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v
Ordftiranden talar. ..

Våren mal<ar sig sa-kta framåt bit för bit. Jag har fått ftarn
våra hojar ur vinteridet och varit och besiktigat den ena. Jag blir
inte riktigt klok över vilka regler som gäler om var och när man
besiktigar sin motorcykel. Såjag kollade lite på det.

0 - 10 år gammal: besiktning vart annat å,r.
11 - 29 ar gammal: besiktning varje år.
30 eller ädre: besiktning vafi alnat år.
Tillverkad 195O eller tidigare - besiktningsbefriad.

Vi har alltså två olika gräIser: en som flJ,ter med och en
som å-r fast. Jag tror nog att dom som har en tidig So-talare
kånner sig sårbehardlade jåmfört med de som har en -5O:a eller
äldre. Men de kan i alla fall glädjas åt att bara behöva besiktiga
vart annat år. Det betyder att det är nu bara sex år kvar till att de
a-llra sista årsmodellerna av BSA faller under tettioårsgrånsen.
Tiden går a1lt fort.

BSA-campingen i Bankeryd har i år möjligheten att bli
ordentligt stor, eftersom Britainia Rally 2ir förlagt helgen innan
(midsommarhelgen) och går av stapeln i Gälivare. Det är ju en bit
att åka dit och BSA-klubben har redan fått förfrågan från en del
som i stälet satsar på BSA-campingen helgen efter midsommar
och som åir förlagd betydligt nårmare den stora massan av rikets
folk. Vi kommer dårför att göra träffen lite festliga-re ån vanligt -
inte lika påkostad som Jubileumsträffen, men någonstans mitt
emellan. Båda två tråffarna erbjuder en bra sta-rt på semestern.

Som ni kal se på arnan plats i tidningen har vi nu - efter
att ha räknat på priserna och porton - varit tvungna att höja en
del av klubbregalial. Men det år små höjningar som ser till att
dessa prylar finansierar sig sjålva och ger en mycket liten de1 till
klubbens kassa. Sä diirför kan marr säga att det iir rena
sjävkostnadspriser. Om någon fortfarande tycker att det iir d).rt
så beror det på att vi bara tar fram saler av högsta kvalitC. Så
stöd klubben köp lite klubbprylar.

Ha en trevlig BSA sommar!

Johan .Iohansson

Äntligen iir BSA Bladet nummer 2-96 ftudigt, och förhoppningsvis inte lika
sent som nummer 1-96. Jag börjar kiinna mig hemma i redaktörsstolen och
börjar bli våin med PC;n, bilden ovan år från produktionen av förra numret.

Vid alla A65:ors stora helg påsken (Poweregg!!) togs första turen för året på
BSA:n. Efter sommaren vi hade håir i Skåne då, hal vintern återkommit så det
har inte blivit så rnånga turer sen dess. Hoppas sommaren år häLr nåir ni läser
dessa rader.

Det har kommit in en del material till Bladet frå,1 medlemmarna vilket alltid
år positivt. Dock åir Bladets aptit på material glupande, så fatta pennan eller
starta PC:n och författa ditt bidrag, tänk på den fina Parker-pennal som
infört material belönas med. Niir du iir fåirdig med din författarmöda, sänd in
ditt material till redaktören. Adressen finner du på insidan av BSA Bladet.

Teckningarna ni kan se i Bladet framöver åir hämtade ur det norska BSA
Bladet. Som ni kommer att se visar de olika användningsområden för BSA:s
mångsidiga produkter.

Titta noga i BSA Bladet vilka evenemang som går av stapeln i somma-r t ex
BSA Camping i Bankeryd, japanknåck i Göteborg och Stockholm, BSA Träff i
Sundsvall, Grillafton i Skåne och Getinge m m. så ses vi sä-kert på något av
dessa evenemang.

Hoppasvises YQor*Åcq-
-4-
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Jaha, dd uar det dags för del 2
Internationella rallgt i ltalien 1995.
Från RAM till ROM, del 2

i den sprinnande berdttelsen om

Sagan om hut det blev besvärligt...
Efter svalkande bad fortsatte vi så
den sk rivierasvängen. Dvs rald fram
efter kusten. Var det kokigt i gar så
var det desto rakare i dag och milen
rullade undan bra. Stannade på
eftermiddagen några mil innan La
Specia och badade och bestämde oss
för att försöka hitta en camping
utanför La Specia. Här missbedömde
vi nu både avstånd och natur. Det
visade sig att man var tvungen att ta
sig in i landet en liten bit, mest för att
vägen gick där, och då var man vips
uppe i berget igen.

Atln utigar brir till Rom. . . eller . . .?

En otrevlig sak med slingriga bergsvägar är att det går åt oplanerat mycket
bensin.

Så nu var vi däir igen. Och distansen var också onödigt 1ång, tycker jag. Det
fanns inte heller någon bebyggelse att tala om. Inte en by så långt bensinen
nådde. Uppåt var det också. Kom till slut upp på toppen och där 1åg ett litet
cafå. Skönt - nu är det nedför - sa vi, och så tog bensinen slut.

Knallade tillbaka till caföt (vi hade hunnit ett par hundra meter förbi) och
undrade om de möjligen hade lite reservsoppa stående. Italienama har inte
det. Inte i bilar heller. Så dåir stod vi. Efter att ha blivit utskäld av en
italienare för att vara så dumma att köra omkring i bergen utan bensin fick
vl dock tipset att vid caf€t gick en Liten altagsväg till en liten by dåt det fanns
en station. Och praktiskt nog var det nedför hela vägen. Så det var ba_ra att
s1åpa dit cykeln och rulla. 18KM!!

Stannade nåir vi kunde och frågade efter reservbensin på någon enstaka gård
som dök upp, men icke. När vi rullat tyst och fint och lyssnat på den härliga
fågelsången i 13 km kom det en tysk bil. 'Ilskar har ALLTID reservdunk. Så
även denna - 'Bleifree". Hade lite deutchmark kvar och han hade köpt
bensinen där så han fick betalt i orginalvaluta. Körde ner till b5rr och arrlände
til1 stationen fem över stängningsdags. Det fanns dock möjlighet att tanka
per sede1. Klockan hade dock runnit i väg och vi fann det för säkrast att hitta
någonstans att bo under natten och lite län$e bort hittade vi en alldeles

perfekt camping. För att kunna parkera MC:n behövde man bara köra över en
liten bäck. Dagen slutade med att vi blev ksar i 3 dar.

Sagan om den svenska flaggan...

Fortsatte efter några härliga dagar på rakal till Rom. Via Pisa dlir vi
naturligtvis tog en tur runt det lutande tornet. Vackert, men rnycket mer äl
just platsen vid tornet fanns inte att se. Om man inte vill se på sk
"glådjeflickor' för det var det firllt med utanför Pisa. De höI1 ti1l på ett något
ovanligt ståille - inte skumma barer som man kan tro, utan mitt på landsvägen.
Birgitta tyckte dock att vi skulle sätta högsta fart dfifrån och då blev det ju så.

Nu började det bli åinnu varma.re och på eftermiddagen steg tempen ti11 drygt
$rtio grader. Kla-rt svettigt att åka i skinnstäl då. Sent på kvälen hittade vi en
stor camping (för stor enligt var smak) nä-ra en liten stad som heter Piombiono.
Här har man en stor hamn och man kan ta färjan håirifrån ut ti11 ön Elba diir
Napoleon höl1s fången ett tag. Dit $orde vi en dagsutflykt - skönt att få köra
utan packning för en gångs skul1.

Den här dagen kom vi på att vi glömt
svenska flaggan hemma. Vad göra?
Eftersom det ä-r ganska stora
hamnar, både Piombino och Elba, så
misstänke jag att det kunde finnas
en skeppshandlare någonstans. De
brukar ha olika nationsflaggor att
sålja till båtarna. Vi letade efter en
sådan, men hittade ingen. Satte oss
på en uteservering och tog en pilsner
medan vi viintade på färjan. Det var
någon timme dit. Bäst som vi sitter
diir far jag syn på en stor segelbåt på
andra sidan hamnen.

Det visar sig var den svenska 'IGLO
6" med det förtjusande paret Ingvar
och Gullvi Stjernfelt, numera med
adress medelhavet. Vi har tur och de
kommer hem precis som vi parkerar
vid båten. De undrade nog över min
öppningsreplik:

Gullui & Inguar Stjernfeldt som donerade
sin Jlagga tilt gott rindamat.

-7-
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Goddag, vi ii'r från Sverige, får vi köpa er flagga?

Det fick vi nu inte, men om vl
kunde håLl1a till godo med den
begagnade (de hade just köpt en
ny) så kunde vi få den.
Jajamensan - det passar a-lldeles
utmitlct, sa vi och flaggan var vår.
Den firades under pompa och ståt
och idogt fotograferande.
Sjävklafi prydde den sin plats på
ral\t så småmingom.

Sagan om den fantastiska
macken..,

Så var det dä dags för slutetappen
frå,n Piombino och ner till
rallyplatsen vid Lago di Vico. Nu
åller vi inåt landet igen och
hamnar på en fin landsbygd. I
dessa delarna av Italien höIl
etruskerna till vid tiden innan
BSA-fabriken. Må,nga av byarna
håir ligger uppe på toppen av
näJmaste berg och har enormt
sma-la gator. För att komma upp
frår man åka sju varv (minst) runt
berget. Vi passade på att ta vå,rt
eftermiddagste i en sådan by och snacka om att det blev uppstå,ndelse på
den lokala puben. Dår satt hela b1.ns manliga befolkning över 95 år och
jublade över Spitfiren. Alla tre.

Nätmade oss Viterbo som :ir nä.rmaste störe by sett fråm Lagi di Vico och
stannade på en Esso för att tanka. Bekviimt nog hade de en BAR inne på
bensinstationen. Tvekade om vi skulle våga ta varsin liten ö1 eftersom vi
nästan var framme. Slutade tveka niir vi såg vem som var mest packad i
hela baren. Herr Länsman himself. Han var deflnitivt för packad för att
kunna jaga oss i a-lla fal1 så vi tog en öl med gott samvete. Han hann med

$'ra under tiden, men han var vädigt trevlig. Såna mackar är det ont om i
cöteborgstrakten. Tanka för 100:- så far du en pint öl på köpet. Efter lite
krångel att hitta campo natura dä.r rallyt skulle hälas så anlåinde vi

väbehållna och relativt nyktra och fick ett faltastiskt mottagande av vår
rallyviiLrd Mauro di Giovanni. Han blev måikta förvärnade att se oss på en
Spitlire - vi hade hallit bygget väldigt hemligt fram ti1l nu.

Efter ankomst till rallyplatsen på fredag kväl blev det som vanLigt att heja på
gamla och nya bekanta. De flesta kom dock inte förråil på lördagen. Själv
tillbringade jag större delen av lördagen med att göra Mauro säillskap i
inskrivningskontoret. En upplevelse i sig.

Mauro (2 meter italienare)
halvlåg i en stol hela dagen
och delade ut en T-shirt så
där en gång i timmen. Hela
tiden klagande på sin
mycket italieninspirerade
engelska "I hate to work".
Folk anlände i en stiindig
ström och bl a kom den
norska delegationen i form
av Gunnar Skare - enda
norrman på plats. Fem,
sex dalskar och så vi fråm
Sverige utgjorde den
nordiska representationen.
Jirn Seabrook från England En hart arbetnnde rallgurird....
kom promenerande - hal
hade fått ett breakdown en bra bit från campingen. Kopplingen hade gett upp
ca 5 mil från ra1\platsen, som förresten låg mitt i en gammal vulkankrater.
Hals fru klarade sig dock - hon fuskade och flög ner. Resten av veckal gick
Jim omkring med en hammare och skulle 'fixa" cykeln en gång för a-lla.
Annars var det relatirt lite problem, det allvarligaste var kanske när Sabine
från Tlskland körde in i en mur och hck tillbringa resten av dagen på det
lokala hospitalet. Jag var med och håimtade hem hennes hoj - lite svårrstyrd.
Men det var inte våirre åil att hon kunde vara med och dricka pilsner till
kviillen och efter ett par dagars vila också ta sig hem för egen maskin efter
rallyt.

Lördagen blev annars en dag att vila - det behövdes efter en vecka på hojen.
Det var ju inget större fel på vädret he11er - $rtio grader och solsken hela
veckan förutom ett par värmeåskvåder mitt i veckan.

sagan om invlgnlng€n..,

Så blev det då söndag och Mauro - som var den enda italienska medlemmen

Flaggan firas under pompa och stat pd
s/ Y rGLO 6.
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pä BSA - höll i invigningen. Den tog ungefiir l/125-de1s sekund och vi lick be
honom stå kvar och hal1a upp väkomsttalet så att vi hann ta kort på
hiindelsen åtminstone. Barbara Sinclair (Hotand) blev mäkta upprörd då hon
knappt han sätta sig förrä-n det var över - "Och för detta ha-r jag gått ifrån min
frukost!!!".

Jim och Barbara arrvåinde för öwigt denna resa som första "benet" för resan
till Nya Zealand - när vi andra åkte hem ärkte de bara vidare till nästa rally. På
Spitfire förstås.

Sagan om den ltuplockade A65:an...

Har ni sett en A65:a försvinna i tomma intet någon gå-ng? Det har vi. Vid
infarten till campingen stod en A65:a med vädigt trasig cylinder - kolven hade
tittat upp på besök och orsakat ett kraftigt tvärstopp för den stackare som
rärhade befinna sig på cykeln vid tiilfälet. Han var nu inte intresserad av att
forsätta karriären på MC. I a-lla fall inte denna. Så han ville säja delar av
cykeln.

I praktiken gick det till så att den som var intresserad gick dit och skruvade
bort den del man ville ha och sedan frck mal beta-la en smäire summa i slutet
av ral\'t. Det var måmga hugade spekulanter och dag för dag kunde man följa
utvecklingen. Sista dagen fanns det - ja, just det - ingenting. Vi tror att han
giorde en god affiiLr.

Sagan om utflykten till Vallelonga...

På söndagen skulle det visa
sig att vi hade tur. Eller
Mauro närma-re bestämt.
Det visade sig att det bara
25 km frårn campingen ligger
en motorbana, Vallelonga,
och där skulle ett classic
race gå av stapeln på
söndagen. Detta visste
italienarna inte om innan,
men hade iindå lyckats
prata med folket på banan
så vi var väkomna dit.
Naturligtvis årkte allal
Det hade tydligen kommits
överens att en mindre summa sku11e betalas i entr6. Men när yi kom dit i en

mycket snygg karavan, där Ducatildubben hjiilpte till med trafrken, så tvekade
portvakten ba-ra några sekunder och så var det fritt fram. Vi fick ett fantastiskt
mottagande med applåder av alla de som samlats vid depån. Vi hck nåmligen
fritt tilltråde hela dagen till depåerna och det blev en av höjdpunkterna under
rall)'t.

Sjävklart fick undertecknad assistera som speaker och presentera oss på
engelska under folkets jubel. Vi blev våil trakterade och vi bjöds på både mat
och dryck och hade alltså all chaas att triiffå idel gamla stjårnor. Eftersom det
var en heldagsgrej så fanns det gott om tid att bekanta sig i depån. Det var
också riktigt nära att vi fått prova banan ett pal varv, men t,.vårr ville de inte
släppa ut oss då alla inte hade fullt stä1 på sig p g a värmen. Kanske säkrast
så, vem vet.

Pa campiqen
med uar nga
suenska
flagga fran
Etba.

Den spåinnande fortsättningen och slutet kommer i nästa nummer.

- 11-
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Kart för start.
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Frår Paul Hammon, Agence Formats i Frankrike, tillverkare av
Alton generatorn för engelska motorcyklar, har vi fått senaste nytt
om deras produkter. Se BSA Bladet 1-95 { LUCAS? sid 24) för en
närmare presentation.

Paul Hammon berättar: - Vi arbetade mycket under sommaren som
gick. Det finns ca 70 Altons monterade på Vincent och Velocette
(twins and singles). De fungerar alla bra och kunderna är nöjda.
Just nu år prototyper för Magdl'no under utveckling och provas på
BSA 831 och Gold Star. Dessa representerar en stor serie av
modeller. Vi har också några prototyper monterade på BSA A7 och
AlO twinnar, se bifogade bilder. Vi har beslutat att
generatordrivningen sker med original drev och kedja. Våra
testmaskiner har gått många mil med denna drivning utan problem.
Triumph-versioner av vår generator kommer att gå på test snart,
just nu pågår tillverkning av prototyper för dessa maskiner. Med
erfarenheterna frårl BSA-testerna är vi optimistiska om
testresultaten och tror att dessa skall gå snabbt. Notera att
BSA/Triumph-generatorerna är ca 10 mm längre åI orginal Lucas
generator. På BSA twin-modeller sä får man montera signalhornet
på en distans och ersätta motorbulten med en längre om man vill
behå1la orginalplaceringen på signalhornet.

Vi kommer att informera er så snart våra generatorer finns för
leverans till BSA modellerna.

Intresserade kan kontakta oss på adress:

Agence Formats
12 rue Amiral LINOIS
F 29200 Brest
Frankrike
Tel: int+33-98 44 21 3A
Fax: int+33-98 43 60 45

Bästa häsningar från
Paul Hammon

Bilden visar en ALTON-genelator monterad på en BSA 410 Golden
Flåsh 1961.

-t2- -13-



ARTIKLAR I BSA BLADET
Här under följer en sammanstäbf,ing av artiklar och orginalmaterial som
publicerats i BSA Bladet, vilket låsaren kan ha nltta av vid arbeten med sin
BSA. Först följer en kort beskrirming av innehälet och sedan en hånvisning till
aktuellt nummer av BSA Bladet. Ex 3-85 hiiLnför sig till nr 3 1985.

191 1- 1918

AloRGS. C1

A7_ C15. B40

{nnons 1970 "Go follow the sun" 2-9t { 10 trimtips 4-88
{nnons 197O Hålmstad-Gustav 2-9t { l O trimtins Eddie Dow 1966 L-94
1971 års modeller 4-49. \1O SuDer Rocket test 3-89
BSA fury historia-beskr. 4-45 A.1O /A7 kamaxel och tåindinst. 2-91

A1O SuDer Rocket bild ors. 4-91
Med BsÄ anknlZtnine
Red Star 1902 2-81
BSA sevär 1-a€ Rocket 3
BSA luftsevår 2-94 Rocket 3 test 1-89
BSA eräsklippa.re 2-S6lRocket 3 historia 2-9t
JSA Scout -3b brl 4-94
3SA matta lbild 3-901 2-90[tnit Sinsles
llold Star-visal 2-8( B44 SS test 2-8c,
Sold Star-visal reoris 1-94IBSA B5O Gold Star 1-91
lnt. BSA Rallv Sweden 4-aqB50"t -72 2-Ae
BSA contribution to victory 2-9::
BSA Sunbeam Scooter 2-91 LSO ach A65 Twlns
Monark - BSA historia 1-93 {5O/A65 historia 4-8(

,S-modellen 30 är historia 3-9t
831 och 833 465 Liehtnine Clubman -65 1-at
Et33 -47 bild 2-9i 4.65 Liohtnins Rocket annons 4-9t
833 Plunser 1953 test 4-aE 465/A50 Roller bre. conv. del I la4
333 1953 lack etc. 3-84 A65/A5O Roller brs. conv. del 2 2-44
831 och E}33 broschw 1955 4-44 A65/A50 Roller bre. conv. reDr. L-94
B33 trimtiDs (Gs-trim) 2-44 A55/A5O Roller trrs- conv- komo. 3-94
B33 trimtips (kompressor) l-al q.65 Thunderbold test 2-49
833 och 831 historia 4-941A65L test David Dixon -7O 2-92

t65 Lishtnins test TV 1970
trold Star q.65FS Firebird annons 1970 q o!

B34 GS -51 cross bild t-92 {65L Lishtnins -74 bild 2-92
834 GS Pluneer -51 bild 4-9E 4.65 Thunderbolt -73 notis 2-AS
834 comrl- liten bild 3-92z& 165 historia 1973 1-95
832 GS test 1954
834 GS -55 cross bild 1 -92lPelle Pirets femtlotalskrönika
Gold Star kamaxlar 3-8? 1950 l -s3
trimtips M20/b34 4-9t 1951 3-9!
3o1d Stff historia och utv. I 4-9C 1952 5-
3öftIStar h-Gtoäa ocE utv.Z l-9 1953

1954 4-
7 och AlO Tslns 1955 1-9:

q.7 Twin 1951 test l-46 1956 '2.-

I 3-9t
I O Golden Flash hist. -5O 1-88 4-94

c,TdEoc[aacoldBtar -63 ra1 1959 l-9c
q.lo Super Rocket

-t4 -15-



BSA Blad som kan bestållas:

Gåller från och med 1 januari 1996.

Gamla nummer av följande BSA Blad kan fortfarande beståillas, vi reserverar
oss för att de karl ta slut om efterfråga! skulle vara stor.

BILDER FRAN LARS SVANBERGS USA-RESA

1

I

Korten är från en veterancrosstävling på Laguna

Dick Mann, till
våinster, var
överlägsen i sin
klass.BSA-Bladets
utsände till höger.

NR/ÅRGÅNG
Slut
4-85
Slut
2-87, 3-47, BSA Handbok
1-88,2-88
t-89, 2-A9, 3-A9, 4-A9
r-90, 2-90,3-90, 4-90
L-gt, 2-9r, 3-9r, 4-9r
r-92, 2-92, 3-92, 4-92
7-93,2-93,3-93, 4-93
r-94, 2-94, 3-94, 4-94
1-95, 2-95, 3-95, 4-95

1944
1985
1986
1947
1988
1989
1990
1991
1992
r993
r994
1995

Priser och porto:
BSA Bladet kostar 15 kronor/styck.
BSA Bladet nr 3-87 kostar 40 kronor styck.
BSA Handbok kostar 40 kronor/st;rck.
Teknisk eng. -sv. ordlista MC 50 kronor/styck.

Porto tillkommer enligt nedanstående:
Vi sånder bladen som B-post för att det skall bli så biuigt som möjligt.
Följande porto gäler tills vidare och inkluderar emballage.

Anta.l Vikt cå g Porto
1 100 10,00
2-4 250 15,00
5-8 500 25,00
9-16 1000 30,00
17 & uppåt: paket max 2Okg 50,00

Beställ så hiir:
Skriv ner de nummer av BSA Bladet du vill köpa tillsammans med ditt narnn
och adress på ett inbetainingskort. Räkna ned vad det kostar enligt
ovanstående tabell och sätt in pengarna på vårt postgiro, Svenska BSA
Klubben, 479 78 42 - 4. Normalt tar det 2-3 veckor innan du far din
beställning.

1

I

Seca Banan Juli 1995.

-16



Olja i Vevhuset?
På många gamla motorryklar är det vanligt att olja snabbt letar
sig ur oljetanken och ned i vevhuset. Sker detta väldigt snabbt,
t.ex. på mindre tid än en vecka, kan det vaJa dags att prova en
ventil som förhindrar detta. Problemet är att ma! bör tappa ur
vevhuset om det är för mycket olja i det. Det vill såga att du
stäler in din motorcykel i garaget med full oljetank och nästa
gång du skall anvåinda den då är oljetanken toml Då har du
troligen hela vevhuset fullt med olja och i många fall även
tralsmissionen. Detta leder till - om du inte tappar ur oljan på
dessa stälen - att motom svettas olia extra mycket, det ryker
onormalt ur avgasröret och kopplingen kan börja slira p.g.a. den
onormalt stora mängden olja.

BRI-TIE Motorrycles, har sedan sju ar tillbaka tillverkat och sät
en ventil som förhindrar att detta sker. De såljer två olika
modeller. Modell "4" åt för BSA modellema A och B (A7, A1O,
B33, osv) åven Gold Star. Modell "A" passar direlrt på
inloppssidan i vevhuset. Modell "U" är universalmodellen och
såtts direkt på i'lopps-slangen mellan tank och vevhus. Denna
passar ti11 ex M20WD och alla aldra engelska motorryklar. Mal
har nyligen larrserat tre nya modeller av "push in t5pe",
instickstyp. De två första passar inuti 3/4" respektive 1/2"
olieslang och åir "osynliga". Den tredje kallas 1/2" Universal och
år speciellt för AJS/Matchless.

Ventil madell "U'.

-18_

Ventilen består av en fäderbelastad kula som tätar mot ett
mässingsåte och en O-ring. Detta hålls på plats av en seger-ring
och karr på så sätt enkelt tas isär för t.ex. rengöring.
Kulventilen öppnar vid ett undertryck av 2 tum kvicksilver (6,75
kPa = 0,O7 bar), och det konbollerade flödet är ca 2 Imp. pints
olja på 8O sekunder (0,85 I / min). Varje ventil testas vid
tillverkningen.

Ventilerna kar endåst köpas från BRI-TIE Motorcycles,. och de
accepterar VISA, ACCESS, Mastercard. Priserna iir ca:

"A" modell
"U" modell
"Push in type"
" 1/2 Universal"

s29.50
e31.OO
424.50
s31.OO

Beråtta att du är medlem i Svenska BSA Klubben så far du din
ventil utan porto.

BRI-TIE Motorcycles
Cwmsannen House
Llanfynydd, Carmarthen, Dyfed
sA 32 7TQ
Storbritannien

Tel: 00944-1558-66A579

OMSLAGSBILD

Jörgen Pedersen, Killeberg, medlemsnurnmer 1277,
en motorcrosståvling i Hove, Dalmark 19 mars 1967.



Tack för alla julkort som
Svenska BSA Klubben
fick 1995.

Magna Service
säljer klockor i

klassisk måtardesign
och T-shirts med

olika motiv av BSA,
Norton och Triumph.

Magna Service
Box222 19
25O 24 Helsingborg
Telnr. 042-14 27 96
Fax042-13 96 53

ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla miirken

Specialitet:
NORTON

Clinderborrningar.
Renovering av vevaxlar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

giingor till original.
Glasblästring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tiindsyst.

och powerboxar.
BSA TRIT]MPH, NORTON

CARILLO VEVSTAKAR
Plw nycket mer!

ALES'TA2
27s 00 sJÖBo

TELEFON 0415.430 E2

TELEFAX M15.4i'O (F
Öppet Vard 9-1E Lör.L 9.14.

-2()

HJARTLIGT VALKOMNA

GETINGEGÄNGET INBJUDER TILL

SKOGSGRILLEN

Getingeavdelningen hälsar er viil.komna till en liten grillövning

i tassemarkerna kring Knobesholmssjön lördagen den

10 augusti 1996, kl 18,00. Mat och ev dryck får ni ta med sjäva,

så stå,r vi för e1den. För de som så önskar finns övernattnings-

möjligheter för ca 30 personer i en bivack. Tag med sovsäck

annars fryser ni :oooo< av er. Det kommer att vara slgrltat

från Asige kyrkby, se karta nedan.

Trwlig lolmar på e&a mot rwlocip€der
edle Getioglrd€h gtn Mcke Lilltotr"

Halrnstad GETINGE
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I VASTKUSTSEKTIONENS AKTTVTTETER
I
I

JAPANKNACK I GOTEBORG
OBSII Nytt datun fredagea den 7 Juai 1996. Vi träffas vid

Shell Ullevi kl. 18,30 för sedvanlig kortege. Medtag grillmat för

avslutningen på Röda Sten senare på kvåillen.

För vidare information ta kontal<t med

l,ars Svanberg tel. O31-93 62 18.

SENSOMMARUTFLYKT I KUNGSBACKA
lördagen den 7 september 1.996.

Vi traiffas på Järnvägsstationen kl 10,00 för att denna gång göra

en lite längre tur än vanligt. Mäet är, via små lina vägar, L<idöse

museum. Om vädret är allt för däigt gör vi en kortare tur i

Kungsbackas omgivningar. Vi fikar på något lämpligt stäle. Tag

med dryck och mackor.

För vidare information ta kontakt med

Johan Johansson, tel 03O0-733 26.

VALKOMNA

I
,IJ

1,1II
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I
I
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I
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I

VALLENTUNASEKTIONEN INBJUDER

DIG TILL

Sommarträff i Åkersberga

lördagen den 8 juni 1996.

En sväng efter Roslagskusten. Samling vid OK i Åkersberga

kl. 10,00.

För närmare upplysningar, ring Sven-Äke Skoglund

tel. 08-54O 23 939.

Japanknäck i Stockholm
lördagen den 24 augusti 1996.

Samling vid OK Norrtull kl 15,00 för att dra vidare ner på stan.

För närmare upplysningar, ring Roger Ohlsson

tel. O8-511 7a 341.

VALKOMNA
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INVITATION
The BSA OC ofcermany have the pleasure ofinviting allBSA Club Members ofEurope to the

SIIMMER CAMP 1996
The Canp will be held close to the City ofBraunschweig, near by the Town ofKörigslutter in rhe
middle ofthe ELM. The Elm is one ofthe most beåutiful becchtree foncss ofnonh Europe. There
wc have rend a nice cnmping meadow and a house ofthc youth- hostel Felkcnhcim Lengclcbcn.
The Summer Camp opens on Sunday 4th August. Departure
on Sunday I lth August 1996.
In rhc ares ofthe Rålly there are many possibilitys to visite nature, historic or industrial objects of
inte.est. We will pr€parc som€ day tip guides for you.
ln the hostel there are some 3 snd 4 b€d rooms (with double stock beds, each l.9om long),six
showers, ånd I ter kittchen.There is wam snd cold wdtor in each room .We also hsve toilets
and annother showcrroom {,ith I showers in one room. The rooms and th€ facilityi are simple and
not very luxurious.The brealdast will be a well equipped bufret.
Dogr arc not allowed in lhe youth-hostel and at th€ cmping Irea . h is not possible to stsy with a
car or a motorhome on our camping area.But we have 8 pårking (not Camping) area near by.
People, who hdve to use a motorhome will find a omcial camping area in a disiancc of6 km.

SUMMER CAMP 1996 : Booking Form

Rally Fce: Adulb 50,00DM per Person
Childrcn(up to l4 years) 25,OODM per p

I Bed Room with breakfat per niSht 88,50DM
3 Bed Room *ith brcddalt 7 nights 619,j0 DM
4 Bed Room with breakfast per niSht I l8,OO DM
4 Bed Roorn with breskfast 7 nights 826,00 DM
I Breakfart pcr person 12,00 DM
? Breakfrst per Person 84,00 DM
I night camping per adult 9,oo DM
I tight csmping per child ?,00 DM
BBQ per sdulr 20,00 DM
BBQper child I 5,00 DM

Plc.t. rrrurn fic booking lorm rvlah ! EUROCEEeUE until th.llth M.rrh to: ESA
Su mcrc.mp Orgrni!rtio[, At.l Jsglu, AnKrmflp8lTJ Dcnum, Glrmrny

. .. .. ....DM
.................DM
.................DM
....... ........DM
..........DM

...............DM
...............DM
...............DM
...............DM
..............DM
.. .... ....DM

...............DM
' ' ' ' ' ' ',,..' '..DM
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Sundåy

Mondåy

Tuesdåy

slh. Augusl

6th. Aryull

SUNTMER CAMP 1996 ELM -GERMANY

PROGRAMME

4th. August Anil€I. ånd bookjng in, *€lcome to all ponicipants. TIle Cåmping Bar is
open all dals from l.oo p.m. b rhe night
l0 a.nr. Mororcycle tour to the windmill-mus€um, Line up åt the museum
parking areå, polsibitities of having å snåck at th€ musun a.ea.
8.30 å. m. Cmup I : Molor- åll orh€rs: Visiling our åreå. for example
clrle lour lo the VW -factory. old lowns ofKönigstuiler, Wotfenhlllet.-
Faclöry-Visiting and VW - ånd Baunschnri& Rrbc. Tea- and ColTee-

Wedrcsdåy th. August

Thusdåy 8th. Augult

Friday qh. August

Sarurday lOlh. Augusl
Sundåy I llft. Ausust

E.lo a.m. Group 2 . VW
gårdens of the Elm, Motorcvcl€ Tour ro the
Hårz -Mountåins

Tour
8.30 a.m. cmlllr 3: VW-
Tour.
6.00 pn. BBQ ei€ning
10.00 å.m. Silly Gåmes
3.0Op.m. BSA commiri€e meeting

Frce Day
Departure have å good trip hone and see you agåin h Norway next yeår

Annonsen är tagen ur MC-Nytt 1963 nummer 7.

1963 års snabba och eleganla modeller

nsnobocc
ROCKET GOLD STAR

SUPER ROCKET

A 65 STAR

Låt clrörnmen bli uerklichet

Bli ägare tiil enn$A
Begiir prospekt och upplysningar från niirmasle BSA åier-
f säljare eller direkt från

MALlrIo C STOCXllOtnr o
Malms.4-8 Konro.nJörss. 12

GÖTBBOR{; C ST'NI'SVAI,I,
Stames. J0 l.rädBlrdss. 3



arrangerar
det 19:e Britannia Rallyt

21-23 juni (midsommarhelgen)

TOMCC of Sweden anordnar sitt årliga Britannia Ralln denna
gång i Gällivare, norr om Polcirkeln.

Plats: MMCK:s klubbområde 5 km sydost om Gällivare.
(E10 mot Luleå)

Logi finns, men ej på träffplatsen. Fri Camping. Bar, R&R och
sedvanligajippon.

Låt inte avståndet avskräcka dig, utan spiinn kedj an och ta
chansen att besöka det nordligaste Britanniarallyt i historien.

Välkommen till Midnattssolens land.

För mer information - ring eller skriv till:

5-983 33 MALMBERGET 5-983 33 MALMBERGET

Bjöm Eriksson
Ängsgatan 6

SWEDEN
tel. +46 970 22626

Johnny Häll
Tältgatan2

SWEDEN
tel. +46 970 23686

-26-

of sueten
-)
r.!

28 - 30juni 1996

Alla engelska MC

Viilkomnu!

Plats: VMCK i Domsand, Bankeryd
utanför Jönköping (RV 195)

Program

Del tagare anlånder un<ler eft ermicld"r." r,lä,fii

Lördag
Vid middagstid sker en traditionsenlig

utflykt per motorcykel.
Tidigt på kvällen, sedvanliga

lekar och prisutdelningar.
Senare på kvällen, grillning och

trevligt vid klubbstugan.

Söndag
Träffen avslutas och deltagarna skiljs.

Övrigt
Frukost finns lördag och söndag,

l2:e BSA Camp

4

åHdanre

enkel mat serveras under
lördag em och kväll.

sfoc('tou( 
"iff T;11å1'"',ä:l:

FAlr<e1116
t{? Frågor?

Ring 0300-73326dtru*q
rl

E4 MAlJ4o

crr.lÅeql8



flvvnerr

biIJ
tt

(f' ((l'ilttr

'yilu,
VerlYoren, 50km fro 0rlo
fro Rv l1 mellom fiker - Dorbu

trw
infofon 900 46 547 - infoweb http:/^rwwsn.no/-kristr/ - infomail kristr@sn.no
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Välkomna till SMCK lördag den I JunL

Vi har trinkt oss att grilla en hel gris.
Medan den snurrar fi)rdriver vi tiden
med diverse tokiga tiivlingar och en

eller annan bira.

Kl. 12.00 kör vi igång med puh, cafeteria,
tiivlingar, god mat och musik. För den som

vill övernatta Jinns tiiltmöjligheter och

frukost på söndag morgon.

Pris: 50 hagk (för köttet)

Förhandsunmälan senast 23/5 genom in-
betalning på pg 82 86 46 - 0

S ö de rtälj e M oto rcy kelklub b, Pershagen
(s lE ltat frå n alla infa rte r)

Tel:08/550 973 79
08/550 185 79

-29 -



Skånska
flnglofilrallgt

Lördagen den l0 augusti 1996

0ppet

Start mellan klockan 9 och l0
Slimminge, nordost om Skurup.
Skgltat från macken (pumpl

i Slimminge.

För information
ring flnnika Melin, fOMCC Sfåne

046-18 98 89

för alla engelska motorcgklar
oausett årsmodell,

ginal såuäl som ombuggd.on

-30-

BsA-f ORGET
5öUes:

5OO cc 1929 årsmodell med registreringshandlingar.
framhjul och en del smådetaljer saknaS. 4,000:-

och topp till tidig BSA A 7 borrning + 20. 1,000:-

Johansson, 0431-242 20.

5/8 x 3/8 44t nytt. Truxtonrör A65 nya 1,2O0:-.
Gold Star nya 200:- st.

orbjörn Christensson, 040-48 52 54.

-2O L945. Komplett renoveringsobjekt med en del nya delar bl.a.kolv,
med vevstake m.m. Registrerad med nya skylten.

13,000:-.

Christensson, 040-40 13 45.

ohan Johansson, O300-733 26.

Köpes:
Framfotpinnar till BSA Golden
Flash -56.

Stefan Hillebåck, 08-667 34 48.

e-post; V95_HIN@Ce.KTH.Se

L- _, (o3;i j3


