,
Titet The Illushated Motor-
cycle Legmds BSA, av Roy
Bacon. ISBN 1 8577'8 126 0.)

22 t2,

Lättuiktarc
Är du intresserad av små
engelska och prakiiska två-
aktare så är detta en utrniirkt
bok för dig. Boken med den
långa titeln "Practical British
Lightweight Two-Stroke
Motorcycles" är skriven av
BSA-marmen Steve Wlsoo
som kanske framför allt åir

kåind för serien "British Mo-
torcycles since 1950". Steve
skriver inte bara böcker och
artiklar i engelska mc-tid-
ningar, han åker framför allt

engelska motorcyklar och då
helst BSA och han ses regel-
bundetpå BSA-häffar i Eng-
land och Europa.
Boken, som är utgiven 199Q

beskriver och ger synpunk-
ter och tips på viika motor-
cyklar som författaren har
ldassat som praktiska octr
också går att köpa odr få på
vägen frll en sumrna av ca

500 €. En stor del iar av bo-
ken tar upp de verkli$ prak-
tiskaochpriwiirdaBSA Ban-
tan-modellerna. Bantam-
modellen är iu en av de mest

tillverkade rnotorcyklama i
efterkrigstidens England.
Från 1948 frll 1971 tillverka-
des mellan 350.000 och
500.000 rnaskiner av BSA.
Nanmet Bantam blev under
50- och 60-hlet också syno-
n).rnt rned en liten tvåtakts
motorcykel och dåirför kalla-
des alla små tvåtaktare lite
slarvigt för bantams. Den
övriga engelska mc-indu-
stdn bestod mest av en mas-
sa små märken med en ge-
mensam nämnare: motom,
Dessa motorer tillverkade av

Villiers odr det är den
andra stora delen av
boken, som avslutas
med beskrivningar av
de olika fabriker som
alvände deras motorer

Bokm är engagerande
och gör läsaren sugen
på enliten "bantam" odr
iir ftarnför allt vtudefull
för den somvill veta li.te
mer praktiska saker om
sin favorit-bantam. Hos
Macie i stockholnkG
per du boken för 295:-.
(BoKalta: Förlag: Fou-
lis, Titet Practical Bri-
tish Twoshoke Motor-
cydes, Författare: Stewe
Wilsoru ISBN 0 85429
709 x)

Teleforurummer till
MaGie Bookshop
08-61270 50



*Rffis
1f,ffi.
.ffi)"

I BIIILY
tgg6

Hosted by the New Zealand B.S.A. Owners Club

HARCOURT HOLIDAY
PARK

UPPER HUIT,
NEW ZEALAND
March 9-15, 1996

hrcorporates an ALL BRITISH RIDHDISP|\Y/BARBEOUE on Saturday March l6
plus GIANT SWAP MEET and MOTORCYCLE SPRINT MCING Sunday March 17

For entry forms & enquiries contact New fualand B,S,A Owners Club Inc.,
P.O.Box 40-382 UPPER HUTT, NEW ZEAIAND

Phone 64-4 -565-0237 Fax 64-4-527-7672
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Det 33:e lnternationella BSA Ozaners Club Rallyt den g-L5

marc 7996 i Upper HuIt, Wellington, Nya Zeelanil.
Rallyt kommer allt niirmare och ör ilu intrcsseruil så hör ao
ilej snarast till fohan lohansson tel 0300- 733 26 ftu anmäl-
ningsb I ankeft er o ch ilct alj er ail inf ormation.

Då det är m lång resa till Nya Zeeland, har man i direktanslutning till rallyt i samarbete med
m annan klubb (Two Wheels South) ordnat m 26 daga$ rundtur på sydön. (18 mars till den
14 april 1996.)
För oss som inte har möjlighet att åka till Nya Zeeland hålls ett europeiskt rally i Tyskland
under vanlig rallytid, vilket kommer att bli ett "mini intemational". Närmare inlo om detta
komrner senare.

Här är rallyprogranrmei för the New Zeeland BSA Owners Club International Rally.

Lör 9 mars Officiellt öppnande Harcourt Park
Em, "Marae Welcome" Hangi

Sön 70 marc "Rimutala" Frukost-uiflykt till Westem Lake
"Kaitoke' -utflyki och "Bush'-vandring
Utflykt iill Staglands Wildlife Park

Mån 77 mats "Wairarapa' -ufflykt (Heldags)
Utflykt till Staglands Wildlitu Park
Bussutflykt iill "Martinborough wine hail"

Tts 72 mars Bussutflykt till Thompson Vintage M/C Museum
och Mt. Bruce National Native Bird Sanchrary

Ons73 mars Äventps-utflyki (Dual Sport)hela dagen
Rundtursflygning över Wellington med klassisk DC3:a

Tot L4 mats Huvudutflykt till Southwards Museum, "Line Up" & BSA
Day med utställning öppen för allmiinheten.

Frc 75 marc Uiflykt till Wellingion Bay
Bussutflykt till Wellingon med omgivningar
Flygtur till Marlborough Wine Trial med kiassisk DC3
Möte för intemationella representanter
Dirner & Dance

Lör 76 mats 'All British Rally''
Utflykt "Mangaroa io Blue Mountains" Barbeque

Sön77 mars 1/4 rrile sprint racing på Alexander Road i Upper Hutt
och MC swap meet.

New ZeelanilBSA Owners Club önskar etVälkomna!



ElL!. tllloril rr. troht'rk rlrn.

ANiffiöffHäTdtrffh1995
Tlll dls aom tlllhör nåqon åv Moto.hi3torlske Rikstörbundeta 117 medlemsklubbarl
H& lonmår å.non5brånk.n€r trl &rnonsblsdål 1995 - nlslÖöund.ls ånigå 3l0rå ånnon.ldning. sorn år inl€modB*,
tlpplagan bllr ca 60.000 .x€nplar @h blåd6t sån& ul i nins åv novamb.r lill mtorhidonk r I Swrl$. Norgs, Oanmad o.n Finland,
Prisr år olöråndrat $dan lörogå€nds år, Ou lår 6n 8råd€B annonl på !e0 bokslåvår tör 20!, Nåinn ocn ad63r år gErh.
Obsl Ovansiåends pris 9ållår .n.Lat Frlvd.nnonsr. F6r Dlg som ytk€småslgl 6öjud6r vaor €lld ljansier lnom vår hoböy tinm 6n
så.sk'ld lö6rå9spnsll3tå,
F6ria Arcr intöd6s avdålni.gamå TUNGA FOROON (låsr- ch miliråöilår, b!s., rEhd64 och BIIDELAR (håla parrisr eh blåndåd.
d€lar som år Evåra ån dåb upp undd rubiksmå), Far p€rsonbllår och d$ås dolål nnrc qu avd.hingå. som ddgar6, Dd linn6 €n
Mc-avd€lni.g (ö, motorcykla,, hopod.i 6h lBhlullngår) smt avdålningar l& LmEFATUn @h OIVERSE (dllbshöa veidyg, skyliar,
nod6ll.r, bårhoioFr, rjds6nlia6 klåd6r ocv m€d ånlnylnino ll vår nobby), Vl skilid 3om !ånlloi på KÖPES @h SÄUES,

Vårå rardagsfordon @h dora d.l.r hör inl€ homma i anndsbladotl

cön s^ HÄF:
L Sk iv lydllgl trEd en bobi.v i v4i€ rula,

2. Brddå inrå annoftsr irån orir(å åvd.lnlngar på ssnna blånk.n od shll på köps€ och så4sd
3. Sknv namn 6h ådEs på vai6 blerd,
4. LlgE m.d .vgln I s€dl{ €llsr lnngrken.

AWiftd år 20t lör 6 6d6r (1-6 dd6r ko€Iar 20r, 9-16 rador tO:, 17-24 lad€. 60: odv).
Ou tår låg!å ihop anlalsl radff pA olkå brankenff (11 ad€r Ford Köpos + 4 rader MC Sålss
bllr 15 ad.r @h kostar allEå ,l0r).

5, lblå.d kån 6n liian skbs sålF ln3r ån nångå od. Du s.m sökor sn lneplg'Ul kan ltl dln
mnons //l6t@d Gör så hår Fhå €n skis åv löEmålot högsl 3a x 3€ mh, n€d blyorts 6ll€r
ru$h på vilt påpper (du ltu dea €niilad om d€t !6höw). Fåål d€n på dlt annorullanl€ld
LågO med tlldevgilt €t I !.dlar ell€r liinå.k€nt

6. sånd an.omon 5!m6tdon 24 6€d6'nbff 1995 Ult llHAF:rAtl{OllSgL D, BOX alto,646 26 SUNNE.

7. On & bsh6ver is. blmk€i€r, vill ha pdslFtå 16r lö€tagsnnoMr 6lls b.h6vd lråga någor kan dll nngs 0565n37 80.

vålkonnen som anno.sdrl
lf.io.hl.toriia nldörbsnd.t
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ACKES MC &
MOTORSERVICE

Servicp o. reparationer
alla niirken

Specialitet:
NORTON

Clinderborrningar.
Renovering av vevafar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

giingor till original.
Glasbliistring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tiindsyst.

och powerboxar.
BSA! TR.ruMPH, NORTON

CARILLO VEVSTAK,{R
Plus mycket ner!

ALESTA 2
275 00 SJÖBO

TELEFON 04154t0 82
TELEFAX 0415-430 03

Öppeh Varil 9-18. LörrL 9-14.

Illrlrrrrrratrrrtl

I Nya BSA i
i p,åmarknaden ;
, 1ee6??? I
! I engelsk press har den senaste ti- !
! den figurerat rvkten omenny BSA. !I Det är ett samarbete mellan I
! fSa negat i cloucester, fngland !I och MUZ i Tyskland (Tidigare MZ), I
! samt ett investrnentföreiag. MuZ !
I harinformeratsinaåterförsäljareom I
! tot;anae' !tl
! f ma och MuZ kommer att ut- !
I veckla en helt nv serie av kvalitets- Itt
I mototcvKat -
TI
! o o* första i serien ar en ny !I 125 cc BSA med namnet Barracuda I
! ,orn korn-ur utt uppfyna 1996 års I
I tuobestiimmelsel II '', r
ll
! f rr4* har planer på att åierin- !I troducera BSA Bantam (Vilket som a

! TheStarpåpekargörattcirkelnsluts II eftersom DKW-motom som Banta- I
! men baserades på kommer från !I DKW i acopau som senare blev I
! fr,lZ o.tr nu a, UuZI;. I
ll
! t Vldare ha, man hög prioritet på !
! försäljningen av Scorpio-modellen. I
tl
: Jaha! Nuåterstårbaraattviintaoch !I se..... II rrla "a
lrrrrrrrrrtrrrrrl

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

Du är också med odr påverkar veteranhobblns fram-
tid genom att BSA Klubben är medlerrunar i Motor
Historiska RiksFörbundet MHRL

Vidare gör klubben regelbundet Medlemsmahiklar
och ibland andra BSA anknutra publikationer, årligen
gerviutenAlmanacka. GenommedlemskapetiMHRF
får Du också årligen Nordisk Kalender med de flesta
veteranträffar i nordery under senhösten kommer
MHRF:s Aruronsblad, den tjockaste annonsmalkna-
den för veterar MC och Bilentusiaster.

Du får regelbunden information om BSA Klubbens
och andra "Engelsk" klubbars aktiviteter Genom att vi
är erkåinda i dm intemationella BSA-världen har du
möjlighet att delta i tex det årligen återkommande
"BSA International Rally".

BSA Resero ilelarl Seroice:
Mot uppvisande av giltigt medlernskort får medlem i
Svenska BSA Klubben foljande förmäner hos:
BA9motor 10% på BSA reservdelar tel: 08-6810923

Bensin:
Bensiruabatt på Texaco om du arsöker kontokort ge-
norn BSA Klubben.
För mer info kontakta klubbens kassör

Veterunförsäkringar:
Möjlighet till förmånlig försäking på Din BSA genom
BSA Klubben hos Skardia eller MHRF/Folksam.
Kontakta BSA Klubbens försiikringsmiin för info.
OBS särskilda villkor gäller behäffande din rnaskins
originalitet och användande. Se insidan av BSA Bladet
för aktuella telefonnummer.

Öorigt I Motorhistoriskt
Olands Motor Museum i Borgholrn. Tel 0485-12400.
Rabaft på inträde,. "2 för 1".
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Telefon 08- 68109 23 / 010-21238 22
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BSA-Torget
Norton Dunstall 810cc 1968. Renoverad motor och växellåda, nybesikiigad odr i
bra skick. Pris 40 000r
Katarina Karlsson, Kiimpegatan 4 4 hp, 411 04 Göteborg. Tel 031-75 20 02.

Motor AJS 16MS 53 (350cc) med tåindrnagnet men utan förgasare.
Motom behöver nyft vevlager, kolv mm. Ny cylinder finns. Pris kan diskuteras,
eventuellt blte mot BSA B33 delar.
Sue Wallin, te 0174-341 11.

Skiirmsiag G-S nya, kolvar R3 std. nya, avgasrör A65-70 med balansrör rostiga,
förliingda gaffelben -70 beg. bronusköld fram A65-71 beg.
mätargummi 465-71 beg.
Till T140-76: beg. sadel, sidokapsemblem Bonneville 750, H bakre sidokåpa,
skåimstag frarn något defekt, blinkers, backspeglar, avgasrör rn balansrör,
luftintag, baklampa.
Torbjöm Chfistensso& iel M0-48 52 54.

Till BSA, nyförkromad viixelpedal nr 29 -3249, d:o trll A7-A10.
Till BSA C 11, nyrenoverad motor + lite smådelat orenoverad 3-vädad växellåda.
Nya delar till d;o lager, kick och växelj. kickegment med kickaxel, gummi-
stoppar för kick, kickdrev
Ovriga nya delar: Stl.rlager (faftas 15 kulor), konor och hållare för filtpackn. till
hjullager, bult till bensintank, kolvbult med bussning.
Beg lock till strörnförd. lite skadat.
Till BSA B 31-33 med stelram, baknav
Elon Berglund, Box 20, 820 20 Ljusne. Tel 0270- 68 438 ej efter kl 21.00.

En B 3l-motor med motor nr XB31-??? eller eft vevhus.
Rolf Lundin, Tel060-57 84 54.

Sälies:

Köpes:

Köpes:

Sälies:

Sälies:

Säly'es:

Söndet ihten elt
bildbeois på objeklet
sorn iag bötjat lite
sttått pÅ.

Invdr att siifido elt
kott nii den iit flirdig
- niir kan i gefiaeto.

Du som oill atnonsera pi BSA-t$gel! Slrliv tydligt och gliirrl. intr ekiw ruflm, tclefotnumnet od eo dnss.
Skicka naterialet till Susanne Gnffn, Lilla Alfen U73, 446 91 Alohen.
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