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BSA-BLADET
BSA-Bladet utkommer med 4 nummer per år. Till stor d€l görc den med hjålp av medlemmamas insi
beråiielser. På BSA-Torget får alla medlemmar annonsera fritt. Företag kan num€€ också annonsera
betalning. För prenumeration kontakta Svenska BSA Klubben. Bilderoch annat matedelsom du låter oss anv

du givetvis tillbaka. Malerial skickas till l\,4onica ch stensson.

utgivarc: Johan Johansson tel0300-733 26
rnonser: Skickas lill Redaklionen, luonica Chdstensson, Hanekullevägen 14, 231 95 Trollobon
Monica Chdslensson, Hanekullevågen 14, 231 95 Trellsborg, tel040-48 52 54, mellan 18.00-20,00.

onsdag och torsdagar.

BSA KLUBBEN
rskå BSA Klubben år en ideell förening som aöetar för all såmlå lntr€aaaråda och bavara BSA Molorcyklar.
också ut tidskriften BSA-Bladet. lnfomåtion om klubben fåB gonom Svrnaka BSA Xlubban, Oroltnlnggslen 6

33 Kunssbacka, tel0300-733 26.

för 1997 erhålls genom alt 170r- belålå! ln på åntlng.n vlrt POSTOIRO 179 78 42-4 eller
28-7552 Avglften gåll6r per kelendårår. Famluamadlcmaakap lnnablr tll m.n .rhåll.r €tt €get
ler och övriga förmånar lör medlommår. Dock lår man bal. all ar av 8SA-Bl.d.l p6r fåmalj.

för familjemedl€m år för närvarånd€ 80:- p6r år.
och medlemsårend€n via H6l6n 8run8lorp. Båckvålan 114, 232 3C Arlöv, tal040-43 33 14

Gösta Johansson (huvudansvadg) Guldgubbegaran 3G, 434 33 Kun9rbrcll, t l kvtll.trd 0300. 1 2a 60 (.1 lEdagar).

Bollebysd: Jönlöplng: t.ndh.mr
sven-olof zandin, rel 03$28 81 93 sven-olol tindakor, 161036-17 0960 g.nlt.olol x.rl..on l.t0515-60177

G€tlnge: m.lmtöplng: lloolholml
K.isie, Nilsson, iel035-549 26 Cad Gunnar towasl€nd, l€l 0157-202 40 Tom.. Eklund, t.|08 6610 023

Höör: ililmö: lköm.undl
Karre Hergesson, rer0413-333 05 Roland Olg3on, rel070-7912817 X.ll. Roo. t.t0070.301 38

STYRELSET{ Rsdaktör/Kassör
,, l\ronica Christensson
utgivare: Hanekullevågån 14,

231 95 Troll€borg
Tel 040-48 52 54Drotininggatån 6 B

434 33 Kungsbacka
Tel 0300-733 26

l3Kungsbacka Telefontidr18.00-20.00
300-733 26 lvlåndag, onsdåg och
23@hem.pessagen.se torcdagar.

Ordförande, PR

Sveaholm, Stamnared
30 20 V€ddige
et 0340-322 02

Sekete€rs
Regalla

e|040-43 3314

Elasabeth Faijelsson
Bölse 41, Pl 1381
31198 Glommon
Tel 0346-974 57

Leclamötår
Hans-Ame Goldman
031-86 46 71

,toQ Roland Olsson
114 070-7942417

Elisabeth Faijersson
Tel 0346'974 57

Sekåtårå16

1741
9,1 VÄRGÄRDA

31 00
= htlp://hem.pässåSen.se/jojo123

åckmå . 36. Emaljml'ta 35 .
lblerdrkå|2.1 1! - 8ll9.hall.r. 60:-

"Shlrt ltorlck L-Xl, XXL 120 -

B..lållnlng tk ganom lnalltnlnO på
POSTO|RO a70 7l,l2.4 .ll.r

gANKOIRO öa2t-7ö62
Glöm lnlatala om vd dlJ vlllh..

LOKALAVOELNITOAR

Skånai V.tt.ntunr:
H6l6n 8run.torp Rogar Ohtaaon
T€1040-43 33 14 Tc|08.611 78 341

G€tlng€: Vtttkud.nl
Krlst€r Nlltlon Johan Johlnaaon
Tå1035-549 26 T61 0300-733 26

Slgtum Ak6rBb6rgs:
Jån Nlkåmo Sv6n-Ak6 Skogtund

T61 08-592 52 213 Ts|08.540 23 939
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Om du behöver information om din BSA eller om en modell du åir

av kal du kontakta någon av vårra modellspecialister.
Förkrigsmaskiner Sune Sandström tel. 0300-441 70

, M2l 1949-63 Morgan Johansson tel. 031-36 36 37
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Ordföranden talar.

Detta iir årets första 'Ordförande talaro av samma ordlörande som förut. Till
årsmötet som gick av stapeln den 22 februari i Falkenbergs Folkets Hus hade (i alla
fall jag) hoppats att vi sku.lle kunna vålja en ny ordtörandå. Valberedningen har Lagt
ned ett grundligt arbete, det vet jag och många andra som har jagats tör äerrrr" posi.
Men av någon outgrundlig anledning, ville ingen ta över efter mig. Jag har svårt att
första detta då det år ganska stimulerande att få leda en aktiv öch vål fungerande
klubb. Hursomhelst låt sig ingen övertalas, utan det var mer eller mindre tal om
tvångskommendering. I detta låget beslöt jag att åter ställa upp för omval om
årsmötet så ville, och - tro det eller ej - jag blev omvaldt

Jag vill passa på att tacka vår redalrtör Monica Christensson Iör ett vål genomfört Ar.
BSA Bladet har kommit ut med tna trevliga nummer. Vi år våldigt glada för att
Monica kan genomföra ännu ett år med detta värdefulla arbetä, lrote en ny
familjesituation med lille Nils som hjålp i arbetet. BSA Bladet år nu inne på sin 14:e
argång 9* kolnner åter igen att vara en kålla för nyheter och kunekap om BSA
motorcyklar. Ett nytt år kräver nya grepp. på prov kommer vi att lågga in alla
annonser på våra hemsidor, http://hem.passagen.se/jojo123, rnen genoå att dessa
sidor år kodade kan de bara låsas av medlemmar, Iåsenordet kommer att b5rtas
regelbundet och anges på BsA-Torgets sida i senaste numret av BSA Bladct. Fö;sta
lösenordet år bsabladetlg7. Jag hoppas att detta kan ge Ute extra scrvice till
medlemnarna genom att annonser publiceras så fort vi får dem, Den som har nAgot
att sålja kanske vill och behöver bli av med sin BSA /BSA pryl-snabbt, och inte
vånta i (värsta fall) tre månader tills BSA Bladet år publicerat. Dessutom ökar
chanserna att prylen blir sald till någon i BSA Klubben. Den som sökcr nAgot får
också en långre tid som hans köpeannons exponeras sarntidigt som den kommer ut
snabbare genom hemsidoma. Vi provar ett tag och har ni några id6er eller förslag år
ni välkomna att höra av er.

Våren nårmar sig med stormsteg. Några tidiga tråffar år på gång. BSA Klubben
kommer genom Lars Svånberg att stålla ut på lolöholn Classic Show den 19 maj. I
år skall vi betona på Racing meddelar Lars, som gårna tar emot cyklar och hjÄlp från
alla medlemmar. Rose-Marie Svanberg samlar också på några medhjålpare til BSA
Klubbens kontroU på Kungsralllrt den 8 maj. Ring lans eller Rose-Marie på
031-93 62 la.

Åter till BSA Bladet. Även i år' kan vi fortsätta med vårt fina pris till Er medlemmar
som slaiver Iör BSA Bladet. Skriv in och beråtta något med BSA-anlmytning, kanske
en bild till, och du kommer att honoreras med en engelsk parker-penna med BSÄ
Klubbens emblem på! Den går endast att få tag i på detta sätt. Ett måste för den
inbitne BsA-ågaren. Beråtta om din första BSA hur det var på den tiden de var
moderna maskiner. Eller hur du kom på att renovera en gamrnal BSA och hur det
gick tiU. Du kanske har dort en trevtg tur hemomkring med din pfula. Eller varför
inte en semestertur med kompisarna och lite tips på trevliga stållen. Ja - man kan
göra allt och åka överallt på BSA. Men var inte rädd för att berätta om det för osg
andra. Vi vill låsa om alla dessa äventyrt
God fortsåttning på det nya året.

Johan Johansson

ITYTT TRÅN REDAKTIONEN

Kåra medlemmar, som ni ser på första sidan har BSA-Bladet nu gått in i
tarffugstryckets glänsande vådd. Jag har tånkt att visa upp några olika BSA-
modeller på kommande nummer under året. Om det kommer in tillråckligt
med material från er ute i landet och ekonomin tillåter så kan det kanske bli
ett fast inslag. Så därför, skicka in era bidrag, både bilder och beråttelser
behövs för att framstäla ett blad som intresserar alla BsA-entusiaster.

Eftersom redaktionen har utökats med en ny motorcyldist, Nils 4 månader, så
kan jag ha lite svårt med att besvara telefonsåmtal iblald. Om du haj något att
tala om så går det låttast måndag, onsdag och torsdag mellan 18.00-20.00.

Passa nu på att lufta hojen når våren snfft såtter i gång på allvar, och häl koll
så att du inte missar de BSA-arrangemang som går av stapeh. Tiink på att
säsongen är kortl Ha det bra och kör såkert, önskar er redaktör

Vo..r:cro--

Er6lrsH C{t(t€N HA(gR 7t€o 1EE;4 a36 - Er|ot^lE hoD a€E
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Att militärt överskottsmateriel
kan komma till arrvändning för
motorcyklister är väl inte precis
någon nyhet. De flesta har väI
åtminstone någon artikel från
kronans forråd i sin utrustning.
om så bara en grön
bomullshalsduk.

Militärt överskottsmateriel har
några tunga fördelar. Det är
oftast fråga om
sven skt illverkade saker med
hög kvalitet, utprovade för att
tåla slitage och omild
behandling. Och det tif billigt,
även når det gailler oanvända
altikla-r. Art mårnga saker endasr
finns i grå-brun-grön kulör åir
vä1 något man fåLr stå ut med...

För motorcyklisten finns del
mycket a " hämta på ett
välsorterat överskottslager.
Bilderna visar ett urval av de
saker man kan ha nytta av både
på vågen och på tåltplatsen.
Priser varierar något mellan
olika butiker, men jag har
angett ungefär vad som gäler
för varor i oanvänt eller mycket
gott skick.

Pirat

övpRsxott

Posören poserar: Hjalm i glasfiber, ca 25O kr.
Fodrade " ordonnansbgxor' för utnterkörning,
ca 3OO kr. Fodrade tumlwndskar i sktnn, ca
80 kr. Ftggvapnets skinnjacka, ca 5OO kr.
Vlehnlsuk, ca 10 kr.

Nagra sqker som gör ltuet ldttare: Kraghandskar i skinn, ca 50 kr.
Benvtirmnre au glle, ca 10 kr. Bred läderrem 13O qn, för packning
eller klddsel, ca 7O kr. Smal ld.deftem 160 cm, ca 30 kr. Pannlampq.
(passar tiuen pa hjtiLm), ca 30 kr. Njurbtilte i kider, ca 1OO kr.

Packa pappas kappsdck: Sdck i
grout tAg för packning , ca 60 kr.
Gasmaskudska tAg/ ldder för
termos el. uerktgg, ca 35 kr.
Ldderviiska för t ex verktgg, ca
60 kr. Mindre laderudska, ca
20 kr. (Men jag glömde
tAgpAsen med btirttås, för
kkider e er sovs<ick, ca 15 kr).



Hej alla glada anglofiler!

När man sitter här och titta-r ut på regn, snö och rusk år det svårt att tånka
sig att det vait (och kommer att bli) sommar, men den kommer nog i år också.

Det var mårnga kul aktiviteter som anordnades förra sommaren, men bäst och
störst var japanknäckdafton håir i Göteborg. När vi började med japanknäck
(1987) var vi några få tappra som trotsade det kroniskt urusla våder. Med
åren har japanknäckarafton utvecklats till ett trevligare och trevligare
arrangemalg, det beror inte på att man ändrat något i arrangemanget nejdå.
Håtr ska det vara traditionsbundet som bara den. Nej, det är mängden hojar
som gör det roligare och roligare. I somras var vi 80 stycken (lite överdrivet)
icke japanska hojar som med polisens försorg kunde glida genom centrala
Göteborg till allmänhetens stora glådje, barn vinkade med ballonger och
gamla tanter vinkade med handväskorna.

Efter stadskörningen for vi som vanligt ut till Röde-Sten för traditionsenlig
korvgrillning och massor av ljugande.

Denna sommar tånkte vi försöka bli minst 100 hojar.

Fredagen den lOjuni 1997 klockan 18,30 ses vi som inte har japanska hojar
vid Shell-Ullevi precis som vi har gjort i alla år och som vanligt kommer dom
som har vägarna förbi till mig klockan 17,30 och fika-r och ljuger för att sen
åka gemensamt in till Shell-Ullevi.

Kör tills det spricker.

Hans-Arne
Medlem 134

Dagens största ros uill jag ge
som hjdlpte oss

Suenska BSA-Klubben med
mellan Uleui

Ste4 i samband med
den 7/

1996.
Ldrs Saollberg

T

I FOTO FRAN MEDLEM

Leif Modin, medlem 923 frå,n Sundsva.ll tog denna bild genom ett bussfönster
på sin semester.

OMSLAGSBILD

A65 Liehtning 650 1970.

Torbjörn Christensson, medlem 140.
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Följande artikel kommer från Lars Svanberg och är
hämtad ur Jönköpings Posten 1996-07-0l.

Ylandag I Juli 1996

Uno Ande6san hån Cötebory hat en il4ig Gntpt. en fnunph 25O, tiltveftad av tsSA. Den
hat Egil onvåqen wa Fdlklandsoaha hI Slenae

lllc- fui ntas te r b e s ö he r Ban ke rg!!

En BSA är int€ bara en
motorcykel, Det är en hel
livsslil.

- En BSA är som en tri-
båt. Mån måstr ständigr
plssla med den, såger gö-
reborg.ren och BSA-entu'
siåsten Lårs Svanberg.

HJn vrr en rv etr 5rlral dcl
h!x.e r Llen ir|!d BSA{.irltn
p.' Do'rlnd i Eankc.yd

Dirr {od rnre mod*nr !lC'
\rdunder liin Jrprn höst i klrs

D. iir sile brr mcn llr
.il,J trprnskr jr $ r ru :jl!

pllrsbiir. Ener bilmed öppen l.

Ldgrer i BJnleryd rnordn!
dcs i år tör rollic gån8en ned
S!enikr BSA-klubben och Viir
rcrby!dens Motorcykeltlubb

DeLrag.re kom iotc bua lrin
Sven{e ur. iiven lrirn B.lsien
och England.

Ingen plastbåt
Si rldn iir god mcllrtr rlh

nrm åker glnrl. engelskr mir
ken si pi, DomsrnJ sy.rcr fin
ut)m BSA en .ch rnnrn Tfl-

umph och en och arnan Non.n.
Men inre en enda phsrbii.

L^rs som krn dei me{^ o'n
BSA. beriirtar arr rillverknin-!en
upphörde i bö.j!n av 1970{aler
ch .u bokstdvstörkonningcn
srir för Bimrinshlm Snrull

De son urLyder BSA som
Bln Stir Allrihop lir lnriogen
oku.nigr eller i1l!illi-qJ

De ir insa dusssinminrrs
lor de hiir MC enrusirsrcmr
Etr blrnd mrinla excmpcL pi
sarlingrr är engelsnrnnen Da
vrd P.an. viindscsenir. ndsb-

rc på alr shnga k:ift @h ågde
rill en BSA rrän 1956. Den iir
urrusr.d med en sidvagn som
tör llla urom David se. ur som
cn blånkpolerad liktisra. Och
vld han h& i den avnöjrde hän

En tröja fttr en MC
D.!id var hclikoplemel.ni.

ker i Fälklrndskiget. Pd Fllt
landsdlma rrck hu syn pil en
lerklis rnniel, en Tnumph 250
liån 1969. 

'iuverkld 
på BSA.

Dävrd byrle tiil rig molor.ylicln

Senue ha. han kringf no
rorcykeln iU L!6 Sunber-ls
sviifar Uno Ander!son.

- ltlen då kost.de den mer ir
en rOa. siig{ Uno. son ock\i
var med i Brnkeryd nred rin
T.iumph BSA

Der finns hcla icrnilj€r !)m
är $sollr helsildr pil BSA
son rrmiljeo lohrn och Crmil
la -hhrnsson ,iln Kurg\brrli!

lohrn och ClmLlh karde vrr
sin sidvagnsnNskin nred cn

'bm iva.derr ndvrlncn
Da\ id :ir scr ii...h liinn.,

Dcr lir roli-e'rc lrr ika mo-
(rcykeLjn bil- si-ler hrn

Der tlckre lllJ pi den hir
riilrc!mplnsen Eller Ie(illli-qrcr
sonr dcr hcrrc tii t-ars Gin.'

John Bauer
lv'en lcn $nr kor rn de hir

nrin hliornr h&r hnr BSA mo
rorclU.r ihu\uftr ror Itl. Pri
pnr!furnnr.r nod x\.n efi ben'l
pa l-rns'n!\ccG i.hi 8!uer
o.h l,)hn.. Frrnzanu6riLloinS

l'r{ men h.idhd. det Ji)r
\ri\ . .!r urh!r! edrrctrhcl!r

om rlbs -!cnr.osJnrnrr lrtrc\'.:
gdrh BSA-mt.rc!klrt

Mrn skrll \ntu ghd ov.r
arr nrn lnrc kd H,rlcy Drvll
son- \a,lc LtrA Svrnb.r-

Sligg \kulic r! luDnr ro
lig3r Krl0r-!. ul ill.n rd!

Vtrle nr rk! hr. srna l(nc
lpdkuc orh \Li vsl,

För den n,n nrlrc. Ilxn-
lcryd lrrh hxrr rrr rirc:
BSA

IN(;V.\R S.\NDAHI-
rr.\l och li)to)

En livsstil
att köra BSA

Oavid PEd, i ninen, en slaslåtdig engelsnan son besökt Aanketyd tött pä sin ganta BSA ned kisljknande sidvagn fju vän-
ster Jan-Eik Cedert.än anngeatue Väflebygdens llo-klubb och rI höget La6 Svanberg, Gölebory. På Oavtd Prats cyket
sittet O åiqe BSA lantasten Davtd Jahansson tÅn Kungsnacka

Mullsjö Habo Bankeryd
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TRIUMPH OWNER'S MCC
INBJUDERTI1IMOTORMARKNAD I öREBRO

Den 22 februari var jag ("Spiken") på motormarknad i Örebro. Mycket folk &
prylar. Trångt, varmt, och svettigt.

Träffade min idol, vår klubbkamrat Bill Nilsson. Jag fotade, frågade och
plåtade.

Foto och text:
Lennart "Spiken"

18-20 NLt 1997

FACILMETER

PROGRAM:

RAMKVIIIA CAMPING
Mitt i skogen mellan
Vetlanda och Viixjö,
flera mil från niinnaste
bankomat,
Mack, affiir, bank och
v?irdshus firurs dock på
orten.

TVätt, dusch, toaletter
och sjötomt.

Tävlin8ar, cortege,
glasbruksbesök och
någon överraslcring.

TÖR MER INIToRMAT.ION:

Hasse & lea 0389- 521 45
Ove 0383 - 185 95
Peter & Lillemor 0474 - 77424

ENDAST FÖR ENGELSKAMC

lyngD
u80tfi
tmts

-t2-



Husker d.u Homborsand?

BSAOCoN har den glede å invitere til

ENGETSKTREFF
23. -25. MAI 1997

Treffet vil bli holdt (som for) på Breivik camping, ca. 40 km sst for
Kristiansand. Det vil bli skiltet fra El8.

Vi disponerer ingen hytter, så ta med telt. Det blir salg av mat og
drikke på plassen. Lordagskvelden blir det grilling og kans(e

premieutdeling.

Har du sporsmål eller trenger flere opplysninger kan du kontakte
Kjell Magne Jobnsen tlf.38 03 36 65.

Vårbronst på Notodden utgår i åt på grunn av Intemasjonalen.

?e/ auff e *aa/utttndl

f,itoniemen Lomakylä, Vehmersalmi,

rINI,INI)
June 13th - 15th 1997

Fully lisencedBar and Restaurant.
Sauna, bands, competitions.

And morelll
.-dnd mor e,And ffior e...

FOR FURTHER INFORMATION
WRITE TO:

OILERS

ATEKSIS KIVENKATU 52-52
oosto HELSINKI

CALLING ALL ROCKERS

This is the big one. 3 live classic rock-n-roll/Rockabilly Bands. So polish your
studs, pull upp your socks, check your oil leak (to make sure it-s still there)
and do the ton.
It-s gonna be one hell of a piss up!

-14- -15-



15 åtB trbtlaun
ENGEI.SK TREF

6.' 8. t[lt 1991

For 15. gang holdes ENGELSK TREF i Ällingåbro, Danmalk.
De! bliver fellestu!, l/4 mile race, andle konkuEence!, valm
mad og fest i teltet.
Nermere oplysninger:
Ttt.r 86 48 90 10, tilsdag, fredag og lordag aften.

Med venlig hilsen
MOSIEN MC

Bode Ergvei 15
8950 Otsted

MOSTENS RACE DAY
5. - 6. Sept,1997

Alle med interesse fot l/4-mile race er velkommen til
Mosten3 Race Day. Her er mulighed for deltagelse i
"Mostmerterskaberne. i t/4-mile race som kores i folgende
kategorier: H.D.-klasse, H.D.-dägs, Engelsk klasse og åben
klasse. Diverse andre aktiviteter.
Live Band fredag og lordag aften.
Narmerc oplysninqeri
Tlf.:86 48 90 r0, firsdag, fredag og lordag aften.

MOSTETV MC
Bode Engvej 15

895O Orsted

ROADRIDERS.MCC
PROUDLY PRESENTS

8rn ROADRIDERRUN
'A POKER RUN''

rönoncEN DEN 24 MAJ 1992

ETT RALLY PA 10 MIL

rön
AMERIKANSKA o EUROPEISKA MC

PRIS:40KR
START 11-12.30

FAKTORIGATAN, 261 35 LANDSKBONA

tNFO: O418-2A504

@q@ ffi r.I:".
W .,",",^.*r*r*J-lilE-Post : roadriders@swipnet s€

WWW: http://home3.swipnet.se/-*-30665

5E NU

llAnuv.Drvroson

!-h.!t r.d' M"r..'Lrrebolå3

Kl.in.! MoroL och 5Fonå(är

Vem
vinner
ld.l llnr. topp.ll

.to, .." -; r --.-.
'tR lFo L lu t4

Uoslobto J0Leprt

4,.3. Wilh. ton.ron 4 Go

YP_D.4 !l-!I "'i l 

-
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o!v! VARTRAFF I VALLENTUNA
I

i Oen traditionella vårträffen i Vallentuna går av
Itr stapelnI
I
I

; den 10 maj 1997, med start från Vallentuna Motor kl

: 1O,3O, Medtag engelsk motorcykel och ett trevligt
I
I
I

t

I
t
I
I
t
I
I

I
t

I

I
t

humör,

Frågor? Kontakta Roger Olsson på telefon

o8-51 17 83 41.

I

T
.a r r lrrrr Il I Ilr rrrrllrrl]lll
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T'.n tripp i solen?!??

(d- etitpeavdeldnsen inbiuder till en liten runda i vårsolens? sken den 3l:a
\ftt
ft4-uj. Vi ,t"rt". från Statoil i Getinge kl 9 (på fdrmiddagenl).Vi kör mot okiint mål
någonstans i Sveige. Rundan kommer att gå på små trevliga asfaltuägar. Medtag
fika så stannar vi utefter vägen. Hemma igen omking 4-snåret. Har ni nå$a
örslag på liimliga resmål eller några ftågor i största allmåinhet så kan ni slå en
signal till oss. Telefonnumrner hittar ni liingst fram i bladet.

19-



vÄr.,xotvrvrEN TILL

ary"hÅ.lr- Vt*t' e7t'"r,
LrKsoM rönne Ånpt HAR vr

urstÄr,r,wuvc pÅ ruor,öHolM cLAssIc

SHOW DEN

18 MAJ 1997

För vidare information ta kontakt med

Lars Svanberg tel. 031-93 62 La.

-20-
2L-

Uitnodiging tot de l5de

Jonu Butt illtty
DE UERBTUFFTNDT BIJTENKOMST U8N ENGETST MOTOREN

Uan 2 tot 4 mei I 997 in

"Ile Maat", De maat 2,24OO MoL

((

7)

Programma:
Urijdag: Met Theo Gielen rond

de urereld op een 8SR

Zate rd ag: 0 nibijt mei Spek

R on drit
Sillg Games

Dinner D Dance

Zondag: ontbijt mel spek
0cht en du,ande ling
SlouJ Race

First Kick Compelition

Turnhoul

2s 26
/r'

De Maat

Deelname: Bef200

BRITISH
BIKES



13-15 juDi 1997

MJARKNJAB
-T GLA-SRTKE?

Lördag 14juni Kosta Folkets Park kl. 8.OO.

gRoGRa2y.

a< Uiöhlusnrlr it
D.lE I Fö!do!, Löit

il" tloEhusEaLaa':l
Lltt.ntE & LG&nq

5: Mopcil & !ättelrts...Uy

f PubUkeas Fawodt
Fl.r trtc{ortd Löd

- Uppwlsnhgd !&.1

a_ Pubunderh;Illng

ör loubb 6. classl.cs&!)tlg
Fr.d.{ - SöEdr€

TOfTT GLASRIIG?
MED AKTr''rTEIER l6R

HEI"A FAMTLJEN

Bo på Kosta caEping. l2oo El
€gna odådeo ln.'v.t.red.". Stusor,
T.op.r.rad pool. Nonisolt, Fiskc d.4.

Besök clasbtuAeas shoppd och
se glasblåsDirg på 'åyttgolwet".
D. [.sta inoE l5minut.rs r.så9.
Boka glasbrukstu E.d buss.
Ring 017a - 400 a I tör rips och inl

t!

V.AIKO-MI{A

GLASRIIIETSMOTORVETERANER kn.!.ditupr"s
Fö/ viddft tppus^lngar o.h botii^gal ång Ota O4ZB . SOO It

-22-

50 års minnet av

BACKTAVLINGARNA
Scheelebacken, Falköping

firas med en

NOSTALGI- TRAFF
LORDAGEN 23 AUGUSTI 1997

Nåora programounkter:

UPPVISNINGSKÖRNING I BACKEN.
Gamla fina motorcyklar körs den anrlka stråckningen upp till Mössebergsptatån

Vem vel - kanske vi får se några legendariska törarnamn på shnlistan?

UTSTÄLLNING AV
VETERANBILAR OCH MC

MC-muse€t visar sln samling. Veteranktubbar ståller upp sina bitar/Mc.

(Slutligt program lastslålls under våren. lnlormation tfn 0515-i3i95)

Reservera 23.8 för ett besök i Falköping!
Lilgg en träff för Din veteranklubb i Falköping!

Ordna ett rally för Din klubb med måt i Falköpingt

Arranqörer:

FALKÖPINGS MoToRKLUBB,
FALBYGDENS MC-VETERANER

LENNART MAGNUSSONS MC-MUSEUM
FALKÖPINGs TURISTBYRÅ

-23-



Englender-tref

Englanderklubben Bomholm inviterer for 5. gang Engelske Mc-ksr€re til trefpå
Solskinssen "BORNHOLM"

Vi prover at holde tueffet på samme festlige måde
som de andre år. Trafpladsen er endnu engang:

S.n"//l.,rr" Fårebrovejen II. j7J0 Nexo.
Der tilbydes teltslagning og nogle enkelte indendors pladser.

Fredag 27. Juni:

Lrrdag 2t. Juni:

Sendrg 29. Juni:

I(/. 9.00. Trafpladsen åbner , hvor der er indskivning, og
vi finder vores telt/sovepladser.

Starter vi dagen med morgenmad.

&L!4 Starter vi motorcykleme og ksrer en tur på de
Bomholmske veje, for at nyde den smukke nanir og se på

sev@rdigheder. På turen spiser vi frokost (rogede sild).
Om eftermiddagen loser vi nogle opgaver (prövning).
Om aftenen festmiddag, musik og dans resten af natten.

{LLQ-:-Lll@:Moryenft 
^d.{L!!!A!Swt pä fellestur for at se mere af Bomholm.

(Vi slutter ved båden).

Entre (deltagergebyr) d.k. 40,- pr. person.

Mad og drikkelse kan kobes på pladsen.

, A Ä,JUni 1 9g? tt\nrm etding tit: MA)( Wilnsche

Senest'-' td mndt0{ hon {o,rn*6tn, i\,:j!!l#

Bornholm

24-
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KICKA TUNGT BBC inbjuderDig
den 24 maj till

VARKICKEN 1997
Vå*icken år €fr rally för Dig som kör eng6lsk motorclkå|.

Raltyrurdan går via \racka vika-vågar och någonstans långst banan
s€rvsrar vl som vanllgt fika.

Stanen är b€lägon vld P-plals€n på Troll€näs slot.

Dit hi[ar Du lätlast g€nom atr körå väg '17 m€llan Eslöv och Låndskrona.
Starien hålle öppen mellan ld 9.0O och 10.30.

Målplatson är som \€nligt bolågen på €n vacker plats, dår man kan öwmath i €g€t
modhavt tält-

Förhandsanmålan är önsloård, mon inb obligatorisk. Din anmålan dng€r Du
in dll Bo Augustsson på tolefon 0:logl 97 80 oller tll Kiell Olsson O4t3 - 443 5()
sånast d€n 16 mat.

Välkomna och...

KICKA TUNGT



@
Reservdelar

BSA & NORTON
1930 - 1975

Royal Enfield Panther Triumph
AMAL LUCAS SMITH

Verkstadsarbeten

Be]bour allvådorsståll sklnnståll & hiålmar
stor soltoring av lostfda eklar

.rs & *r radku.d ra..r.a-rrr.r !4.!

l(omplett reiervdelsleger till
Amal Goncontric & llolroDlock

BAS Motor
Iel 08681 O9 23
o70 - 559 61 90
Fax O&18 42 93

r* raa lor n!.n ,a !$ a.r- l|rl u.b.rr-r-

Gratis prislista utökad ftom 75.70 96

-26- -27 -

ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla märken

Specialitet:
NORTON

C$inderborrniagar.
Renovering av vevaxlar och

cylindertoppar.
Reparation av NortoD avgas-

g?ingor till original.
Glasbliistring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tåin<lsyst.

och powerboxar.
BSA TRIIJMPH, NORTON

CARILIO VEIöTAKAR
Plus myc,ket mer!

ALESTA 2
275 00 SJÖBO

TELEFON 0415-4i10 E2

TtsIJFAX M15-4itO U}
Öppcg Yard 9-18. IörrL 9.14.

Glassic British
Motorcycle spares

Reservdelar till modell 76, 89,
2?6, 289, Monoblock 37b, 389,
Concentric 600 och 900 serien,
Nfa Monoblock 3?6 föEasarc
1.595:-, nfa Concenuic föryasaG
995:-

TUCAS:

Magneter, generatorei strä.
kastare, signalhorn, strömbrytare,
Ampermåtare, ekystem samt
loootals n'ä och beg, Lucas mc.
delar 193G75, åven Miller och
BTH delar.

sMrfi:
Hastighetsmåtare och varv.
råknare, de flesta typer och
modeller 1932-78 i lagei stort sor-
timent av kablar och måtarddv-
ningar. Vi reno/erar alla typer av
Smith mc.instrument.

OBSI E0% ao Därt loge" år
orlghadeh\ 20% är ny'/J.
oerhade reterodelar ao hög
hoaLlll4 utoqlda hAn de
M.t ta c nge b ka tllloe''furna.



BSA TORQEI

Som en utökad medlemsservlce
medlemmar med ttllgång
internet flarra BSA-Bladets anlolaer
under BSA-Torget så snatt de
kommit tttl BSA-Bladet. Desse
kommer att läggas h eutomatlskt på
våra hernsldor och publlceras vld
nästa BSA-Blads utglvlrhg.
Medlemmar som eJ vlll att detta
skell ske nåste ange 'EJ lrtertet'.
BsA-Torgets annorser på interaet
finner du på edressen
http r / / hem. passagen.se /JoJo 123.
För att kunna läsa dessa måste
löseaordet bsabladetl9T anges.
Lösenordet kommer att bytas
regelbundet och tlya lösenord ges i
BSA-Bladet under rubrlken BSA-
Torget.

kan
till

\rIrt!:lLlIll!I!rlLr!rrMljfrrrrrlqllrlflflllt lrtt r t r r r 7
rl
rt
rt: BsA-f oRGEf :
t. Sö[ies: :I.tr!ir
i Verkstadshaldböcker A65. Clymer + Hal.nes. :iri
; tottiO- Christensson, tel:040-48 52 54. :
rl
! Medlemsnummer: 140 :
tl
rl
rl
r!
i BSA M 20 motor WM2O och ram samt väx€llåda. i

!
! M"t"hl""" 1930 renoveringsobjekt, saknar motor. i

'l

i Stefan Gustavsson, tel: 0302-433 L6 eller O7O-5L 27 496. I
!

rl
! Medlemsnummer: 785 il.!it
I.:
:BSA A1O 1953 renoveringsobjekt. :
rl I
! Sven-olof Lindåker, tel: 036-17 69 60. r
ri
i Medlemsnummer: 2 13 !
rlii
I

:"aO OUt Lightning 1969 i bra bruksskick. Pris 2O.000:- eller Uytes mot !
! esR ess,a -oo-tat"l 

:t
ini"t*a Strandberg, tel: 016-35 89 44. /t ^ !
!""0r"-"""--".lr' 

M !a (Ml| i
I

' :ilJ}rn:r-;17odplg'7- hlL rI
: " - 

"r--.:L._--=_ -' 
,)_+E*r.: il-@-:ri

I t tattttaattrrrrrrrrrr rrrtriirrrurrlaaat a aatt at a t a,,i

t, *aå.
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I:: BSA_f ORGEr
i saues:
!r:iu zn ga.
I
r KomDlett tooD ren.
I cvtitra"r *d"1. borras +4o

! Kolv Hepolite +2O ny
r Bakdel ram stel
r vaxeuada ren.
I:rTill framgaffel 56-57 (Arielnav)

lNedre sa-ffelben med axel 600:-
i
i..ran-t
I

Erik Karlsson, tet: 0502-13 981 bostaden

Medlemsnummer:

tel: 0502-14 224 aJ|betet

I
I
I

Hastighetsmåtare Norton, grön glob kilometer nl.renoverad.

grå tavla 19O km, nyrenoverad. Konisk bakhjul 1

Lucas signalhorn dubbla, komplett med relä och fåste.

HalÅ, tel:. O40-26 02 22

Medlemsnummer: r262

I
I
I
I
I
I
I:
t
a

!
I
I
Ia I fI IITIIIII

30-
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Ii ssA-f oRGET I
, Sö[es: i
I Watsonian Palma sidovagn passar 1 vuxen/ 1 barn ny broms och Dunlopi!
! dåck, extra ny framruta, fåsten till BSA M2 1. q
rt I
i Amal Concentric förgasare 26, 2a, gO,32 mm passar det flesta BSA i:
! Sverige pris 850:- :

! Morgan Johalsson tel: 031-36 36 37 i|:
i Medlemsnummer: I Irt Irl
rt
i KöPes: :
I Motorpiåtar bakre höger och vänster till A65 I97l ellet 1972. !r!
lTorbjörn Christensson, tel: O4O-48 52 54. Frtr:
I Medlemsnummer: 14O. I
rltlr 

-i

I e"*ftj,rt till 833:a, swing årsmodell 1955. (nav med "splines' på !
:drevsrclan). I,r
i Stig Gustavsson, tel: O91O-77 56 9I. I

!
rl
I Medlemsnummer: 924. itl
t:
:rill cs s4 r
lTopp - rylinder. Cross växellåda el. drevsats 5 rx låda för classic R. I
;Till 833;viixetspak :
i Verktygslåda S/A 54-55. :
:
!;"o-E.ik K"tl""on, tel. O5O2-13 981 bostaden II: 05O2-L4 224 arbetel I
! Medlemsnummer 377 i
rl
alrtrlrl
rl t
l t . tl-l! t !.t. t ! t r I rtrLf+ltEgfElfrtrltlrrrlqt-. r rr r r r r!


